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Sedemnásť bodov programu čakalo na poslancov, ktorí sa zasad-

nutia konaného 29. mája zúčastnili v plnom počte. Po kontrole pl-

nenia úloh z minulého mesiaca poslanci prezreli príjmy a výdavky 

obecného rozpočtu za prvý štvrťrok, potom predsedníčka komisie 

školstva a  kultúry Gizela Holková predložila predbežný program 

Nesvadských dní. Tie sa uskutočnia 12. až. 14. septembra a v kultúr-

nom programe aj tentoraz vystúpia umelci zo Slovenska i z Maďar-

ska. Po slávnostnejšie ladenom piatkovom večere budú cez víkend 

hody, okrem nich sa návštevníci môžu tešiť na fotovýstavu na ná-

mestí, vzdušný zámok, súťaž vo varení guláša, jazdu na koni, futbal 

starých pánov, majstrovské zápasy vo futbale a hádzanej a v sobotu 

večer sa tancachtivá verejnosť môže na dvoch veseliciach vyšantiť.

V ďalšom priebehu sa hlasovalo o nájmoch obecných bytov. Ve-

ronike Nagyovej na Obchodnej ulici 11A poslanci predĺžili zmlu-

vu do novembra 2016 a uvoľnený byt na Športovej ulici č. 4 pride-

lili do júla 2015 Alžbete Némethovej.

Na žiadosť spoločnosti KRAMIX poslanci odsúhlasili zriadenie 

vecného bremena na obecné nehnuteľnosti, cez ktoré sa vybuduje 

elektroenergetická prípojka pre polyfunkčný dom stavaný touto 

fi rmou na hlavnom námestí.

Zastupiteľstvo potom prijalo nové nariadenie, ktoré upravuje 

otváracie hodiny obchodov a reštauračných zariadení. Obecným 

úradom vypracovaný pôvodný návrh podporili len dvaja, za upra-

venú verziu, ktorá neobsahuje zmienku o  terasách, nakoniec za-

hlasovali všetci poslanci.

Pomerne dlhú diskusiu vyvolala otázka obecnej kronikárky. 

Komisia kultúry z  dvoch uchádzačiek odporučila vymenovanie 

Henriety Dobosiovej. Zoltán Takács požiadal starostu, aby Júliu-

sovi Némethovi, predchádzajúcemu kronikárovi, bolo zároveň 

umožnené dopísať chýbajúce štyri roky. Po niekoľkých diskusných 

príspevkoch poslanci odhlasovali pre Henrietu Dobosiovú jedno-

ročné poverenie a pracovnú odmenu 800 eur.

Ďalším bodom rokovania bolo rozpočtové opatrenie, ktorým sa 

z rezervného fondu obce použije 20.000 eur na vypracovanie re-

alizačnej štúdie kúpeľného centra. Uznesenie podporilo jedenásť 

poslancov, jeden poslanec hlasoval proti.

Bezpečne na cestách sa nazýva projekt, v  rámci ktorého bude 

na nesvadských uliciach rozmiestnených 56 dopravných značiek 

a jeden spomaľovací prah. Väčšiu časť nákladov znáša ministerstvo 

vnútra, príspevok obce bude vo výške päť percent, tzn. 430 eur.

Potom sa hlasovalo o  dlho plánovanej a  často urgovanej mo-

dernizácii: o výmene okien a dverí materskej školy Nezábudka na 

Sládkovičovej ulici. Celková suma požadovanej dotácie z Environ-

mentálneho fondu je viac ako 120-tisíc eur, príspevok obce pred-

stavuje aj v tomto prípade päť percent.

Posledným bodom programu bola sťažnosť 43 občanov Vino-

hradníckej a  dvoch ďalších ulíc, ktorí sa so svojím problémom 

obrátili na zastupiteľstvo. Na zasadnutí v mene petičného výboru 

vystúpil Roman Gajdáč a uviedol, že po prisťahovaní niektorých 

občanov sa okolie týchto ulíc úplne zmenilo, a k riešeniu kritické-

ho stavu žiadal pomoc obce. Po vystúpeniach viacerých poslan-

cov, ktorí uznali vážnosť situácie, starosta obce sľúbil, že vo vlastnej 

kompetencii prijme opatrenia s  cieľom dodržania verejného po-

riadku a o týchto krokoch bude informovať dotknutých písomne. 

Zasadnutie sa skončilo o štvrť na deväť. Zoltán Takács

Tizenhét napirendi pont várt a naszvadi képviselő-testület tagja-

ira, akik ezúttal teljes létszámban megjelentek a május 29-i ülésen. 

Az előző havi feladatok teljesítéséről szóló beszámoló után az első 

negyedév költségvetési bevételeit és kiadásait tekintették át a kép-

viselők, majd a  Naszvadi Napok előzetes műsortervét ismertette 

Holka Gizella iskolaügyi és kulturális bizottsági elnök. A rendez-

vényre szeptember 12. és 14. között kerül sor és az egyes progra-

mokban ezúttal is hazai és magyarországi előadók fognak szere-

pelni. A pénteki, ünnepélyesebb kezdés után a hétvégén a szokásos 

búcsúi kirakodóvásáron kívül lesz szabadtéri fotótárlat, gulyásfő-

zés, lovaglás, légvár, öregfi úk focimeccse, bajnoki labdarúgó- és 

kézilabda-mérkőzés, szombaton este pedig két helyszínen utcabál 

szórakoztatja a táncos kedvű közönséget.

A továbbiakban lakásügyekben döntött a testület. Nagy Veroni-

ka (Üzletsor 11A.) szerződését 2016 novemberéig hosszabbította 

meg, a Sport utca 4. számú bérházban megüresedett lakást pedig 

2015. július végéig Németh Erzsébetnek utalta ki.

A KRAMIX Kft . kérésére a képviselők használati jog bejegyzését 

hagyták jóvá azokra a községi ingatlanokra, amelyeken keresztül 

a cég villamos áramot vezet a főtéren épülő új üzletházához.

A  testület ezután egy új községi rendeletet fogadott el, amely 

a  boltok és vendéglátóipari üzemek nyitva tartását szabályozza. 

A községháza által benyújtott eredeti tervezetet csak ketten támo-

gatták, a módosított javaslatot, mely nem rendelkezik külön a tera-

szokról, végül az összes képviselő megszavazta.

Aránylag hosszú vitát váltott ki a község krónikásának kérdése. 

A kulturális bizottság két jelentkező közül Dobosi Henrietta kine-

vezését javasolta. Takács Zoltán arra kérte a polgármestert, egyút-

tal találja meg a módját, hogy a krónikát korábban vezető Németh 

Gyula pótolhassa az elmaradt négy évet. A testület a felszólalások 

után egyéves megbízást és 800 eurós munkadíjat szavazott meg 

Dobosi Henriettának.

A következő napirendi pont tárgya az a költségvetési kiegészítés 

volt, amely 20.000 eurót különít el a termálfürdő gazdasági tanul-

mányának kidolgoztatására. A  határozatot tizenegy támogató és 

egy ellenszavazat mellett fogadta el a testület.

A  biztonságosabb közlekedést fogja szolgálni az a  projekt, 

amelynek keretében 56 közlekedési táblát és egy fekvőrendőrt he-

lyeznek el a naszvadi utcákon. A költségek nagy részét a belügymi-

nisztérium viseli, a községi hozzájárulás mértéke öt százalék, azaz 

430 euró.

Régóta tervezett és sokat sürgetett korszerűsítés megkezdéséről 

született döntés ezt követően: a Sládkovič utcai Nefelejcs óvoda ab-

lakainak és ajtóinak cseréjéről. A megpályázott összeg több mint 

120 ezer euró, ebből az önrész ismét öt százaléknyi lesz.

Az utolsó napirendi pontban a Szőlőskertek és további két utca 

43 lakója fordult panasszal az önkormányzathoz. Képviselőjük, 

Roman Gajdáč az ülésen elmondta, hogy néhány nemrég beköltö-

zött lakos miatt a környék teljesen megváltozott, és a tarthatatlan 

állapotok mielőbbi rendezéséhez a  község segítségét kérte. Miu-

tán több képviselői felszólalás is elismerte a  helyzet súlyosságát, 

a polgármester megígérte, hogy saját hatáskörében fog intézkedni 

a probléma megoldása érdekében és erről levélben tájékoztatja az 

érintetteket. Az ülés negyed kilenckor ért véget.

 Takács Zoltán

A testület 
42. üléséről

Zo 42. zasadnutia 
zastupiteľstva

Mindenkit érint – Týka sa to každého
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2014-ben ötödik 

alkalommal rendez-

ték meg az Ipolyi 

Arnold Magyar Nép-

mesemondó Verseny 

komáromi elődön-

tőjét. A  Csemadok 

naszvadi alapszer-

vezetét a  népmese-

mondó versenyen 

Bazsó Adrienn és 

Kiss Richárd képvi-

selték, mindketten a harmadik kategóriában 

versenyeztek.

A zsűri és a résztvevők szerint is Komárom-

ban kiváló mesemondók versenyeztek, éppen 

ezért a  zsűri tagjai idén is nehéz helyzetben 

voltak, amikor dönteniük kellett a sorrendről.

A szakmai értékelésen a sok dicséret mel-

lett természetesen építő kritika is elhangzott, 

hiszen a  mesemondók leggyakrabban azt 

a hibát követték el, hogy nem adták át a kö-

zönségnek meséjük mondanivalóját.

Bazsó Adrienn és Kiss Richárd a sok és ki-

tartó gyakorlásnak köszönhetően nagysze-

rűen szerepeltek és nagyon ügyesek voltak, 

mindketten ezüstsávos besorolásban végeztek.

A  mesemondás nem tartozik éppen az 

egyszerű műfajokhoz, éppen ezért örülünk 

annak, hogy még vannak fi atalok, akik a sza-

badidejüket a  mesemondásnak szentelik. 

A mesemondáshoz rátermettségre, tehetség-

re van szükség, hiszen a mesemondó egyedül 

áll ki a  színpadra, egyedül kell elmesélnie 

a történetet. Akkor is le kell kötnie a közön-

ség fi gyelmét, ha a verseny éppen több órán át 

tart. Ágh Erika

A naszvadi Pettyem Néptáncegyüttes 2014. 

május 31-én, várakozással telve vett részt 

a Deákiban megrendezésre kerülő 48. Orszá-

gos Népművészeti Fesztiválon.

Az eseményre délelőtt érkeztünk, ahol 

számos más felvidéki és magyarországi tánc-

együttes készülődött a  megmérettetésre. 

Délben még a  zenekari próbák és színpad-

bejárások javában zajlottak. A  kora délutáni 

polgármesteri köszöntő és közös színpadi 

nyitókép után első műsorszámként a naszvadi 

Pettyem mutathatta be dél-alföldi táncát „Az 

Alföldnek széles határiban” címmel.

A  közel kétórás műsorblokkban igényesen 

szerkesztett koreográfi ákkal remek együttesek 

és kiváló táncosok álltak színpadra. Az első 

műsorrész befejezéseként Takács András felvi-

déki néptáncgyűjtő, koreográfus, az Ifj ú Szivek 

volt igazgatója, a Szlovák Állami Népművésze-

ti Együttes táncosa, Szlovákia és Magyarország 

kormányának több magas kitüntetéssel elis-

mert szakértője értékelte a látottakat.

A  neves koreográfus hangsúlyozta a  nép-

táncegyütteseken belül az egyes korosztályok-

nak megfelelő táncanyag tanítását, ezen belül 

is a szűkebb tájegység (Felvidék) játékkal kez-

dődő megismertetését, majd az egymásra épü-

lő ismeretek és korosztályok fejlesztését.

Meglepetésünkre és nagy örömünkre szol-

gált, hogy az értékelést követően András 

személyes elismerését fejezte ki a  naszvadi 

együttesnek a stílushű táncért, a szép és hiteles 

viseletért, valamint az együttes néhány tánco-

sáról külön elismeréssel nyilatkozott.

A neves eseményről egy szép emléktárggyal 

és egy elismerő oklevéllel térhetett haza a cso-

port. M. I.

2014. jú-

nius 14-én 

rendezte meg 

a  Csemadok 

Érsekújvári Területi Választmánya a  köböl-

kúti Ardea üdülő területén a  XIII. Duna 

Menti Fesztivált. A rendezvényre egy vendég-

csoport kapott meghívást, amely nem az Ér-

sekújvári járásban tevékenykedik, mégpedig 

a naszvadi Viza citerazenekar.

A  vizások Köbölkútra a  kis Vizával kibő-

vülve érkeztek, időben, ami több meghívott 

fellépőről sajnos nem mondható el. Kisebb 

szervezési hiba miatt többen késve érkeztek, 

és sokan el se jöttek a fesztiválra. A délutáni 

műsor javát kórusok, énekkarok alkották, 

ezért igazi felüdülést jelentett a Viza színpad-

ra lépése. A citera hangja és a hozzá tartozó 

énekhangok meggyőzték a közönséget, hogy 

érdemes a nézőtéren maradni, hiszen a vizá-

sok a tőlük megszokott jó teljesítményt nyúj-

tották a programjukkal. (vi)

(A szerző felvétele)

Ezüstsáv a mese-Ezüstsáv a mese-
mondó verseny mondó verseny 
elődöntőjérőlelődöntőjéről

Pettyem a deáki Pettyem a deáki 
népművészeti népművészeti 
fesztiválonfesztiválon

Vendégként Köböl-Vendégként Köböl-
kútonkúton

Amikor június 15-én a  három népművésze-

ti csoportunk felszállt a  buszba, magam sem 

hittem volna, hogy ekkora meglepetésben lesz 

részünk. Mert amit láttunk és átéltünk, az maga 

volt a csoda, talán Aliz Csodaországához hason-

líthatnám a megélt eseményeket.

Kisudvarnok alig több mint ezer lakost szám-

láló, csallóközi kis falu, melynek élén egy fi atal, 

tettre kész polgármester, Marczell Zoltán áll. 

A településen élők bebizonyították az országnak 

- némi túlzással mondhatjuk: a világnak -, hogy 

kitartással, akarattal, a  lehetőségek keresésével 

és felhasználásával nagyon sok mindent el lehet 

érni.

A  X. Nemzetközi Pünkösdi Bor és Népze-

nei Fesztivál mottójául Kodály Zoltán szavait 

választották: „Addig van nép, míg dala van...”. 

Pünkösd vasárnapján Kisudvarnok utcáin ci-

gányzene és fúvószenekar kíséretében szólt 

a dal, a magyar nóta. A program a népviseletbe 

öltözött résztvevők felvonulásával kezdődött. 

Végigjártuk a  falut, megcsodálhattuk a  taka-

ros házakat, udvarokat és élvezhettük a  helyi-

ek vendégszeretetét. Jelképesen körmenetben 

vonultunk végig a falun, és a négy fő stációnál 

fi nomabbnál fi nomabb ételekkel és italokkal kí-

náltak bennünket.

Az ünnepi műsor a kisudvarnoki Pünkösdi-

rózsa vegyes kar fellépésével kezdődött. Őket 

a naszvadi Búzavirág vegyes éneklőcsoport kö-

vetett, akiknek a  zenei aláfestést a  Sústya cite-

razenekar szolgáltatta. Láthattuk még a Martosi 

Hagyományőrző Együttest, a  Buzsáki Boszor-

kányos Néptánc Egyesületet Magyarország-

ról. Szintén Magyarországról érkezett a  tényői 

vegyeskar, valamint a  magyarszéki népdal-

csoport és fúvószenekar. Tapsolhattunk még 

a  lukanyényei népdalcsoportnak és citerazene-

karnak, a  naszvadi Viza és Sústya citerazene-

karoknak, valamint a Horvátországból érkezett 

KRC Primoster népdalcsoportnak. A népzenei 

fesztivál a  kisudvarnoki Pünkösdirózsa vegyes 

kar fellépésével zárult.

A  műsor után Kisudvarnok polgármestere 

a  helyi óvoda és nyugdíjasklub közös udvarán 

minden résztvevőnek emlékplakettet nyújtott 

át, amivel megköszönte a  részvételt a  fesztivá-

lon. Mi pedig a szíves fogadtatást, a vendéglátást 

köszöntük meg.

A  településnek sok sikert kívánunk az Eu-

rópai Unió és az Európai Vidékfejlesztési- és 

Falufelújítási Munkaközösség által meghirde-

tett nemzetközi megmérettetésen Bécsben. Kis-

udvarnok nyerte Az év szlovákiai faluja címért 

meghirdetett önkormányzati versenyt 2013-

ban, és a község ennek köszönhetően képvise-

li Szlovákiát Bécsben, ahol 29 európai faluval 

küzd meg az Európai Falumegújítási Díjért.

-GM-

Kisudvarnoki Pünkösdi DalfesztiválKisudvarnoki Pünkösdi Dalfesztivál
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„Minden felnőtt volt egyszer gyerek, és felnő 

majd az új gyereksereg. Többet, s jobban tö-

rődjetek velünk, mert eljön majd a nap, ami-

kor mi is felnövünk!” 

(Bródy János)

Különleges, egyedi, a  megszokottól el-

térő. Ezekkel a  jelzőkkel jellemezhetném 

a legutóbbi gyermeknapot. Hogy miért?

Az évek során egy iskola életében az ok-

tatói-nevelői munka mellett vannak rend-

szeresen ismétlődő rendezvények, ünne-

pek, versenyek, szakköri foglalkozások, 

kirándulások, tanulmányi utak, kulturális 

ill. sportesemények. Ez mind így szép és így 

kerek. A feladat nehézsége abban áll, hogy 

ezek a  rendezvények változatosak és meg-

ismételhetetlenek legyenek. Mindig valami 

újat kell kitalálni. Új formába, új köntösbe 

kell „öltöztetni” ezeket a napokat. Így tör-

tént ez most is. A sokadik gyereknap meg-

rendezése, a  rengeteg ötlet kimerítése és 

felhasználása után megszületett legfrissebb 

ötletünk.

Nem a  szokványos időpontban (reggel-

től estig), hanem a  késő délutáni óráktól 

másnap délig voltunk együtt mindnyájan. 

Az esti órákban az alsós tanulók „kincse-

ket” kerestek, a  felsősök fociztak, kosár-

labdáztak. Jó volt látni, hogy kivétel nélkül 

mindenki bekapcsolódott a mérkőzésekbe. 

Éjjelre az iskolában maradtunk. Szállásunk 

színhelyeivé tanulóknak, pedagógusoknak, 

nevelőknek egyaránt az osztályok tanter-

mei váltak. Vacsora után fi lmvetítés, tár-

sasjátékozás ill. diszkó következett. Mivel 

a takarodó „kissé elhúzódott”, a reggeli éb-

resztő is nehézkesen indult. A közös reggeli 

után Érsekújvárott folytattuk rendhagyó 

gyermeknapunkat. A  számunkra lefoglalt 

és megrendelt Béke moziban a  „Rio 2.” 

című mesefi lmet néztük meg.

Kellemesen elfáradva érkeztünk vissza az 

iskolába, s még pár nappal később is az él-

ményekről beszéltünk.

 Mgr. Pinke Ivett

Bizton állíthatjuk, hogy mindenki köz-

lekedik. Amint elhagyjuk biztonságos ott-

honunkat, állandóan körültekintő, óvatos 

fi gyelmet igényel tőlünk minden mozdula-

tunk. A balesetek elkerülésének legfőbb biz-

tosítéka, ha ismerjük a szabályokat.

Minden év májusában községünkben ren-

dezik meg a Komáromi járás alapiskoláinak 

közlekedési versenyét. Itt található ugyanis 

a  járás egyetlen, még „működőképes” gya-

korlópályája. A közlekedésbiztonság növelé-

se érdekében tevékenyen és hasznosan részt 

vállalunk abban a  rendkívül fontos mun-

kában, melyet megelőző oktatásnak, illetve 

megelőző ismeretterjesztésnek hívunk.

A „Kerékpáron biztonságosan 2014” elne-

vezésű nap keretében kiválasztott tanulóink 

hatalmas lelkesedéssel mutatták be az elsa-

játított elméleti szabályokat a gyakorlatban. 

Valósághű, de következmények nélküli for-

galmi szituációban, rendőrök megfi gyelése 

és ellenőrzése mellett zajlott a  versennyel 

egybekötött rendezvény.

A  megmérettetésen hét csapat vett részt. 

Iskolánkat egy négytagú csapat képvisel-

te: Haris Katarína, Pásztó Laura, Miskolczi 

Márk és Tóth Bence negyedik osztályos ta-

nulók. A verseny öt állomáshelyből tevődött 

össze. Ezek a következők voltak: akadályok-

kal megnehezített útvonal teljesítése, tesz-

telés a  közlekedési szabályokból, memória 

feladatok, a  kerékpár kötelező felszerelésé-

nek ismerete és természetesen a közlekedési 

pályán bemutatott szabályos kerékpározás. 

Nem volt könnyű feladat!

A felkészülés és gyakorlás meghozta gyü-

mölcsét, hiszen kis csapatunk lett a  győz-

tes. Mi képviseltük járásunkat a  kerületi 

versenyen, a  Tapolcsányi járás Appony 

(Oponice) községében, Verebély (Vráble), 

Garamszentgyörgy (Jur nad Hronom), 

Tapolcsány (Topoľčany), Surány (Šurany), 

Aranyosmarót (Zlaté Moravce) és Farkasd 

(Vlčany) csapatai mellett. A versenyszámok 

ismertek voltak, de sokkal bonyolultabbak, 

igényesebbek, nehezebbek. Csodálatos él-

ményben volt részünk a helyszínen, mert az 

Apponyi-család birtokán, a  reneszánsz stí-

lusban épült kastély hatalmas parkjában zaj-

lott az egyik feladatsor. Tanulóink remekül 

helytálltak a megmérettetésen, és élmények-

kel gazdagodva tértek haza. Ezen a  verse-

nyen már hatodszor vettünk részt, és büsz-

kén mondhatjuk, hogy háromszor jutottunk 

el a kerületi fordulóba.

Úgy gondolom, hogy minden gyermek 

számára fontos, hogy az alapvető közlekedé-

si szabályokkal megismerkedjen, nemcsak 

mások, de saját védelme érdekében is. Nem 

bonyolult dolgokat sajátíttatunk el velük, de 

megtanítjuk azt, hogy ha kimennek az utcá-

ra gyalogosként vagy akár kerékpárosként, 

felelősséget érezzenek önmaguk, ill. mások 

iránt.

A kötelező öltözet, a kerékpár felszerelése, 

a  közlekedési szabályok, a  táblák ismerete 

az, amivel, reméljük hozzájárulunk köz-

lekedési kultúrájuk kialakításához. Bízom 

benne, hogy e rendezvény minden évben 

teljesíti küldetését, és hasznos tudnivalókkal 

gyarapítja tanulóink tudását.

 (AI)

Kerékpáron biztonságosan

Éjszaka ünnepelt gyereknapÉjszaka ünnepelt gyereknap
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A  naszvadi alapiskolából 2014. május 19-én 

természetiskolába indult egy 36 fős csapat 3 pe-

dagógus kíséretében Korpácsra (Krpáčovo).

Még a napocska is örült, hogy útra keltünk, és 

segített abban, hogy a hetet „felhőtlenül” élvez-

hessük. Kíváncsisággal telve indultunk az isme-

retlenbe. Az út folyamán rövid információkkal 

mutattuk be hazánk jelentős településeit, termé-

szeti szépségeit és képződményeit. Így elevened-

tek meg az elméleti tanórák.

Besztercebányát (Banská Bystrica) elhagy-

va a  zöldellő lomb- és tűlevelű fák közt, a  he-

gyek magaslatában megpillantottuk a  még ma 

is impozáns hófehér építményt, Zólyomlipcse 

(Slovenská Lupča) várát, mely látványával emel-

te a táj szépségét. Épp oly pompás volt belülről, 

mint ahogy azt a  távolból már sejtetni engedte. 

Ez volt első túránk: magas, meredek volt a felve-

zető út, ám a tárlatvezető érdekes vezetése mind-

ezt feledtette velünk. 

A következő állomás már Korpács volt. Itt a ta-

nulók boldogan birtokukba vették átmeneti ott-

honukat. A Biotika hotel körüli játszótér, sport-

pálya élettel telt meg, kis gyerekparadicsommá 

vált. Ismerkedési esttel koronáztuk meg a napot. 

Kellemesen elfáradva tértünk nyugovóra.

A reggel hamar eljött. A napocska - mint min-

den nap - reggeli tornára csalogatott. A délelőtt 

kis tanulással telt, olyan természetiskolással. Az 

ebédet követően felfedező útra indultunk, vi-

szont a  közeli Tálera nem tudtunk eljutni. Ám 

az erdő így is csodákat rejtegetett számunkra: 

fi gyeltük az élővilágot, megkóstoltuk a friss for-

rás vizét, követtük a hömpölygő patak útját, mely 

egy tópartra vezetett, ahol órákat töltöttünk. 

A friss hegyi levegő, a meredeken ívelő hegyoldal 

próbára tette állóképességünket. Az esti szórako-

zás közös énekléssel fejeződött be.

Másnap Feketebalogra (Čierny Balog) utaz-

tunk, ahonnan kisvasúttal eljutottunk a  Vidra-

völgybe (Vydrovská dolina). Felkészült oktatók 

három csoportban, játékosan igyekeztek megis-

mertetni, megszerettetni, sőt óvni a természetet. 

A négy kilométer hosszú tanösvény sem fukar-

kodott látványban. Fáradtságot csak addig érez-

tünk, míg a tábortűz lángnyelvei fel nem csaptak.

A  negyedik napon a  Sebeséri-barlangban 

(Bystrianska jaskyňa) gyönyörködhettünk. Dél-

után természetes anyagokból ajándékokat készí-

tettünk. Az este nagyon szórakoztatón sikerült.

A  búcsú szomorúsággal, de örömmel is el-

töltött minket. A  hazaúton megnéztük Balassi 

Bálint szülőhelyét, Zólyom (Zvolen) várát, ahol 

egy időben a magyar királyi koronát is őrizték. 

A  fentiekből is kiderült, hogy látványos, ese-

ménnyel teli hetet hagytunk magunk mögött. 

Az ellátás kifogástalan volt, baleset nem történt, 

tanulóinkat jó magatartásukért mindenütt meg-

dicsérték.Valószínűleg ennek is betudható, hogy 

gyermekeink jól érezték magukat. Ezt a tényt  mi 

sem bizonyítja jobban, minthogy énekszó kísérte 

utunkat, bármerre vezetett. Mgr. Kiss Éva

Természetiskolában voltunkTermészetiskolában voltunk

Klapka tábornok szilárd magatartása következtében a II. hadtest baj 

nélkül vonult át a Kis-Duna jobb partjára, és a hidat elbontotta maga 

mögött.

A hadtest lovasságának és tüzérségének egy részét legott Aszódpusztára 

indítottam Klapka megsegítésére, a  többivel és a gyalogsággal pedig 

meghosszabbítottam a csatavonalat Aszódpusztától jobbra le a folyó-

ig, valamivel a hídon túlig.

Mind Klapka tábornok, mind Kászonyi ezredes csapatai megtartották 

hadállásaikat. Az ellenség végre meggyőződött támadásainak haszta-

lan voltáról, és eredmény nélkül visszavonult Vásárútra.

Aszódpusztának azonban, miután az ellenség Perednél felettünk győ-

zelmet aratott, és ezzel off enzívánknak véget vetett – nem volt ránk 

nézve hadászati fontossága.

Ezért Klapka tábornokkal a  helyszínen megállapodtam, hogy 

Aszódpusztát is utóbb feladjuk. Ez meg is történt: a VIII. hadtest Klap-

ka alatti csapatai részéről még aznap éjjel oldalmenettel Apácaszakál-

lasra húzódtak vissza a Vásárútról Komáromba vivő országúton; a II. 

hadtest pedig másnap, június 22-én, reggel vonult vissza Gutára.

Aszódpusztán a II. hadtest egy tábori őrsöt hagyott hátra az ellenség 

szemmel tartására.

Én előresiettem Gutára, hogy Naszvadnak és Érsekújvárnak kerülve 

már június 22-én kora reggel Tótmegyerre érjek a III. hadtesthez.
(Görgey Artúr: Életem és működésem Magyarországon 1848-ban és 1849-ben. 

Huszonharmadik fejezet. A június 20-i, 21-i és 22-i hadi események)

ANNO.. .

Élményekkel teli nap Budapesten
A naszvadi Szabadidőközpont, (Novozámocká 21., tel.: 035/7692 391, 

www.cvcnesvady.estranky.sk) 2014. július 11-én és július 18-án 

egynapos kirándulást szervez Budapestre.

Július 11-én (péntek) buszos túránk keretében ellátogatunk a Liszt 

Ferenc Nemzetközi Repülőtér olyan területeire is, amik nemcsak az uta-

sok, de még a reptéri dolgozók jelentős része elől is elzártak. Megnézzük 

a forgalmi és műszaki előtereket, a futópályákat, a navigációs berendezé-

seket, a radarokat, valamint rengeteg, eddig titkos helyszínt. Az Emlék-

parkban kiállított repülőgép pilótafülkéje belülről is megtekinthető.

Részvételi díj: 15 éves korig: 17 € (útiköltség + belépő)

15 éves kor felett: 8 € útiköltség (a belépőt a felnőttek a helyszínen fi zetik.

Július 18-án (péntek) a Csodák Palotájában olyan tudományos szórako-

zásban lehet részed, mint a fakírágyon való fekvés, hídépítés, megtapasz-

talhatod a vízesés illúzióját. A Csodák Palotája nem csupán egy kiállítás, 

hanem egy 1700 négyzetméteres fi zikai játszóház, ahol több mint 100 ki-

állított játék segítségével játékosan ismerheted meg a fi zikai jelenségeket.

Részvételi díj: 15 éves korig: 12,50 € (útiköltség + belépő)

15 éves kor felett: 8 € útiköltség 

(a belépőt a felnőttek a helyszínen fi zetik).

A kirándulás folyamán ellátogatunk a Campona 

és a Westend City Centerbe is.

Tarts velünk! 

Tájékoztatás a szabadidőközpontban.

Deň plný zážitkov v Budapešti
Centrum voľného času (Novozámocká 21 Nesvady tel. č. 035/7692 391, 

www.cvcnesvady.estranky.sk) v dňoch 11. a 18. júla 2014 organizuje 

1-dňový autobusový výlet do Budapešti.

11. júla (piatok) sa uskutoční návšteva Medzinárodného letiska 

Ferenca Liszta, kde v rámci exkurzie nazrieme aj do zákulisia letiska, 

ktoré zvyčajne cestujúci nemôžu vidieť. 

Veľkým zážitkom bude sledovanie príchodu a odchodu lietadiel, 

navigačného a riadiaceho zariadenia 

a technického vybavenia letiska.

Poplatok: deti: 17  € ( cestové a vstupné)

dospelý: cestovné: 8 € (každý dospelý vstupné si hradí sám)

18. júla (piatok) sa uskutoční návšteva Paláca zázrakov, 

kde sa zoznámime s ojedinelými vedeckými interaktívnymi hrami. 

Viac ako 100 vystavených vedeckých hier bude možné sledovať 

a presvedčiť sa o zákonitostiach fyziky a vedy.

Poplatok: deti - 12,50 € (cestové a vstupné)

dospelý - cestovné: 8 € (každý dospelý vstupné si hradí sám)

Navštívime aj dve veľké obchodné centrá 

ako Campona a Westend City Center.

Deťom bez doprovodu dospelého zabezpečíme 

pedagogický dozor.

Poďte s nami!

Informovať sa môžete denne v CVČ.

Centrum voľného času Nesvady - Szabadidőközpont Naszvad
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Milí priatelia, dnes sa chcem spoločne 

s vami zamyslieť nad jedným slovíčkom, 

ktoré je aj v dnešnej dobe zahalené rúš-

kom tajomstva a  nepochopenia. Milosť 

je niečo, po čom každý z  nás v  nejakej 

situácii svojho života už túžil alebo ju 

potreboval naopak prejaviť. Je to niečo, 

čo všetci potrebujeme, ale málokto si to 

uvedomuje.

Čo vlastne je milosť? Udeľuje ju prezi-

dent, žiadajú o  ňu odsúdení, panovník 

alebo zámožný človek sa tak necháva 

oslovovať svojim sluhom, žobrák o  ňu 

žiada na ulici zovierajúc plastový pohá-

rik s mincami v dlani. Je to paradoxom, 

že napriek túžbe človeka po milosti je 

celý svet okolo nás v  skutočnosti plný 

nemilosti. Ako obyvatelia veľkomesta 

dýchajú znečistený špinavý vzduch bez 

toho, aby si to uvedomovali, alebo ako si 

úradníci kazia oči pozeraním sa na po-

čítačové monitory, tak aj my dýchame 

atmosféru nemilosti, ktorá 

nás obklopuje.

Uvažoval som nad 

množstvom oblastí, ktoré 

ma napadli od rodiny až po 

zamestnanie a bežný život, 

všade som si uvedomoval 

tú dramatickú prítomnosť 

nemilosti. V rodine sa často 

stretávame s rodičmi, ktorí 

častujú svoje deti výrokmi 

typu: „Nehanbíš sa za seba? 

Pozri sa, čo si to urobil?” 

A týmito výrokmi nám vtĺ-

kajú do hlavy predstavu, že 

nikdy nedokážeme vyho-

vieť ich potrebám a  získať 

si ich uznanie a pochvalu.

V  škole sú naše schop-

nosti hodnotené stupnicou 

známok, naše výkony na vysokej 

škole sú hodnotené stupnicou od A  až 

po FX. Písomky sa nám vracajú s červe-

ne zvýraznenými chybami, avšak nikdy 

nie so správnymi odpoveďami. To nie je 

kritika, len fakt, ktorý poukazuje na to, 

že žiaden učiteľ, keď uvidí veľmi zle napí-

sanú písomku, nad ňu z milosti nenapíše 

jedničku.

Toto všetko, čo sa vlastne odohráva 

na škole, nás pripravuje na skutočný ži-

vot, na skutočný svet s  jeho neustálym 

hodnotením a  posudzovaním zo strany 

všetkých ostatných ľudí v  našom okolí. 

Dobrým príkladom toho, ako sa milosť 

nepraktizuje vo svete, je napríklad fun-

govanie v armáde. Každý vojak má hod-

nosť, uniformu, plat a frčky na rovnošate. 

Každí presne vie, kde má a kde nemá stáť 

pri rozcvičke, a každí vie, v akom je vzťa-

hu k  tomu druhému. Nadriadeným sa 

salutuje a plnia sa ich rozkazy, podriade-

ným rozkazy vydávam a žiadam od nich 

ich plnenie.

V bežnom zamestnaní je to len o trošku 

jemnejšie. Počul som, že fi rma Ford Mo-

tor Company hodnotí zamestnancov na 

stupnici od 1 (sekretárky a úradníci) až 

po 27 (riaditeľ a vrcholový manažment). 

Musíte dôjsť minimálne po stupeň 9, aby 

ste mali nárok na parkovacie miesto pred 

továrňou. Od stupňa 13 máte nárok na 

výhody ako napríklad samostatná kan-

celária s oknami a kvetmi a vraj úradníci 

od stupňa 16 už majú aj vlastné kúpelne.

Toto bol len taký prierez pár oblasťami 

života človeka, kde sa vyskytuje nemi-

losť. Akási bojovnosť o to, kto bude lep-

ší a  vyššie postavený, aké 

budú medzi nami roz-

diely. Ideme nemilosrdne za postavením, 

za kariérou. A tak je to všade. Zdá sa, že 

každá inštitúcia, organizácia alebo spolo-

čenská skupina ľudí stojí na systéme ne-

milosti, v ktorom si svoj postup musíme 

zaslúžiť. Súdy, banky, alebo len obyčajné 

programy cestovných kancelárií pros-

te nemôžu fungovať na základe milosti, 

lebo by skôr či neskôr skončili. Rovnako 

je to aj v športe. Kto dá gól, alebo splní ča-

sový limit je oslavovaný ako víťaz, pre ne-

úspešných však nie je miesto ani v športe.

A ako sa ľudia s týmto všetkým vyrov-

návajú? Dobre to vykresľuje príbeh od 

Ernesta Hemingwaya. Jeden španielsky 

otec sa rozhodne zmieriť sa so svojím sy-

nom, ktorý utiekol do Madridu. Plný vý-

čitiek k sebe samému uverejní v denníku 

tento inzerát: „Juan, stretneme sa v uto-

rok na obed pri hotely Montana. Všetko 

je odpustené. Tvoj otec.” V  utorok otec 

prichádza k hotelu Montana a vidí pred 

ním stáť asi 800 mladých mužov menom 

Juan, ako čakajú na svojho otca v nádeji, 

že budú môcť prežiť milosť z odpustenia 

a prijatia. Svet je hladný po milosti. Svet 

potrebuje milosť. Človek potrebuje mi-

losť.

Mnohí z nás sme v živote niečo poka-

zili. Možno manželstvo, možno výchovu 

detí, nejaký vzťah, priateľstvo, niekoho 

sme urazili alebo sme niekomu ublížili. 

Túžime po odpustení a  naše srdce po-

trebuje prežiť dotyk milosti. Lenže len 

ľudské odpustenie nám nestačí. To člo-

veku neudelí ten skutočný pokoj, kto-

rý potrebujeme. Ozajstnú milosť, ktorá 

naozaj odpúšťa a  prináša okrem 

odpustenia aj uzdrave-

nie a uvoľnenie, môžeme 

nájsť jedine v zdroji, ktorí 

je mimo tohto sveta. Ježiš 

Kristus, Boží syn, prinie-

sol na tento svet mož-

nosť zmierenia s Bohom. 

Môžu nám byť odpustené 

všetky naše chyby a omy-

ly, ktorých sme sa dopus-

tili. Všetko to, čo sme 

pokazili a  čo sme svojím 

hriechom zničili, má svo-

je riešenie a  odpustenie 

v  Ježišovi Kristovi. Jeho 

potrebujeme hľadať a  za 

ním potrebujeme ísť.

Milosť je ponúkaná 

úplne zadarmo ľuďom, 

ktorí si ju nezaslúžia. Na-

priek tomu, že si ju nezaslúžime, nám ju 

Boh ponúka vo svojom Synovi. A my ju 

máme ponúkať ďalej, našim rodinám, 

našim deťom, blížnym, priateľom a  ka-

marátom. Často ju v  sebe ale nemáme 

a nie sme toho schopní. Aj preto potre-

bujeme ísť k Bohu, ktorý je večným zdro-

jom milosti a  odpustenia. Prajem nám, 

aby sme si aj cez prázdniny, na ktorých 

začiatku stojíme, uvedomovali potrebu 

milosti a odpustenia, ktoré tak veľmi po-

trebujeme my a aj naši blízki.

Martin Tobák,

kazateľ

vysokej 

ou od A až

ší a  vyššie postavený, aké 
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Pre dušu Potreba milosti a odpustenia
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A Tűzvirág Nemzetközi Zománcmű-

vészeti Seregszemlének hatodik évfo-

lyama ünnepélyes megnyitóval május 

30-án kezdődött, ahol a  bevezetőben 

Haris József polgármester köszöntötte 

az egybegyűlteket, majd Dinnyés Jó-

zsef énekmondó lépett fel. Hivatalosan 

a  rendezvényt Németh Gyula, a  Sereg-

szemle igazgatója nyitotta meg. A meg-

nyitón jelen voltak azok az alkotók, akik 

péntek estére már Naszvadra érkeztek, 

így sor kerülhetett a  díjkiosztóra is. 

A  Seregszemle bírálóbizottságának el-

nöke Gyergyádesz László, a Kecskeméti 

Nemzetközi Zománcművé-

szeti Alkotótábor (NZA) nyu-

galmazott stúdióvezetője volt, 

a bizottság tagjai pedig Hollósy 

Katalin, a  Kecskeméti NZA művészeti 

vezetője, Berta András érsekújvári fotó-

művész, valamint Németh Gyula, a Se-

regszemle igazgatója voltak.

2014-ben a  Seregszemle fődíját 

Mikhail Seleschev kapta, az első díjat 

Hidasi Ágnes, a  második díjat Vörös 

Henriette, és a  harmadik díjat pedig 

Kerti Eszter vehette át. A  Seregszemle 

igazgatósága a  jelentős életjubileumokról sem 

feledkezett meg. Ebből az alkalomból életmű-

díjban részesült Jaroslav Rezler, és további al-

kotók vehettek át emléklapot - R. Török Mária, 

Rácz Gábor, Golob Egidius, Czóbel Marianna, 

Szendrei Judit, Tóth Szvetlána, Balanyi Károly, 

Török Ibolya.

A Tűzvirágra 2014-ben nyolc országból majd 

nyolcvan alkotó érkezett, akik már szinte ott-

hon érzik magukat Naszvadon. A fesztivál min-

den percét élvezték, és tíz napon át zavartala-

nul alkothattak. Alkotásaik nagy részét idén is 

a  Csemadok naszvadi alap-

szervezetének ajándékozták.

 (vi), (A szerző felvételei)

i ó á j l ő él j bil k ól

Díjkiosztó a megnyitónDíjkiosztó a megnyitón

18. jún 2014 sa v Materskej škole na ulici 

Sládkovičova 2 niesol v  znamení rozlúčky. 

Krásne vyzdobená vchodová brána a  terasa 

čakala na lúčiace sa deti. Slávnostné obleče-

nie detí, rodičov, príbuzných napovedalo, že 

sa v MŠ bude diať niečo nezvyčajné.

Materská škola sa lúčila s  37 deťmi. 25 

detí z  triedy Púpavienky s výchovným jazy-

kom slovenským a 9 detí z triedy Nezábudka 

s výchovným jazykom maďarským sa smelo 

postavilo pred svoje publikum a s nadšením, 

v  radostnej nálade odprezentovalo svoj kul-

túrny program. Ukázalo sa, že deti dozreli, 

dorástli, hračky a  hry sa pre ne stali minu-

losťou a v septembri sa tešia na iný – zodpo-

vednejší, náročnejší, ale lákavý život – život 

školáka.

Tri deti z triedy Púpavienky a jedno dieťa 

z triedy Margarétky nastupujú do novovznik-

nutého nultého ročníka pri ZŠ s  VJS. Dve 

deti odchádzajú do základnej školy v Nových 

Zámkoch.

Škola bude novou výzvou nielen pre ne, ale 

predovšetkým pre rodičov. Bezstarostné dni 

plné hier a  šantenia sa zmenia na povinnosti. 

A tak budúcim školákom a ich rodičom praje-

me do ďalšieho života veľa zdravia, trpezlivosti, 

pevnej vôle pri prekonávaní prvých prekážok, 

sebazaprenia a radosti z očakávaných výsledkov.

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí boli 

akoukoľvek formou nápomocní Materskej 

škole Nezábudka pri realizácii jej zámerov. 

Ďakujeme za spoluprácu aj ostatným subjek-

tom - základným školám, CVČ, občianskemu 

združeniu YMCA a hádzanárskemu klubu.

Prajeme každému krásne a pohodové leto 

plné slnka, dobrej nálady a odpočinku a teší-

me sa na ďalšiu spoluprácu.

Mgr. Dana Molnárová,

MŠ – Óvoda, Sládkovičova 2

Dovidenia, svet rozprávok!Dovidenia, svet rozprávok!

Június
1615. június 1-jén a késmárki Fröhlich Dá-

vid (1595–1648) lelkész, tanár, természet-

kutató, császári matematikus és csillagász 

megmászta a Tátra legmagasabb csúcsát, fel-

tehetően a Lomnici-csúcsot. Ez volt Európá-

ban az egyik legkorábbi természetmegfi gyelő 

hegymászás, amelynek során Fröhlich több 

helyes és értékes megállapítást tett; például 

megfi gyelte, hogy a  felhők nincsenek olyan 

rendkívül magasan, mint azt akkoriban hit-

ték. Az út leírása Bártfán jelent meg 1639-

ben Medulla geographiae practicae címmel.

Június 4. - Trianon emléknapja, a  Triano-

ni Békeszerződés megkötésének napja. Az 

I. világháborút lezáró ún. Versailles-Wa-

shingtoni békerendszer részeként íratták 

alá a magyar delegációval a békeszerződést 

a  Kis Trianonnak nevezett palotában 1920. 

június 4-én. Ezzel a békediktátummal nem-

csak az Osztrák–Magyar Monarchia tűnt el 

a térképről, hanem Magyarország elvesztet-

te területe jelentős részét (területe 282 870 

km2-ről 92 607 km2-re csökkent), a lakosság 

létszáma pedig, mintegy 10 millió fővel ke-

vesebb lett.

1848. június 6-án született Prizsinán Baross 

Gábor a  magyarországi vasúthálózat, a  du-

nai hajózás, a fi umei kikötő és az ipari szak-

oktatás fejlesztője. Baross hozta létre a pos-

ta-takarékpénztár intézményét; ennek célja 

a  kisemberek betétjeinek felhasználása volt 

közlekedési beruházások érdekében. 1887-

ben egyesítette a  Postát a  Távírdával, meg-

alapította a Postatisztképzőt. Minisztersége 

idején jelentősen bővültek a  Posta szolgál-

tatásai: nemzetközi hírlap előfi zetésre nyílt 

lehetőség, a  távírókon ingyenesen lehetett 

igénybe venni a  meteorológiai előrejelzést, 

vízállásjelentést, meg lehetett tudni a pontos 

zónaidőket. Létrehozta a Kereskedelmi Mú-

zeumot, amely kezdetben mintaraktárként 

működött, szolgálva a hazai termékek nép-

szerűsítését. Élete legnagyobb feladatának 

a Vaskapu szabályozását tekintette.

1625. június 10-én Apácán született Apá-

czai Csere János, az első magyar enciklopé-

dista, erdélyi protestáns nevelő.

1927. június 17-én született Pusztakama-

ráson Sütő András, író, elbeszélő, drámaíró, 

szerkesztő.

Június 21-én ünnepeljük A  zene ünnepét. 

Maurice Fleuret francia zenetudós javasolta, 

hogy a nyár első napját a világon mindenütt 

zenével köszöntsék. A  zene ünnepét 1982-

ben tartották meg először Franciaország-

ban. Az ötlet az akkori francia kulturális 

miniszter, Jack Lang támogatásával valósult 

meg. Mára a  zene ünnepe európai, sőt vi-

lágméretűvé vált; több mint száz országban 

rendezik meg június 21-én.

1913. június 22-én Szombathelyen született 

Weöres Sándor, költő, műfordító, drámaíró.

1887. június 25-én született Budapesten Ka-

rinthy Frigyes, író, költő.

Jeles magyar Jeles magyar 
napjainknapjaink
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5. časť
 Dôchodková pyramídová hra
Štátne dôchodkové fondy sa na celom svete 

najviac podobajú pyramídovým hrám. Z dô-

vodu demografi ckých zmien skôr či neskôr 

všade nastane čas, keď nasľúbené dôchodky 

už nie je z čoho vyplatiť. Ani na Slovensku to 

nie je inak.

Už je to tak
Štátne dôchodkové poistenie (I. pilier) sa 

skladá z  dvoch častí: zo starobného a  inva-

lidného poistenia. Správcom týchto fondov 

je Sociálna poisťovňa. Dôchodkové poistenie 

už aj v súčastnosti funguje s defi citom. Toto 

je možné len tak, že časť príjmov dôchod-

kových fondov platí štát a k vyplateniu dô-

chodkov sa použijú aj iné príjmy Sociálnej 

poisťovne. Z odvodov za 2,33 miliónov pra-

cujúcich sa mesačne vyplatí 1,64 miliónov 

dôchodkov rôzneho typu.

Na diagrame vidíme vekové zloženie oby-

vateľstva Slovenska. V  súčastnosti je 1,33 

miliónov dôchodcov, z toho 1 milión poberá 

starobný dôchodok. Prírastok obyvateľstva 

je od roku 2002 minimálny. Keď dve najpo-

četnejšie generácie (viď. obrázok) odídu do 

dôchodku, bude už viac dôchodcov ako ľudí 

platiacich odvody.

Zo štátneho dô-

chodkového pois-

tenia len málokto 

môže očakávať 

solídne živobytie. 

Podľa dnešných 

pravidiel polovi-

ca dôchodcov po 

40-tich odpracova-

ných rokoch dosta-

ne sumu na hranici 

chudoby, častokrát ešte menej. Dôchodok po-

berajú ženy priemerne 18 rokov, muži len 11.

Čo nás neminie?
I. pilier funguje už aj teraz len pomocou zvy-

šovania štátneho dlhu. Aby tento systém cel-

kom neskrachoval, budú potrebné isté zmeny. 

Dôchodkový vek sa pravdepodobne bude 

ďalej zvyšovať. Zvýši sa aj minimálny po-

čet odpracovaných/zaplatených rokov pre 

získanie nároku na dôchodok. Odvody do 

Sociálnej poisťovne sa s  veľkou pravdepo-

dobnosťou zvýšia tiež. Dôchodky sa naďalej 

budú znižovať v porovnaní s príjmami pred 

odchodom do dôchodku.

Zopár menších zmien je už zabudovaných 

do príslušných zákonov, ktoré postupne na-

dobudnú platnosť v  nasledujúcich rokoch. 

Väčšie zmeny sa plánujú už dávnejšie, ale 

ešte ani jedna vláda nemala odvahu urobiť 

potrebné kroky. Najpravdepodobnejšie je, 

že v istom prechodnom období sa postupne 

budú meniť všetky parametre.

Výzvy
Zákony regulujúce náš viac pilierový dô-

chodkový systém sa neustále menia. Dnes 

už musíme platiť odvody do Sociálnej pois-

ťovne skoro zo všetkých typov našich príj-

mov. 29% našej hrubej mzdy sa odvádza do 

fondov súvisiacich so štátnymi dôchodkami. 

Táto suma je pri priemernej mzde 238 eur, 

pri minimálnej mzde 102 eur. Ak by sme ta-

kéto sumy platili do dobre nastaveného súk-

romného dôchodkového poistenia, získali by 

sme oveľa vyšší a fl exibilnejší dôchodok.

Na štátne dôchodkové poistenie doplatia 

najviac ľudia s  nadpriemernými príjmami, 

im sa naozaj oplatí preskúmať alternatívy. 

Väčšina ľudí bude v budúcnosti jednoznačne 

potrebovať aj iný zdroj príjmu okrem štátne-

ho dôchodku, ak nechce hladovať.

 Henrietta a Zoltán Dobosi

Ide o peniaze

5. rész
Nyugdíj-piramisjáték
Az állami nyugdíjalapok a  világon min-

denhol leginkább a  piramisjátékokra ha-

sonlítanak. A demográfi ai változások miatt 

előbb-utóbb mindenhol eljön az az idő, 

amikor a beígért nyugdíjakat már nincs mi-

ből kifi zetni. Szlovákiában sincs ez másként.

Ez van
Az állami nyugdíjbiztosítás (I. pillér) két 

részből áll: öregségi és rokkantsági biztosí-

tásból. Ezeket az alapokat a szociális bizto-

sító kezeli. A  nyugdíjbiztosítás már ma is 

veszteséggel működik. Ez csak úgy lehetsé-

ges, hogy az állam fi zeti be a nyugdíjalapok 

bevételeinek egy részét, és a kifi zetésekhez 

a szociális biztosító más célra beszedett be-

vételeit is felhasználják. A 2,33 millió aktív 

kereső után befi zetett járulékokból 1,64 

millió különböző havi nyugdíjat folyósíta-

nak.

Az ábrán a  szlovákiai lakosság életkor 

szerinti összetételét láthatjuk. Ma a  nyug-

díjasok száma 1,33 millió, ebből 1 millióan 

kapnak öregségi nyugdíjat. A népszaporu-

lat 2002 óta minimális. Amikor a  képen 

látható két legnépesebb generáció nyugdíj-

ba vonul, több lesz már a nyugdíjas, mint 

a befi zető.

Az állami nyugdíjbiztosításból csak ke-

vesen számíthatnak tisztességes megél-

hetésre. A  ma érvényes szabályok alapján 

a  nyugdíjasok fele a  szegénységi küszöb 

körüli összegre, sok esetben még kevesebb-

re számíthat 40 év ledolgozott idő után. 

A nyugdíjat átlagosan hozzávetőleg 18 évig 

kapják a nők és 11 évig a férfi ak.

Mi lesz ezután?
Az I. pillért már most is csak az állam-

adósság növelésével lehet működtetni. 

Hogy a  rendszer össze ne dőljön teljesen, 

változtatásokra lesz szükség.

A  nyugdíjkorhatár várhatóan tovább 

fog emelkedni. A nyugdíjra való jogosult-

sághoz szükséges ledolgozott/befi zetett 

évek száma nőni fog. A nyugdíjbiztosítás-

ba befi zetendő járulékokat is valószínűleg 

megemelik. A  nyugdíjak tovább fognak 

csökkenni a  nyugdíjazás előtti keresetek-

hez képest.

Néhány apró változás már be is van 

építve a  szabályozó törvényekbe. Ezek fo-

kozatosan lépnek 

érvénybe az elkö-

vetkező években. 

A  komolyabb 

változtatásokat 

már régóta tervezgetik, de eddig még egyik 

kormány se merte megtenni a  szükséges 

lépéseket. Legvalószínűbb, hogy az összes 

paramétert egy átmeneti időszakban, foko-

zatosan változtatják majd meg.

Kihívások
A  többpilléres nyugdíjrendszerünket 

szabályozó törvények állandóan változnak. 

Ma már majdnem az összes fajta bevéte-

lünkből járulékokat kell fi zetnünk a  szo-

ciális biztosítóba. Bruttó keresetünk 29%-

a  megy az állami nyugdíjjal összefüggő 

alapokba. Ez az átlagbér esetében havi 238 

euró, minimálbérnél 102 euró. Ha ilyen 

összegeket egy jól beállított magán-nyug-

díjbiztosításba fi zetnénk, sokkal magasabb 

és fl exibilisebben felhasználható nyugdíjat 

kapnánk.

Az átlagon felüli bevétellel rendelkezők 

járnak a legrosszabbul az állami nyugdíjjal, 

nekik igazán érdemes alternatívákat ke-

resni. Az emberek többségének a  jövőben 

egyértelműen szüksége lesz más bevételre 

is az állami nyugdíjon kívül, ha nem akar 

éhezni

 Dobosi Henrietta és Zoltán

Pénzről van szó 
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Dobosi Róberttel a Csemadokban találkoztunk és az idei Tűzvirágról beszélgettünk. 
Sok kérdéssel érkeztem, így aztán vágjunk is bele a beszélgetésbe.

Egy hete vége a 2014-es Tűzvirág - Művészetek Hetének. Milyen 

érzésekkel gondolsz vissza az idei fesztiválra?

– Egy héttel a  fesztivál után leülepedtek bennem a  történések, 

tisztábban látom a fesztivált, és már pontos számadataink is van-

nak a  látogatottságról. Átlagot vonva a  Nemzetközi Képzőmű-

vészeti Fesztiválból és a  Zenei Fesztiválból elégedettséget érzek. 

A zománcművészeti fesztivál Szlovákiában egyedülállónak nevez-

hető, és egyértelműen sikeres volt. Már hatodik alkalommal nyolc 

országból majd nyolcvan alkotó érkezett. A  tíz nap alatt komoly 

alkotások születettek, nagyon jól érezték magukat nálunk. A fesz-

tivál művészeti része tökéletesre sikeredett.

Már hagyomány, hogy az alkotók a fesztivál végeztével a Cse-

madok naszvadi alapszervezetének adományoznak a műveikből.

– Igen, állandó kiállítás van ezekből az alkotásokból a Csemadok 

székházban. Ez a gyűjtemény idén is gyarapodott, megint gazda-

godott alapszervezetünk, sok művet ajándékoztak nekünk az al-

kotók.

Történt olyan esemény, ami megzavarta a fesztivált?

– A fesztivál magában jól zajlott, semmi különösebb probléma 

nem volt.

Újra nagyon változatos zenei és 

művészeti program várta a  látoga-

tókat. Így a  fesztivál után meg kell 

kérdeznem, honnan, miért jött az 

ötlet, hogy meghívjátok a Boney M 

zenekart?

– Hat évvel ezelőtt kezdtük el ezt 

a  fajta kulturális élet fellendítését 

Naszvadon, amikor a  színes művé-

szeti kínálatot zenei fesztivállal is 

bővítettük. Azt lehet mondani, hogy 

községünkben az elmúlt hat évben 

már megfordult szinte az összes je-

lentős nevű és múltú magyarországi 

zenekar, akik a  mai napig vonzzák 

a  közönséget. Így jött az ötlet, hogy meg kellene próbálni egy 

világsztár zenekart, vagy legalábbis a 70-es, 80-as években világ-

sztárként nyilvántartott zenekart. Valaki olyat, aki még meg is fi -

zethető. Az ilyen elhatározás kockázata, hogy szervezőként csak 

próbálkozunk, hogy a közönséget is bevonzza egy nagynevű kül-

földi zenekar. A cél természetesen mindig az, hogy olyan fellépőt 

szólítsunk meg, aki úgymond kifi zetődő, és nem kell a költségeire 

máshonnan előteremteni az anyagiakat.

Hosszas válogatás, tanakodás után így esett a  választás 

a Boney M-re? Nehéz volt velük a tárgyalás?

– Nem is állítanám, hogy hosszas válogatás, tanakodás előzte 

meg a választást. A szervezők egyike javasolta a Boney M zenekart, 

nekünk többieknek pedig tetszett az öltet. Ami a kommunikációt 

és a tárgyalás illeti, bizony elég nehézkes volt, mert picit leragadtak 

abban a korban, amikor világsztárok voltak, a 70-es 80-as években. 

Ez alatt főleg a tárgyalás lefolytatására gondolok. Faxon küldték el 

az előtte már rengetegszer fénymásolt szerződést, ami ideérve már 

olvashatatlanul összemosódott. Azt gondolná az ember, hogy egy 

ilyen zenekar menedzsmentje lépést tart a kor követelményeivel. 

Viszont sikerült megegyezni, és ez a  fontos. Minden kérésüknek 

eleget tudtunk tenni.

Elégedetten távoztak?

– Úgy gondolom, hogy tényleg minden kérésüket teljesítettük, 

még három autót is biztosítottunk - 1963-ban, 1966-ban és 

1969-ben gyártott modelleket. Egyetlen dolog, amiben csalódtak, 

hogy távozni már nem tudtak ezekkel a járművekkel, mert az egyik 

egyik oldtimer meghibásodott, így kénytelenek voltunk kisbusszal 

elszállítani őket.

Mennyire váltotta be az elvárásokat a retro zenekar?

– Ha a  koncert minőségét nézzük, akkor nagyon. Viszont, ha 

a közönség számát vesszük fi gyelembe, akkor sajnos messze nem. 

Túl drága koncert volt ahhoz – még ha nem is mai sztárok –, hogy 

ne legyen telt ház. Ezer néző hiányzott ahhoz, hogy rentábilis le-

gyen a koncert.

Térjünk át egy kicsit a számokra. Hányan és kik vállaltak ön-

kéntes munkát a Tűzvirág alatt?

– Hozzávetőleg hetven ember gondoskodott arról, hogy zökke-

nőmentesen működjön minden. Csemadok-tagok, a helyi alapszer-

vezet vezetőségi tagjai és az ő családtagjaik voltak az önkéntesek. 

Május 31. és június 8. között mennyien látogattak el a Tűzvirág 

- Művészetek Hetére Naszvadra? Melyik koncert volt a közönség 

részéről a leglátogatottabb?

– Ez alatt az idő alatt 11 ezer 

ember fordult meg a  zenei fesz-

tiválon, akiknek a  nagy része 

visszatérő vendég. Legtöbben 

a Neoton Família élő koncertjére 

voltak kíváncsiak, de ebben már 

előzetesen is biztos voltam.

A  jövőre nézve akkor marad-

tok inkább a magyar retro zene-

karoknál?

– A  Felvidéken nagy a  keres-

let a  retro zenekarok koncertjei 

iránt. Ezek azok a  zenekarok, 

melyek a mai napig aktívak, még 

írnak egy-egy új dalt, viszont 

a  régi számaikat idős és fi atal 

egyaránt fejből fújja.

Volt olyan koncert, ami csalódást okozott?

– Egyértelműen igen. A szociális hálón komoly vita is folyik róla, 

és be kell ismernem, hogy rossz döntést hoztam, amikor a Pertu 

Parti televíziós felvételére igent mondtam.

A kockázat itt is adott volt, mint a többi fellépőnél.

– Őszintén megvallom, hogy az én fejemben meg se fordult, 

hogy ekkora bukás lehet. Az is egy drága műsor volt, mivel tévé-

felvétel készült és négyórás műsort adtak. A fellépők többsége járt 

már nálunk, és mindig nagyon jó volt a hangulat. Van egy komoly 

réteg, amelyhez ez a zenei stílus áll közel, de sajnos ez a négyórás 

koncert nekik se adott szerintem semmit. Nyíltan fel merem vállal-

ni, hogy ez a stílus valószínűleg a következő fesztivál programjából 

kimarad.

Mi lehetett ennek az oka? 

– Egyetlen oka lehet. Én eddig még sose próbáltam ki ilyen prog-

ramot és lehetőségem se volt megfi gyelni, hogy nem élőben megy 

a műsor, hanem ún. playback volt az egész. Az összes élőszó annyi 

volt, amit a műsorvezető mondott a színpadon a számok közben. 

Így viszont nem lehet hangulatot teremteni, nem teremtődik meg 

a  kapcsolat az előadók és a  közönség között. Meggyőződésem, 

hogy tíz emberből kilenc ebben a formában nem élvezte ezt a kon-

certet.

Milyen volt az idei Tűzvirág?Milyen volt az idei Tűzvirág?

folytatás a 10. oldalon
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Az utolsó előtti napra a műsor kimondottan a fi atalokat cé-

lozta meg, és a szlovák ajkú közönséget. A szlovák rapper ide-

vonzotta a Naszvadra eddig nem ellátogató szlovák közönséget?

– Úgy fogalmaznék, hogy szinte senkit. Ugyanaz a visszatérő kö-

zönség jött el akkor is, mint más napokon. Nem mozdította ki pél-

dául a 40 ezres Érsekújvár fi atalságát, pedig Naszvadtól csak 10 ki-

lométerre van. Ám ugyanez elmondható a 30 százalékos naszvadi 

szlovákságról is. Nem titok, hogy pont az volt a célunk, hogy a la-

kóhelyükről kimozdítsuk a fi atalokat, kezdjük fesztiválozásra szok-

tatni őket. Most már nyugodt szívvel kijelenthetem, hogy ez az út 

se járható. Még úgy se, hogy ismert lemezlovasokat biztosítottunk 

erre az estére, mert kevesebben jöttek el, mint tavaly.

Szerinted mi az oka, hogy ennyire nem érdeklődnek az emberek 

a kultúra, a fesztiválok iránt, pedig az már helybe jön?

– Induljunk ki elsősorban a  naszvadiakból. Idén nem volt le-

hetőség elővételben és a  helyszínen se az egész fesztiválra szóló, 

ún. hetijegyet megvenni. A családok többsége havi 400 euróból él, 

így nem engedhetik meg maguknak a drága belépőjegyeket és azt, 

hogy minden koncerten ott legyenek. Jövőre nézve egy újabb ta-

nulság számunkra, hogy a zenei fesztivált 3-4 naposra kell szűkíte-

ni. Erre az időszakra pedig olyan műsort kell összeállítanunk, hogy 

mindenki legalább egy koncertre el tudjon jönni, ott lehessen. Ez 

konkrétan a  helyiekről szól, de a  környék érdektelenségét nem 

tudom mivel magyarázni. Mindenki és mindenütt a  Tűzvirágról 

beszélt, viszont el nem jöttek. Szokás szerint Gútáról és a környe-

ző településekről jöttek a legtöbben. Komáromból többen voltak, 

mint Érsekújvárból, és ennek az okát nem tudom megmagyarázni. 

Ha csak a kényelmük nem lehet ok és az, hogy nincsenek hozzá-

szokva, hogy kimozduljanak a város határain túlra. Előfordulhat, 

hogy egyszerűen nem mozdulnak ki szívesen.

Lesz jövőre Tűzvirág?

– Ez csak attól függ, hogy sikeresek lesznek-e a pályázataink. 

A  sikeres pályázatokról már decemberben tudunk általában, és 

akkor kezdjük el a szervezést. A mai gazdasági helyzetben szükség 

van arra, hogy legyen fedezet, anélkül szinte már semmit sem lehet 

szervezni.

Fog valami változni jövőre?

– Jövőre két változást szeretnénk megvalósítani. A  rendezvény 

maradna tíznapos, ám későbbi időpontban. Kitolnánk a Tűzvirágot 

június utolsó és július első hetére. A művészeti része június utolsó 

hétvégéjén kezdődne, a zenei fesztivál pedig július első hétvégéjére 

összpontosítana. Ezt az időpontot már egyeztetjük a környék feszti-

válszervezőivel, és úgy néz ki, sikerül kitolnunk az időpontot. Négy 

napra összpontosítanánk a könnyűzenét, a kézműveseket, a népze-

nei fesztivált. Szeretnénk visszatérni ebből a szempontból a kezde-

tekhez, így minden este volna program, igazi ínyencségek, melyek 

ingyenesek volnának. A fesztivált az ingyenes vasárnapi népművé-

szeti műsor és kirakodóvásár zárna, amit kivinnénk az utcára, hogy 

minél többen lássák, megforduljanak ott. Este pedig egy ingyenes 

koncert zárná a tíznapos fesztivált. Ezek azonban még csak a tervek, 

mert mint már említettem, mindez erősen pályázatfüggő.

Ezek szerint elméletben ugyan, de már szerveződik a jövő évi 

fesztivál, aminek alapját az elmúlt évi tapasztalatok adják.

– Hat év után még mindig csak próbálkozunk, hogyan tudnánk még 

több embert Naszvadra csalogatni, és bízunk benne, hogy egyszer si-

kerül megalkotni a tökéletes forgatókönyvet, programot. Ha valami 

nem működik, azt be kell ismernünk, és tudni kell elölről kezdeni. 

Meggyőződésem, hogy a közönség száma növekedni fog, csak időbe 

telik, és a szervezők részéről kitartásra és türelemre van szükség.

Köszönöm a beszélgetést. Varga Ildikó

(A szerző felvétele)

A TŰZVIRÁG KÉPEKBENA TŰZVIRÁG KÉPEKBEN

folytatás a 9. oldalról
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Hirdetés
Eladó öttalicskás betonkeverő. Tel.: 

0908/159 000.

Predám 5-fúrikovú miešačku betónu. 

Tel.: 0908/159 000.

Minőségi borok nagy választéka, hét-

köznapokra és ünnepi pillanatokhoz, az 

Üzletsor 2. alatt található Borházban.

Veľký výber kvalitných vín na všedné 

dni a slávnostné okamihy, nájdete vo Vi-

notéke na Obchodnej ulici 2.

Veszek régi naszvadi képeslapokat. Tel.: 

0918/104 092.

Kúpim staré nesvadské pohľadnice. Tel.: 

0918/104 092.
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ÚJSZÜLÖTTEK – 
VITAJTE MEDZI NAMI

Simonics Hanga,  Harisová Mia



HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK – 
SĽÚBILI SI VERNOSŤ

 Tobák Martin –  Šimková Tereza

 Szikszai Imre –  Barta Ildikó 

 Csonka Zsolt –  Fekete Mária 

 Juhász Silvester –  Denisa Horváthová 

 Kurcz Zsolt –  Ižácka Monika 



ELTÁVOZTAK KÖZÜLÜNK – 
OPUSTILI NÁS

Zsellérová Zuzana (76)

Társasági rovat – 
Spoločenská rubrika

Muskátli
–  Sajnos jelenleg éppen nincsen muskátlink – mondja a virágárus a vevőnek. – Nem 

lesz jó helyette afrikai viola? Az is nagyon szép.

–  Nem, nekem csak a muskátli jó. A feleségem két hete elutazott, és megbízott azzal, 

hogy rendszeresen öntözzem. Ön szerint hogy magyarázzam meg neki, hogy két 

hét alatt violává változott a muskátli?

Mosolyra fakasztó


