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Meghívó
A Csemadok naszvadi alapszervezete
vezetõsége nagy tisztelettel és szeretettel
meghívja Önt, kedves Csemadok-tag, a

„65 éves a Csemadok”
címmel fémjelzett ünnepi ülésére és az azt követõ esztrádmûsorra.
A rendezvény a Helyi Mûvelõdési Központban kerül megrendezésre

2014. november 22-én, 18,00 órai kezdettel.
Az ünnepi ülés keretében visszatekintünk az elmúlt hatvanöt év történéseire,
majd oklevelek és köszönõlevelek kerülnek átadásra,
valamint bemutatásra kerül a „65 esztendõ” címû könyv, amelyet
a Csemadok megalakulásának 65. évfordulója alkalmából
Németh Gyula írt.
Ezek után népmûvészeti gálamûsor lesz, melyben fellépnek
a szervezet népmûvészeti csoportjai, szólistái,
mint a Búzavirág éneklõcsoport, a Sústya és a Viza citerazenekarok,
a Pettyem néptánccsoport, Szabó Julcsi, valamint Kis Richárd.
Az est további részében a História akusztikus koncertje következik,
majd a Régi Csibészek szûkített összeállításban húzza a talpalávalót,
amíg a jókedv tart.
Jöjjön el, hozza magával ismerõseit, barátait és szórakozzunk együtt
Naszvad község legnagyobb múltú szervezetének 65 éves évfordulóján!
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A testület
45. üléséről

Zo 45. zasadnutia
zastupiteľstva

A naszvadi képviselő-testület soron következő ülésére szeptember 29-én került sor, Pataky Erzsébet
távollétében tizenegy képviselő részvételével. A hangsúly a községi fenntartású szervezetek féléves gazdasági beszámolóin volt. A kultúrház, a Sport szálló és
sportlétesítmények, valamint a kisüzem által beterjesztett számadást a polgári ügyek testületének beszámolója követte.
A további pontok tárgyalása során a képviselők
előbb visszatértek egyes községi tulajdonú parcellák
augusztusban már jóváhagyott eladásához. Az értékbecslő a négy kérvényező mindegyikénél más-más
értékre becsülte fel az adott ingatlant: a Rangelov házaspár közel 19 eurót, az anyalai Dibúz Tibor és neje kb. 6 eurót, míg
Turan Pavol 10, Haris Mária 14 eurót fizet a telkével határos községi
parcellarészek egy négyzetméteréért. Ezután a piactéren boltot bérlő
szímői Dóža pékség kérelmét tárgyalta a testület, és éves 15 euró/nm
díjat megszabva újabb öt évre meghosszabbította az ingatlanbérleti
szerződést. Fujasz Simona ingatlanvásárlásra vonatkozó beadványát
viszont egy tartózkodás mellett elutasították a képviselők.
A következő pontban lakáskérelmeket hagytak jóvá: a Sport utca 4.
alatti egyik lakásba Maráz József, az Üzletsor 11A és 11B sz. bérházba Tamáš Denise, illetve Klára Orišková költözik be. Három azonos
tárgyú kérelem tárgyalása következett. Enes Faiki, Dobi Zoltán és
Andrej Barta bérleti szerződése 2015. február 28-án jár le, de már
a szeptemberi ülés előtt benyújtották hosszabbításra vonatkozó kérelmüket. Mindhárom vállalkozásnak a Szabadság téren van üzemegysége, és bár annak idején a képviselő-testület néhány tagja esztétikai
és közlekedésbiztonsági szempontokra hivatkozva kifogásolta ezek
elhelyezését, a mostani szavazás során a többség (8, illetve 9 képviselő) úgy döntött, további öt évre szerződést hosszabbít az említett
vállalkozókkal. Feltételként annyit szabtak meg, hogy meg kell oldani
a nagyméretű szemeteskonténerek eltakarását.
Az ülés sarkalatos pontja volt a SOLID Nesvady Kft. által bérelt Újvári úti drogéria eladásának ügye. Az MKP képviselőcsoportja a felbecsült értéken, 53.400 euróért javasolta értékesíteni a bérlőnek az
ingatlant, míg a vállalkozói bizottság egy másik, a kft. által megrendelt szakvéleményből kiindulva alacsonyabb árat is elfogadhatónak
tartott. Takács Zoltán figyelmeztetett annak veszélyére, hogy ezzel
helytelen irányba mozdulna el az önkormányzat, mivel a korábbi
esetekben a saját értékbecslésére támaszkodva szabta meg a vételárat.
A vitában felszólalt a cégtulajdonos, Kováč Pavol is, és elmondta, sok
energiát és pénzt fektetett az épület tatarozásába. Megjegyezte azt is,
indokolatlanul magasnak tartja a községi értékbecslő által kiszámított
értéket. A testület végül (4 igen, 6 nem szavazat és egy tartózkodás
mellett) nem fogadta el az MKP javaslatát, és a következő ülésre halasztotta az ügy lezárását. Ezt a javaslatot heten támogatták, négyen
tartózkodtak a szavazástól.
A Recro Kft. előbbi ügyhöz kötődő beadványát, melyben a szóban
forgó ingatlan egyik helyiségére kér bérleti szerződést, szintén októberben tárgyalja majd a testület.
A napirend utolsó pontja az önkormányzati választás kampányára
vonatkozó rendelet jóváhagyása volt. A megengedett köztéri hirdetési felületek eszerint a falu öt pontján találhatók, a községi televízióban és a hangosbeszélőben elhangzó politikai hirdetéseket a kéthetes
kampány során háromszor, ill. hétszer sugározzák.
Az ülés néhány rövidebb interpellációt követően 20 óra után ért
véget.
Takács Zoltán

Ďalšie zasadnutie nesvadského obecného zastupiteľstva sa konalo 29. septembra za účasti jedenástich
poslancov, chýbala Alžbeta Patakyová. Prvá časť rokovania sa niesla v znamení polročných prehľadov o hospodárení príspevkových organizácií obce: Miestneho
kultúrneho strediska, Športových a turistických služieb
a Verejnoprospešných služieb, po ktorých nasledovala
správa o činnosti zboru pre občianske záležitosti.
V ďalšom priebehu sa poslanci najskôr vrátili k predajom častí obecných pozemkov, ktoré boli v auguste
už predbežne schválené. Znalec stanovil rôznu jednotkovú cenu týchto parciel pre každého záujemcu
o kúpu: manželia Rangelovovci zaplatia takmer 19 eur,
Tibor a Edita Dibúzovci z Aňale 6 eur, kým Pavel Turan 10 a Mária
Harisová 14 eur za jeden štvorcový meter obecnej pôdy, ktorá susedí
s ich pozemkami v zastavanej časti obec.
Zastupiteľstvo potom prerokovalo žiadosť Juraja Dóžu, majiteľa pekárne zo Zemného a nájomcu predajne na trhovisku, a odhlasovalo
ročnú cenu prenájmu 15 eur za štvorcový meter a predĺženie zmluvy o nájme o ďalších päť rokov. Naopak, žiadosť Simony Fujaszovej
o kúpu budovy s priľahlým pozemkom bola zamietnutá, jeden poslanec sa zdržal hlasovania.
V nasledujúcom bode poslanci schválili pridelenie obecného bytu
Jozefovi Marázovi na Športovej ulici č. 4, Denise Tamášovej a Kláre
Oriškovej na Obchodnej ulici 11A, resp. 11B. Predmet ďalších troch
žiadostí bol rovnaký. Enes Faiki, Zoltán Dobi a Andrej Barta majú
platné zmluvy o nájme nebytových priestorov do 28. februára 2015,
ale už pred septembrovým zasadnutím požiadali o predĺženie týchto
dohôd. Všetci traja podnikatelia majú prevádzky na Námestí slobody,
a hoci v čase schválenia zmlúv niektorí poslanci mali výhrady proti ich
umiestneniu z estetického a bezpečnostného hľadiska, väčšina (8, resp.
9 poslancov) teraz hlasovala za predĺženie zmlúv na ďalších päť rokov,
pričom stanovili podmienku, aby veľké kontajnery na odpad pri týchto
prevádzkach boli skryté.
Kardinálnym bodom programu bola otázka predaja drogérie na Novozámockej ulici, ktorú má v prenájme spoločnosť SOLID Nesvady.
Poslanci SMK navrhli predať nájomcovi nehnuteľnosť za cenu uvedenú v znaleckom posudku, čiže 53.400 eur, kým podnikateľská komisia,
vychádzajúc z posudku objednaného firmou, považovala za prijateľnú
aj nižšiu cenu. Zoltán Takács upozornil, že takto by sa zastupiteľstvo
vydalo nevhodným smerom, pretože v predošlých prípadoch stanovilo kúpnu cenu na základe vlastného odborného posudku. V diskusii
vystúpil aj majiteľ firmy Pavol Kováč a uviedol, že do údržby budovy
vložil nemálo energie a prostriedkov. Poznamenal tiež, že hodnotu
z posudku objednaného obcou pokladá za neprimerane vysokú. Zastupiteľstvo nakoniec neprijalo návrh SMK (štyri hlasy za, šesť hlasov
proti a jeden poslanec sa zdržal hlasovania) a odložilo konečné rozhodnutie o žiadosti na ďalšie zasadnutie. Tento návrh podporilo sedem
poslancov, štyria sa hlasovania zdržali.
Súvisiacu žiadosť spoločnosti Recro o prenájom miestnosti v spomínanej nehnuteľnosti bude zastupiteľstvo prerokovávať tiež v októbri.
Posledným bodom programu bolo nariadenie o vymedzení miest
na volebnú kampaň pre voľby do samosprávnych orgánov. Povolených
verejných miest na vylepovanie plagátov je päť, politické relácie sa
v miestnej televízii a vo verejnom rozhlase budú vysielať počas dvojtýždňovej kampane trikrát, resp. sedemkrát.
Zasadnutie sa skončilo po niekoľkých interpeláciách krátko po
20. hodine.
Zoltán Takács
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Az Aba-hegy leve
A Konkoly-Thege Polgári Társulás Ógyalláról gondolt egy merészet,
és létrehozott egy csodálatos népművészeti fesztivált. A régi hagyományokra építve, amikor a szüret a falusi ember számára az őszi betakarítási munkák egyik legfontosabbika volt, mai formába öntve fantasztikus
eredményt hozott.
Az „Abák”, mint tudjuk, a Martos - Imely - Naszvad és Ógyalla határolta dombvidék szőlészetéről híres területe. A szőlő – a gabona mellett – az egyik legősibb kultúrnövényünk. Kezdettől fogva szent és isteni
növénynek, életfának tekintették az emberek. A sumer ékírás az élet szót
szőlőlevél alakú jellel ábrázolta. Egy zsidó hagyomány szerint az édenkerti fa szőlőtőke volt, amely ott zöldült, virágzott, termett az olaj-, fügeés gránátalmák között. A vízözön után Noé első teendői közé tartozott,
hogy elültesse a bárkáján megmentett szőlővesszőket. A vegetáriánus
életmódú esszénusok – kiknek gyülekezetéhez egykor Jézus is tartozott
– híresek voltak bölcsességükről és hosszúéletűségükről. Nem véletlenül.
A szőlő nyersen és aszalva alapélelmük volt, és úgy tartották, hogy ez
a gyümölcs táplálék és gyógyszer is egyben. Fogyasztjuk termését, nedűjét, a magjából készült őrleményt és olaját. Évszázados tapasztalatok
szerint a szőlőnek jótékony hatása van többek között a májra, a reumára
és az epeműködésre is. Gyermekkorom szüretei jutnak eszembe, amikor
alig bírtam kivárni, hogy a hatalmas hordóba bekerüljön a ledarált szőlő,
megnyithassam végre a hordón a csapot és kedvemre ihassak a frissen
préselt szőlőléből. Akkor még nem voltak a tv-reklámok, melyek hirdették volna a frissen facsart gyümölcslevek jótékony hatásait. Ösztönösen
fogyasztottuk, és nem is tudatosítottuk, hogy mekkora vitamininjekcióval tápláljuk fejlődő szervezetünket. Így utólag belegondolva, talán ezért
történhetett meg, hogy az előző és a mi korosztályunk java része is orvosi
rendelőt csak a kötelező látogatások alkalmával látott.
Eme kis személyes kitérő után térjünk vissza az abai szőlőhegyekre,
konkrétan a Gónokba, ahol egy hatalmas tisztáson felállított színpad
várta a fellépőket. A szervezők mindent gondosan előkészítettek, adott
volt a lehetőség arra, hogy aki ide kilátogat szereplőként vagy nézőként,
jól érezhesse magát. A napocska az égen is tudta, mi a feladata, kellemes

sugarai mindannyiunkat jótékonyan simogattak, ennél szebb, kellemesebb vénasszonyok nyara napját nem is kívánhattunk volna. Délután
négy órakor dudaszó kísérte felvonulással kezdetét vette a szüreti fesztivál, melyet Zemko Margit, Ógyalla polgármesterének megnyitó beszéde
követett, majd folytatódott a program az említett négy település – Martos, Imely, Naszvad és Ógyalla – amatőr népművészeti csoportjai részvételével. Egész sötétedésig élvezhettük a számos tánc és éneklőcsoport,
citerazenekar fellépését, elhangzott számos szürettel, borral kapcsolatos
vers és mondóka. Híres költőink, íróink, a teljesség igénye nélkül, mint
pl. Márai, Ady, Arany, Babits, Balassi, szintén versben vagy prózában dicsőítették az ízletes, zamatos, a nap sugarát, mosolyát összegyűjtő nedűt,
mely jó kedvet teremt, mosolyt varázsol az emberek arcára.
Mi is jókedvvel, mosollyal az arcunkon távoztunk a műsor végeztével. Köszönjük a szervezőknek a meghívást, csodálatosan éreztük magunkat, és további jó szórakozást kívánva az esti szüreti vigadalomhoz
hazafelé vettük utunkat.
Az egyik legismertebb költőnk, Petőfi Sándor rövid versével zárom
soraimat. Vigasztalja ez a kis versike mindazokat, kiknek bújuk, bánatuk, gondjaik vannak, olvassák szeretettel.
„ Akinek nincs szeretője,
És igyék bort az, akinek
Bort igyék,
Pénze nincs,
S hinni fogja, hogy minden lyány
S az övé lesz a világon
Érte ég.
Minden kincs.
-DRMinden kincs.

Becsengettek, avagy újra az iskolában
A család biztonságot ad, véd, segítő kezet nyújt, táplál, példát mutat,
erején felül támogat. Szerető burok a gyermek számára.
Mi, a naszvadi Alapiskola tanítói, ugyanezt szeretnénk adni. Szándékunk, hogy iskolánk meleg, védő fészek legyen, ahová a szülők is
kiterjeszthetik szárnyaikat, s közösen tanítsuk repülni gyermekeinket.
Aki belép hozzánk, biztosan megérinti ez a kisugárzás, mert tanítóink
– az épület bensőséges hangulatával, az iskolai klubbal, a diákparlament
mindig időszerű dekorációival, az osztályokban folyó munkával, a személyes kapcsolatokkal, de még az iskolacsengő hangjával is – tudatosan
törekszenek arra, hogy tanulóink jól érezzék magukat második otthonukban.
Október vége felé már javában folyik az oktatói-nevelői munka.
A kezdeti beilleszkedés és a nyári pihenés után József Attila szavait idézve haladunk előre „pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen”...
A 2014/15-ös tanévet 143 tanulóval indítottuk. Az oktatás 10 osztályban és 3 napközis csoportban működik. A tanári kar 17 tagú, az iskolai
alkalmazottak száma 5 fő. Állandóan megújuló iskolarészlegünk, a legkorszerűbb igényeket igyekszik kielégíteni.
Évente két első osztály indítását tervezzük. Az egyik osztályban az
óvodai képzésben részt vett gyermekeket tanítjuk, a másik osztály előkészítő, felzárkóztató jelleggel indul a szociálisan hátrányos helyzetű
gyerekek számára. Elsőseinket tapasztalt tanítónők várják. Céljuk, hogy
a gyermekek zökkenőmentesen beilleszkedjenek, örömmel járjanak iskolába, szívesen legyenek osztálytársaik között és hogy a tanulás meghatározó értékké váljon.
A 2008/2009-es tanévtől minden iskola saját, kidolgozott iskolai

program alapján tevékenykedik. A mi iskolai programunk nagy hangsúlyt fektet a nyelvek - ezen belül az anyanyelv, államnyelv és angol nyelv
oktatására, a természettudományi tantárgyak – matematika, fizika, biológia megerősítésére, és a tanulók egészséges mozgáskultúrájának kialakítására. Mindezen elhatározásunkat szakképzett pedagógusok valósítják meg.
A tanításon túlmenően intézményünkben különböző szakkörök működnek. Van agyagozás, sportkör, tehetséggondozás, szlovák nyelvű társalgás, tánckör, alkotóműhely, játékos angol, szavalókör és még sok más
a színes kínálatból. Mindezek a szabadidő ésszerű kihasználását teszik
lehetővé.
A már kialakult iskolai hagyományainkat továbbra is szeretnénk
megőrizni és megerősíteni. Minden évben visszatérő rendezvényeket
tartunk, mint a Mikulás-ünnepély, karácsonyi koncert, jelmezbál, esztrádműsor, suliolimpia. Egyre több programunkat úgy szervezünk, hogy
azokon a tanulók és a tanárok mellett a szülők is részt vehessenek, megteremtve ezzel az együttműködés lehetőségét, erősítve az iskola kultúraközvetítő és közösségformáló szerepét (gyermeknapok, diákcserék, stb.).
Mindennapi munkánk alapvető célja, hogy a ránk bízott gyermekek
jó hangulatban, oldott családias légkörben éljék meg az általános iskolai
éveiket. A középiskolai tanulmányaik megkezdése előtt megfelelő segítségnyújtással, neveléssel igyekszünk érdeklődésüket irányítani, helyes
mederbe terelni, hogy sikeres, becsületes emberekké váljanak!
Kívánok ehhez a munkához és terveink megvalósításához mindenkinek jó egészséget, kitartást és sikerekben gazdag, örömteli pillanatot
ebben és az elkövetkező években is!
Mgr. Pinke Ivett
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Mottó:
„A közösség nemcsak kegyet gyakorol, ha valamelyik becses fiát megbecsülésével
megtiszteli, hanem önmagát is felmagasztalja és értékeli ezáltal.”
(Makovecz Imre)

Németh Gyula:

Epizódok a község régebbi kultúrtörténetéből
A Csemadok hat és fél évtizeddel ezelőtti megalakulására emlékezik novemberben a szövetség naszvadi szervezete is. Erre emlékezve, úgy érzem, nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt,
hogy a trianoni békediktátum után, az akkor Csehszlovákiához
került magyar kisebbség, az elcsatolást követő közvetlen traumából fokozatosan józanodva, újra élni, gyakorolni kezdte saját, és
természetesen, az idő múlásával mind sajátosabbá váló,
kisebbségi, társadalmi, s ezen
belül kulturális életét is. Létrehozta különböző kulturális
szervezeteit, így, a második
világháború és az azt követő
jogfosztottság évei után nem
a nulláról kellett építkeznie az
1949-ben létrehozott Csemadoknak sem.
S nem a semmiből indult
a naszvadi Csemadok-szervezet ténykedése sem. A faluközösség a trianoni diktátumot A naszvadi dalárda Érsekújvárban
követően is kompakt, egységesen magyar, vallási szempontból pedig római katolikus maradt,
egészen az 1947-48-as kitelepítésig. Ezért szinte természetes, hogy
gazdag öntevékeny kulturális élet folyt a községben az első Csehszlovák Köztársaság idején, az 1938-as visszacsatolást követően is,
sőt, azt hiszem, hogy még az első, helyi viszonylatokat tekintve,
viszonylagosan még „békésebb” háborús években is. Erre is épülhetett tehát a második világháború utáni deportálást, kitelepítést
és kényszerhallgatást követően egy, a csehszlovákiai magyarokat
tömörítő szervezet megalakulása, esetenkénti hullámvölgyekkel is
kísért, ám egészében véve mind a mai napig méltónak értékelhető,

gazdag kulturális tevékenysége a községben.
Sőt, egyfajta kulturális élet létezett a községben már az első világháborút megelőző időszakban is. Magától értetődő volt, hogy
a városokban – nagyságuktól, helyzetüktől, a régióban betöltött
szerepüktől függően – pezsgő kulturális élet folyt már ebben az
időszakban is. A falvakban azonban ebben az időben még az ilyen,
mai szóhasználattal élve öntevékeny kulturális megmozdulások elsősorban az ott
élő, általában nem helybéli,
különböző helyi pozíciókat
betöltő, úgynevezett falusi
értelmiség nevéhez köthetők.
Naszvadot illetően, annak
idején, az 1904-es Komáromi
Ujság egyik januári számában
találtam rá egy ilyen szempontból érdekes tudósításra,
amely egy helyi műsoros est
megvalósításáról számol be.
Két dolog is nyilvánvalóvá
válik e tudósításból; az egyik,
hogy ebben az időben a községnek még nem volt kultúrháza
(a kultúrteremmel is rendelkező, úgynevezett szövetkezeti kocsma a húszas évek második felében épült fel), így az ilyen típusú
rendezvények az iskola valamelyik osztálytermében, a táncmulatságok pedig az akkori falusi nagykocsmában kerültek megrendezésre. A másik érdekesség, hogy a műsoros est szereplőgárdája itt
is az itt ténykedő falusi értelmiség (tanító, jegyző, postáskisaszszony) tagjaiból, illetve azok hozzátartozóiból tevődött össze.
Ezeknek, közülük is elsősorban a tanítóknak, fontos szerepe
volt később, a Trianont követő elcsatolás után is, a község életében

Boli sme na leteckom dni
...a naszvadi
művészek újra
megmutatták
magukat...
2014. szeptember 16-án az érsekújvári Regionális Művelődési Központban immár harmadszor került sor az egészségkárosult képzőművészek alkotásainak kiállítására „A világ,
ahogy mi látjuk...” címmel. Ezt a megmérettetést 2009 óta szervezik meg, és 2012-ben,
valamint az idén bekapcsolódtak a naszvadi
művészek is. Kováčová Zdenka tűzzománc
alkotásaival, Szabó Vera vert csipke díszeivel
és Dézsi Gyula fafaragásaival. Mindhárom
lakosunk eljutott az Érsekújvárott rendezett
országos bemutatóig, és elismerő oklevéllel
jutalmazták őket.
Mindhármuknak gratulálunk és további
sok sikert kívánunk.
D.R.
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27. septembra v sobotu sme zorganizovali
1-dňový výlet na Letecký deň do Nových Zámkov, kde sme si pozreli letové ukážky vzdušných síl našej armády či zoskoky parašutistov.
Obloha nad letiskom v Nových Zámkoch bola
plná ohnivých strojov, stíhačky, prúdové lietadlá, akrobacie, dymové obrazce, či zoskoky
parašutistov. Trochu viac hluku, ako obyčajne,

ale zážitok si pochvaľovali všetci, ktorí s nami
na tradičný Letecký deň do Nových Zámkov
prišli.
-CVČ-

Repülőnapon
voltunk
2014. szeptember 27-én idén is megrendezésre került az érsekújvári repülőnap. Földön,
levegőben egyaránt láthattunk érdekességeket.
Több oldtimer is repült, melyek igazi kuriózumnak számítottak. A látványos bemutató repüléseket II. világháborús izgalmas bemutató
követte. Ejtőernyős katonák landoltak néhány

tőlünk, robbantásoknak lehettünk
méterre tőlünk
szem- és fültanúi. Nagyszerű élményben volt
részünk!
-CVČ-

Novum Naswod
a kulturális ténykedés újraindításában, és természetesen abban
is, hogy fokozatosan kinevelődjék az egyszerű, falusi gyerekekből egy, a kultúrára is fogékony réteg a községben. Mert
továbbtanulni, a helyi diákok
közül szinte elenyésző számban
tanultak tovább úgy a háborút
megelőző, mint a két háború
közötti időszakban. Így helyi
származású értelmiség szinte
nem is létezett a községben abban az időben. Viszont a húszas
évek közepére, az előbb említett
pedagógusi ténykedésnek (is)
köszönhetően, kinőtte magát,
jobb kifejezés híján, egy helyi Az Árva Bandi szereplői
paraszt-értelmiségi réteg.
Közülük is kiemelkedik az 1907ben született Lebó Sándor. A hatosztályos elemi iskolán kívül semmilyen hivatalos iskolázottsága nem
volt ugyan, ám veleszületett adottságai, tehetsége és szorgalma révén
fokozatosan az egyik irányítója lett
a község kulturális, és bizonyos értelemben társadalmi életének is, egészen 1947-es Magyarországra való
kitelepítéséig. Érzéke, tehetsége volt
ahhoz, hogy maga köré gyűjtse a tehetséges, megfelelő adottsággal rendelkező fiatalokat (és idősebbeket is
természetesen), s a falu viszonyaihoz mérten a húszas évek második
felétől már szervezett, jelentős öntevékeny kulturális tevékenység folyt
a községben. Színdarabokat rendezett, dalárdát hozott létre, fúvószenekart alapított (egyéb, inkább társadalmi jellegű aktivitása egy más
témájú írásnak lehetne apropója).
Mások visszaemlékezései szerint
is évente legalább egy, de voltak
évek, amikor két színdarabot is betanult és előadott a mindenkori társaság. A színdarabok természetesen
úgynevezett népszínművek voltak A vén bakancsos és fia, a huszár
elsősorban, de voltak közöttük
liturgikus, vallási jellegű előadások is, hisz maga az egész
kulturális tevékenység is szorosan kötődött az egyházhoz is,
s maga ez a tevékenység is időnként szerves része volt az egyházi liturgiának. Sorolni lehetne
rendezvények, színi előadások
címeit, ám e rövid visszatekintésben szóljunk inkább, néhány
gondolat erejéig az itt közölt néhány fotográfián látottakról.
Az egyiken, az 1923-ban előadott Árva Bandi című darab
szereplői között, a középső sor- Kalász lányok csoportja 1930-40

Nesvadský spoločenský mesačník
ban jobbról harmadikként,
már ott látható az akkor
éppen tizenhat éves Lebó
Sándor is. Egy másik képen, az 1930-ban előadott
A vén bakancsos és fia,
a huszár három szereplője
látható. Ez a felvétel azért is
érdekes, mert a bal oldalon
Tóth Erzsébet látható, később annak a Polgár Józsefnek a felesége, aki alapító
elnöke volt a Csemadoknak
naszvadi
szervezetének.
A kép jobb oldalán látható
Tobolka Péter pedig azon
mondás bizonysága, hogy
„az alma nem esik meszsze...”. Fia, ifj. Tobolka Péter, és leánya, Tobolka Erzsébet
hosszú időn át voltak ugyanis
oszlopos tagjai a múlt század
második felében a Csemadok
helyi színjátszócsoportjának.
A harmadik képen a naszvadi
dalárda sorakozott fel az érsekújvári főtéren az 1935ös,
érsekújvári
országos
dalostalálkozó alkalmával.
Mindazon túl, hogy a helyi
közművelődés természetesen
kötődött ebben az időszakban
az egyházhoz, fontos szerepe
volt községünkben is a két háború közötti időszak szlovákiai
magyar kultúrtörténetében talán legbefolyásosabb szereppel
bíró, Szlovenszkói Magyar Kultúregyesületnek, az SZMKEnek is. Keszi József visszaemlékezése szerint a húszas évek
végén és a harmincas években
fejtett ki aktív tevékenységet
a községben.
Ugyancsak működött községünkben ezen időszakban
a Szlovenszkói Katolikus Ifjúsági Egyesület, a SZKIE is. Majd
1938 őszén a magyarlakta
területek
visszacsatolását követően a magyarországi szervezeti formákat
követve, községünkben is
megalakul a KALOT és
a KALÁSZ, köznapi szóhasználatban a Katolikus
Legényegylet és a Katolikus
Leányegylet, s döntően ezek
keretében folyik a közművelődési tevékenység mindaddig, amíg azt a háborús
események meg nem szakítják. Ezt szemlélteti az itt
közölt negyedik fotográfia.
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Oplatí dôverovať Bohu

2. časť
A ako je to s utrpením? Utrpenie a bolesť majú niečo spoločné.
Tak ako bolesť, tak aj utrpenie je na tejto zemi varovným signálom. Signálom, že niečo nie je v poriadku s našim svetom. Utrpenie si nevyberá. Postihuje dobrých aj zlých, bez ohľadu na rasu,
spoločenské postavenie, náboženstvo či morálku. To nás na ňom
šokuje a príde nám to nespravodlivé. Často ľudia trpia bez nejakého
svojho zavinenia, alebo trpia kvôli druhým ľuďom, prípadne trpia
a nikto nevie prečo. Dobrým ľuďom sa dejú zlé veci a tí ostatní si
zasa život užívajú. Čo s tým teda? Nemohol Boh stvoriť svet, v ktorom by sa nič zlého nemohlo stať, v ktorom by ľudia proste nemali
možnosť voliť si zle a niekomu ubližovať? Nemohol stvoriť svet bez
vojny, komárov šíriacich maláriu, rakoviny a prírodných katastrof?
Mohol, ale neurobil to. Boh nám dal úžasný dar ľudskej slobody.
A možnosť slobody zo sebou vždy nesie riziko nesprávnej voľby.
Boh nás mohol stvoriť ako bábiky, ktoré pri stlačení gombíku
povedia: Milujem ťa Bože... alebo nás mohol stvoriť tak ako nás
stvoril - ako slobodné bytosti, ktorým dal Boh slobodu sa rozhodovať a mimo iného aj slobodu robiť nezmyselné veci. Dokonca aj
tú najnezmysluplnejšiu slobodu aká kedy existovala, a to je sloboda
vzbúriť sa proti svojmu vlastnému stvoriteľovi a povedať mu nie.
Choroba, pohroma, skazenosť, katastrofa, havária... to všetko
sú príznaky hlbšieho problému. Problému, že sa ľudstvo vzbúrilo
proti svojmu stvoriteľovi. Každý smútok, zármutok, bolesť nám len
hlasno pripomínajú náš žalostný stav. Utrpenie a bolesť sú ako výstražný signál, ktorý hlasne dáva najavo, že svet nie je taký, aký ho
Boh pôvodne zamýšľal. Utrpenie a bolesť sú priamym dôsledkom
toho, že sa človek rozhodol vzbúriť proti Bohu a že do sveta vstúpil
skrze vzburu človeka hriech. Bolesť na tejto zemi nás upozorňuje
na to, že naša planéta je postihnutá duchovnou chorobou. Niekedy dôjde k tejto bolesti skrze naše slobodné a zlé rozhodnutia
– prekročiť rýchlosť a nebezpečnou jazdou ohrozovať seba a druhých, nezdravým spôsobom života si priviesť chorobu. Inokedy
zasa táto bolesť príde skrze druhých ľudí, ktorí nám ju spôsobia
– opitý šofér, chyba lekára, útlak zo strany silnejších. A niekedy sa
veci dejú bez zjavnej príčiny a vtedy sme zúfalí a zvykneme obviňovať Boha z toho, čo sa udialo.
Čo teda s bolesťou a utrpením? Verím tomu, že ak už dôjde
k niečomu takému v našom živote, Boh to chce obrátiť na niečo
zmysluplné a chce použiť túto bolesť ako upozornenie. Ako upozornenie, že čosi nie je v poriadku s týmto svetom, s ľudstvom
a s nami osobne. Ale ak by nás na to len chcel upozorniť a nedal nám k tomu nejaký návod, bol by to krutý Boh. Boh nás však
nie len upozorňuje, ale nás tiež povzbudzuje a dáva nám možnosť
nájsť riešenie. A to v Ňom samotnom. V utrpení a bolesti vidíme,

aké obmedzené a malé sú naše vlastné schopnosti, zdroje, snahy
a myšlienky. Sme nútení prehodnocovať svoje priority, hodnoty,
ciele, sny a aj naše postoje k Bohu. Vtedy sa mnoho ľudí od Boha
odvráti. Ale mnoho ľudí sa práve vtedy dostane k Bohu a rozhodne sa v Neho uveriť a nasledovať Ho. Bolesť nás vedie k tomu, že
si kladieme zásadné otázky. Prečo som tu, aký je zmysel života?
Ak hľadáme odpovede na tieto otázky u Boha, môžeme tak nájsť
stabilitu. S Bohom dokážeme znášať aj to najťažšie v živote, pretože vieme, že týmto životom to všetko nekončí. Keď chápeme,
že zvrchovaný Boh stojí nad celými ľudskými dejinami a má pre
človeka pripravené niečo lepšie, ako terajší pozemský život, potom
dokážeme skutočne vidieť veci z tej správnej perspektívy. Boh sa
nám stáva blízkym v našom utrpení, bolesti a ukazuje nám na veci,
ktoré sú vyššie a väčšie ako tento život.
A ako nám vôbec Boh môže byť blízky v bolesti? Ako vôbec
môže Boh vedieť, čo cítime a ako to veľmi bolí? Stačí sa pozrieť na
jeden deň v histórii ľudstva. Veľký piatok, deň kedy Ježiš Kristus
visel na kríži a zomieral za hriechy človeka. Bol to deň hrozného
utrpenia, samoty a bolesti. Bol to deň, kedy Ježiš zostal úplne sám.
Bol to deň, kedy to vyzeralo akoby zlo malo zvíťaziť a nádej bola
pošliapaná. Boh vie, aké je to stratiť vlastného Syna. Boh vie, aké
je to trpieť. Boh vie, čo je to bolesť. Ale potom prišla nedeľa, Ježiš
Kristus vstal z mŕtvych a už to nebola chvíľa porážky, ale chvíľa
víťazstva. Boh nám vo vzkriesení svojho syna ukazuje, že existuje
nádej a že ju môžeme nájsť v pohľade na kríž a v pohľade do večnosti. Aj my sa tak môžeme dívať dopredu. A keď nás zasiahne bolesť a ťažká životná situácia, majme na mysli, že sa oplatí dôverovať
Bohu, oplatí sa hľadieť na večnosť, oplatí sa nasmerovať sa na Boha
a vložiť mu svoj život do svojich rúk.
Martin Tobák

0908 435 217, 0908 117 435

ANNO...
– Naszvadi bicskások. Híres, illetve hírhedt községe Naszvad
a Mátyusföldnek és alig mulik el hét anélkül, hogy a biróságnak
valakit ne liferálna. És hogy a közbiztonság mennyire sülyedt
a községben, bizonyítja az, hogy maga a följelentő is a vádlottak
padjára került. Keszi Lajos ugyanis följelenté, hogy Nagy József
és négy társa őt alaposan megszurkálta a korcsmában. Viszont
a vádlottak azzal védekeztek, hogy Keszi Lajos forgópisztolyából négyszer lőtt rájuk, azért késelték meg a másik korcsma udvarán. Ime, itt a romlottság oka, hogy a naszvadi legényeknek
egy este nem is elég egy korcsma. A bor, a pálinka, az átkozott
alkohol!
(Komáromi Lapok, 1912. október 19.)
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- Politickámesačník
reklama

TAKÁCS ZOLTÁN
az MKP polgármesterjelöltje
„Alapiskolai tanítójaként azt tapasztaltam, hogy jó magaviseletű, szorgalmas, céltudatos, kitartó, kitűnő tanuló volt. Községünk
ügyeiben, hazai és nemzetközi
kapcsolatainak
kialakításában,
művelésében lelkes és elkötelezett munkát végzett és végez.
Képviselőtársamként komoly, felelősségteljes, aktív képviselőként
ismerem, aki mindig községünk érdekeit tartotta és tartja szem előtt.
Rátermettnek, alkalmasnak tartom
községünk polgármesteri tisztségének betöltésére.”
(Dibusz János,
iskolaigazgató)
„Gyerekkorom óta ismerem Zolit
(Takács Zoltánt) és tudom, hogy
tisztességes, becsületes és közvetlen ember mindenkihez. Ifjúkorunkban sokszor beszélgettünk
a kitörésről és a szükséges változásokról, szavainkkal, néha-néha
tetteinkkel is lázadtunk az akkori
viszonyok ellen. Örültünk annak,
hogy a többség is úgy akarja, mint
mi, és eljön az a fordulat, melynek
a szabadság, a hit, a becsület és
az őszinteség lesz a meghatározója. Tudom, hogy Zoli a mai napig
kitartott ezen eszmék mellett és
alázatosan, de fiatalos lendülettel
irányítaná községünket.”
(Lábsky Olivér,
vállalkozó)
„Takács Zoltán rátermett ember, aki
alkalmas arra, hogy egy közösséget
vezessen. Azt gondolom, hogy aki
a Csemadok rendezvényein látja
azt az alázatot és felkészültséget,
amivel dolgozik, ugyanezt gondolja. Ha én naszvadi lennék, rá szavaznék! Kérem, tegyék ezt Önök is!”
(Petheő Attila,
a Csemadok járási elnöke)
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TERVEINK A 2014 és
2018 KÖZTI IDŐSZAKBAN
SZERETNÉNK:
* komplex, átfogó módon átalakítani az iskolai
sportpályát és a közlekedési pályát,
* felújítani a Sport hotelt, a tűzoltószertárt és rendezni a parkot,
* olyan tömegsport-egyesületet létrehozni, amely
korra, nemre való tekintet nélkül segítené
a naszvadiak szabadidős sporttevékenységét
(kerékpározás, futás, túrázás stb.),
* fokozatosan kiépíteni a termálfürdőhöz kapcsolódó turisztikai infrastruktúrát (kerékpárút és
járda, tájékoztató kiadványok, művészeti rendezvények stb.),
* elvégezni Anyalán a kápolna tatarozását és
a közvilágítás karbantartását,

* közlekedési és tájékoztató táblákat elhelyezni
a falu területén, nyilvános illemhelyeket, újabb
biztonságos és korszerű játszótereket építeni,
* a jobb közbiztonság érdekében növelni a községi
rendőrök számát,
* távlatosan idősek otthonává alakítani a Sport
utca 4. alatti községi bérházat,
* újraindítani az iskolai előkészítő osztályokat
a hátrányos helyzetű, illetve az óvodákban igény
szerint helyet biztosítani fogyatékkal élő gyermekek részére,
* állandó kiállítóhelyet létrehozni, benne a faluban élő alkotók munkáiból álló állandó községi
gyűjteményt,
* elsősorban a naszvadi embereknek munkahelyet
biztosító befektetőket idevonzani, ez a fiatalok
itthon maradását is elősegítené.

MKP naszvadi képviselőjelölt csoportja

Meghívó
Tisztelt Hölgyem, tisztelt Uram!
Szeretettel meghívjuk a Magyar Közösség Pártja naszvadi szervezetének választási gyűlésére,
amelyre 2014. november 8-án 16 órától kerül sor a kultúrház udvarán.
A rendezvényen bemutatkoznak az önkormányzati választáson induló jelöltjeink.
Jöjjön el közénk családjával, barátaival, ismerőseivel és szórakozzunk együtt
a Muzsika TV sztárjával! Bográcsgulyással, forralt borral és üdítővel várja Önöket
az MKP polgármesterjelöltje:
Takács Zoltán, 49 éves, közgazdász, telefon: 0918/104 092
és a párt képviselőjelöltjei:
Mátyus Attila, 33 éves, technikus,
Bencsik Csaba, 37 éves, cégmenedzser,
telefon: 0905/584 137
telefon: 0918/348 400
Miškovič György, 61 éves, építészmérnök,
Dobosi Róbert, 52 éves, vállalkozó,
telefon: 0905/723 602
telefon: 0905/270 550
Haris Zoltán, 50 éves, vállalkozó,
Molnár Tibor, 33 éves, pedagógus,
telefon: 0905/601 908
telefon: 0907/500 447
Kovács Erzsébet, 43 éves, speciális pedagógus,
Pinke Ivett, 45 éves, pedagógus,
telefon: 0907/428 346
telefon: 0908/464 177
Kovács Éva, 54 éves, elárusítónő,
Takács Zoltán, 49 éves, közgazdász,
telefon: 0917/669 770
telefon: 0918/104 092
Maráz József, 47 éves, technológus,
Tóth Mária, 45 éves, egészségügyi nővér,
telefon: 0908/744 327
telefon: 0905/724 512

8

Kovács
Éva

Bencsik
Csaba

19

11

Maráz
József

Dobosi
Róbert

20

12

Mátyus
Attila

Haris
Zoltán

22

16

Miškovič
György

Kovács
Erzsébet

!
Sz
e
r
k
n
i
a v az
e
j
t
l
zon jelö

17

7

Helyhatósági választás,
Naszvad, 2014. november 15.

Molnár
Tibor

27

37

PaedDr. Becse Norbert, elnök

39

3

Takács
Zoltán

Tisztelt Választópolgár!

Pinke
Ivett

A naszvadi Magyar Közösség Pártja elnökeként buzdítani
szeretném Önt, hogy 2014. november 15-én az Önkormányzati Választások napján, szavazzon! Válassza jelöltjeinket, akik az Ön érdekeit próbálják majd képviselni az
elkövetkező időszakban. A naszvadi MKP ezidáig is meghatározó erővel bírt a helyi testületben, és az Ön szavazatával ez ismét sikerülhet. Kérem, karikázza jelöltjeinket!
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Tisztelettel
Takács Zoltán
az MKP polgármesterjelöltje és képviselőjelöltjei

ahhoz, hogy terveinket sikeresen
megvalósíthassuk, az Önök felhatalmazására lesz szükség. Arra kérjük
Önöket, november 15-én karikázzák a
nevünk előtt álló sorszámot, hogy szülőfalunk, Naszvad nagyközség tovább
épüljön, szépüljön, gyarapodjon!

Tisztelt naszvadi polgárok,

Tóth
Mária

Takács
Zoltán
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NAŠE PREDSTAVY
na roky 2014 až 2018
MÁME V PLÁNE:
* komplexne a všestranne obnoviť školské ihrisko
a dopravné ihrisko,
* zrekonštruovať Športhotel, požiarnu zbrojnicu
a upraviť park,
* podporiť masový šport založením klubu, ktorý
by združoval Nesvadčanov bez ohľadu na
vek a pohlavie a organizoval by voľnočasové
športové aktivity (bicyklovanie, beh, turistika),

* umiestniť informačné a dopravné tabule,
postaviť verejné záchody a ďalšie moderné
a bezpečné detské ihriská v obci,
* v záujme verejného poriadku zvýšiť počet
príslušníkov obecnej polície,
* z obecného nájomného domu na Športovej ulici
4 perspektívne vytvoriť dom seniorov,

* postupne vytvoriť infraštruktúru kúpeľov
(cyklotrasu, chodníky, informačné publikácie,
kultúrne a umelecké podujatia),

* znovu otvoriť školské prípravné triedy pre
deti zo sociálne znevýhodneného prostredia,
a v materských školách podľa potreby vytvoriť
miesta pre postihnuté deti,

* vykonať opravu kaplnky a verejného osvetlenia
v Aňale,

* otvoriť výstavné priestory, kde bude stála
výstava z diel nesvadských tvorcov,
* usadiť v obci investorov, ktorí zamestnajú
v prvom rade nesvadských ľudí, čím by sme
udržali počet obyvateľov našej obce.

Pozvánka
Vážení Nesvadčania!
Pozývame Vás na volebné stretnutie miestnej organizácie Strany maďarskej komunity,
ktoré sa uskutoční 8. novembra 2014 o 16. hodine na dvore kultúrneho domu.
Na stretnutí sa predstavia naši kandidáti do samosprávy obce.
Príďte medzi nás so svojou rodinou, priateľmi a známymi a strávme príjemný večer s hviezdou
Muzsika TV! Guláš a varené víno je zabezpečené. Očakávajú Vás
kandidát SMK na starostu:
Zoltán Takács, Ing., 49 r., telefón: 0918/104 092
a kandidáti strany na poslancov:
Attila Mátyus, Ing., 33 r., technik,
Csaba Bencsik, 37 r., manažér,
telefón: 0905/584 137
telefón: 0918/348 400
Juraj Miškovič, Ing., 61 r., stavebný inžinier,
Róbert Dobosi, 52 r., podnikateľ,
telefón: 0905/723 602
telefón: 0905/270 550
Zoltán Haris, 50 r., podnikateľ,
Tibor Molnár, PaedDr., 33 r., pedagóg,
telefón: 0905/601 908
telefón: 0907/500 447
Alžbeta Kovácsová, Mgr., špeciálny pedagóg,
Iveta Pinkeová, Mgr., 45 r., pedagóg,
telefón: 0907/428 346
telefón: 0908/464 177
Eva Kovácsová, 54 r., predavačka,
Zoltán Takács, Ing., 49 r., ekonóm,
telefón: 0917/669 770
telefón: 0918/104 092
Jozef Maráz, 47 r., Ing., technológ,
Mária Tóthová, Mgr., 45 r., zdravotná sestra,
telefón: 0908/744 327
telefón: 0905/724 512
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Ešte raz sa uchádzam o vašu dôveru.
Még egyszer kérem a bizalmukat.

1
JUDr. Jozef Haris
Vážení spoluobčania!
Blížiacimi sa voľbami do samosprávy
obcí, aj v našej obci sa medzi občanmi
diskutovalo o tom, kto všetko bude kandidovať na post starostu a poslancov obecného zastupiteľstva. Ja osobne ešte na začiatku tohto roku som bol rozhodnutý

neuchádzať sa o post starostu obce, čo som
dal na známosť svojmu bližšiemu okoliu. Že
som zmenil názor na túto vec, spôsobili
v podstate dve okolnosti. Mojim osobným
plánom bolo, že ešte pred skončením
volebného obdobia, koncom prvého
polroku tohto roku, začať s výstavbou
termálneho kúpaliska. Meškanie projektových prác, následný komplikovaný proces
na vydanie stavebného povolenia (boli
potrebné stavebné povolenia od 5 rôznych
stavebných úradov), ako aj zdĺhavý proces
verejného obstarávania spôsobilo, že
možný termín začatia prác sa posunul na
koniec tohto roka, prípadne na začiatok
budúceho roka.
Medzi tým v jarných mesiacoch v obecnom zastupiteľstve došlo k vážnej diskusii,
v rámci ktorej bola výstavba termálneho
kúpaliska zo strany časti poslancov spochybnená. Bol poslanec, ktorý mi priamo
povedal, že výstavbu kúpeľov nepodporuje, boli poslanci, ktorí síce priamo
nevystúpili proti výstavbe, ale bolo cítiť, že
s tým majú problém. Ja som túto situáciu
vyhodnotil v letných mesiacoch v tom
smere, že mojim odchodom z funkcie
starostu bude výstavba kúpeľov ohrozená
a to napriek tomu, že na prípravu tejto

1
akcie som venoval za vyše 15 rokov veľa
energie, nehovoriac o tom, že aj obec už
investovala veľké prostriedky za účelom
realizácie tejto akcie – len termálny vrt stál
vyše 400 tisíc €. Som presvedčený, že
výstavba kúpeľov si bude vyžadovať veľmi
veľa práce a to nie len pri samotnej výstavbe, ale aj pri zabezpečovaní financovania. Ďalšou vážnou úlohou bude
zorganizovať samotnú prevádzku kúpeľov.
Mám za to, že v týchto veciach by som
mohol využiť moje dlhoročné skúsenosti a
kontakty, najmä pri získavaní štátnych dotácií, alebo prostriedkov z fondov EU.
Druhým dôležitým momentom, prečo
som sa rozhodol kandidovať je skutočnosť,
že rokom 2015 sa otvára príležitosť čerpať
prostriedky z fondov EU pre plánovacie
obdobie 2014-2020, máme pripravených 21 projektov na realizáciu. Mám
bohaté skúsenosti pri využívaní týchto
fondov v prospech obce, chcel by som
naštartovať cez tieto fondy ďalší rozvoj
našej obce do roku 2020, čo si vyžaduje nie
len chcenie, ale aj odbornosť a skúsenosti.
Z vyššie uvedených dôvodov som sa
rozhodol ešte raz sa uchádzať o vašu
dôveru vo voľbách do samosprávy obce,
ktoré sa budú konať dňa 15.11.2014.

JUDr. Jozef Haris, starosta obce

Tisztelt polgártársak!
Az utóbbi időben bizonyára Önöket is
élénken foglalkoztatja, vajon ki mindenki
jelölteti magát polgármesternek, illetve
képviselőnek községünkben. Az év elején
még nem volt szándékom indulni a választásokon, ezt tudattam is a környezetemben. Hogy ezen szándékomon változtattam, két fő oka is van.
Személyes terveimben szerepelt, többek
között a termálfürdő építésének megkezdése a 2014-es év első felének végén. A
tervdokumentáció késése és a bonyolult
építkezési engedély intézésének folyamata
révén, - nem beszélve a hosszadalmas közbeszerzési folyamatról - a termálfürdő építésének kezdete kitolódott ez év végére
(esetleg a jövő év elejére).
E közben a képviselőtestületben a májusi

hónap elején kételyek merültek fel a termálfürdő szükségességéről. Volt képviselő,
aki egyenesen a szemembe mondta, hogy
nem támogatja a fürdő építését, volt aki
ugyan nem mondta ki, de érezni lehetett,
hogy problémája van ezzel a létesítménynyel. Ezt a helyzetet én úgy ítéltem meg,
hogy ha távozok a tisztségemből, veszélyben lesz ennek a létesítménynek a sorsa,
annak ellenére, hogy több mint 15 évnyi
munkám van benne, nem beszélve a ráfordított községi pénzekről. (Csak a furat több
mint 400 ezer euróba került).
Azzal tisztában vagyok, hogy rengeteg
munka vár ránk, nem csak az építkezés
során, de a fürdő működésének megszervezése körül is a befejezést követően. Szükségünk lesz széleskörű kapcsolatainkra is

a finanszírozás bebiztosítása érdekében,
lehetőleg pályázati úton.
A második fontos szempont, hogy 2015ben újabb lehetőségek nyílnak az Európai
Unió 2014-2020-as időszakára tervezett
uniós támogatások merítésében, - melyre
21 tervdokumentáció van elkészítve-, ahol
az akarat mellett szakmai tudásra is
szükség van. Ennek sikeres beindítása jó
irányba befolyásolhatja a község további
fejlődését az elkövetkezendő 6 évben.
Ezen a téren is szeretném kamatoztatni a
már meglévő sok éves tapasztalataimat és
kapcsolataimat. Ezért kérem még egyszer
a választók bizalmát a 2014. november
15-ei választásokon.

JUDr. Haris József, polgármester
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Tiszta lappal – fiatalos lendülettel
Bemutatkoznátok?
Keszi Marianna: Naszvadi alapiskola elvégzése után a komáromi gimnáziumban
tanultam tovább. Az érettségi után tanulmányaimat a pozsonyi Közgazdasági és Közigazgatás Menedzsmenti Főiskolán folytattam,
ahol közgazdász diplomát szereztem. Mint
a helyi közszolgáltatások üzemének közgazdásza együtt élek Naszvaddal. Ismerem mindennapi életének problémáit, hibáit, látom
azt, hogy mi az, amin változtatni lehetne.
Szabadidőmben hosszú éveken keresztül
aktívan kézilabdáztam. A sportpályafutásom
1991-től 2004 tartott a naszvadi csapatban.
Ez idő alatt sok mindent megtanultam a csapatjátékon kívül, tudom mi az, hogy kitartás,
mi az hogy közös cél.
Aktív szurkolóként ott vagyok minden
Naszvadon zajló sporteseményen, legyen szó
futballról, kézilabdáról, birkózásról. Fontos
számomra a szabadidő aktív és hasznos eltöltése, a sport támogatása mindenféle módon.
Született naszvadiként itt élek, itt szeretnék
továbbra is élni. Ezért mint önkormányzati
képviselő szeretném befolyásolni Naszvad
jövőjét.
Jelmondatunk „Tiszta lappal!” sokat elmond. Fiatal vagyok, tele lendülettel, lelkesedéssel és energiával. Az új nemzedéket képviselem és szándékom Naszvadért dolgozni.
Kelemen András: Már az előző számban
igyekeztem bemutatkozni. Fiatalként ismerem
azokat a problémákat, gondokat, ami az ifjabb
nemzedéket foglalkoztatja. Ha szabadidőmben
Naszvad utcáit járom néha elgondolkodom
azon, hogy mi az, ami hiányzik Naszvadról, mit
kellene szebbé vagy éppen jobbá tenni? Talán
ez is ösztönzött arra, hogy induljak mint képviselőjelölt. Fontos, hogy közösen kialakított és
világosan megfogalmazott célok mentén fejlődjön községünk. A közösségi szereplőnek nyitottnak és kezdeményezőnek, szorgalmasnak
kell lennie, nem arra várni, hogy majd valaki
más megoldja a problémákat. Elkötelezett vagyok Naszvad értékei és érdekei mellett, múltja,
jelenje és jövője iránt. Fontos, hogy Naszvad
egy élhető település maradjon ahol mindenki
otthon érzi magát, legyen fiatal vagy idős.
Milyen tervekkel indultok neki a választásoknak? Mi más a terveitekben, mint a többi
jelölt tervében?
Kelemen András: Jó a megfogalmazás,
nem programot készítettünk, hanem terveink
vannak. Naszvad egy virágzó település. Öröm
itt élni. Az elmúlt évtizedekben, míg más települések fejlődése stagnált vagy inkább romlott, addig Naszvad fejlődött és épült. Viszont
nagyon fontos az is, hogy emberek mindennapjaikban is komfortosan és biztonságban
érezzék magukat, érezzék azt, hogy fontosak
a mindennapokban, és nem csak akkor, amikor választások vannak. Komfort alatt értem
például azt, hogy a temetőt és a Török utcát
járdával kellene összekötni.
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Keszi Marianna: Hozzáfűzném, hogy terveink között szerepel egy többfunkciós játszótér kiépítése a központban, ahol játszótér,
gördeszka és BMX pálya lenne. Lehetséges
hely a lakótömbök közötti terület (volt öreg
temető), ahol mindez kiépíthető és a későbbiekben parkosítható. A kisgyermekes családoknak biztonságos helyet nyújt csemetéik
a játékához, illetve a fiatalok számára egy új,
aktív sportolási lehetőséget kínál.
Szándékosan használjuk a tervek kifejezést,
mert egy terv kézzelfoghatóbb, mint valamilyen program. Független jelöltként indulok,
viszont azzal is tisztában vagyok, hogy a célok
eléréséhez szövetségesek kellenek és éppen
ezért kampányolunk közösen Andrissal,, és
nyitottak vagyunk mindenre, ami Naszvadot
előbbre viszi. Mindenkivel el tudjuk képzelni
a közös munkát Naszvad érdekében.
Kelemen András: Csak megerősíteném
Marianna szavait. Mint civil aktivista tudom
azt, hogy szövetségesekkel könnyebb elérni
a kitűzött célokat, egy közösség akkor sikeres,
ha mindenki egy célért dolgozik és a munkáját tisztességesen elvégzi.
Szerintem, ha Naszvadon egyként fogunk
dolgozni például a termálfürdő megépüléséért, akkor biztos, hogy el is készül. Minden
lehetséges hazai és európai forrást ki kell
használni ennek megvalósításért, hiszen ez
a beruházás hosszú távon új dimenziókat
nyithat Naszvad fejlődésében.
Említettétek a képviselői tiszteletdíj eltörlését. Nem túl merész ötlet a részetekről?
Keszi Marianna: A terveink között szerepel a képviselői tiszteletdíj eltörlése, mert
abból a pénzből, amit a képviselők tiszteletdíj
gyanánt felvesznek sok mindent még komfortosabbá lehetne tenni Naszvadon. Ne azért
menjen valaki önkormányzati képviselőnek,
hogy fizetést kapjon érte, hanem azért, mert
tenni dolgozni akar Naszvadért. Egy képviselőnek egészséges lokálpatriótának kell lennie,
minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül és bizony tudnia kell néha áldozatot is hozni.
Kelemen András: Hogy konkrétumokat említsünk, szükséges megoldani
a Komenszký utcán a vízelvezetést az iskolás gyerekek érdekében. Örök probléma
a Kalinčiak utca aszfaltburkolata vagy a vízelvezetése. Szóval, lehetne sorolni azokat a dolgokat, melyeket már ideje megoldani akár
azon az áron is, hogy az önkormányzati képviselők nem adnak saját maguknak fizetést.
Egy családközpontú közösségben el tudok
képzelni egy „Játszóházat”, például a volt Trio
bár helyébe (ami üresen és kihasználatlanul
áll), ahol a kisgyermekes családok találkozhatnak és együtt tölthetik el az időt egy kávé
vagy tea mellett, miközben a gyermekek
játszanak. Esetleg egy állandó kiállítást berendezni ugyanebben az épületben, ezzel lehetőséget adva új kulturális programok szervezésének.

Keszi Marianna: Kezdeményezni fogjuk
a közlekedési táblák visszahelyezését az egész
község területén, ezzel is biztonságosabbá
tenni a forgalmat. Sok idegen, aki megfordul
Naszvadon nem is tudatosítja, hogy jobb kéz
szabály van érvényben a községben. Néha
csak hajszál híján nem történik baleset.
A katolikus templomnál a parkolótól a főúton keresztül zebrát kell kijelölni, hogy biztonságos legyen az átjutás mindkét oldalra.
Sorolhatnám még az apró, de annál fontosabb dolgokat melyeken változtatni lehetne.
Nem nagy dolgokat ígérünk, hanem reálisakat, amelyeket meg tudunk változtatni.
Bízom benne, sikerül meggyőznünk az
embereket, hogy azért indulunk, mert van
elképzelésünk a jövőről és a terveink reálisak.
Kelemen András: Minden naszvadi polgárnak jogai vannak, viszont kötelességei is.
El kell érnünk, hogy a roma lakosok ne csak
a jogaikat ismerjék, hanem kötelességeiket is.
Meg kell oldani a kóbor kutyák problémáját az egész község területén, főleg az iskola
környékén.. Személyi és technikai bővítéssel
hatékonnyá kell tenni a községi rendőrség
munkáját, hogy Naszvad biztonságos legyen.
Keszi Marianna: Foglalkozni kell
Anyalával. Fontos, hogy az anyalaiak is érezzék hogy törődnek velük. Ez lehet első lépésként a temetőhöz vezető út rendbetétele és
a temetőnél néhány autós parkoló kiépítése.
Megválasztásunk esetén fiatalos lendülettel,
tenni akarással, mindketten, Naszvad fejődéséért dolgozunk majd.
Tiszta lappal indulunk. Tiszteljenek meg
bizalmukkal november 15-én, és karikázzák a 13 és 14 számot!
Köszönjük mindenkinek, aki aláírásával
hozzásegített, hogy független képviselő- jelöltként indulhassunk.
Köszönjük :)
(x)
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Čistou kartou – s mladíckym elánom

Predstavíte sa?
Marianna Kesziová: Po skončení základnej
školy v Nesvadoch som pokračovala v štúdiu
na komárňanskom gymnáziu. Po maturite som
absolvovala vysokoškolské štúdium na Vysokej
škole ekonómie a manažmentu verejnej správy
v Bratislave, v odbore ekonómia.
Zamestnala som sa vo VPS Nesvady a aj v súčasnosti tu pracujem ako ekonómka. So záujmom sledujem dianie v obci, ako zamestnankyňa VPS Nesvady poznám aktuálne problémy
obce. Moje postrehy, návrhy k dianiu v obci by
mohli byť zamerané na odstránenie prípadných
nedostatkov a chýb.
Dlhé roky som popri štúdiu bola členkou
hádzanárskeho družstva v Nesvadoch. Moje aktívne hráčske obdobie trvalo od 1991 do 2004.
V spomínanom období som sa veľa naučila
o takých pojmoch ako vytrvalosť, tímová hra
a spoločný cieľ.
Ako fanúšička dodnes navštevujem všetky
športové podujatia v našej obci. Futbal, hádzaná alebo zápasenie sú pre mňa rovnocenne
sledovanými športovými disciplínami. Osobne
považujem za dôležité aktívne strávenie voľného času a podporu športu a športových klubov.
Žijem v Nesvadoch a ani v blízkej ani vo
vzdialenej budúcnosti neplánujem obec opustiť.
Mám dlhodobý záujem podieľať sa ako poslankyňa na budovaní blaha našej obce. Náš slogan
,,Čistou kartou” hovorí sám za seba. Považujem
sa za dynamickú ženu plnú energie a nadšenia.
Zastupujem novú, mladú generáciu a mojim
cieleným zámerom je zveľaďovanie našej obce.
Andráš Kelemen: V predošlom čísle časopisu som sa už predbežne predstavil. Poznám, čo
dnešnú mladú generáciu trápi, aké má problémy a aké má vízie a plány. Vo voľnom čase sa
často prechádzam po uliciach obce. Zamýšľam
sa nad tým, čo obci ešte chýba, čo by sa v nej
dalo vylepšiť? Za poslanca kandidujem lebo
považujem za veľmi dôležité, aby sa naša obec
rozvíjala ďalej popri jasne stanovených cieľoch.
Podľa mojej osobnej mienky by mal byť každý
verejný činiteľ aktívny, iniciatívny, otvorený
a usilovný človek. Nemal by čakať na to, že sa

problémy v obci vyriešia sami, alebo že ich vyrieši niekto iný. Za najdôležitejšie považujem,
aby Nesvady ostali obcou, v ktorej sa občania
cítia dobre, či mladí, alebo starí.
Aký máte volebný program? Čo plánujete vy,
čo možno niekto iný nie?
Andráš Kelemen: Dobrá formulácia otázky.
Máme volebný plán. Nesvady sú prekvitajúcou
obcou, kde človek rád býva, žije. Táto obec je
unikátna v tom, že za posledné desaťročia využila všetky možnosti k svojmu rozvoju, ďalej
sa rozvíja, kým niektoré obce v okolí stagnujú. Pritom je dôležité aj to, aby sa tu ľudia cítili
v bezpečí a komfortne, aby cítili, že sú dôležití
v každodennom živote, a nielen pred voľbami. Pod slovom komfort rozumiem napríklad
vybudovanie chodníka medzi ulicou Turecká
a miestnym cintorínom.
Marianna Kesziová: K našim plánom patrí
aj vybudovanie multifunkčného ihriska v centre obce, ktoré by v sebe zahŕňalo detské ihrisko, BMX dráhu vhodnú i na skate. Čo sa týka
umiestnenia, tak najlepším riešením by bol
pravdepodobne priestor medzi bytovkami pri
starom cintoríne. Tento priestor je momentálne
nevyužitý. Vytvorením ihriska a menšieho parku by vznikol priestor jednak pre rodiny s deťmi, jednak pre mládež k aktívnemu využitiu
voľného času.
Slovo plán používame naschvál. Veď plán je
konkrétnejší, bližší ako program. Kandidujem
ako nezávislá osoba, ale veľmi dobre viem, že
k naplneniu cieľov človek vždy potrebuje spojencov. Práve preto robím svoju kampaň spolu
s Andrášom. Myslím si, že aj v jeho mene môžem povedať, že sme otvorení všetkým nápadom a riešeniam, ktoré by mohli byť na ďalší
rozvoj obce prospešné. Obaja si vieme predstaviť spoluprácu s každým, s inými kandidátmi,
jednotlivcami.
Andráš Kelemen: Mariannine tvrdenia môžem len potvrdiť. Ako občiansky aktivista viem,
že je ľahšie dosiahnuť ciele, keď má človek spojencov, a to hlavne vtedy, keď každý robí pre
spoločný cieľ a svoju prácu vykonáva svedomito.
Keď v Nesvadoch budeme konať všetci za jedného, tak napríklad termálne kúpalisko sa môže
stať už čoskoro realitou. Obec musí využiť všetky európske a domáce možnosti, musí vyčerpať
všetky pramene pre realizáciu výstavby. Je to
dôležité z hľadiska budúcnosti obce, veď otvára
nové možnosti ďalšieho rozvoja.
Spomínali ste zrušenie poslaneckého platu.
Nie je to odvážne z vašej strany?
Marianna Kesziová: Áno, zrušenie poslaneckého platu patrí tiež do našich plánov. Z uvedených finančných zdrojov by sa dalo spraviť veľa
pre vyšší komfort občanov. Podľa môjho názoru by nemal niekto kandidovať za poslanca len
kvôli platu, ale preto, lebo chce pre obec niečo
spraviť. Poslanec by mal byť istým spôsobom lokálnym patriotom, bez toho, že by za svoju prácu čakal nejakú finančnú odmenu, a pritom si
musí uvedomiť, že v danom prípade niečo musí
aj obetovať.
Andráš Kelemen: K tomu by som dodal len
toľko, že sú konkrétne problémy, ktoré treba
neodkladne riešiť. Napríklad odvod dažďovej

vody na Ulici Komenského, a to v prvom rade
kvôli žiakom základnej školy. Ďalšia ulica, ktorá trpí podobným problémom je Kalinčiakova.
Tu by bolo treba doriešiť odvod dažďovej vody
a odstrániť katastrofálny stav asfaltu. Poznáme viac problémov, ktoré by bolo možné riešiť
aj za cenu, že sa poslanci dokážu vzdať svojho
poslaneckého platu. Voľby do obecného zastupiteľstva sú výnimočnou príležitosťou na to,
aby každý ukázal, koľko je ochotný obetovať pre
rozvoj svojej obce.
V obci, čo myslí aj na mladé rodiny si viem
predstaviť aj to, že by bol zriadený istý priestor,
kde mladé rodiny by mohli spolu stráviť čas
pri hrnčeku dobrej kávy, alebo čaju, kde by sa
mohli deti spolu hrať. Na také účely by bola
ideálnym miestom budova bývalého Trio baru.
V uvedenej budove by mohla byť zariadená aj
stála výstava. Jej priestory by boli vhodné aj na
usporiadanie alternatívnych kultúrnych podujatí.
Marianna Kesziová: Navrhujeme rozmiestnenie dopravných značiek na území obce. Doprava v obci by mohla byť oveľa bezpečnejšia.
Veľa cudzích šoférov, prechádzajúcich cez našu
obec si ani neuvedomuje, že v obci platí pravidlo pravej ruky. Je priam zázrakom, že nehody
sa nestávajú častejšie.
Ďalšia vec, ktorú treba každopádne riešiť, je
prechod pre chodcov pri katolíckom kostole.
Prioritou by tu mala byť bezpečnosť občanov
pri prechode z oboch strán.
Rad problémov, ktoré potrebujú riešenie je
dlhý, nechceme však nasľubovať veľké veci. Držíme sa reality, čiže takých vecí, ktoré sú riešiteľné.
Dúfam, že sa nám podarí presvedčiť ľudí
o tom, že máme jasnú predstavu o budúcnosti
a že naše plány sú reálne a zrealizovateľné.
Andráš Kelemen: Považujem za dôležité, aby
každý občan Nesvád si uvedomil to, že okrem
práv má aj povinnosti. Musíme dosiahnuť to,
aby rómske obyvateľstvo si túto skutočnosť tiež
uvedomilo. Na riešenie čaká aj problematika túlavých psov a to najmä v okolí školy.
Treba zvýšiť počet príslušníkov obecnej polície ako aj technickú vybavenosť obecnej polície
aby sa občania cítili bezpečne a nemuseli sa báť
o svoj majetok.
Marianna Kesziová: Nesmieme zabúdať ani
na časť obce Aňala. Aj občania tejto časti Nesvád by mali mať pocit, že sa s nimi niekto zaoberá, že sú jej súčasťou a rovnako dôležití ako
domorodí obyvatelia. Prvým krokom by mohla
byť renovácia cesty k cintorínu a výstavba parkovacích miest pri cintoríne.
Verím tomu, že v prípade nášho zvolenia môžeme spraviť veľa pre obec Nesvady. Sme obaja
mladí, nadšení ľudia, otvorení pre spoluprácu
a pripravení venovať svoj čas a um prosperite
našej rodnej obce.
Začíname čistou kartou. Uctite nás Vašou
dôverou a 15. novembra krúžkujte čísla 13
a 14!
Zároveň by sme sa chceli každému poďakovať, kto nás svojim podpisom podporil ako
nezávislých kandidátov.
Ďakujeme :)
(x)

13

Naszvadi
közéleti-lap
Politikai hirdetés
Politická reklama

Novum Naswod

„Spoločnými silami pre našu obec a našich občanov”
Na septembrovom zasadnutí Most-Híd sa uskutočnili voľby na obsadenie kandidátov komunálnych volieb za poslancov do Obecného zastupiteľstva, ktoré sa budú konať 15. novembra 2014. Boli zvolení 8 členovia strany
Most-Híd a 2 sympatizanti politickej strany, ktorí budú na listine kandidátov pod nasledovnými číslami.
Zároveň vyjadrila podporu nezávislého kandidáta na post starostu obce JUDr. Jozefa Harisa.
1 Žaneta Árgyusiová, 38 r., kozmetička - kozmetikus
2 Jozef Asztalos, 58 r., sanitkár - betegszállító
6 Ottó Becse, 66 r., podnikateľ - vállakozó
9 Milan Bureš, 49 r., vodič MKD - kamionvezető
21 Jozef Mikle Ing., 53 r., strojný inžinier - gépészmérnök
26 Alžbeta Patakyová, 57 r., účtovníčka - könyvelő
32 Ladislav Sárai Mgr., 41 r., učiteľ - tanító
33 Jozef Sütő, 57 r., vodič, strojník - vezető, gépész
38 Róbert Tóth Bc., 33 r., riaditeľ ﬁrmy - vállalatigazgató
41 Mária Zuberová Mgr., 45 r., adm. pracovníčka - ügyintéző

„Közös erővel községünkért, a polgárokért”
A Híd polgári párt naszvadi szervezetének szeptemberi tagsági gyűlése titkos szavazáson megválasztotta a helyi önkormányzat képviselőjelöltjeit. Egyben a tagság egyhangú szavazással kifejezte szándékát, hogy a párt
JUDr. Haris József független polgármesterjelöltet támogatja.
A képviselőjelölt-listán nyolc Híd párttag és két párttal szimpatizáns jelölt található.

Molnár Zoltán
2 Független polgármesterjelölt
24 Független képviselőjelölt
Azoknak, akik nem ismernek
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Zoltán Molnár
2
24

Nezávislý kandidát na starostu obce
Nezávislý kandidát na poslanca
obecného zastupiteľstva

Pre tých, ktorí ma nepoznajú

53 éves vagyok. Tanulmányaimat a naszvadi
magyar tannyelvű alapiskolában kezdtem, az
érsekújvári elektrotechnikai szakközépiskolában
érettségiztem.1980-tól az érsekújvári Osramban
(azelőtt Tesla) dolgozom mint technikus.
Feleségemmel büszkék vagyunk két felnőtt
gyermekünkre és három kisunokánkra, akikkel mindig szívesen
töltjük szabadidőnket.
Mindig is vonzott a közösségért való munkálkodás. Már 16 éve a
helyi önkormányzat aktív tagja vagyok, az utóbbi 5 évben Naszvad
alpolgármestereként is tevékenykedem. Szívügyem a sport, az e téren
szerzett tapasztalataimat 4 évig a sport és ifjúságügyi bizottság
elnökeként kamatoztattam. 2010-től 2013-ig az SK Naszvad
futballklub elnöke voltam.

Mám 53 rokov. Po ukončení ZŠ s vyučovacím
jazykom maďarským v Nesvadoch som zmaturoval
na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej
v Nových Zámkoch. Od r. 1980 pracujem v Osrame
(predtým Tesla) ako technik. Spolu s manželkou sme
hrdí na naše dve dospelé deti a tri malé vnúčatá, s ktorými trávime
väčšinu svojho voľného času.
Vždy ma priťahovala práca pre našu komunitu. Už 16 rokov som
aktívnym členom miestnej samosprávy, od roku 2009 pôsobím aj ako
zástupca starostu obce. Mojou srdcovou záležitosťou je šport, svoje
skúsenosti v tejto oblasti som uplatňoval 4 roky ako predseda komisie
športu a mládeže pri obecnom zastupiteľstve. Od r. 2010 do r. 2013
som bol predsedom futbalového klubu ŠK Nesvady.

Mit szeretnék még tenni községünkért

Čo by som ešte rád urobil pre našu obec

Többéves vezetői és képviselői tapasztalatomat ajánlom fel
községünk további tervszerű és ütemes fejlődéséhez. Minden
erőmmel azon leszek, hogy a termálfürdő gyorsan megépüljön, új
munkahelyeket hozzunk létre az ipari park bővítésével, kiépüljön a
községi csatornahálózat, körforgalom épüljön a katolikus templom
elé, hatékonyabb legyen a falurendőrség. Terveim között szerepel
még az oktatási és nevelési intézmények további korszerűsítése, az
egyházak és a kulturális-, sport-és tömegszervezetek anyagi és
erkölcsi támogatása, idősek otthonának létesítése, a szakorvosi ellátás
bővítése.

Pre plánovaný rozvoj našej obce ponúkam svoje dlhodobé
manažérske a poslanecké skúsenosti. Medzi moje priority patrí rýchle
zrealizovanie výstavby termálneho kúpaliska, vytvorenie nových
pracovných miest rozšírením priemyselného parku, dobudovanie
obecnej kanalizácie, vybudovanie kruhového objazdu pri rímskokatolickom kostole, zefektívňovanie činnosti obecnej polície. Medzi
moje plány patrí aj ďalšia modernizácia výchovno-vzdelávacích
zariadení, finančná a morálna podpora kultúrnych, športových,
spoločenských a cirkevných organizácií, zriadenie opatrovateľskej
služby pre seniorov, rozšírenie odbornej lekárskej starostlivosti.

Képviselőként és alpolgármesterként - úgy érzem - már
bizonyítottam. Szeretnék hozzájárulni falunk fejlődéséhez mint
polgármester is. Ehhez kérem az Önök támogatását.

Svoje schopnosti som už preukázal ako poslanec aj ako
zástupca starostu. Rád by som prispel k rozvoju našej obce aj ako
starosta. Prosím, podporte ma Vašim hlasom.

Novum Naswod
KULTÚRNE STREDISKO NESVADY
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NASZVAD

Nesvadský spoločenský mesačník

očná optika

ZAMAK Nesvady
Vyšetrenie zrakovej ostrosti
pondelok, utorok, streda
Objednajte sa bezplatne na tel. č.:
0917 115 716

V HLAVNEJ ROLE - FŐSZEREPBEN

KOLTAI RÓBERT
2014. NOVEMBER 16. - 18.00
VSTUPNÉ - BELÉPŐDÍJ: 8€

Zhotovenie
dioptrických okuliarov,
aj multifokálnych,
pre deti i dospelých.
Na predpis i bez neho.
Predaj kontaktných
šošoviek, roztokov
a príslušenstva.
Drobné opravy a servis dioptrických okuliarov.
Predaj slnečných okuliarov.
Otvorené denne od 9:00 do 17:00 hod.
Nájdete nás v budove bývalého zdravotného strediska
na Obchodnej ul. 7, Nesvady.

Novinka základnej školy vo vzdelávaní detí
Riaditeľstvo Základnej školy s výchovným jazykom slovenským na Komenského ulici č. 21 v Nesvadoch sa v školskom roku 2014/2015 rozhodlo
vyjsť v ústrety rodičom detí s odloženou školskou dochádzkou. Od 2. septembra navštevujú ZŠ najmenší školáčikovia. Sú to deti, ktoré síce dovŕšili
6 rokov života, ale majú z rôznych dôvodov psychológom odporučenú
odloženú školskú dochádzku.
Nultý ročník považuje ZŠ za alternatívnu formu výchovy a vzdelávania
detí vyžadujúcich špecifický prístup vo výchove. Je zriadený pre deti, ktoré sú ešte stále príliš hravé, neposedné, nedokážu sa dlhšiu dobu sústrediť na jednu činnosť alebo sú naopak veľmi nesmelé, bojazlivé, uplakané,
pomalšie, majú poruchu reči, respektíve neovládajú materinský jazyk.
V materskej škole by sa tieto deti už možno nudili a pobyt v nej by ich už
pravdepodobne vedomostne neposúval vpred.
Osem školáčikov v septembri vítalo príjemné, podnetné a vynovené
prostredie triedy ZŠ. Snahou vedenia školy, triednej učiteľky a vychovávateľky je, aby aj deti nultého ročníka boli súčasťou kvalitného pedago-

gického pôsobenia a aby v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu a aj
mimo neho absolvovali všetky aktivity organizované školou. Spoločne
predpokladajú, že zriadenie nultého ročníka na základnej škole a hravé,
zážitkové učenie s množstvom inovativnych metód prinesú výsledný zážitok pre učiace sa deti vo forme chuti do učenia. Vytvorenie vhodných
podmienok na postupné navykanie na školský život, nové prostredie a zabezpečenie plynulého, bezstresového prechodu na režim školského dňa je
pre ZŠ prioritou číslo jeden. Očakávame, že výsledkom nášho intenzívneho a cieľavedomého pôsobenia bude múdre, šťastné a osobnostne zrelé
dieťa s chuťou stať sa lepším, dokonalejším a sebavedomejším. Človiečik
vybavený mnohými sociálnymi a grafickými zručnosťami, školsky zrelý,
ovládajúci materinský jazyk a základy matematiky, ktorý neskôr dokáže
úspešne zvládnuť požiadavky prvého ročníka a bude motivované chodiť
do ZŠ pre vlastnú radosť a spokojnosť.
Mgr. Dana Molnárová,
učiteľka nultého ročníka

Jesenné aktivity v MŠ

jesť zeleninu a ovocie, využívame rôzne aktivity aj v rámci „Týždňa zdravej
výživy”. Pred každou konzumáciou sme nezabudli na dôkladné umývanie
ovocia a zeleniny. Keď nám rodičia priniesli z pestrej úrody zo svojich
záhrad, začalo sa experimentovanie: tvorili sme „veselé chlebíky”, miešali
zeleninové a ovocné šaláty, vytvárali rôzne figúrky, zvieratká a „jesenné
slniečko” z jabĺčka.

Návšteva dentálnej hygieničky
Už v rannom veku je potrebné učiť dieťa, ako sa treba starať o svoje zúbky. V prvom rade je to kefka na zuby a zubná pasta. Ako správne si čistiť
zuby nám prišla ukázať dentálna hygienička Kristína Poláková. Vysvetlila
nám a názorne ukázala správnu techniku čistenia zubov. Dozvedeli sme
sa, aké dentálne pomôcky používať, aby sme predišli deravým zúbkom,
lebo čisté zúbky sa nekazia. Deti sa aktívne zapájali do rôznych činností, vyskúšali si niektoré pomôcky a veselo si osvojovali správne čistenie
zúbkov.

Ovocie a zelenina na našom tanieri
Silné a zdravé zúbky potrebujeme aj pri konzumácii ovocia a zeleniny,
ktoré sú dôležitou súčasťou zdravého jedálnička. Aby sa naše deti naučili

Zber papiera v MŠ
V mesiaci september sa na našej škôlke uskutočnil zber papiera. Výbor rodičovského združenia sa rozhodol, že touto zbierkou prispeje k finančným prostriedkom pre MŠ. Podarilo sa vyzbierať 1.320 kg. Odvoz do
zberných surovín do Nových Zámkov zabezpečili rodičia pani Balážová a
pán Maglódsky vlastnými autami. Týmto spôsobom sa chceme poďakovať
všetkým, ktorý sa angažovali pri zbere papiera a odvozu.
Mgr. Milada Horváthová,
riaditeľka MŠ
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MIESTNE KULTÚRNE STREDISKO
HELYI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Társasági rovat –
Spoločenská rubrika
ÚJSZÜLÖTTEK –
VITAJTE MEDZI NAMI

NOVEMBER 2014
PROGRAMOVÁ PONUKA - MŰSORAJÁNLÓ
3 - 19.00
3 - 20.00
8 - 16.00
10 - 19.00
10 - 20.00
11 - 18.00
12 - 10.00
13 - 14.00
14 - 14.00
15 - 07.00
16 - 18.00
21 - 18.30
22 - 18.00
28 - 18.30
29 - 19.00

NTV - Volebné reklamné filmy
NTV - premiéra slov. programu
Predvolebná kampaň - SMK
NTV - Volebné reklamné filmy
NTV - premiéra maď. a repríza slov. programu
Predvolebná kampaň MOST-HÍD
Predaj vo veľkej sále
Rozprávkové popoludnie
Protidrogová prednáška
VOĽBY 2014
Div. predst. z Budapešti - „Én és a kisöcsém”
NTV - repríza slovenského programu
65. výročie založenia MO Csemadoku
NTV - repríza maď. a slov. programu
Mikulášska zábava - Šport klub

3-án - 19.00
3-án - 20.00
8-án - 16.00
10-én - 19.00
10-én - 20.00
11-én - 18.00
12-én - 10.00
13-án - 14.00
14-én - 14.00
15-én - 07.00
16-án - 18.00
21-én - 18.30
22-én - 18.00
28-án - 18.30
29-én - 19.00

NTV - Választási kampányfilmek
NTV - szlovák nyelvű műsora
Választási kampányrendezvény - MKP
NTV - Választási kampányfilmek
NTV - magyar és szlovák nyelvű műsora
Választási kampányrendezvény - MOST-HÍD
Árusítás a nagyteremben
Mesedélután
Drogellenes előadás
VÁLASZTÁSOK 2014
Színház Budapestről - „Én és a kisöcsém”
NTV - szlovák nyelvű műsorának ismétlése
65 éves a Csemadok - ünnepi emlékest
NTV - magyar és szlovák nyelvű műsorának ism.
Mikulásbál - Sport Klub

info: tel.: +421 (0) 35 76 92 289, facebook: mks.hmk
email:mks.nesvady@post.sk

Pavol Maglódy, Anna Dobosiová,
Markus Slávik, Máté Sallai,
David Ján Szedmák, Norbert Mikle


HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK –
SĽÚBILI SI VERNOSŤ
Haris Zoltán
Nagy Gabriel
Gabriel Póloš
Gál Tibor
Czuczor Tibor
Burkuš Roland

–
–
–
–
–
–

Bazsó Klaudia
Zuzana Gažová
Chlpíková Kristína
Tanková Alica
Flaiszová Georgína
Hengerics Orsolya



HALÁLOZÁS –
OPUSTILI NÁS
Dibúz Ferenc (80), Kudelás András (80),
Nemes Ilona, szül. Tóth (70),
Pavlína Vaclavíková (86),
Hengerics Vilmos (62)

Hirdetés – Inzercia
Kovoobrábacia firma v Nesvadoch prijme
do trvalého pracovného pomeru zváračov
(TIG, MIG, ARGON...), prijmeme zváračov aj
na živnosť. Platobné podmienky pri osobnom, prípadne telefonickom pohovore.
Kontakt: FEMAD s.r.o., Studená 3, 946 51 Nesvady, kontaktná osoba: Klára Bažalik, t. č.:
035/7692 133, 035/7692 890.


Naszvadon működő fémmegmunkáló cég
felvesz állandó munkaviszonyba hegesztőket TIG, MIG, argon hegesztésre (vállalkozói engedéllyel rendelkezőket is). Fizetési
feltételek személyes vagy telefonos megbeszélés alapján. Információ: FEMAD s.r.o.,
Studená 3, 946 51 Nesvady, kapcsolattartó
személy: Bažalik Klára, t. sz.: 035/7692 133,
035/7692 890


Predám nové, nepoužívané, biele smaltované kachle peterky s poniklovanými časťami za 100 eur. Informácie na tel. č. 035/7720
176 alebo v bytovom dome vedľa trhoviska.


Eladó 1 db új, nem használt, fehér zománcos Péter kályha nikkelezett részekkel
100 euróért. Információ a 035/7720 176-os
telefonszámon, vagy a piactér melletti lakótömbben.
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