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Mindenkit érint – Týka sa to každého

Po letnej prestávke nesvadské obecné zastupiteľstvo 

zasadalo 28. augusta, aby prerokovalo aktuálne otázky 

verejného života obce zahrnuté do sedemnástich bodov 

programu. V  reakcii na odpoveď na svoju júlovú inter-

peláciu vo veci židovského cintorína Róbert Dobosi zdô-

raznil, že žiadne úpravy pôdy nemôžu viesť k  zakrytiu 

hrobov.

Nasledoval prehľad polročnej bilancie rozpočtu obce 

doplnený o stanovisko hlavnej kontrolórky. Štvrtým bo-

dom bol stav pohľadávok obce k 30. júnu. Na otázku Zol-

tána Takácsa, či nastal nejaký posun vo veci vymáhania 

desaťtisícového dlhu Jána Žaluda, starosta odpovedal, že 

posledná informácia je spred niekoľkých mesiacov a ho-

vorí o blokovaní bankových účtov dlžníka exekútorom.

Nasledovala krátka správa o prípravách na Nesvadské dni, po ktorej sta-

rosta informoval o podstate rozpočtového opatrenia č. 8: čerpanie úveru vo 

výške približne jeden milión eur, plánované na budúci rok, sa musí uviesť 

už v tohoročných hospodárskych výkazoch. Posledným riadnym bodom 

bola správa o polročnej činnosti hlavnej kontrolórky Kataríny Ferenczovej.

V ďalšom priebehu sa poslanci vrátili k otázke zmluvy o nájme poľno-

hospodárskych pozemkov s a. s. AGRORENT, ktorú v júli odročili. Na ná-

vrh fi nančnej komisie sa zrodilo riešenie, ktoré určí jednotnú sadzbu pre 

celú výmeru 111 hektárov v užívaní spoločnosti. Ročné nájomné vo výš-

ke 120 eur za jeden hektár a desaťročné obdobie nájmu odsúhlasili všetci 

poslanci. To znamená, že odteraz spoločnosť zaplatí do obecnej pokladne 

dvojnásobok predchádzajúceho nájomného.

Aj v  prípade ďalších štyroch bodov sa uznesenia prijali jednohlasne. 

Manželia Rangelovovci, Dibúzovci, Pavel Turan a  Mária Harisová chcú 

kúpiť časti pozemkov, ktoré doteraz v dobrej viere užívali ako svoje, hoci 

ich v skutočnosti vlastní obec. Zastupiteľstvo predaj odsúhlasilo, súčasne 

zaviazalo obecný úrad, aby zabezpečil znalecký posudok na predmetné 

parcely.

Potom poslanci schválili za ročné nájomné 22 eur/m2 zmluvu o nájme 

pre Gabrielu Kelemenovú, ktorá bude v priestoroch na Obchodnej ulici 

vyučovať anglický jazyk. Zastupiteľstvo rozhodlo ešte o pridelení obecného 

bytu pre Zoltána Dobiho na Obchodnej ulici č. 11A, o odkúpení zavlažo-

vacieho potrubia pod budúcim umelým jazerom a o ďalšom rozpočtovom 

opatrení.

Interpelácie začali Ladislav Sárai a Gizela Holková, obaja vo veci vytvo-

renia parkoviska pred budovou školy, Zoltán Takács nadviazal na tému 

školy a vzhľadom na začiatok školského roka žiadal uviesť školské ihrisko 

do pôvodného stavu. Zoltán Haris sa zaujímal o termín začatia výstavby 

obchodného domu TESCO a opýtal sa, či konkurenčné spotrebné druž-

stvo Jednota plánuje postaviť supermarket na svojom pozemku, bývalom 

hádzanárskom ihrisku. Juraj Miškovič v súvislosti s Nesvadskými dňami 

žiadal obyvateľov, aby poupratovali a skrášlili svoje predzáhradky, a infor-

moval sa o stave povolení výstavby kúpeľov. Na záver Róbert Dobosi po-

žiadal, aby poslancom boli poskytnuté o tabuľky s výpočtami v realizačnej 

štúdii kúpeľného centra. Vo svojej odpovedi na túto otázku starosta ozná-

mil, že autori štúdie v septembri zavítajú do Nesvád, vtedy im môže byť 

táto požiadavka predložená.

Na slávnostnom zasadnutí konanom 12. septembra boli odovzdané tieto 

obecné vyznamenania: cena obce pre Gizelu Gyűrösiovú, pamätné plakety 

Labor et concordia pre starostu obce Felsőszentiván Szilárda Vörösa a pri-

mátora mesta Kiskőrös Lászlóa Domonyiho, ďakovné a pozdravné listy pre 

miestnu organizáciu Csemadoku, základnú školu s vyučovacím jazykom 

maďarským, ŠŠK CVČ Nesvady-Imeľ, Tibora Ďuriku, JUDr. Jozefa Harisa 

a Mgr. Ladislava Heribana. Zoltán Takács

A  nyári szünet után augusztus 28-án ülésezett 
a  naszvadi képviselő-testület, hogy tizenhét napirendi 
pontba foglalva megtárgyalja községünk közéletének 
időszerű kérdéseit. A  zsidó temető ügyében intézett 
júliusi interpellációja megválaszolása után Dobosi Ró-
bert viszonválaszában kihangsúlyozta, hogy semmilyen 
földmunkálatok nem vezethetnek a sírok elfedéséhez.

A költségvetés féléves mérlegének áttekintése követ-
kezett, kiegészítve a főellenőri véleményezéssel. A kinn-
levőségek kimutatása volt a negyedik napirendi pont, itt 
Takács Zoltán érdeklődésére, történt-e előrelépés Ján 
Žalud tízezer eurós tartozásának rendezése ügyében, 
a polgármester azt válaszolta, az utolsó, néhány hónap-
pal ezelőtti hír az, hogy a végrehajtó lefoglalta az adós 
folyószámláját.

Rövid információ következett a  Naszvadi Napok előkészületeiről, 
majd a 8. sz. költségvetési kiegészítés lényegét ismertette a polgármes-
ter. Eszerint egy majdani, előreláthatólag a jövő évre tervezett egymillió 
eurós hitelnek már az idei év gazdasági kimutatásaiban szerepelnie kell. 
A rendes napirendi pontok sorát Ferencz Katalin főellenőr féléves mun-
kájának összefoglalója zárta.

A  továbbiakban az AGRORENT Rt. júliusban elnapolt földbérleti 
szerződésének ügyével foglalkozott a tizenkét képviselő. A pénzügyi bi-
zottsági javaslatára olyan megoldás született, mely egységes haszonbért 
szab meg a cég által bérelt 111 hektáros mezőgazdasági terület egészére. 
A hektáronkénti 120 eurós bérleti díjat és a szerződés tízéves futamidejét 
minden képviselő megszavazta. Ez azt jelenti, hogy a részvénytársaság 
ezentúl az eddigi haszonbér kétszeresét fi zeti be a község pénztárába.

Szintén egyhangú döntések születtek a következő négy határozat ese-
tében. A Rangelov és a Dibúz házaspár, Pavel Turan és Haris Mária azo-
kat a portájuk részét képező, jóhiszeműen használt területeket vásárolja 
meg, amelyek tényleges tulajdonosa a község. A testület jóváhagyta az 
adásvételt, és elrendelte a szóban forgó parcellák értékének felbecslését.

Egy ingatlanbérleti szerződést szavaztak meg ezután a képviselők: Ke-
lemen Gabriella angolnyelv-oktatás céljából bérli majd az Üzletsor 7. sz. 
alatti községi ingatlan egyik irodahelyiségét, évi 22 euróért. A  testület 
határozatot hozott még egy, az Üzletsor utca 11A. alatti bérlakás kiuta-
lásáról Dobi Zoltán részére, a leendő mesterséges tó alatti öntözővezeték 
megvásárlásáról és egy újabb költségvetési kiegészítésről.

Az interpellációk sorát Ladislav Sárai és Holka Gizella kezdte, mindket-
ten az iskola előtti parkoló mielőbbi megépítését kérték. Az iskolához kap-
csolódott Takács Zoltán felszólalása, aki az iskolakezdésre hivatkozva az 
iskolai sportpálya rendbehozását sürgette. Haris Zoltán a TESCO áruház 
építésének időpontjáról érdeklődött, rákérdezve egyúttal arra is, terve-
zi-e a konkurens Jednota szövetkezet szupermarket építését a néhány éve 
megvásárolt egykori kézilabdapálya helyén. Miškovič György a Naszvadi 
Napokra való tekintettel kérte a lakosságot, takarítsák és csinosítsák házuk 
táját, illetve a  termálfürdő építésének engedélyezési eljárására kérdezett 
rá. Végül Dobosi Róbert emlékeztetett, hogy a júliusi ülésen kérte, a für-
dő megvalósíthatósági tanulmányának gazdasági számításait bocsássák 
a  képviselők rendelkezésére. A  polgármester erre a  kérdésre válaszolva 
elmondta, hogy a szeptemberi hónap folyamán a tanulmány készítői ellá-
togatnak Naszvadra, ekkor foglalkozhatnak a kérdéssel.

A szeptember 12-i ünnepi ülésen az önkormányzat községi díjjal ju-
talmazta Gyűrösi Gizellát, Labor et concordia emlékplakettel Vörös 
Szilárdot, Felsőszentiván község és Domonyi Lászlót, Kiskőrös város 
polgármesterét, és elismerő okleveleket vett át a Csemadok helyi szerve-
zete, a magyar tannyelvű alapiskola, a ŠŠK CVČ Naszvad-Imely kézilab-
da-egyesület, Tibor Ďurika, dr. Haris József és Heriban László.

 Takács Zoltán

A testület 
44. üléséről

Zo 44. zasadnutia 
zastupiteľstva
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Rangos rendezvényre kapott meghívót 

a naszvadi Búzavirág éneklőcsoport és Sústya 

citerazenekar. A  2014-es vágkirályfai faluna-

pok ünnepélyes megnyitóján vettünk részt, 

amelynek keretében átadták a Vág menti köz-

ség önkormányzatának elismeréseit.

A polgármesteri díjat Tóth György, a helyi 

énekkar vezetője, a  község díját Keszeli 

Ferenc költő, újságíró kapta. A  kultúr-

műsor keretén belül láthatta a közönség 

a naszvadiak előadását. Az önkormány-

zati ülés után következett a  kultúrház 

emeleti részében Bergendi Tamás ama-

tőr fényképész és Tungli Tünde díszmű-

ves kiállításának a megnyitása.

A kiállítások megtekintése után a szer-

vezők állófogadásra invitálták a résztve-

vőket, ahol fi nomabbnál fi nomabb ételekkel és 

italokkal kedveskedtek a megjelenteknek. A jó 

hangulatú rendezvény közös nótázással zárult.

-GM-

Az alábbi írás egy kis visszatekintés az alap-

iskola elmúlt tíz évének történéseire, változá-

saira.

Egészen a  2004-es év derekáig tekintenék 

vissza. Augusztus végén történt az igazgatói 

tisztség betöltésére kiírt első nyilvános meg-

mérettetés elbírálása. Három jelentkező pályá-

zott, akik közül ketten nem feleltek meg a tör-

vény által előírt feltételeknek. Az alapiskola 

mellett működő iskolatanács akkori elnöke 

sajnálatos módon két jelölt pályázatát bírálta 

el sikeresnek, így a volt igazgató is megméret-

tetett. Az iskolatanács változást akart, amelyet 

a  szavazás során ki is fejtett. Az eredmény 

ismert. Órarend nélkül, három kolléga elbo-

csátásával kezdődött az új tanév. A  fenntartó 

az új igazgatótól pénzügyi átláthatóságot, és 

a  dokumentáció megfelelő vezetését várta el 

(a  2003-as év a  mai napig nincs hitelesítve). 

Akkortájt az iskolai klub a volt bölcsőde épüle-

tében tevékenykedett, és anyagilag nagy meg-

terhelést jelentett az iskolának. Sikerült elérni, 

hogy a  szlovák iskolával tantermeket cserél-

tünk, így megvalósulhatott az iskolai klubunk 

költöztetése. Naszvad község önkormányzata, 

az iskolatanács, a  szülői szövetség, valamint 

a támogatók jóvoltából megvalósulhatott a fel-

újítás, tanulóink 2005. szeptember 16-án, az 

ünnepélyes átadás után, birtokukba vehették 

új klubot. Fő jellemzője, hogy a lehetőségeihez 

mérten felkészíti a tanulókat a következő nap 

óráira, elkészítik a házi feladatokat. Anyagilag 

az iskola szárnyainak védelmét élvezi, de a di-

áklétszám itt is fontos tényező. Az alapiskolá-

nak egy fontos pillére az iskolai klub.

Az 1990-es évek végén az alapiskola múltját 

a  járás által kinevezett igazgató személye pe-

csételte meg leginkább. Sajnos, ez az örökség 

a 2007-es évben zárult le véglegesen az isko-

la szemszögéből megannyi bírósági tárgyalás 

után. Az ítélet elkerülte iskolánkat, fenntar-

tónkat, de a több tízezres büntetés, „elégtétel”, 

csak hajszál híján kerülte el intézményünket. 

Nagy öröm volt ez számunkra, mivel az új is-

kolai vezetés vétlen szemlélője volt az esemé-

nyeknek.

Az iskola 1976-os átadása óta kevés felújítás 

történt az épületen. Az újraszerveződő tantes-

tületnek tudatosítania kellett, hogy megtakarí-

tással az iskolának önerőből kell megújítania 

tereit, termeit, segédeszközeit. Az elképze-

léseink útján haladva évről-évre próbáltunk 

valami maradandót alkotni. Nem részlete-

zem. A közös akarat és elhatározás gyümölcse 

megszületett, és még most is tart, fejlődik. Egy 

kis áttekintés: az udvar megfelelő karbantar-

tására szolgáló eszközök (többféle kaszagép, 

kistraktor), az épület állagának megőrzésére 

szolgáló profi  eszközök, padok, székek, nyelvi 

labor, számítástechnikai helyiség, többfunk-

ciós szaktanterem, szociális helyiségek, kabi-

nok, könyvtár, folyosók, technikai helyiségek, 

irodai eszközök, öltözők, módszertani segéd-

eszközök, interaktív kivetítők, kerámia táblák, 

ivóvíz automaták... Mindez nem eleve adott, és 

ha valaki nem hiszi, járjon utána, hogy milyen 

állapotok uralkodnak egyes iskolákban Gútán, 

Ógyallán vagy Érsekújvárott, hogy csak a vá-

rosokat említsem. Mert a jól felszerelt, moder-

nizált iskola sajnos nem gyakori, nem magától 

értetődő. A  visszaforgatott pénzösszeg közel 

200 ezer euró.

Az iskola felújított épületét 2011. novem-

ber 18-án ünnepélyes keretek közt adtuk át az 

Európai Unió által nyújtott pénzcsomagnak 

köszönhetően. A felújítás a tetőt, a nyílászárók 

cseréjét, és az épület külső szigetelését foglalta 

magába. A község 15 százalékos önrészt vál-

lalt a vállalkozás gazdasági megvalósulásából. 

Továbbá sorra került még a tornatermek nyí-

lászáróinak cseréje, és az épület külső rend-

betétele a helyi önkormányzat által. Köszönet 

a támogatásért.

A  visszatekintésemből kitűnik, hogy a  ge-

nerációcsere átnyúlt erre az időszakra is. Itt 

szeretném megköszönni mindazon volt kol-

légának, aki Naszvadon tevékenykedett az el-

múlt időszakban. Külön köszönet az elvégzett 

munkájukért, és az itt eltöltött évekért. Hálás 

köszönet azoknak a  kollégáknak, akik több 

évtizedet vagy az egész munkásságukat itt töl-

tötték.

Az oktatásügy megannyi reformon esett 

át, de még mindig keresi önmagát. A 2004-es 

tantestülethez viszonyítva 2014-re csak két pe-

dagógus maradt az akkor betöltött helyén. El-

gondolkodtató tény ez. Nagyon sajátos dolog 

a tantestület megítélése, de a legnagyobb erővel 

a szülők szava bír, a gyermekeik meglátásai és 

érdekei függvényében. Az iskola minden felté-

telt biztosít, hogy munkatársai jól érezzék ma-

gukat és maximális teljesítményt nyújtsanak. 

Iskolánk múltja, jelene és jövője...Iskolánk múltja, jelene és jövője...

folytatás a 4. oldalon

Vágkirályfai falunapok 2014Vágkirályfai falunapok 2014

Gyere közénk!
Minden szombaton délelőtt 

táncoktatás a Csemadokban. 

Mindenkit szeretettel várunk, 

akit érdekel a néptánc és szeretne 

a Pettyem néptánccsoporthoz tartozni. 
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befejezés a 3. oldalról

Augusztus 20-ika, mint azt az est folyamán 

több ízben hallottuk, minden magyar érzelmű 

ember számára piros betűs ünnep. A keresz-

tény magyar államalapítás egyik legrégebbi 

nemzeti ünnepe, mely ünnepkör mára már 

összeforrt az új kenyér ünnepével.

A  katolikus egyházközség frissen felújított 

temploma, mint ez idáig minden évben, most 

is méltó otthont adott e magasztos ünnep mél-

tóságteljes megemlékezésére, ünneplésére. 

A  szentmise hagyományőrző módon kezdő-

dött. A díszes népviseletbe öltözött férfi ak az 

ünnep egyik jelképét, az aratókoszorút helyez-

ték el a  főoltár előtt. Azt a  koszorút, melyet 

a dolgos falubeliek búzakalászból és mezei vi-

rágból készítettek, trikolór szalagokkal díszít-

ve. Ezután az asszonyok bevonulása követke-

zett, akik annyi fáradságos munka után, Szent 

István napját ünnepelvén munkájuk gyümöl-

csét, az új kenyeret, szentelésre helyezték el 

a templom két mellékoltáránál.

Miután az ünnepkör fontos kellékei szépen, 

sorban a  helyükre kerültek, és a  templom is 

megtelt ünnepelni vágyó emberekkel, kez-

detét vette a szentmise, melyet a helyi plébá-

nos, Heriban László atya celebrált. Elsőként 

megáldotta a  dolgos falusi emberek által oly 

gondosan készített, számukra nagy jelentés-

sel bíró, oltár előtt elhelyezett aratókoszorút, 

és az asszonyok keze munkáját dicsérő illato-

zó kenyereket. Szónoki beszédének központi 

témája az ünnephez kötődően államalapító 

Szent István királyunkról szólt. Említést nyert 

a  keresztségben felvett név magyarázata, Sa-

rolta fejedelemasszony álma, amelyben Szent 

István első vértanú kéri őt: születendő fi úgyer-

meke a  keresztségben az István nevet kapja, 

mely név jelentése „korona”. Szólt Szent István 

királyunk a kor embere számára is nélkülöz-

hetetlen jelentőséggel bíró hitéről a gondvise-

lésben, példát mutatva ezzel nekünk is. Min-

denki életében jöhet nehéz, elviselhetetlennek 

tűnő időszak, de akkor sem szabad hagynunk, 

hogy a kétségbeesés, reménytelenség megkör-

nyékezzen bennünket, mint ahogy vele sem 

ez történt, miután tragikus körülmények közt 

elveszítette fi át. Utódját a trónon, a szentéletű 

Imre herceget. Ő bízva az isteni gondviselés-

ben, országát, koronáját felajánlotta a Boldog-

ságos Szűznek: oltalmazza, védje a még fi atal 

keresztény államot!

István szentté avatása, névünnepének nap-

tárba iktatása, amihez VII. Gergely pápa adott 

felhatalmazást, Szent László király érdeme. E 

szép egyháztörténeti ténnyel fejezte be ünnepi 

szónoklatát Heriban László atya.

A  kultúrműsort a  helyi nyugdíjasklub ve-

gyes kórusa nyitotta meg, Szent István nagy-

ságát méltató dalcsokrával. Ezt követően az 

alapiskola tanulóinak előadásában csengett 

szépen a dal, a vers, így villantván meg tehet-

ségüket. A műsor színvonalát, ha lehet, még 

felemelőbbé tette Becse Szabó Ilona operaéne-

kes előadása.

Az ünneplők sorában foglalt helyet egykori 

oktatásügyi miniszter, Szigeti László, aki a kul-

túrműsort követő ünnepi beszédében, mint-

egy folytatván a  prédikáció menetét, szintén 

méltatta államalapító Szent István királyunk 

érdemeit, egyúttal említést tevén a  felvidéki 

magyarság helyzetéről is.

A  2014. augusztus 20-ai megemlékezés 

a  plébános atya áldásával, a  Himnusz közös 

éneklésével, és az új kenyér hívek közti szét-

osztásával fejeződött be.

Mgr. Kiss Éva

Csak így biztosított a kölcsönös elégedettség. 

A tantestület minden egyes tagja rendelkezik 

hordozható személyi számítógéppel. A külön-

böző versenyeken, országos felmérésekben 

való megmérettetés az a terület, ahol részlege-

sen tárgyilagos képet kapunk intézményünk 

oktató-nevelő munkájának színvonaláról. Az 

évtizedeken átnyúló sikerek munkára serken-

tenek, ösztökélnek, sőt mondhatnám, kötelez-

nek bennünket. A  tanulólétszám csökkenése 

(200 tanulóról hozzávetőleg 140 tanulóra) 

sajnos zsugorítja a tanári mustra palettáját, de 

a  tehetséggondozás terén mérhető sikereket 

értünk, érünk el, helyi, regionális, országos és 

nemzetközi szinten is. Az integráció egy új, 

nevelési szempontból is fontos részét képezi 

mindennapjainknak, amely segítségével képe-

sek vagyunk felzárkóztatni az arra rászoruló 

tanulókat. A kisegítő osztályokat felszámoltuk, 

és egy nyolcfős specializált osztállyal pótoljuk.

Az elmúlt tíz év egyik legfontosabb célkitű-

zése volt a kapcsolatok tudatos szervezése, az 

egyének, szervezetek és környezetük közötti 

megértés, valamint a  bizalom megteremté-

se, fenntartása. A  testvériskolákkal kezde-

ném, melyek nem kevés törődést igényelnek. 

A  távolság nagyban meghatározza találko-

zásaink rendszerességét. Legszorosabban 

a  nagyigmándiakkal tartjuk a  kapcsolatot. 

Közös vetélkedőkön, versenyeken, gyermek-

napokon és persze a  cserediákprogram ke-

retén belül találkozhatnak a  tanulóink egy-

mással. Az évek során, mondhatnám, baráti, 

„testvéri” kapcsolatok alakultak ki tanulóink 

között. A  császártöltésiekkel 2013-ban írtuk 

alá az együttműködési szerződést, melynek 

kiaknázása még folyamatban van. Ne feled-

kezzünk meg a  kiskőrösi és a  felsőszentiváni 

meghívásokról sem! Az alapiskola nyitott az 

új kezdeményezések iránt, és szívesen része 

egy-egy jól sikerült pályázatnak. A  hazai lát-

hatóságunkat a Firka iskolaújság, a tanulóink 

munkáiból összeválogatott Naptár, és az éves 

összefoglalónk, az Évkönyv jelenti. A  helyi 

televízióban is rendszeres műsorral jelenünk 

meg SuliTv címmel. A legutóbbi kezdeménye-

zésünk a helybéli magánsajtót illeti, amelyben 

cikkekkel, fotókkal segítjük a  szerkesztőség 

munkáját. A  weboldalunk jól működik, de 

van benne még kihasználatlan lehetőség, te-

rület. A fenntartóval, amennyire lehetséges és 

szükséges, a viszony jó, legfőképpen szakmai, 

kölcsönös tiszteletnek örvend. A szülői szövet-

ség a mi legnagyobb támaszunk, ahol a tanu-

lóink, gyermekeink érdekében történik min-

den. Jó kapcsolatokat ápolnak a pedagógusok 

a  szülőkkel, és közös erővel birkóznak meg 

a rájuk nehezedő feladatokkal. Az óvodákkal 

is közeli kapcsolatot ápolunk, szorosan együtt-

működünk a speciális iskolával, és kölcsönö-

sen megértetjük magunk a  szlovák iskolával 

is. (Nem volt ez mindig természetes.) A helyi 

társadalmi szervezetekkel is jó a viszony. Oly 

sok az elképzelés, szándék. Nehéz mindenki-

nek megfelelni és eleget tenni, de az önzetlen 

szerepvállalás előreviszi a  dolgokat. A  pá-

lyázatokban kölcsönösen együttműködünk 

a szülőkkel, és igyekszünk mindent megtenni 

a  megfelelő célok kiválasztásában. Az egyéb 

pályázati kiírásokat fi gyeljük, de a  lelkese-

dés nagyobb is lehetne minden szemszögből 

tekintve. A  végén meg kell, hogy jegyezzem 

mindazon rendezvényünket, amelyeket évről - 

évre megvalósítunk. A volt diákok találkozója, 

Aradi vértanúk – megemlékezés, Egészséges 

táplálkozás hete, Segítőkezek hete, Pályavá-

lasztási hét, Mikulás ünnepély, Nyilas Misi 

hete, Karácsonyi koncert, Betlehemi játékok 

a templomban, Beiratkozási program, Sítábor, 

Magyar kultúra napja, Jelmezbál, Március 15. 

– megemlékezés, Tavaszköszöntő, Föld napja, 

A  tánc világnapja, Majális, Természetiskola, 

Gyermeknap, Suli olimpia, Augusztus 20. – 

megemlékezés. A  legeredményesebb tanuló-

inkról immáron tizedik éve tablót készítünk, 

hogy ezzel is nagyobb erőbedobásra buzdítsuk 

diákjainkat.

Tíz év az iskola életében már egy meghatá-

rozó időszak. Sok–sok munkával, odaadással, 

de még több felejthetetlen élménnyel jár. Kö-

szönet mindenkinek, aki bármivel is hozzájá-

rult az elmúlt tíz év sikeréhez.

PaedDr. Becse Norbert,

iskolaigazgató

Szent István király ünnepe NaszvadonSzent István király ünnepe Naszvadon
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Takács Zoltán
Polgármester- és képviselőjelölt

Takács Zoltán vagyok, 49 éves, nős. Feleségemmel két fi út 

nevelünk. Közgazdász végzettségem van, korábban nagyvál-

lalatoknál voltam alkalmazásban, négy éve magán vállalkozó-

ként egy mezőgazdasági cégnek vagyok az alvállalkozója. Föld-

ügyekkel, szerződésekkel, ingatlanadóval foglalkozom.

Mióta tagja a képviselő-testületnek és milyen területen dol-

gozik az önkormányzaton belül?

– Az önkormányzat képviselő-testület tagjaként a 4. cikluso-

mat töltöm, a pénzügyi bizottságban dolgozom a kezdettől. Vic-

cesen azt szoktam mondani, a bizottságunk dolga voltaképpen 

egyszerű: minél több bevétel minél legkevesebb kiadás mellett 

- és aztán a viccet félretéve hozzáteszem: de sosem a község va-

gyonának rovására. Ha képviselővé választanak, ismét itt szeret-

nék tevékenykedni, mert úgy látom, még mindig vannak olyan 

forrásaink, amiket nem használunk ki eléggé.

Beavatna, hogy milyen elképzelésekkel vágnak neki a 2014-

2018-as választási időszaknak?

– Az MKP jelöltjei szorgalmasan dolgoznak azon a  progra-

mon, amit 2015-től szeretnének megvalósítani. A  feladat nem 

egyszerű, mert az elmúlt két évtizedben a reálisan megvalósít-

ható beruházások megvalósultak, amit megpályázhattunk, azt 

már megpályáztuk, szóval ami anyagilag, materiálisan elkészül-

hetett, az nagyjából elkészült. Nem elhanyagolva ezt a területet 

sem, azt gondolom, a szellemi, lelki javakra is fi gyelmet kell for-

dítanunk, erősíteni az iskolákat és bővíteni az általános kulturá-

lis kínálatot.

Polgármesterjelöltként külön felelősség nehezedik a vállá-

ra. Milyen ambíciókkal szállnak harcba a polgármesteri szé-

kért és a képviselői pozíciókért?

- Polgármesterjelöltként elsődleges célom természetesen 

a polgármesteri pozíció megszerzése, emellett viszont a tizen-

két jelölt vezetőjeként felelősséggel tartozom az ő lehető leg-

jobb szereplésükért is. Ezért olyan sokoldalú programot fogunk 

összeállítani, amelynek teljesítése folyományaként minden 

lakos megtalálja a  számítását itthon, Naszvadon. Az elindított 

fejlesztéseket befejezzük, és élhetőbbé, kellemesebbé tesszük 

községünket.

Bencsik Csaba
Bencsik Csaba vagyok, 37 éves, három leánygyermeket neve-

lő édesapa. A naszvadi magyar iskolából indultam. Szaklevelet 

és érettségit az ógyallai mezőgazdasági szakközépiskolában 

szereztem. Tíz éve cégmenedzserként dolgozom egy magánvál-

lalkozásban. Hét éve vagyok az iskolatanács tagja, hat éve meg-

választottak a tanács elnökének. Ezenkívül aktívan részt veszek 

a naszvadi sportklub vezetőségi munkájában.

Képviselőjelöltként milyen elhatározásokkal vág neki a vá-

lasztási időszaknak?

– Önkormányzati képviselőjelöltként eddigi tapasztalataimat 

és szaktudásomat a  fejlesztési és gazdasági területeken tud-

nám hatékonyan kamatoztatni. Községünk fejlődése érdekében 

befektetőket kell idevonzani, akik munkahelyet biztosítanak 

községünk lakosainak. Fontosnak tartom, hogy a  Naszvadon 

felnövekvő fi atalság itthon akarjon maradni, érvényesülni tud-

jon. Kétkezi munkájára itt legyen szükség nekünk, értünk, velük 

együtt.

Dobosi Róbert
Dobosi Róbert vagyok, 1961. február 19-én születtem. Olyan 

családban nőttem fel, ahol minden nap jelen volt a társadalmi 

munka, a közösségért való tenni akarás, az egészséges lokálpat-

riotizmus gyakorlása, ébren tartása abban a községben, mellyel 

szemben elkötelezettek voltuk, vagyunk és leszünk.

Ilyen múlttal és több mint 50 éves élettapasztalattal, a ne-

véhez fűződő történések, események sokaságával ismét 

olyan döntést hozott, hogy újabb négy esztendőn keresztül 

szeretné betölteni a községi képviselői posztot. Naszvad köz-

ség legnagyobb múltú és létszámú társadalmi szervezetének, 

a  Csemadok naszvadi alapszervezetének elnökeként milyen 

célokat tűzött ki maga elé, melyeket községi képviselőként 

szeretne véghezvinni, a megvalósításukban segédkezni?

– Több éven keresztül bizottsági tagként, beállítottságom 

eredményeképpen a közéletben folyó történések állandó meg-

fi gyelőjeként, átélőjeként sokszor megfogalmazódott bennem 

az az igény, hogy a szinte állandó jelleggel épülő községünkben 

hogyan lehetne gazdagabbá, tartalmasabbá tenni az életet. 

Nagyon régen foglalkoztat az a kérdés, hogyan lehet elérni azt, 

hogy az újabb és újabb épületek felépítése mellett jusson anya-

gi és erkölcsi támogatás arra is, hogy a még meglévő értékeink 

megmaradhassanak a  jövő nemzedéknek, hogy a  különböző 

épületek folyamatosan tartalmasabb élettel teljenek meg és ez-

által ne csak a szemmel látható, kézzel fogható anyagi értékek 

jelentsék a mindent. Eddigi igyekezeteim mind e célt szolgálták 

és ezt az irányt szeretném folytatni a jövőben is.

A szellemi, lelki javakra 
fi gyelmet kell fordítanunk

Közelednek a  helyhatósági választások, melyre a  Magyar Közösség Pártja naszvadi helyi szerve-

zete teljes képviselőjelölt-listát és saját polgármesterjelöltet állít. Kik is ők? Bencsik Csaba, Dobosi 

Róbert, Haris Zoltán, Kovács Erzsébet, Kovács Éva, Maráz József, Mátyus Attila, Miškovič György, 

Molnár Tibor, Pinke Ivett, Takács Zoltán és Tóth Mária.

A listán szereplő nevek valószínűleg senki számára nem ismeretlenek, de biztosan vannak tények és 

tervek, melyekről először a szeptember eleji találkozásunkkor beszéltek. A beszélgetés során min-

den jelölt egyforma kérdést kapott - teret kaptak a személyes bemutatkozásra és az elképzeléseik, 

terveik megosztására.

Bevallom, nem kis kihívás ennyi emberrel egyszerre beszélgetni, majd ezt a beszélgetést feldolgoz-

ni, de ahogy a mondás is tartja, lehetetlen nincs, csak tehetetlen.

folytatás a 6. oldalon
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Lát reális esélyt arra, hogy ezirányú tevékenysége nyitott 

kapukra találjon? A már ismert képviselőjelöltek nyitottak-e 

az ilyen jellegű igyekezetek támogatására?

– Az eddigi tapasztalat azt mutatja, hogy nem vagyok egye-

dül meglátásaimmal. Az elmúlt években már másokkal együtt 

sikerült sokat tenni azért, hogy ilyen jellegű változások menje-

nek végbe községünk mindennapi életében. Meggyőződésem, 

hogy egyre többen leszünk, akik községünk ezirányú fejlődését 

elősegítik.

A célok megvalósítása érdekében rengeteg időre van szük-

ség. Jut-e belőle a már így is társadalmi munkával túlterhelt 

mindennapjaiban?

– Mivel minden társadalmi tevékenységem a már említett cé-

lok elérését szolgálja, természetesen igennel kell, hogy válaszol-

jak. Viszont azt is be kell vallani, voltak és lesznek mélypontok, 

amikor összecsapnak a  hullámok az 

ember feje fölött, amelyek lassításra 

kényszerítenek. Ezeket a  hullámvöl-

gyeket kell sikeresen áthidalni és 

akkor ismét mindenre megtalálható 

az idő. Van egy mondás, amely bi-

zonyára mindenki számára ismert, 

csak éppen nem hiszünk benne 

egyformán: „Mindenre van idő, 

amire te is akarod, hogy legyen.”

Ez így igaz, mindenki más-

képp látja, értelmezi a közmon-

dások tartalmát. Ahány ember, 

annyiféleképpen fogalmazza 

meg a községi élet minőségét 

és tervezett jövőjét is.

– Igen, de ez így természetes és egészséges. 

Ezért is fontos, hogy olyan képviselőket, községi vezetőket vá-

lasszunk, kiknek elképzelései a legközelebb állnak a választóké-

hoz.

Haris Zoltán
Haris Zoltán vagyok, 50 éves, nős, két felnőtt fi ú édesapja. 

Alapiskolai tanulmányaimat Naszvadon, a  magyar tannyelvű 

alapiskolában végeztem, majd Komáromban érettségiztem. 

Több mint 18 éve saját vállalkozásomat irányítom.

A gazdasági életben szerzett tapasztalataimmal három ciklu-

son keresztül segíthettem képviselőként településünk fejlődé-

sét. Családommal szívesen és aktívan veszünk részt a naszvadi 

közösség kulturális és sportéletében. Több mint tíz évig voltam 

társadalmi munkában a  diák futballcsapat edzője, jelenleg is 

a klub vezetőségi tagja vagyok. Képviselőként is fontosnak tar-

tom a  helyi sportélet fejlesztését és az ifj úság problémáinak 

megoldását.

Milyen feladatokat és lehetőségeket lát ezen a téren?

– Talán nem kell bizonygatnom, hogy a  sport alapvető fon-

tossággal bír a mindennapi életünkben. A fi atalok egészséges 

fejlődéséhez elengedhetetlen a  rendszeres mozgás, amely fi -

zikai hatása mellett közösségépítő és megtartó erővel is bír. 

Célom, hogy a fi atalok mellett az idősebbeknek, a családoknak 

is legyen lehetőségük sportolni községünkben. Ezt olyan sport-

egyesület létrehozásával lehetne megvalósítani, melyen belül 

bárki szervezetten kerékpározhat, futhat, túrázhat és idővel - re-

ményeink szerint - úszhat. Az új sportágak meghonosítása mel-

lett természetesen nem hanyagolhatjuk el a helyi labdarúgást 

sem. Fontos, hogy minél többen látogassák csapatunk mérkő-

zéseit, hogy a futballmeccsre járás továbbra is népszerű közös-

ségi élmény legyen.

Mit gondolok Naszvad jövőjéről?

– Nagyon fontosnak tartom, hogy végre kimozdítsuk a helyi 

fürdő ügyét a  holtpontról. A  fürdő megépítése lendületet ad-

hatna a  településünknek. A  nagyszabású fejlesztés vonzaná 

a kapcsolódó beruházásokat, munkalehetőségeket teremtene, 

elősegítené a  kerékpárutak kiépülését, beindíthatná a  turiz-

must. A  fürdő megépítése mellett feladatunk lenne felmérni, 

hogy milyen egyéb természeti adottságokkal rendelkezünk, 

és ezeket az adottságokat miként tudnánk a  jelenleginél sok-

kal jobban kihasználni, hogy az idelátogató vendégeknek vál-

tozatos programokat tudjunk kínálni. Gondolok itt elsősorban 

a  Nyitra holtágának hasznosítására. Ezen célok eléréséért dol-

goznék képviselőként, ehhez kérem támogatásukat.

Kovács Erzsébet
Kovács Erzsébetnek hívnak, 43 éves naszvadi lakos, 

férjezett, két gyermek édesanyja. Tanul-

mányaimat Naszvadon, 

a  szülőfalumban kezd-

tem, majd a  komáromi 

Selye János Gimnázium-

ban érettségiztem. A po-

zsonyi Komensky Egye-

tem Speciális Pedagógia 

Karán, speciális pedagógia 

szakon magiszteri diplo-

mát szereztem. Jelenleg 

rigorózus munkám írásán 

dolgozom, mely szorosan 

összefügg a  végzettségem-

mel, szakterületemmel.

Jelenleg hol dolgozik és mi-

lyen munkát végez?

– Immáron 22 éve a naszvadi Alapiskola pedagó-

gusaként dolgozom. Az oktatói-nevelői munka mellett igyek-

szem segíteni minden olyan gyermeknek - és természetesen 

szüleiknek -, akinek különböző okokból kifolyólag bármilyen 

nehézsége adódik a tanulás során. Szívügyemnek tartom a he-

lyi iskola életét, az iskolában folyó munkát, ezért rendszeresen 

bekapcsolódom a  különböző rendezvények szervezésébe, le-

bonyolításába.

Figyelemmel kíséri a faluban zajló eseményeket?

– Természetesen fi gyelemmel kísérem a faluban zajló külön-

böző kulturális és sporteseményeket, melyeken lehetőségeim 

szerint családommal együtt részt veszek. 

Milyen célokkal vág neki a 2014-es helyhatósági választás-

nak?

– Hivatásomból adódóan fontosnak tartom a gyermekek jö-

vőjét, hogy odafi gyeléssel, megfelelő munkával a  helyes úton 

tartsuk őket, úgy az óvodákban, mint az iskolákban. Képviselő-

ként még hatékonyabb módon szeretnék ezen az úton tovább 

dolgozni. Konkrét céljaim közé sorolom az iskola környékének 

rendbetételét - parkoló, sportpálya, információs táblák elhe-

lyezését községünk területén, a Sport hotel és a tűzoltószertár 

felújítását, a Kavicsos környékének a rendbetételét - sétány ki-

alakítása, fák ültetése. Továbbá szorgalmazni fogom a naszvadi 

kézilabdacsapat eredeti nevének a visszaállítását.

Kovács Éva
Nevem Kovács Éva, 1960. augusztus 15-én születtem. 

A  naszvadi magyar tannyelvű alapiskola diákja voltam. Tanul-

mányaimat az ógyallai gimnáziumban folytattam, itt érettségiz-

tem. A gimnázium után kétéves továbbképzésen vettem részt 
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az érsekújvári egészségügyi középiskolában. Férjem Kovács La-

jos, három gyermekem és négy unokám van. 

Hogyan, milyen háttérrel készül a választásra?

– Az évek során dolgoztam az ógyallai idősek otthonában, há-

rom évet ápolóként, tizenkettőt mint konyhafőnök. Ezek után 

külföldön, Ausztriában próbáltam szerencsét ápolóként. Jelen-

leg egy országos üzletlánc helyi boltjának vagyok a vezetője.

Mit szeretne elérni képviselőként?

– Céljaim közt szerepel a  naszvadi termálfürdő építésének 

szorgalmazása. A  gyerekek számára további biztonságos, kor-

szerű játszótereket építenék. Ezenkívül - igény szerint - az óvo-

dákban férőhelyet biztosítanék fogyatékkal élő gyermekek szá-

mára is. Ami a kultúrát illeti, több és vonzóbb kulturális program 

megszervezését szeretném elérni. Ha röviden akarom összefog-

lalni: a célom az, hogy jobb, kellemesebb és élhetőbb környeze-

tet biztosítsunk a falu lakosainak.

Maráz József
Maráz József, okleveles villamosmérnök, 47 éves, nőtlen 

naszvadi lakos vagyok. Tanulmányaimat a  brünni Műszaki 

Egyetem Elektrotechnikai Karán végeztem mint energetikus. 

Jelenleg technikusként, technológusként dolgozom egy gútai 

székhelyű angol vállalatnál. Öt nyelven beszélek. Szabadidőm-

ben szívesen korrepetálok, próbálom átadni a tudásom a nebu-

lóknak, hogy ők is sikeresen vegyék az akadályokat. Állítólag jó 

vagyok matekból, de a többi tantárgy sem áll tőlem távol. Estén-

ként a világhálón olvashatják ismerőseim a jobbnál jobb viccei-

met, Józsi bá zsibijét.

Önnek már van tapasztalata a  képviselői munkával. Ha 

a választók a következő négy évre is bizalmat szavaznak Ön-

nek, mire szeretne képviselőként összpontosítani?

– Már nyolcadik éve vagyok a  naszvadi ön-

kormányzat mellett működő pénz-

ügyi bizottság tagja, ahol 

kollégáimmal a  község stabil 

pénzügyi helyzetén és töret-

len fejlődésén dolgozunk. Ha 

a  lakosok bizalmat szavaznak 

nekem, akkor , mint képviselő to-

vábbra is vállalkozásfejlesztéssel, 

pénzügyekkel, befektetésekkel 

szeretnék foglalkozni.

Mátyus Attila
Mátyus Attila, okleveles gépész-

mérnök, 33 éves, naszvadi lakos va-

gyok. Párkapcsolatban élek. Párommal 

van egy 5 éves fi am. A  nagyszombati 

egyetem anyag-technológiai tudomány-

karán végeztem gépészmérnökként. Az egyetem befejezése 

után munkába léptem egy amerikai tulajdonban lévő cégbe, 

melynek európai központja Budapesten található.

Milyen munkát végez a említett cégnél?

– A  kirendeltségünk Érsekújvárott van, ahol értékesítés-mű-

szaki tanácsadás keretében a meglévő és az új technológiai in-

novációkkal foglalkozom a környékbéli gyárak részére.

Képviselőjelöltként milyen célokkal vág neki a  következő 

választási időszaknak?

– Elsősorban a munkám terén szerzett tapasztalataimat sze-

retném átadni, illetve köztudott, hogy nagyon sok külföldi és 

belföldi gyárral és céggel együttműködöm. Kapcsolataim által 

támogatókat, szponzorokat tudnék szerezni, így támogatnám 

a naszvadi sportéletet, de a naszvadi kulturális programokat is. 

Ha a választók a következő négy évre bizalmat szavaznának ne-

kem, akkor képviselőként a céljaim közé tartozna, hogy nagyobb 

legyen a kényelem és a biztonság, valamint az életformánk mi-

nőségének javítása falunkban. Ennek a  célnak az eléréséhez 

tartozna a naszvadi park átalakítása, hogy legyen egy hely, egy 

biztonságos szórakozóhely a helyi közösség, főleg a gyermekes 

családok számára. Ez is segítené gyermekeink egészséges fejlő-

dését és aktív időtöltést nyújtana mindenki számára.

Ha bizalmat kapok a  polgároktól, akkor a  tiszteletdíjam egy 

részét szeretném közcélra felajánlani.

Miškovič György
Miškovič György vagyok, építészmérnök. Vannak dolgok, me-

lyek ha befejezetlenek, akkor olyanok, mintha meg se történtek 

volna. Sokat utaztam, sokat láttam és össze tudom hasonlítani 

a mi múltunkat, jelenünket és a jövőnket a nagyvilággal, van el-

képzelésem arról, hogy hogyan kellene megvalósítani a mi kis 

paradicsomunkat. Olyan helyet teremteni, ahol az emberek tisz-

telik, becsülik egymást.

Mire van szükség ahhoz, hogy ezt Naszvadon is elérjék?

– Ehhez az kell, hogy legyen elegendő munkahely, megfelelő 

orvosi ellátás, jól működő iskolák, intézmények, legyen hol le-

ülni, beszélgetni, szórakozni, pihenni, kell a nagy álmunk meg-

valósítása - a termálfürdő kiépítése. Ne kelljen eljárni máshova, 

elvinni máshova a  nehezen megkeresett pénzt, hanem itthon 

- otthon élvezzük a  falunk adta lehetőségeket. De ide tartozik 

a Naszvad-Imelyt összekötő kerékpárút, az öreg park átalakítá-

sa, újabb orvosi szakrendelők létesítése, a  huszonhét lakásos 

bérház fokozatos átalakítása idősebbek részére ápolói-gondo-

zási ellátással, valamint a  közbiztonság, 

balesetmentesebb közlekedés, környe-

zetünk szebbé tétele. Ezekből a gondo-

latokból van még mit megvalósítani, 

van még mit tenni a  falunkért, hogy 

az emberek büszkék legyenek arra, 

hogy itt élnek, ide tartoznak, itt van-

nak rokonaik, ide köti őket a családi 

és baráti kapocs. Ez az, amiért sze-

retnék az elkövetkező négy évben 

mint képviselő újból tenni, segí-

teni, hogy a falunkban a pihenés, 

a csend, a nyugalom, de közben 

a lüktető, dinamikus élet bizto-

sítsa a szebb jövőnket.

Mi a  véleménye a  jelöltek 

várható tumultusáról?

– A többéves tapasztalat azt mutatja, hogy a vá-

lasztások előtt rohamosan megnövekszik azok száma, akik 

hirtelen úgymond segíteni akarnak, megváltói akarnak lenni 

a falunak. Ez így rendben is van, a baj csak az, hogy sokszor se 

előtte, de főleg, ha sikertelen a  próbálkozás, utána ez a  nagy 

tenni akarás meddővé válik, elfújja a szél. Pedig akinek szívügye 

a falu, annak nyitott a  lehetőség a társadalmi, a civil szerveze-

tek, a  közösségek, a  társulások révén. Én bízom benne, hogy 

a választópolgárok nagyon jól tudjak, hogy ki tud, ki képes rá, ki 

akar, akart tenni valamit a faluért és ismét megfelelő embereket 

választanak a falu élére.

Molnár Tibor
Molnár Tibornak hívnak, 33 éves, nős, pedagógus vagyok az 

érsekújvári egészségügyi középiskolában. Diplomámat a nyitrai 

Konstantin Filozófus Egyetem Pedagógiai Karán, testnevelés és 

technika szakon szereztem. Az alapiskola elvégzése után az ér-

sekújvári elektrotechnikai szakközépiskolában folytattam tanul-

mányaimat. A technikai irányzat mellett az életem másik meg-
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határozója a  sport volt, ezért jelentkeztem a  nyitrai egyetem 

testnevelés és technika szakára, amit 2003-ban el is végeztem. 

Kisiskolás korom óta aktív tagja vagyok a naszvadi sportklub fo-

cicsapatának. Az egyetem befejezése óta testnevelő tanárként 

foglalkozom a  diákokkal. Munkahelyemen különféle tovább-

képzéseken vettem és veszek részt, nem félek a következő, ke-

ményebb kihívásoktól sem. 

Fociban már az idősebb korosztályhoz tartozik. Hogy bírja 

az iramot a fi atalabb csapattársakkal?

– Inkább nem veszem fel velük a  versenyt (elmosolyodik). 

Csendben fi gyelem a fi atalok fejlődését. Próbálom átadni a fi -

atalabb korosztálynak az eddig szerzett tapasztalataimat, és bí-

zom benne, hogy ők is legalább ennyi ideig hűen kitartanak e 

csodálatos sportág mellett. 

Testnevelő tanárként az egészségügyi iskolában sok fi atal 

diáklány veszi körül. Mit szól hozzá a felesége?

– Ezt a kérdést már sokszor feltették. Mivel megbízunk egy-

másban, ez a  kérdés még sosem volt vita kiváltója kapcsola-

tunkban. Ennek ellenére a szememnek sem árt egy kis torna.

Köztudott, hogy felesége a  munkájából kifolyólag sokat 

van távol. Mivel tölti magányos estéit?

– Mivel a szülői fészekből már kirepültünk, távollétében én ve-

zetem közös háztartásunkat. Nem halmozom fel a mosogatni-

valót, és a takarítás sem esik nehezemre. Kellemes meglepetést 

szerzek számára, mikor a hosszú és fárasztó útja után tiszta és 

rendezett házba térhet haza. Emellett ritkán, de egy-két nyu-

godt sörözés is belefér a barátokkal.

A novemberi választásokon képviselőjelöltként indul. Mivel 

tud majd hozzájárulni a község életének fejlődéséhez?

– Szeretném az eddig szerzett tapasztalataimat kamatoztat-

ni, támogatni az ifj úsági, környezetvédelmi és kulturális jellegű 

ügyeket. Szándékomban áll támogatni a sportlétesítmények fo-

lyamatos működtetését, a szabadidőközpont működtetésének 

fejlesztését, továbbá azokat a programokat és projekteket, ame-

lyek településünk minden polgárának javát szolgálják.

Pinke Ivett
Pinke Ivett, 45 éves, naszvadi lakos vagyok. Férjezett, egy 

gyermek édesanyja. Foglalkozásom pedagógus. Tanulmánya-

imat a  helyi magyar tannyelvű alapiskolában kezdtem, majd 

az érsekújvári Pázmány Péter Gimnáziumban folytattam. Az 

érettségi megszerzése után felvételt nyertem a  nyitrai Peda-

gógiai Főiskolára, ahol alsó tagozatos pedagógusi képesítést 

szereztem. A diplomaosztó és egy féléves anyasági szabadság 

után visszakerültem a naszvadi alapiskolába, ahol 22 éve dolgo-

zom. Jelenlegi munkahelyem a második otthonom. Tudásomat 

folyamatosan csiszolgatom, pedagógiai és vezetői képzéseken 

veszek részt. 2005 szeptemberétől a magyar alapiskola igazga-

tóhelyettesi tisztségét töltöm be, így az iskolában folyó oktatói-

nevelői munka szervezéséért vagyok felelős. Fontosnak tartom, 

hogy az iskolánkból kikerülő tanulók becsületes, tisztességes 

emberekké váljanak, akik büszkén öregbítik iskolánk és közsé-

günk hírnevét. Mindennapi életvitelemmel, döntéseimmel, il-

letve másokhoz való viszonyulásommal igyekszek egészséges 

értékrendet képviselni.

Évek óta a  magyar tannyelvű alapiskola legszínesebb és 

egyben legnagyobb létszámot megmozgató kultúrműsora az 

esztrádműsor, melyben a pedagógusok is szerepelnek. Ön is 

a fellépők közt van?

– Igen, a tanári kar (előttem is, és azóta is) minden évben egy 

meglepetés műsorszámmal zárja e rendezvényt. Újoncként 

eszembe sem jutott, hogy én ebből kimaradjak. Leizzadva, ki-

pirulva és hatalmas adag izgalommal állunk ki a színpadra, de 

ezek a vidám percek, órák, melyeket együtt töltünk a kollégák-

kal, kovácsolnak minket össze. A tanári karban vannak változá-

sok, de a  stafétát visszük tovább, és átadjuk tapasztalatainkat 

a hagyományápolás érdekében a fi atalabbaknak úgy, mint mi 

kaptuk egykor tanítókollégáinktól. Szabadidőmben egyébként 

szívesen olvasok, kertészkedem, illetve egykori kézilabdásként 

fi gyelemmel kísérem a helyi sportrendezvényeket.

A fi atal nemzedék nevelése mellett mit tud kínálni a község 

lakosai számára?

– Hivatásomból adódóan nagyon sok szülővel van állandó 

kapcsolatom. Már az én korosztályom gyermekeit is tanítom, 

így tapasztalom, hogy a  rohamosan változó világban milyen 

igények és elvárások vannak az iskolával szemben. Szeretném, 

ha a  szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek számára óvodai 

előkészítő osztályok nyílnának, így az iskola számára biztosíta-

nák a zökkenőmentes átmenetet és beilleszkedést. Szeretném 

az iskolai sportpálya helyreállítását, iskolai parkolóhely kialakítá-

sát, de javasolnám községünk területén egy nyilvános illemhely 

felépítését is. Községünk lakosai számára az e téren megszerzett 

tapasztalataimat és segítségemet szeretném felajánlani.

Tóth Mária
Tóth Mária, 45 éves, naszvadi lakos vagyok. Férjezett, két fel-

nőtt lány édesanyja. A naszvadi szlovák tanítási nyelvű alapis-

kola befejezésével tanulmányaimat az érsekújvári egészségügyi 

középiskolában folytattam, ahol egészségügyi nővérként vé-

geztem. 28 éve az érsekújvári kórházban dolgozom. 2012. má-

jus 24-én részt vehettem a köztársasági elnök által adott foga-

dáson, ahol a köztársasági elnök feleségétől átvehettem a Fehér 

szív elnevezésű országos kitüntetést. Munkaviszonyom mellett 

folyamatosan képzem magam és elvégeztem a  mesterképző 

főiskolát is. Nagyon szeretem a  szakmámat, szeretek segíteni 

a rászorulókon, nem tudok nemet mondani, a munka számom-

ra nem kötelesség, hanem hivatás.

Önnek is van már némi tapasztalata a képviselői munkával.

– Az MKP tagjaként a 2010-től 2014-ig tartó időszakban ön-

kormányzati képviselőként vehettem részt a közigazgatás mun-

kájában. Ez a munka számomra új volt, igyekeztem fi gyelemmel 

kísérni és legjobb tudomásom szerint végezni a rám bízott fel-

adatokat.

Tervei a következő választási időszakra?

– Szeretném, ha az elkövetkező választási ciklusban sikerülne 

községünkben létrehozni egy szociális otthont, melyre a  köz-

ség idős lakosainak nagy szüksége van. A községi hivatalban is 

kellene egy hivatalnok, akinek a munkaterülete csak a szociális 

ügyek intézése volna. Szeretném, ha a nyugdíjasok engedmé-

nyekben részesülnének, például a szemét elszállításánál.  (x)

Helyreigazítás
A Novum Naswod augusztusi számában „Az MKP kiválasztotta jelöltjeit” című 

cikkben sajnálatos elírás történt. A szóban forgó mondat helyesen így kezdődik: 

Végül tizennégyen jelentették be indulási szándékukat, és titkos szavazás után 

ez a lista állt fel: ...

Az érintettek elnézését kérjük. -Szerkesztőség-
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Nyolcvanöt éve íródna a  naszvadi foci 

(és sport) története írtam anno, illetve 

egészen pontosan az elmúlt évben e lapok 

hasábjain. Tehát most már nyolcvanhat 

éve. Íródna, ha íródna. Nem íródik sajnos 

továbbra sem (legalábbis tudomásom sze-

rint), az egykori családi archívumokból 

eltűntek, tovább tűnnek el fokozatosan az 

ezzel kapcsolatos fényképek és egyéb do-

kumentumok, és így ki is maradt és ma-

rad sok minden ilyen vonatkozásban is 

a közösség nem is olyan távoli múltjából. 

Pedig hozzátartozna ez is. Mint sok más, 

egyéb. Ezúttal sem lehet szándékom pó-

tolni mindezt e rövid, ezúttal 

tényleg véletlenszerű vissza-

emlékezésben, és ha akarnám 

sem tudnám. Megpróbálok 

csupán ezúttal is, az elkövet-

kező néhány sorban, ennek 

a  foci- és sporttörténe(lem)

tnek egy szeletére, mégpedig az 

első Csehszlovák Köztársaság 

időszakához köthető, illetve az 

azt követő időszak egy újabb 

momentumára visszatérni, 

megosztva vele kapcsolatban 

néhány gondolatot az olvasó-

val.

Egyetlen fénykép szerepel 

most ennek az írásnak az il-

lusztrációjaként, igyekszem a  szöveget 

úgy alakítani hozzá, hogy a  lap szerkesz-

tői megfelelő nagyságban tudják azt hozni 

a  rovatnak szánt oldalon. Persze, tisztá-

ban vagyok azzal, hogy ma már nagyon 

kevesen vannak e lap olvasói táborában, 

kiknek valamivel közelebbit is mondhat-

na – magyarázat nélkül – ez a  fotográfi a, 

amely az 1962-ben lejátszott Császár-

töltés - Nemesnádudvar (3:1) mérkőzés 

alkalmával készült a  császártöltési csa-

patról. A  fényképet az idén éppen het-

venesztendős Ledniczky János bocsátotta 

rendelkezésemre, bőséges írott visszaem-

lékezéssel is kiegészítve azt. Ledniczky 

Jánossal az idei, január eleji naszvadi te-

remtornán találkoztam először, amikor is 

a felsőszentiváni (idei győztes) csapatot kí-

sérte el Naszvadra. És az első, bizonytalan, 

ismeretlen látvány ellenére, bizony nagyon 

sok köze van e képnek (is) a naszvadi fut-

ball történetéhez. De, egy rövid kitérő ere-

jéig, kezdjük azért mégiscsak elölről. 

Az talán köztudott, az írás első soraiból 

pedig kikövetkeztethető, hogy a szervezett 

naszvadi labdarúgás kezdetei az 1927-es 

esztendőre datálódnak. Én úgy tudom, 

sok minden nem maradt fenn erre vonat-

kozóan ebből az időszakból, de Dobosi 

József, Naszvad című könyvében leírja, 

hogy a  sportszervezet első elnöke Polgár 

József volt, első játékosai, között pedig 

Szűcs Gyulát, Csulík Józsefet, Csernus Jó-

zsefet, Tóth Lajost, Lebó Lajost, Bencsik 

Lászlót, Haris Demetert, Cserepes Lajost, 

Maráz Andrást, Paluska Jónást és Deutsch 

Istvánt említi. Aztán, az ezt követő időszak 

foci történéseiről Keszi József, Még hallom 

a  harangszót, és öccsének, Keszi Sándor-

nak Életforgók című könyveiben talál-

kozhatunk néhány momentummal. Keszi 

József szerint „a harmincas évek végére új-

ból kinőtt egy csapat, amely függetleníteni 

tudta magát a gimnazistáktól, mivel azok 

csak a nyári időszakban tudtak részt venni 

a  csapatjátékban.” Fekete Lajos, Simonics 

József, Nemes Albert, Csernus Sándor, 

Dibusz Vilmos, Polgár Gáspár, Haris Vin-

ce, Oszlanec Istrván, Csontos András, 

Szűcs Lajos, Babicz Lajos, Haris József, 

Haris Gyula, Kovács Gyula, valamint saját 

nevét sorolja fel a  negyvenes évek elejére 

vonatkozóan. Aztán egy oldallal odébb, 

Jakubács András, Tóth József, Barát Mik-

lós, Kelemen Józsi, Simonics András és 

Nemes Vilmos nevét említi, kiknek neve, 

szerinte, bizonyára megmaradt a foci irán-

ti rajongók emlékezetében. Keszi Sándor, 

Életforgók című visszaemlékezéseinek első 

kötetében Jakubács Andrásra, mint „a for-

dulatból, kotort, laposan rúgott bomba 

gólok” szerzőjére, a  háborúban elhunyt 

Nemes Albertre mint a „különleges tehet-

ségű centerhalfra”, Suszter Kelemen Jó-

zsefre mint „gólt lövő” kapusra, Budinszky 

Sándor tanító úrra pedig mint a „legszen-

vedélyesebb” naszvadi focidrukkerre em-

lékezik.

De ezután a  kis „történeti” kitérő után 

térjünk vissza az itt közölt fotográfi ához. 

Mint mondottam fentebb, az 1962-es csá-

szártöltési focicsapat látható rajta. De kiket 

is látunk, és mi köze egyáltalán a naszvadi 

foci történetéhez? Az álló sorban balról: 

Szabadi János, Gönczi Károly edző, Paluska 

András, Ledniczky Vilmos, Paluska Fe-

renc, Jakubács László, Hajzer János. Kö-

zépen Walter Menyhért, Ledniczky János 

(guggol), az alsó sorban pedig, ugyancsak 

balról, Schaff er István, Sallai József, Juhász 

Kálmán, Pató Géza. Nos, 

a  felsorolt nevek tán elárul-

nak már valamit. A felsorol-

takból öten, Paluska András, 

Ledniczky Vilmos, Paluska 

Ferenc, Jakubács László és 

Ledniczky János egykori, 

Császártöltésre telepített 

naszvadiak. Ha nem téve-

dek, 130 naszvadi családot 

telepítettek annak idején 

ebbe a  községbe. Nem cso-

da hát a  sok naszvadi a he-

lyi csapatban. Sőt, hozzájuk 

vehetjük még (Ledniczky 

János leírása szerint) Kovács 

Gyulát, Simonics Gáspárt, 

Csernus Ferencet, Csernus Imrét és Dibuz 

Ernőt is. Ugyanezen leírás szerint Paluska 

András később Kiskőrösre igazolt, ahol 

még évekig játszott az NB III-ban. Öccse, 

Paluska Ferenc szintén Kiskőrösre iga-

zolt át, Ledniczky Vilmos pedig a szintén 

NB III-as Soltvadkert csapatához.

Talán még annyit magáról Ledniczky 

Jánosról, hogy negyven éves koráig fut-

ballozott aktívan, és számszerűen talán 

a legtöbb mérkőzést játszott a császártölté-

si csapatban. Katonaként egy évet játszott 

a  Kiskunfélegyházi Honvéd csapatában, 

és hogy a Honvéd annak idején mennyire 

egy család volt, a Budapesti Honvéd szer-

vezett számára 1992-ben, 48 éves korában 

egy búcsúmeccset, amin 35 percig játszha-

tott. Edzősködött Császártöltésen az ifj ú-

sági-, majd felnőtt csapatnál is, dolgozott 

szakosztály vezetőként, 1976-ban pedig, 

játékvezetői jogosítványt is szerzett. Janu-

ári találkozásunk alkalmával megígértem 

neki a  jelenlegi naszvadi csapat kék-fehér 

mezét. Nagyon remélem, hogy – a  helyi 

sportklub segítségével – sikerül majd, het-

venedik születésnapja kapcsán ezen ígére-

temet teljesíteni.

Töltési focisták

Naszvadiak...
Mottó:

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

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

Németh Gyula: Egy újabb fejezet a naszvadi 
focitörténetből
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1. časť

Milí čitatelia. Pri aktuálnej situácii vo svete 

sa každý jeden z nás chtiac či nechtiac stretne 

s  témami, ktoré nám nie sú vždy príjemné. 

Sledujeme televízne noviny, čítame správy 

a stretávame sa s veľkou mierou násilia, utr-

penia, bolesti, straty a smrti. A to nás vyrušu-

je. Pretože nikto z nás nemá rád otázky a pre-

mýšľanie nad utrpením a bolesťou. A čo viac, 

nikto z nás nemá rád, keď nás osobne niečo 

bolí alebo kedy sme nútení zostať na lôžku 

s chorobou. Ešte viac nemáme radi momenty 

v živote, kedy sa stretneme s nejakou tragé-

diou, utrpením prípadne sami zažijeme vo 

svojej blízkej rodine smutnú udalosť straty 

nášho blížneho. Sú to ťažké momenty živo-

ta a mnohokrát si pri nich kladieme mnohé 

otázky. Často, ako ľudia máme pri stretnutí 

sa s  utrpením a  tragédiou otázky smerom 

k Bohu. A je to normálne a prirodzené.

Ako to teda je s utrpením, bolesťou a tra-

gédiami v  živote človeka? Niekedy máme 

pocit, že Boh stojí za týmito vecami. Vyklo-

ní sa Boh spoza oblakov a  povolí skrutky 

na autobuse a potom sleduje ako sa rúti do 

priepasti? Nakreslí Boh trasu tornáda a vy-

značí na mape domy, kadiaľ prejde? Ako to 

teda je? Programuje Boh zem ako nejakú 

hru a robí pokusy s prílivovými vlnami, ze-

metraseniami, chorobami alebo tragédiami? 

Používa Boh tieto veci ako trest, alebo ako 

odmenu, alebo ako nejaké svoje zastavenie 

nás v  našich životoch? Naozaj stojí Boh za 

našimi osobnými stratami, za našou boles-

ťou? Môžeme ho obviňovať z toho, čo sa deje 

na Ukrajine, v Iraku, v Afrických krajinách? 

Môžeme ho obviňovať za pády lietadiel, ha-

várie a katastrofy? Potrebujeme si na to od-

povedať. Potrebujeme vedieť, prečo je na tej-

to zemi bolesť a utrpenie.

Predstavme si svet bez bolesti. Aké by to 

bolo? Pri prvom pohľade skvelé a  úžasné. 

Žiadne bolesti chrbta, hlavy alebo brucha. 

Nikoho by nič nebolelo. Ale čo, keď by sme 

si zlomili nohu? Čo by nás varovalo a  ho-

vorilo nám, že sme si niečo zlomili? Čo ak 

by nebolo žiadne varovanie, že v  žalúdku 

máme vred, žiadna bolesť hlavy upozorňu-

júca na vážnejšie neurologické problémy. 

Žiadna bolesť pred srdcovou príhodou, pri 

údere do hlavy. Bolesť síce nevyhľadávame, 

ale musíme pripustiť, že plní užitočnú funk-

ciu. Je varovným signálom, že v našom tele 

niečo nie je v poriadku. Skutočným problé-

mom teda nie je bolesť, ale príčina bolesti. 

Bolesť je len výstražný signál, že naše telo 

je ohrozené.

(pokračovanie)

Martin Tobák

Nový školský rok začína v  každej mater-

skej škole s plačom. Plačú deti, ktoré prvýkrát 

prídu do škôlky. Nechápu ešte, prečo ich tam 

mamička nechala, veď doteraz boli stále spo-

lu. A plačú aj mamičky, veď bez detí ešte nikdy 

neboli. Majú obavy: Čo tam bude to ich dieťa 

robiť? Nebude mu niečo chýbať? Nebude hlad-

né? A  plačú aj tí, ktorí do škôlky už chodili. 

Po dvoch mesiacoch strávených s  mamičkou 

a oteckom im je ťažko byť opäť bez nich.

September je vždy uplakaný. No ešte sa ne-

skončil a  toho plaču je stále menej a  menej. 

Ráno ho počuť dosť intenzívne, ale počas dňa 

pani učiteľky zamestnávajú deti rôznymi zaují-

mavými aktivitami a na plač im veľa času ne-

zostane. A aj deti samé objavujú čo všetko sa 

skrýva v skrinkách našej škôlky.

Okrem „starých” hračiek a učebných pomô-

cok majú deti v  tomto školskom roku k  dis-

pozícii aj množstvo nových. Patrí medzi ne 

telocvičné náradie, maňušky, 3D stavebnice. 

Triedu s vyučovacím jazykom maďarským sme 

vybavili novým nábytkom. Na dvore materskej 

školy pribudli cestičky pre kolobežky, ktoré 

sme mohli vybudovať len s pomocou obecné-

ho úradu, verejnoprospešných služieb v  obci 

a hlavne s fi nančnou podporou rodičovského 

združenia.

Za to im všetkým v  mene detí z  materskej 

školy „Nezábudka” ďakujeme.

Mgr. Milada Horváthová,

riaditeľka MŠ

Pre dušu

Za to im všetkým v mene detí z materskej

Akk t t d j t í b l ť t P d t i t b b l ti A

Oplatí dôverovať BohuOplatí dôverovať Bohu

A  Kapcarét dülő Naszvad irányában terül 

el a Nyitra folyó mentén, ennek balpartján. 

A  rétje most is abban különbözik a  többi 

rétektől, hogy a  füve nem szálas, hanem 

pázsitos, alacsony és sürü, mint az ecset. 

Olyan ez a  rét, mint egy nagy sötétzöld 

bársonyszőnyeg, amelynek zöld bársonyát 

csak a  réti gombos here lilás virágsüvegei 

tarkítják.

A honfoglaláskor ezt a nagy területet egész 

a  Vágdunáig állítólag a  Csalla nemzetség 

szállotta meg és itt épitette magának Csalla 

Toronyhelyt. 

Akkor még nem létezett se cipő, se selyem-

harisnya. A  Csalla nemzetség szép asszo-

nyai és leányai mind pompás sarukban és 

aranyrojtos csizmákban jártak. A  kapca 

akkor olyan nélkülözhetetlen és elsőrangu 

luxuscikk volt, mint ma a selyemharisnya. 

S  a  hires szép asszonyok és leányok se-

lyem- és patyolatkapcáit a szolgaasszonyok 

a  Nyitra folyóban mosták és ezerszámra 

innen a réten teregették és szárogatták. És 

hogy innen származnék a dülő neve.

Ki tudja igaz-e? – Nem-e? – Ki tudná azt 

megmondani?

(…)

Így tépelődött Imre és a  türelmének már 

a  legutolsó fonálszála is elszakadt. Türel-

metlensége pedig, mint hóolvadáskor a he-

gyi patak, napról, napra dagadt. Sehol sem 

találta a helyét. Felment a Nyitra elé néző 

Császárbástya legmagasabb fokára, mintha 

oda akart volna látni Pogrányba. De nem 

láthatott oda. Elnézte a  Zobor hegyet és 

mintha beszélt volna hozzá: Te Zobor! te 

oda látsz a  kúriánkra, mond meg nekem, 

ha van szived, hogy mi történik a kúrián-

kon? De a hegy néma maradt, mintha csak 

ő is a pogrányiakkal cimborált volna. Foly-

ton arra gondolt, hogy eljönnek-e? És ha 

akkor sem jönnek el: mit fog ő akkor csi-

nálni?

Rettentő hosszúak az ilyen kínos napok. Az 

ember nem győzi kivárni az estéjüket. Még 

az volt a  szerencséje, hogy a  lovascsapat 

naponként kiszáguldott a városból felverni 

egynap Surányt, másnap Udvardot, har-

madnap Naszvadot, hogy nem közeledik-e 

valami ellenséges sereg? – És ezzel a  nap 

egy része eltelt.

Nagynehezen eljött a vasárnap s  akkor az 

történt, hogy a délutáni órákban Berthóty 

várparancsnok magához rendelte Imrét.

– Te Barkó, – szólította meg őt, – az a hí-

rünk van, hogy az ellenség Gúta felől erre-

felé nyomakodik. Ezt valahogy ügyesen ki 

kell tudni. Te rád gondoltam, hogy tudd ki.

(...)

Másnap szeptember tizennegyedike volt. 

Imre a  parancsolt órában felkészült, át-

adta az őrségnek a  lepecsételt jelszót és 

kibocsájtották őt a várból.

(részlet Ozorai József: Kuruc ősök 

című, 1928-ban kiadott regényéből)

ANNO.. .

„Nezábudka” a nový šk. rok„Nezábudka” a nový šk. rok
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Az átlagember a legtöbbször a választások 

alkalmával érzi úgy, hogy legalább egy kicsi 

hatással lehet a  dolgok menetére. Én pedig 

nem tartozom azon fi atalok közé, akiknek 

közömbös közösségünk, községünk jövője. 

Így sok beszélgetés, gondolkodás után úgy 

döntöttem, hogy megszerzem a  szükséges 

aláírásokat és független jelöltként indulok 

a novemberi önkormányzati választáson.

Jelenleg a  nyitrai Konstantin Filozófus 

Egyetem doktorandusza vagyok. Tanulmányaimat Naszvadon a Ma-

gyar Tannyelvű Alapiskolában kezdtem, majd az újvári gimnázium 

befejezése után pszichológia-magyar nyelv szakon szereztem diplo-

mát a  feljebb már említett egyetemen. Egyetemi éveim alatt tevéke-

nyen kivettem a  részem a nyitrai magyar diákok kulturális életének 

szervezéséből. Civil aktivistaként pedig meg kellett tanuljam, hogy 

minimális költségvetésből hogyan lehet a  lehető legjobbat kihozni 

dolgokból némi rászánt idővel és munkával. Több hónapot tartózkod-

tam külföldön különböző intézetek munkatársaként. Az ott megszer-

zett tudást és tapasztalatot pedig itthon kamatoztatni tudom közössé-

günk, községünk fejlődésének érdekében.

Célom egy új szemléletmódot vinni községünk jövőjébe, szem előtt 

és tiszteletben tartva a  régit, a  falu hagyományait és értékeit. Mivel 

politikailag független vagyok, támogatni fogok minden olyan kezde-

ményezést, amely Naszvadot előremozdítja és még élhetőbbé teszi.

 Kelemen András (x)

Človek má pocit, keď nadíde čas volieb, že nejakým 

spôsobom vie ovplyvniť veci, ktoré sa okolo neho dejú. 

A to tým, že hlasuje za niekoho. Ja akurát nie som z tých, 

čo pasívne sledujú diania okolo seba. Preto som sa roz-

hodol ísť o krok ďalej. Po veľkých debatách s mojim oko-

lím a mesiacoch uvažovania som sa rozhodol pozbierať 

potrebné množstvo podpisov a kandidovať za poslanca 

obecného zastupiteľstva ako nezávislý kandidát.

Aktuálne som doktorandom Univerzity Konštantí-

na Filozofa v Nitre. Prvé školské roky som však strávil 

v laviciach nesvadskej základnej školy s vyučovacím jazykom maďar-

ským. Po absolvovaní gymnázia som vysokoškolské štúdium dokončil 

na už spomenutej univerzite v odbore psychológia – maďarský jazyk. 

Ako študent vysokej školy som sa aktívne zapájal do organizácie kul-

túrnych podujatí pre maďarských študentov študujúcich v Nitre. Ako 

občiansky aktivista som sa naučil, že aj z  minimálnych fi nančných 

zdrojov sa dajú spraviť dobré veci, len to potrebuje trošku viac času 

a námahy. Strávil som niekoľko mesiacov v zahraničí, ako spolupra-

covník rôznych organizácií. Pevne verím, že takto získané skúsenos-

ti a vedomosti viem presadiť v záujme budúcnosti našej spoločnosti, 

našej obce.

Mojim cieľom je vniesť nový uhoľ pohľadu do budúcnosti našej 

obce, no pritom držať sa tradícií a vždy s úctou vypočuť starších, už 

skúsenejších. Nakoľko som politicky nezávislý budem podporovať 

všetky iniciatívy, ktoré budú pre našu obec prospešné.

 András Kelemen (x)

Döntésem, Döntésem, 
margójára...margójára...

Na margo môjho Na margo môjho 
rozhodnutia...rozhodnutia...

Príprava na novú sezónu sa v hádzanárskom klube Ferplast Nesvady-Imeľ 

začala presne 1. augusta využijúc rýdzo domáce prostredie. Začiatok bol ve-

novaný kondičnej príprave, na čo vyhovujú naše poľné cestičky ako aj trošku 

stará, ale ešte slúžiaca kondička v športovej hale. V družstve nastali obrovské 

zmeny, veď z majstrovského celku v tejto sezóne budú chýbať Réka Bíziková 

a Katarína Pócsikova, ktoré sú v základnej šestke v Šaly, Veronika Szabó ča-

káva bábätko a so Zuzkou Šuľanovou a Gabikou Oláhovou môžeme počítať 

už sporadickejšie.

Po ročnej prestávke sa vracia na hosťovanie Lívia Kľučková zo Šale, samo-

zrejme, hráčky z Kolárova (Harcsová, Vassová, Navrátilová, Nagyová Sladká) 

a pracujeme na hosťovaní aj z Nových Zámkoch.

K  tomu počítame s  našimi hráčkami (Lucia Harisová, Sabina Gálová, 

Zuzka Fujasová, Csilla Mahorová, Sandra Harisová, Edina Harisová, Barbo-

ra Molnárová, Bettina Mlinkovicsová, Nikoleta Burešová), po dlhšej pauze 

Tímea Kóšová, rod. Mážarova a z dorastu Simona Kolínková a Klaudia Miš-

kovičová.

Vlaňajšie prvé miesto v najvyššej slovenskej súťaže vyhodilo vysoko latku, 

bude čo robiť, aby sme našim priaznivcov poskytli výbornú hádzanú. Dú-

fajme, že zázemie našich podporovateľov sa rozšíri o ďalších a k stabilným 

partnerom (OZ Nesvady, 

OZ Imeľ, Ferplast, Virex, 

fi rma Gubo, Korčula, reš-

taurácia Sport) sa pripoja 

aj iné vážne fi rmy a  jed-

notlivci, lebo bez sa ani 

pohnúť nedá.

Keď sa podarí zosúladiť 

novovytvorené družstvo, 

budú nás obchádzať zra-

nenia alebo iné neduhy 

(práca, škola) chceli by 

sme obstáť do 6. miesta. 

Možno sa to zdá byť málo, 

ale proti majstrovi sa každý chce vytiahnuť, čakajú nás ťažké zápasy a preto 

bude potrebné, aby aj naši skalní diváci si našli čas a prišli nás opäť povzbu-

diť do športovej haly Jenőa Vlahyho. Zápasy väčšinou budeme hrať v nedeľu 

a dúfame, že tak spríjemníme poobedňajší odpočinok pre našich fanúšikov. 

V prípravnom období sme absolvovali tri turnaje. Ako prvý bol tradičný 

turnaj v Kolárove, kde sme hrali s družstvami z Maďarska a Slovenska a bez 

prehry sme ho vyhrali. Koncom augusta sme prvýkrát vycestovali na turnaj 

do Čiech. V Otrokoviciach na nás čakala elitná zostava. Hneď prvý zápas bol 

súboj dvoch víťazov prvej ligy Čiech a Slovenska (obe družstvá z ekonomic-

kých dôvodov nešli do nadnárodnej WHIL súťaže), keď sme nad domácim 

družstvom vyhrali o sedem gólov. Druhý deň sme začali s družstvom, ktoré 

hrá vo WHIL a len v poslednej minúte sme zápas s Pískom prehrali o dva 

góly, keď sme mohli vyrovnať, no sedmička nám ušla mimo brány. Potom 

sa ukázalo, že s malým kádrom (veľa hráčok nemohlo vycestovať) sa nedá 

dlhodobo hrať a výsledky s Interom a Trenčínom to aj v plnej miere dokázali. 

V nedeľu sme mali opäť veľmi dobrý zápas s whilkárskymi hráčkami doplne-

nými juniorkami Zlínu, kde opäť v posledných sekundách sme mohli vyrov-

nať, no znovu sme sedmičku zahodili. Siedme miesto nebolo to, na čo sme 

mali, ale tento turnaj určite dal najviac naším hráčkam v prípravnom obdo-

bí. Na záver sme sa zúčastnili domáceho turnaja o Ferplast Cup 2014, a to 

začiatkom septembra. Tento turnaj sme vyhrali, kde štartovali tri maďarské 

(Tata, Tatabánya, Dorog) a jedno slovenské družstvo (Bánovce) tak na záver 

možno konštatovať, že sme spolu odohrali 17 zápasov, z toho 5 prehrali, raz 

remizovali a 11-krát vyhrali.

Tieto prípravné zápasy, verme tomu, že správne nabudili naše hráčky a že 

na začiatku sezóny v  dvoch domácich zápasoch (najskôr 21. 9. o  14 hod. 

s Košicami a potom 28. 9. o 17 hod. s Bánovcami) budeme mať úspešný. 

Predtým na malej slávnosti si dievčatá 14. septembra mohli prevziať dip-

lomy a medaile za 1. miesto, ktoré dosiahli v súťažnom ročníku 2013/2014 

a po obdržaní pohára si mohli spoločne s podporovateľmi a divákmi vypočuť 

dobrú hudbu skupiny História a potom si zaspomínať, relaxovať a pripraviť 

sa na novú sezónu, do ktorej očakávame aj vás.

Juraj Miškovič

Začína sa sezóna hádzanej
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Naszvadi közéleti lap Novum Naswod

Üzleti és politikai hirdetések 

felvétele az info@novumnaswod.sk 

e-mail címen és 

a 0905/344 398-as telefonszámon.

Príjem komerčnej a politickej inzercie 

na e-mailovej adrese 

info@novumnaswod.sk

a na tel. čísle 0905/344 398.
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ÚJSZÜLÖTTEK – 
VITAJTE MEDZI NAMI

David Gonzales Yebra,  Matúš Tóth



HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK – 
SĽÚBILI SI VERNOSŤ

 Dominika Danišová   –  Steen Bjorn Nielsen

 Silvia Mrúzová   –  Milan Ondrišek

 Alíz Molnárová   –  Dávid Ďurika



HALÁLOZÁS – 
OPUSTILI NÁS

Matlák Ilona (88),  Juraj Kelemen (76), 

Dudák József (67),  Mikulová Terézia (77), 

Szűcs Mária, szül. Bárdos (73), 

Červenák Jozef (56)

Társasági rovat – 
Spoločenská rubrika

a
Am

Kedves szabadidőközpont barátaink!
A naszvadi Szabadidőközpont ebben a tanévben is szabad-

idős foglalkozások egész sorát biztosítja, melyre sok szeretet-
tel várunk benneteket. A  szellemi tevékenység, sok mozgás, 
sportfoglalkozások, versenyek, körjátékok, körfoglalkozások, 
vetélkedők és még sok más tevékenység, sport, kultúra, tech-
nika, társadalomtudomány területén mind résztvevőkre vár az 
alábbi körökben, szakmailag felkészült pedagógusok vezetése 
alatt. Szeretettel várunk mindenkit.

Szakkörök: Szlovák nyelv - Romaclub - Csomózás  - Ké-
zilabda - Karate - Asztalitenisz - Internet - Tánc - Szövés - 
Birkózás - Korcsolyázás - Doboktatás - Úszás - Ügyes kezek 
- Torna fi tlabdával - Aerobic - Gyöngyfűzés - Kerékpározás 
- Kisgazda - Modellezés - Varrás - Futball - és sok egyéb...



Milí priatelia centra voľného času!
Vyplníme Váš voľný čas atraktívnymi, zmysluplnými 

činnosťami v Centre voľného času v Nesvadoch. Krúžky, kluby, 
športové aktivity, súťaže, besedy, vystúpenia sú obsahom 
našej činnosti počas celého školského roka. O  pestrej palete 
mimoškolskej činnosti sa môžete informovať v centre voľného 
času, na webovej stránke CVČ, príďte, poradíme! Čakáme Vás.

Krúžková činnosť: Uzľovanie - Slovenčina hrou - Roma-
club - Hádzaná - Karate - Stolný tenis - Internet - Tanečný 
- Tkanie - Zápasenie - Korčuľovanie - Výučba hry na bicie 
nástroje - Plávanie - Šikovné ruky - Cvičenie na fi tlopte - 
Aerobic - Navliekanie korálikov - Cykloturistika - Mladý 
farmár - Modelovanie - Kr. šitia - Futbal a ďalšie...


