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Mindenkit érint – Týka sa to každého

Zasadnutie zvolané na 27. apríl sa začalo prerokovaním závereč-

ného účtu obce a správy audítora. Nesvadská samospráva hospo-

dárila v roku 2016 s výrazným prebytkom: rozdiel medzi príjmami 

vo výške 4,135 mil. eur a výdavkami vo výške 3,397 mil. eur vypo-

čítaný bez fi nančných operácií a upravený o zákonom predpísané 

položky predstavuje 701-tisíc eur. Podľa praxe posledných rokov sa 

táto suma použije na tvorbu rezervného fondu. Na dosiahnutí po-

zitívneho výsledku, ako vo svojej správe skonštatovala hlavná kon-

trolórka Katarína Ferenczová, sa veľkou mierou podieľala úspora 

v bežnom rozpočte: výdavky boli zhruba o 532-tisíc eur nižšie ako 

príjmy tejto rozpočtovej kapitoly. Čísla záverečného účtu, ako aj au-

dítorská správa nitrianskej audítorky Dagmar Horákovej boli dva-

nástimi hlasmi jednohlasne schválené.

Nasledovala správa o vymáhaní pohľadávok, prehľad programu 

Nesvadských dní a informácia o dvoch verejných obchodných sú-

ťažiach. Najskôr starosta Jozef Haris oznámil, že o kúpu dvoch sta-

rých sýpok na Novozámockej ulici neprejavil záujem nikto, potom 

poslanci schválili ďalšiu súťaž na predaj pozemkov v areáli termál-

neho kúpaliska. Samospráva sa pokúsi predať zostávajúce parcely 

za rovnakých podmienok ako v novembri minulého a januári tohto 

roka, pričom počas debaty odznelo, že v budúcnosti pravdepodob-

ne využije aj služby realitnej kancelárie.

Nasledovali uznesenia reagujúce na žiadosti podané obyvateľ-

mi. Norbert Csontos požiadal o  prenájom miestnosti v  zdravot-

nom stredisku, ktorú chce používať na skladovanie šatstva, a Ža-

neta Csontosová plánuje otvoriť v tej istej budove kozmetický sa-

lón. Pre oboch boli schválené päťročné nájomné zmluvy s ročnou 

sadzbou nájomného vo výške 22 eur za jeden štvorcový meter. Po 

vyjadrení súhlasu s predajom na marcovom zasadnutí poslanci te-

raz odhlasovali pre Zoltána Maráza a Darinu Zsellérovú znalcom 

stanovenú kúpno-predajnú cenu 1 973 eur za časť pozemku na ulici 

Gaštanový rad (Zsoldosárok) s výmerou 132 štvorcových metrov.

V ďalších dvoch bodoch programu sa hovorilo o využití rozvo-

jových projektov. Obci sa naskytla možnosť čerpať nenávratný fi -

nančný príspevok na vonkajšiu obnovu kultúrneho domu vo výške 

viac ako pol milióna eur, v rámci iného programu môže Úrad vlá-

dy SR poskytnúť fi nančnú pomoc na vybudovanie detského ihris-

ka a výmenu povrchu multifunkčného ihriska. V prvom prípade 

by výška spoluúčasti obce bola približne 26-tisíc eur, v druhom je 

potrebné prispieť z vlastných zdrojov obce celkovo 11 500 eurami. 

Poslanci podporili podanie prihlášok do oboch projektov.

Na konci zasadnutia zastupiteľstvo odhlasovalo za symbolickú 

cenu nájomnú zmluvu pre Poľovný a ochranný spolok sv. Huberta, 

ktorý tak môže používať bývalú družstevnú maštaľ na Konopnom 

poli na uskladnenie krmiva.

Ostávalo ešte potvrdenie výsledkov mimoriadnej účtovnej uzá-

vierky a inventarizácie majetku ako ďalšej etapy transformácie prí-

spevkovej organizácie Verejnoprospešné služby, oboje bolo schvá-

lené jednohlasne.

Vo všeobecnej rozprave po poslednom, šestnástom bode vystú-

pili Zoltán Takács, Alžbeta Patakyová, Mária Tóthová, Juraj Miško-

vič, Zoltán Molnár a Ladislav Sárai, po nich prevzal slovo starosta 

a dvadsať minút pred 20. hodinou uzavrel rokovanie zastupiteľstva.

 Zoltán Takács

A zárszámadás és könyvvizsgálói jelentés elfogadásával kezdő-

dött az április 27-re összehívott ülés. Jelentős többlettel gazdálko-

dott a naszvadi önkormányzat 2016-ban: a pénzügyi kiadások és 

bevételek nélkül számított 4,135 mil. euró összbevétel és 3,397 mil. 

euró összkiadás mellett a törvény előírta kiigazítás után 701 ezer 

eurós összeg maradt fenn. Ezt a korábbi évekhez hasonlóan tar-

talékalap képzésére fordítja a  község. A  pozitív eredmény eléré-

sében, amint azt Ferencz Katalin főellenőr megállapította jelenté-

sében, a folyó költségvetésben elért megtakarításnak volt jelentős 

szerepe: mintegy 532 ezer euróval volt alacsonyabb a kiadások ösz-

szege a bevételekénél ebben a költségvetési fejezetben. A zárszám-

adási adatokat és Dagmar Horáková nyitrai auditor jelentését egy-

hangúlag szavazta meg a tizenkét képviselő.

A kinnlevőségek kimutatása következett, aztán a Naszvadi Na-

pok műsorának áttekintése, utána az egyéb napirendi pontok kö-

zött két versenypályázat ismertetése.

Előbb Haris József polgármester elmondta, hogy az Újvári úti két 

magtár megvásásárlására senki sem jelentkezett, majd a  termál-

fürdő körüli telkek értékesítésére kiírandó újabb versenyt hagyták 

jóvá a képviselők. A  fennmaradt nyaralótelkeket ugyanolyan fel-

tételek mellett próbálja meg eladni az önkormányzat, mint tavaly 

novemberben és idén januárban, és a tanácskozás során felmerült, 

hogy a jövőben akár ingatlanügynökség segítségét is igénybe veszi.

Lakossági kérelmekről születtek ezt követően határozatok. Cson-

tos Norbert az egykori egészségügyi központban kérte egy helyiség 

bérbe adását, ahol ruhanemű raktározását tervezi; Csontos Zsanett 

kozmetikai szalont nyit ugyanebben az épületben. Mindkettejük 

esetében négyzetméterenkénti és évi 22 eurós bérleti díjat és öt-

éves szerződést hagyott jóvá a képviselő-testület. Maráz Zoltán és 

Zsellér Darina részére a plénum a márciusban kinyilvánított eladá-

si szándék után most a szakvéleményben megállapított 1 973 eu-

rót szabta meg a Zsoldosárokban kimért 132 négyzetméteres te-

lekrész vételáraként. 

Pályázati lehetőségek kihasználásáról volt szó a  következő két 

pontban. A  kultúrház külső tatarozására több mint félmillió eu-

rós vissza nem térítendő támogatást lehet lehívni kedvező elbírá-

lás esetén, egy másik program keretében pedig a kormányhivatal 

nyújt segítséget egy játszótér építéséhez és a műfüves pálya borítá-

sának cseréjéhez. Az első esetben kb. 26 ezer euró lenne a közsé-

gi önrész, az utóbbihoz összesen 11 500 eurós hozzájárulás szüksé-

ges a falu saját forrásaiból. A képviselők mindkét projekt megpá-

lyázását támogatták.

Az ülés végén a Szent Hubert Vadásztársaság javára egy bérleti 

szerződést szavazott meg a testület, ennek révén a társaság jelképes 

összegért használhatja a Kenderföldek melletti egykori szövetkeze-

ti istállót, ahol takarmányt szándékoznak tárolni.

Végül a kisüzem átalakításnak újabb szakaszaként a  leltározási 

eredmények és a könyvvitel lezárásának jóváhagyása következett, 

ezt is egyhangúlag megszavazták a képviselők.

Az utolsó, tizenhatodik pontot követő általános vitában Takács 

Zoltán, Pataky Erzsébet Tóth Mária, Miškovič György, Molnár 

Zoltán és Ladislav Sárai szólaltak fel, majd húsz perccel nyolc óra 

előtt a polgármester berekesztette az ülést.

 Takács Zoltán

A testület 
31. üléséről

Z 31. zasadnutia 
zastupiteľstva
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Az idén május helyett április 22-ét válasz-

tották a  vágkirályfai Csemadok-aktivisták 

a IV. Mátyusföldi Citera- és Dalest megren-

dezésére. A műsorban való szereplésre meg-

hívást kapott a Búzavirág vegyes éneklőcso-

port és a Sústya citerazenekar.

A  legutóbbi találkozásunk óta, amikoris 

a  naszvadi Csemadok által szervezett nép-

dalesten léptek fel a vágkirályfaiak, majdnem 

fél év telt el. Tárt karokkal vártak bennün-

ket, a viszontlátás öröme melengette szívün-

ket. Hisz régi kapcsolat a miénk. Nem túlo-

zunk, ha több évtizedes barátságról, sőt, akár 

„családi” kapcsolatról is beszélhetünk, mert 

éneklőcsoportunk  egyik tagjának egyben 

szülőfaluja is e számunkra kedves község.

Az est Bergendi Ferenc polgármester nyi-

tóbeszédével indult. Azzal a  szomorú meg-

állapítással kezdte, amit sajnos saját tapasz-

talatommal is megerősíthetek, mégpedig 

a közönség szemmel látható érdektelenségé-

ről, ami erre a rendezvényre is jellemző volt. 

A  megnyitó után a  műsorvezető a  színpad-

ra szólította a legfi atalabb szereplőket, a helyi 

Kiskovászok citerazenekart. Utánuk a  szin-

tén hazai Morvány citerások léptek színpad-

ra, s hogy teljes legyen a sor, a hazaiak mű-

sorát a vágkirályfai éneklőcsoport zárta, akik 

két nagyszerű népdalcsokrot adtak elő a gyér, 

de annál lelkesebb közönségnek. Az est ven-

dégei voltak még a  felsőszeli éneklőcsoport 

tagjai, akik előadásukkal szintén elnyerték 

a közönség elismerését, a jutalmuk nagy taps 

volt. A  közönség nem fukarkodott a  taps-

sal a  naszvadiak fellépését követően sem. 

A Sústya citerazenekar és a Búzavirág vegyes 

éneklőcsoport előadása után is lelkesen tap-

soltak, bizonyára azért, mert tetszettek az elő-

adott Tereskei dudanóták és a Csallóközi cso-

kor. Utolsó fellépőként a peredi Csillag cite-

razenekar lépett színpadra. Csodálatos cite-

rajátékuk magával ragadott mindnyájunkat. 

Az előadás után olyan gondolatok kavarog-

nak az ember fejében, hogy az, aki el se jön 

egy ilyen rendezvényre, nem is sejtheti, hogy 

miről marad le. A  mai rohanó, anyagias vi-

lágban az sem elhanyagolható tény, hogy ezek 

a rendezvények ingyenesek. Csak fel kellene 

adni a  kényelmet, hisz kis túlzással élve ma 

már „házhoz (vagyis a faluba) jön” a kultúra. 

Mint mindig, most is nagyon jól éreztük 

magunkat. A  szervezők ételről és italról is 

gondoskodtak, a  szereplők pedig azt nyúj-

tották, amit tudtak: tiszta szívből énekel-

tek. A  rendezvényt az elmaradhatatlan os-

torcsattogtatás zárta, mert már megszoktuk, 

hogy búcsúzóul egy kis bemutatót kapunk. 

Kiderült, hogy nem csak a  vágkirályfai le-

gények ismerik az ostorcsattogtatás mód-

ját. A naszvadiak között is akadt valaki, aki 

megmutatta, hogy Naszvadon is van ám le-

gény a  talpán, aki tud ostort csattogtatni! 

Aki ott volt, láthatta.

 -GM-

A Komáromi Napok egyik nyitórendezvé-

nye a  Zene-barátság népzenei gála, amely-

nek 2017. április 23-án immár 23. alkalom-

mal adott otthont a Petőfi  Művelődési Ház. 

A szőnyi kulturális egyesület, a Duna nép-

dalkör és a Napraforgók citerazenekar szer-

vezte fesztiválon hagyományőrző tánccso-

portok, népdalkörök és citerazenekarok mu-

tatkoztak be.

Sokan közülük a gála sokadszor visszaté-

rő vendégei. A fellépőket és az érdeklődőket 

Mikus Anna, a Petőfi  Művelődési Ház veze-

tője köszöntötte, majd dr. Kreft -Horváth Ló-

ránd alpolgármester nyitotta meg a rendez-

vényt. 

A  Zene-barátság gálán színpadra lépett 

az Aranykocsi néptáncegyüttes Kocsról, 

a  nagy abonyi Csil lag fürt citerazenekar, 

a szőnyi Duna népdalkör, a naszvadi Sústya 

citerazenekar és a  Búzavirág éneklőcso-

port, a  szőnyi Napraforgók citerazenekar, 

a  biatorbágyi Népdalkör, és a  nagykéri 

Mórinca citerazenekar.

A  végére maradt a  rendezvény elmarad-

hatatlan velejárója, a  közös éneklés, amit 

mindannyian nagyon élveztünk. Ezzel és 

egy öleléssel is megköszönve a szervezők fá-

radozásait, és a mielőbbi viszontlátás remé-

nyében búcsúztunk el egymástól.

 -GM-

A  pozsonyligetfalui Csemadok felkérésé-

re indultunk Pozsonyba. Délután öt órai fel-

lépésünk előtt buszos városnézésre került 

sor Dunajszky Géza és Petrás Amália veze-

tőségi tagok szervezésében, aki egyben po-

zsonyi idegenvezető is. A  buszban ülve ké-

nyelmesen megtekintettük a pozsonyi várat, 

a  Jó Pásztor házát, a  kapucinusok Szt. Ist-

ván templomát, a Csemadok székházát, ahol 

a fellépésünk volt. Kiszálltunk a várnál, ahol 

Dunajszky Géza ismertette a pozsonyi csata 

történetét, amely 907. július 4-7. között zaj-

lott. Az értékes beszámoló után átsétáltunk 

a gyönyörű óvárosba. Amálka mint nagy tu-

dású idegenvezető ismertette a  Mihály-ka-

pu, a Segner-kúria, a magyar királyi kama-

ra épülete, a  klarisszák gótikus temploma, 

valamint több nevezetes épület történetét. 

A koronázási templomban kicsit megpihen-

tünk, majd a koronázási úton megcsodáltuk 

a  még meglévő aranykoronákat. A  főtérre 

érve, a régi városházánál és a prímási palo-

tánál ért véget barangolásunk.

Kissé fáradtan, de szellemileg feltöltődve 

léptünk színre, hogy ismertessük Mécs Lász-

ló életútját és verseit. Bátran mondhatom, 

hogy elnyertük a pozsonyi közönség elisme-

rését. Ezt bizonyítja Dunajszky Géza írása 

is, amit a felvidék.ma internetes portálon ol-

vashatunk. Részletesen ismerteti a naszvadi 

Csemadok és az irodalmi kör munkáját, gra-

tulál cikkében az irodalmi kör működéséhez 

és ahhoz az ötlethez is, hogy igyekszünk be-

vonni a fi atalokat a Csemadok munkájába.

„Küldetésükhöz, a  szép magyar szó nép-

szerűsítéséhez szívből gratulálunk és továb-

bi tartalmas összeállításokat és fellépéseket 

kívánunk” – ezzel fejezi be írását, amit ez-

úton is köszönünk.  

 Orisko Klára

Küld é ükhö é ó é

té h z i M á it á k lépt k zí p d

IV. Mátyusföldi Citera- és DalestIV. Mátyusföldi Citera- és Dalest

XXIII. Zene-Barátság Népzenei GálaXXIII. Zene-Barátság Népzenei Gála

Pozsonyban jártunkPozsonyban jártunk
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A Csemadok tanyi alapszervezete „A nép dala el nem múló éle-

tet hirdet” kodályi idézet jegyében május 21-én ismét megrendez-

te a dalos délutáni találkozót a kultúrház nagytermében.

A meghívott vendégeket Bankó Ilona, a helyi szervezet elnöke 

üdvözölte. A kultúrműsor a helyi Lila Akác éneklőcsoport fellé-

pésével kezdődött. Őket követte a Magyarországról érkezett ász-

ári Jászai Mari Nyugdíjasklub csoportja. Csallóközaranyost az 

Aranyeső éneklőcsoport képviselte, Nemesócsáról a Kodály Zol-

tán Népdalkör látogatott el Tanyra. A  fellépők sorát a naszvadi 

Búzavirág vegyes éneklőcsoport zárta, fergeteges sikerrel. A prog-

ram végén Bugár Imre polgármester egy életre szóló élményként 

értékelte a naszvadiak előadását.

Jelképesen a beszámoló végére egy másik Kodály-idézet kíván-

kozik: „A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható. Aki 
nem él vele: lelki vérszegénységben él és hal.” Egyszerű a recept, 

csak élni kell vele!

 -GM-

Ingyen 
Gombaszögre! 

Az előző évekhez hasonlóan, idén is egy 

szlovákiai járás ingyen mehet Gomba-

szögre. Ez évben a Komáromi járás lakói-

nak nem kell belépőt fi zetni a táborba.

Mint ahogy már megszokhattuk, idén 

is színes zenei program vár minden 

látogatót. Fellép többek között a Halott 

Pénz, a Brains, Kowalsky meg a Vega, 

az Irie Maffi  a, Antonia Vai, a Quimby, 

a jóvilágvan és még sokan mások. 

Az ingyenes hetijegy igényléséhez csupán 

egy díjmentes előregisztráció szükséges, 

a www.gombaszog.sk weboldalon.

él l l lki é é é b él é h l ” E ű t

Megmentette az őrzőangyala. Nagy tüz dühöngött 

Naszvadon (Komárommegye.) Mintha csak villany-szikrá-

val gyujtották volna fel a száraz nádfedeleket. oly gyorsan 

hamvadt el 7 család lakása. Menteni nem volt idő. Halálos 

veszedelem nélkül senki sem juthatott az égő házba. Cson-

tos Ferencz négy esztendős kis fi a bent rekedt a szobában. 

Szülei mit sem tudtak róla, mert a szerencsétlenség előtt kint 

játszott az utcza porában. A tüz pattogott, a tető ropogott, a 

jajveszéklés szivekig hatott; csak a kis Pista guggolt érzel-

mek nélkül a kemenczének nevezett sáralkotmány mögött, 

a szurdikban. Már a kémény is ledült, az ajtó is meggyult, az 

ablak is beégett ; az ártatlan gyermek törülközővel takarta 

be maszatos kis fejét. A pusztító elem hiába öltögette feléje 

lángnyelvét, őrzőangyala megvédte őt. A veszély elmultával 

a legkisebb sérülés nélkül mosolyogva jött ki a halál torká-

ból s tovább majszolta fekete kenyerét. 

(Religio – katholikus egyházi, társadalmi 

és irodalmi folyóirat, 1902. május 14.)

ANNO.. .

Dalos Délután TanyonDalos Délután Tanyon



5

Novum Naswod Nesvadský spoločenský mesačník

Az 1947-es esztendő szomorú évforduló 

az egykori csehszlovákiai magyarság életé-

ben. Kerek hetven esztendeje ugyanis, hogy 

megtörtént az egykori trianoni békediktá-

tum által az anyaországtól elcsatolt felvi-

déki magyarság exodusa, kényszerű ván-

dorlása és megpróbáltatása. Könyv készül 

e szomorú évforduló kapcsán ezekről az 

egykoron megtörténtekről (deportációról, 

reszlovakizációról, és a  csehszlovák-ma-

gyar lakosságcseréről). Szóljon a Novum 

Naswod mostani és elkövetkező néhány 

további száma a Magyarországra telepített 

naszvadiak egykori telepítésének irányai-

ról, az őket egykoron befogadó települések 

ismertetéséről.

Amennyiben az annak idején kitelepített 

580 egynéhány naszvadi család – nagyjá-

ból integy 2700 személy telepítésének irá-

nyát, illetve az őket befogadó településeket 

vizsgáljuk (Dobosi József, Fekete András, 

Horváth Zoltán, Keszi József, László Péter, 

Lebó Sándor, Mándics Mihály, Szabó Ár-

pád – Harmath Lajosné könyvben, tanul-

mányban, kéziratban hozzáférhető adata-

it összevetve és összegezve), azt állapíthat-

juk meg, hogy Magyarország (mai megyei 

felosztásának megfelelően) 8  megyéjének 

45 településére kerültek a  kitelepítés so-

rán naszvadiak. Meg kell azonban jegyez-

ni, hogy ezek a  számok ma sem teljesen 

pontosak (meg már feltehetően sohasem 

lesznek azok), mivel, ahogyan azt a  felso-

rolt szerzők közül többen is megállapítják, 

azokban a hektikus időkben teljesen pon-

tos nyilvántartások sem Magyarországon, 

sem az akkori Csehszlovákiában nem ké-

szültek, illetve nem maradtak fenn. S bizo-

nyos értelemben megtévesztő lehet a  kü-

lönböző kiadványokat, írásokat olvasók 

számára az is, hogy az eddig megjelent ki-

adványok egy részében a  szerzők eseten-

ként olyan (másodlagos) településeket is 

felsorolnak, ahová már az elsődleges, befo-

gadó településekről költöztek át az idők so-

rán a  volt naszvadiak. Jómagam az alábbi 

összegezésben megpróbáltam a lehető leg-

messzebbmenőkig kiszűrni a megtévesztő, 

ezirányú adatokat.

Ha a  naszvadiak telepítésének súly-

pontjait vesszük, azt állapíthatjuk meg, 

hogy a kitelepített naszvadi családok dön-

tő többsége négy megyébe lett letelepít-

ve – Bács-Kiskun megyében 16 település-

re, Somogy megyében 12 településre, Ba-

ranya megye 11 településére, valamint 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyetlen 

településének (Nyíregyháza) 19, úgyneve-

zett bokor-tanyájára. Számszerűen szintén 

Bács-Kiskun lehet az első helyen (ebben 

a megyében található például Császártöltés 

is, ahová a legtöbb naszvadi család – mint-

egy 120 – települt, a  kitelepített naszvadi 

személyeknek pedig nagyjából egyötöde). 

Baranya és Somogy megye nagyjából azo-

nos számú családot fogadott be, kiemelen-

dő még azonban a Baranya megyei Szulok 

község, amely 78 naszvadi családnak adott 

annak idején otthont. A  közigazgatásilag 

Nyíregyházához tartozó, abban az időben 

meglehetősen elmaradott 19 bokor-tanya 

34 naszvadi családnak jelentette az új ott-

hont. A  további négy megye (Békés, Haj-

dú-Bihar, Pest és Tolna) esetében egy-két 

naszvadi család betelepítéséről vannak 

adatok.

Tehát nyolc megye és negyvenöt tele-

pülés. (Ma hozzáférhető) adataink szerint 

a kitelepítés hullámait követő elsődleges ál-

lapot. Nagyon sokan, főleg az első generáci-

ós kitelepítettek közül, el sem akarták hin-

ni, hogy mindez akkor megtörténhetett. 

Különböző, legtöbbször szívszorító vissza-

emlékezésekből tudható, hogy az időseb-

bek közül sokan éveken át csak a legszük-

ségesebb dolgokat pakolták ki kénysze-

rű, új otthonaikban az otthon összeeszká-

bált szállítóládáikból. Mert hátha... Aztán, 

ahogy múlt az idő, és semmi sem változott, 

fokozatosan nagyon sokan átköltöztek az 

északi határhoz, az otthonhoz közeli tele-

pülésekre. Megint csak abban a  remény-

ben, hogy hátha... Aztán ez a „hátha...”, saj-

nos örök óhajként és mementóként maradt 

meg számukra, mind a mai napig! 

(folytatás – a befogadó települések 

bemutatása – a lap következő számaiban)

Naszvad és környéke Somogy megye zászlaja a címerrel

Baranya és Somogy egy része

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: Naszvadiak exodusa

Baranya megye címere

Bács-Kiskun

(Az egykori naszvadiak magyarországi telepítésének iránya)
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N
emecký fi lozof H. G. Gada-

mer pri oslave svojich stých 

narodenín povedal: „Budúc-

nosť je pôvod. Pokiaľ si už nespomína-

me na svoj pôvod, nebudeme mať žiad-

nu budúcnosť.” Bývalý spolkový prezi-

dent Johannes Rau to vyjadril podobne: 

„Keď nevieš, odkiaľ prichádzaš, nemôžeš 

ani vedieť, kam ideš.” Iba ten, kto si uve-

domuje odkiaľ prichádza, môže pove-

dať, kam smeruje. Cesta do budúcnosti 

nie je vydláždená ľubovoľnými hodnota-

mi. Preto musíme poznať presne, na čom 

stojí európsky kontinent či naša krajina. 

Žiaľ, mnohí sme Európu zredukovali na 

štyri písmená – euro. Európa je však viac 

ako euro. Je to myšlienka, spoločenstvo 

hodnôt, kultúrna jednota, historické de-

dičstvo. Európa má kresťanský charakter.

Žiadna myšlienka, žiadna moc neurčo-

vala naše dejiny či obyvateľstvo silnejšie 

ako kresťanstvo. Keď sa prvého preziden-

ta Nemecka Th eodora Heussa opýtali, čo 

tvorí Európu, odvetil: „Európa stavia na 

troch pahorkoch. Na Are-

opágu, teda gréckom mys-

lení o  demokracii, na Kapi-

tole, teda rímskom myslení 

o štáte a jeho občanoch, a na 

Golgote, kresťanskom uče-

ní o  slobode, spravodlivosti 

a ľudskosti.” Európania by si 

teda mali spomenúť, za čím 

si stoja a  za čo by mali bo-

jovať. Nič nie je dôležitejšie 

ako kresťanské základy. Ak 

ich nebudeme mať, nepomô-

že nám ani technika ani bo-

hatstvo.

Opýtajme sa teda: Čo drží 

Európu i  Slovensko pohro-

made? Čo sú to za hodnoty, 

ktoré sa oplatí hájiť? Čo odovzdáme svo-

jím deťom a  svojím vnúčatám? Áno, je 

pravda, že žiadna generácia nedokázala 

dať svojim potomkom viac majetku a pe-

ňazí než tá súčasná. Ale čo zdedia naše 

deti okrem materiálnych hodnôt? Môže 

sa totiž stať, že práve tá najbohatšia ge-

nerácia všetkých čias bude po duchovnej 

stránke najchudobnejšia. Čo teda ľuďom 

ponúkneme okrem preplnených výkla-

dov? Nuž, jedno je zrejmé, stále menej 

a  menej rodičov odovzdáva svojím de-

ťom hodnoty, ktoré by boli pre ne zásad-

né. Nechcú už svoje deti vychovávať, ale-

bo ako tvrdia: ovplyvňovať. Nechcú ich 

viesť k viere, k úcte, skromnosti a praco-

vitosti. A viete, čo z toho vyplýva?

Nuž, myslím, že naša spoločnosť nemá 

pred očami zmysluplný cieľ a preto strá-

ca smer. Utešujeme sa hlúpučkými veta-

mi celebrít, smejeme sa na trápnych, ška-

redých či urážajúcich vtipoch zabávačov, 

zaoberáme sa životom osobností z  tele-

víznej obrazovky, ktoré nemajú morál-

ny kredit. Pri všetkom dnešnom blázne-

ní, žiadosti po zábave a  pokroku, kráse 

a zdraví, bohatstve a sláve, by sme sa však 

mali konečne zamyslieť aj nad tým, kam 

vlastne spejeme. Lebo zdá sa, že väčši-

na ľudí síce postupuje, ale nepozná svoj 

cieľ. Hlavne, že sú v pohybe. Hlavne, že 

sa nenudia. Hlavne, že majú plné žalúd-

ky. A čo možno najrýchlejšie. 

Bez kompasu, ktorým je Ježiš Kristus, 

je však všetko naše snaženie iba jeden 

veľký cirkus okolo ničoho. Pokiaľ nemá-

me vieru v Boha, chýba nám základ, jed-

notiace puto, ktoré nás napriek všetkým 

odlišnostiam drží pokope. Iba Boh nás 

môže zachrániť z tohto chaosu, v ktorom 

sa nachádza naša spoločnosť i  celá Eu-

rópa. Ak však odmietneme svojho Stvo-

riteľa, ak Ho zavrhneme alebo naňho jed-

noducho zabudneme, nezrúti sa len náš 

duchovný systém. Padne totálne všetko! 

Od slobody cez solidaritu, úctu, dôstoj-

nosť, spravodlivosť až pokoj a  bezpeč-

nosť. Ak Hospodina pochováme, nebu-

deme sa mať čoho držať, o koho sa oprieť 

a čím sa riadiť. Pre každého bude smero-

dajný jeho vlastný názor, vlastný výklad 

a vlastná vôľa. Pohltí nás vlna nihilizmu 

a anarchie, čo vyústi do násilia, prenasle-

dovania a vraždenia. Niet krajiny, ktorá 

by sa zaobišla bez Boha. Ak sa tak pre-

zentuje, určite v nej obyvatelia nepozna-

jú pravý význam slov láska, sloboda, spo-

kojnosť a šťastie.

Bez viery sme úplne úbohí. Novinár 

Johannes Gross riekol: „Keď verím, ne-

mám čo stratiť. Keď neverím, nemám 

v čo dúfať.” – Bez nádeje sa žiť nedá. Ná-

dej patrí k životu rovnako ako dýchanie. 

Ak vezmeme človeku kyslík, tak umrie 

udusením. Ak mu vezmeme nádej, tak 

sa ho zmocní zúfalstvo. – Predovšetkým 

nám však chýba láska. To, že stojíme pri 

sebe v dobrom i zlom, v zdraví aj choro-

be, šťastí a nešťastí, že sa jeden o druhého 

staráme, že sme spolu v skúškach i boles-

tiach, že zdieľame spoločný život – to je 

láska, ktorá má cenu. Nič nežiada, obetu-

je sa, trpezlivo čaká, hodne odpúšťa a je 

vždy verná. Berie toho druhého, aký je, 

miluje ho takého, aký je. To všetko však 

odporuje našej egoistickej spoločnosti, 

ktorá sa sústreďuje na seba. 

Keď na pražskom fóre 2000 vedúce 

osobnosti z  celého sve-

ta diskutovali o  otázkach 

budúcnosti, bývalý čes-

ký prezident Václav Havel 

povedal: „Stále väčšia bez-

božnosť je spoluzodpo-

vedná za súčasnú globál-

nu krízu.” Je to tak, kva-

lita života našej spoloč-

nosti stúpa a  klesá úmer-

ne s  kvalitou nášho kres-

ťanského života. Nastav-

me si zrkadlo: v  krčmách 

a  baroch je viac ľudí ako 

v  kostoloch. Ministri ne-

skladajú sľub Bohu. Pivné 

reči sú populárnejšie než 

Desať Božích prikázaní. 

V móde už nie je poctivá práca, ale rých-

ly a najmä ľahký zárobok. Pozor však na 

to, aby sa pri nás nesplnilo Dostojevské-

ho proroctvo: „Národ, ktorý nemá väzbu 

na Boha, zanikne.” Odstránenie Boha ve-

die k vláde démonov. Je hodno nad tým 

porozmýšľať. 

No a na záver už ostáva iba otázka: Čo 

si teda vyberieš ty, ako súčasný Európan? 

Čo si vyberieš ako rodič pre výchovu 

svojich detí? Čo si vyberieš pre svoju bu-

dúcnosť a budúcnosť tvojich detí?

Mgr. Mária Popičová,

evanjelická farárka

Pre dušu

Čo určuje tvoju budúcnosť?Čo určuje tvoju budúcnosť?
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A Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Ver-

seny egy országos szintű megmérettetés, me-

lyen több száz gyerek és felnőtt vesz részt évről 

évre az ország minden szegletéből.

A  szavalók helyi, körzeti, járási és kerüle-

ti fordulókon mérik össze tudásukat. Minden 

szinten aranysávos minősítést kell elérni ahhoz, 

hogy valaki eljusson Rimaszombatba, az orszá-

gos fordulóra. Tehát több mint 60 szavalót kell 

megelőzni mindenkinek a saját kategóriájában.

Mint mindennek, ennek is megvan a maga tit-

ka, ami a sikerhez vezet. A pedagógusok részéről 

elkötelezettség, tenni akarás, a  gyermek részé-

ről nagyon sok gyakorlás szükséges ahhoz, hogy 

a  szavaló eljusson az országos versenyre. A  si-

ker alapja a szavaló és a felkészítő közös munká-

ja. A  felkészülés teljes együttműködést igényel, 

mert csak így lehet eredményt elérni. Sok tehet-

ség van, csak meg kell találni, és bevezetni őket 

a  magyar irodalmi alkotások szépségeinek rej-

telmeibe. Minden évben már szeptembertől vá-

logatunk a gyerekekkel a mesék és a versek kö-

zött, hiszen a jó választás már fél siker. 

Ebben a  tanévben az országos elődöntő-

re, amely Léván volt, öt szavalónk jutott el: 

Slávik Sára, Asztalos Luca, Lestár Zsófi a, Ha-

ris Katarina és Szabó Júlia. A zsűri közülük Ri-

maszombatba, az országos megmérettetésre, 

Lestár Zsófi át és Haris Katarinát juttatta to-

vább. Szép előadásukkal, bájos megjelenésük-

kel nemcsak a  szakmai zsűri elismerését, ha-

nem a közönség szeretetét is megszerezték.

A  négynapos rendezvényen a  verseny mel-

lett sok meglepetés várt bennünket. Láthat-

tuk a  Gimisz Szép nyári nap, a Csavar színház 

Buda  halála, a Kuttyomfi tty Társulat Kukorica 

Jancsi  előadását, valamint volt interaktív bábos 

foglalkozás, kisvonatozás és koncert tette felejt-

hetetlenné a négynapos fesztivált. Mindkét ver-

senyzőnk, Lestár Zsófi a és Haris Katarina, szé-

pen szerepelt, és ezüstminősítést kapott a zsűri-

től. Öröm, hogy az idén is ott lehettünk, és el-

mondhatjuk, hogy 22 éve mindig ott voltunk sza-

valóinkkal Rimaszombatban az országos vers- és 

prózamondó versenyen. Mgr. Holka Gizella

Ahogy azt a  kedves olvasók bizonyára tud-

ják, a  rengeteg magyar nyelvű tanulmányi és 

művészeti verseny mellett, melyeken tanuló-

ink részt vesznek, tanulóinknak lehetőségük 

nyílik szlovák nyelven is megcsillantani tudá-

sukat, rátermettségüket. Erre két verseny ad le-

hetőséget, a  Poznaj slovenskú reč elnevezésű 

nyelvi verseny és a Dobré slovo szavalóverseny.

Mindkettő a szlovákiai magyar tannyelvű alap-

iskolák diákjait szólítja meg, ezzel is ösztönöz-

ve diákjainkat a többségi nemzet nyelvével való 

foglalkozásra.

Az idei tanévben a  szavalásra fektettük 

a hangsúlyt, Haris Katika (7.o.) és Kunya Karin 

(9.o.) lelkesen vágtak bele a versenyre való felké-

szülésbe. A tavalyi szép sikerek és pozitív élmé-

nyek ösztönzőleg hatottak, arra sarkallták a lá-

nyokat, hogy nagy lelkesedéssel fogjanak bele 

a nem egyszerű munkába. Hiszen kiállni a szín-

padra és elszavalni egy szép verset vagy prózát 

anyanyelvünkön sem egyszerű feladat, idegen 

nyelven pedig fokozottan nehéz. Komoly felké-

szülést, nagy akaratot és elkötelezettséget igé-

nyel, és nem utolsósorban szülői támogatást is. 

Szerencsére a lányokban mindez megvolt.

Mindketten verssel indultak neki a megmé-

rettetésnek, ki-ki a  maga életkorának megfe-

lelő kategóriában. Karin a  neves szlovák író-

nő, Lýdia Vadkerti-Gavorníková versét szaval-

ta, míg Katika a világirodalom nagyja, Jacques 

Prévert remek alkotását választotta. Mindket-

ten nagyon szépen szerepeltek, s Katikának si-

került egészen az országos döntőig menetelnie. 

A  járási fordulóra március 22-én került sor 

Komáromban, ahol Karin a  középmezőnyben 

végzett, Katika pedig felállhatott a dobogó má-

sodik fokára. Nagyon örültünk mindkét ered-

ménynek, s mivel az első két hely biztosítja csak 

a továbbjutást, Katika folytatta a felkészülést az 

országos elődöntőre.

Április 25-én nagy reményekkel indultunk 

Komáromba, a Selye János Gimnázium díszter-

mébe, mely az elődöntőnek otthont adott. Kati-

ka befektetett munkája meghozta gyümölcsét, 

mert 15 versenytársát sikerült maga mögé uta-

sítania, és az első helyet megszerezve indult az 

országos döntőre. Nagyon boldogok voltunk, 

ugyanis a tavalyi megmérettetésen egy hajszál-

lal maradt le a dobogóról, most viszont sikerült 

a  továbbjutás, másnap ismét a  szlovák anya-

nyelvű szakmai zsűri elé lépett. A döntős pro-

dukciója a csodás 2. helyet eredményezte. 

A szép eredménynek és a zsűri dicsérő szava-

inak köszönhetően mindenképpen folytatjuk 

a munkát, jövőre ismét nekivágunk megcéloz-

va az első helyet, hiszen megy ez nekünk szlo-

vákul is!  Mgr. Molnár Erika

„A  zene hatása olyan emberformáló erő, 

amely kihat az egész személyiségre. Az értékes 

zene fogékonnyá teszi az embert a szép befo-

gadására, formálja ízlését és emberi magatar-

tását.”                                           (Kodály Zoltán)

Az érsekújvári Czuczor Gergely Alapiskola 

a 2016/2017-es tanévben is meghirdette a regi-

onális népdalversenyt az óvodák, alapiskolák és 

a nyolcosztályos gimnáziumok 1-5. évfolyamá-

nak részére. A népdal még nem mondta ki az 

utolsó szót, nem egy elavult stílusmaradvány, 

hanem ma is ott van mindennapjainkban. 

A  verseny fő célja a  magyar népdalkincsünk 

megőrzése, a népdaléneklés megszerettetése, to-

vábbi célja a  tehetséggondozás, tehetségnevelés, 

az önálló előadásmód fejlesztése. Miden verseny-

ző 2-3 népdalt énekelt hangszeres kíséret nélkül. 

Fontos volt, hogy a gyerekek koruknak megfelelő 

tartalommal megtöltött énekekkel, és azonos táj-

egységről válogatott dalokkal lépjenek színpad-

ra, vagy azonos témakörhöz tartozó népdalcsok-

rot adjanak elő. A verseny 2017. április 25-én ke-

rült megrendezésre, iskolánkat négy tanuló kép-

viselte: Asztalos Luca, Lalák Anna, Csontos Esz-

ter és Szabó Júlia. Ők mindannyian Becse Szabó 

Ilona tanítványai, aki már évek óta tanítja őket 

türelemmel, szeretettel az éneklés szépségeire. 

A sok munka meghozta gyümölcsét, mert tanu-

lóink szép eredményt értek el ebben a tanévben 

is. Nagy köszönet mindezért felkészítőjüknek, 

Icu néninek, és kívánjuk, hogy még nagyon so-

káig ápolja a kis tehetségeket, hiszen az ő mun-

kája nélkül mindez nem valósulna meg.

A  verseny legizgalmasabb része mindig az 

eredményhirdetés. Büszkék lehetünk a  négy 

lányra, hiszen Szabó Júlia a zsűri külön dicsé-

retével arany minősítést kapott. Asztalos Luca 

éneklését is arany besorolással jutalmazták. 

Csontos Eszter és Lalák Anna pedig ezüst sávos 

minősítést értek el.

További munkájukhoz kívánunk sok sikert 

és még nagyon sok szép eredményt!

 Mgr. Holka Gizella

XXVI. Tompa Mihály Vers- és XXVI. Tompa Mihály Vers- és 
Prózamondó Verseny 2017Prózamondó Verseny 2017

A Dobré slovo – Jó szó szavalóversenyen jártunkA Dobré slovo – Jó szó szavalóversenyen jártunk

Énekverseny 2017Énekverseny 2017
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Piknik v Artézskom parkuPiknik v Artézskom parku

Rengeteg ember gyűlt össze a  tájház ud-

varán 2017. április 30-án a hagyományőrző 

májusfaállító ünnepségen. A tekintélyes mé-

retű fára a szalagokat zene- és dalkísérettel 

községünk hagyományőrző csoportjainak 

tagjai kötötték fel. A  feldíszített májusfát 

a helyi tűzoltószervezet tagjai állították fel.

A fa felállítását ünnepi műsor követte. dr. 

Haris József polgármester ünnepi beszéde 

után felléptek a helyi magyar és szlovák taní-

tási nyelvű alapiskolák tanulói, a helyi és az 

ebedi nyugdíjasklub énekkara, a Czafrangó 

Sylvia Magán Művészeti Alapiskola tánco-

sai, a  Matica slovenská és a  Csemadok he-

lyi szervezetének énekkara. A kultúrműsort 

az ebedi Két Laci Betyár zárta. A bő egyórás 

műsor házigazdája Balogh Rebeka és Gás-

pár Tünde volt. Záróakkordként Dudák Fe-

renc, a helyi nyugdíjasklub elnöke mondott 

köszönetet a  szervezők nevében a  fellépők-

nek, valamint mindenkinek jó mulatást kí-

vánt a műsort követő népmulatsághoz.

A  műsor után kezdetét vette a  vigasság. 

A talpalávalót a Régi Csibészek zenekar tag-

jai húzták, a teli gyomrokról a helyi vadász-

társaság kétféle, ízletes gulyással, valamint 

frissen sült kolbásszal és cigánypecsenyével 

gondoskodott. Természetesen a  a  menüből 

az idén sem maradhatott ki a hagyományos 

lekváros fánk, a „siska”.

 Dobosi Henrietta

Dňa 30. apríla 2017 sa nádvorie Domu ľu-

dových tradícií zaplnilo na počesť stava-

nia mája. Na konáre vyrúbanej mladej bre-

zy uviazali pestrofarebné stuhy veselo spie-

vajúci členovia miestnych organizácií. Ozdo-

bený máj postavili členovia miestneho hasič-

ského zboru.

Po postavení mája nasledoval kultúr-

ny program. Po slávnostnom prejave staros-

tu našej obce dr. Jozefa Harisa vystúpili žia-

ci miestnych základných škôl s  vyučovacím 

jazykom slovenským a  maďarským, spevác-

ke zbory nesvadského a  obidského Klubu 

dôchodcov, tanečnice Súkromnej umeleckej 

školy Sylvie Czafrangóovej, spevokoly Miest-

nych organizácií Matice slovenskej a Csema-

doku. Na záver vystúpili „Dvaja Lackovia – 

beťári z  Obidu”. Moderátorkami vyše hodi-

nového programu boli Rebeka Balogh a Tün-

de Gáspárová. Na konci kultúrneho progra-

mu sa účastníkom poďakoval v mene organi-

zátorov predseda miestneho Klubu dôchod-

cov František Dudák, ktorý zároveň každé-

mu poprial dobrú zábavu – a  ľudová veseli-

ca sa mohla začať!

Do tanca hrala hudobná skupina Régi Csi-

bészek. Žalúdky sa naplnili vďaka členom 

miestneho poľovníckeho zväzu Srnec, ktorí 

navarili dva druhy chutného guláša, upiek-

li vynikajúcu cigánsku pečienku a klobásku. 

Ako dezert sme si mohli dať tradičnú lekvá-

rovú šišku.

 

Henrietta Dobosi

V dňoch 8. až 14. mája 2017 prebiehal 1. ročník Európskeho týždňa nosenia detí v Nesvadoch.

Práve preto som sa aj ja, ako nosiaca mamina, rozhodla spojiť ľudí, ktorým je nosenie detí blízke. 8. mája 2017 

som usporiadala Piknik v parku. Zišli sa mamini s podobným zmýšľaním vo výchove svojich deti.

Počasie nám bolo naklonené, slniečko svietilo, vietor prestal fúkať a my sme si plnými dúškami vychutnávali spo-

ločnosť na čerstvom vzduchu.

Prečo nosiť svoje dieťa už od narodenia:

✓   Je to plynulý prechod dieťaťa z matkinho brucha do reálneho sveta.

✓   Je to pohodlné.

✓   Nosenie podporuje telesný vývoj.

✓   Deti sú spokojnejšie.

✓   Je to zdravé aj pre rodičov.

✓   Batoľa má pocit istoty v šatke či v nosiči.

✓   Nosenie pomáha vám a vášmu dieťaťu vzá-

jomne komunikovať.

✓   Nosiť môže každý – otec, starí rodičia aj 

ostatní členovia rodiny.

✓   Šatka či ergonosič je bezpečné miesto pre 

dieťa.

✓   Je to ekonomické.

Je to zábava!

Ak vás zaujalo ergonomické nosenie dieťa-

ťa, ak máte akékoľvek otázky, nájdete nás na FB, 

hľadajte skupinu Nosíme v Nesvadoch.

 Ing. Júlia Keszegová

Stavanie májaStavanie mája

J p y ý p

Májusfaállítás községünkbenMájusfaállítás községünkben
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Chata na prenájomChata na prenájom
Ponúkam 

ubytovanie 

v útulnej 

drevenici 

v obci 

Pohorelá, na 

úpätí 

Nízkych Tatier. 

K dispozícii sú 

2 izby, zariadená kuchyňa 

a nová kúpeľňa. 

Na dvore je altánok, 

gril, ohnisko 

a ihrisko pre deti. 

Vhodná pre väčšiu skupinu 

ľudí - do 9 osôb. ľudí - do 9 osôb. 

Cena za chatu na noc je 30 € 

bez ohľadu na počet osôb. bez ohľadu na počet osôb. 

Kontakt: Kontakt: 

0910 964 622, 0910 964 622, 

osobne - osobne - 

Gaštanový rad 18, Gaštanový rad 18, 

fb - Stanka Gellefb - Stanka Gelle

KEPASO sa rozrastá
Sezóna 2017 vo westernovom putovnom pohári sa práve začala. Jazdecký 

klub KEPASO Nesvady sa zúčastňuje týchto pretekov už pravidelne s dob-

rými výsledkami. Obec sme vedeli reprezentovať v Dunajskej Strede – Fel-

vidéki Vágta, ako aj v Budapešti – Nemzeti Vágta. Náš klub zastupujú Ladi-

slav Bobek, René Tóth, Letícia Fekete, Iveta Pániková a Miroslav Gerhardt. 

Tohto roku k  nám pribudla ďalšia nádejná jazdkyňa, iba 5-ročná Hanka 

Hajtmanová.

Hanka spoznávala život s  koníkmi 

už v  plienkach, kedy ju už ako malič-

kú nosila na prechádzky babka. Jej vzťah 

a  láska ku koníkom sa prejavil v  škôl-

ke, kde sa pravidelne zúčastňuje na tek-

vicovej paráde aj jazdecký klub KEPA-

SO. Pri prvom stretnutí s koníkmi pre-

skočila povestná iskra, ktorá sa každým 

dňom zintenzívnila a vyvíjala až kým sa 

nedopracovala k prvej jazde u Mirosla-

va Gerhardta.

V jazdeckom klube sa našej najmlad-

šej jazdkyni začala venovať Iveta Páni-

ková s koníkom Lili. Hanka sa pri pravi-

delnom tréningu zranila, ale ani zlome-

ná ruka ju neodradila od tréningov. Vďaka vytrvalosti sa mohla zúčastniť aj 

prvých pretekov v Kolárove. Hanka na svoju Liliku nedá dopustiť, na kaž-

dý tréning ide za ňou s pripravenou mrkvičkou a jabĺčkom. Jej detská izba 

je obklopená s nespočetným množstvom koníkov. Onedlho nás čaká ďal-

šia súťaž a  dúfam, že 

v  budúcnosti ich ešte 

naša malá hviezda za-

žije veľa.

Ďakujem hlavne ro-

dičom, ktorí podporu-

jú svoje deti v  jazdec-

kom športe a spoluob-

čanom z Nesvád, ktorí 

podporujú náš jazdec-

ký klub.

 Miroslav Gerhardt

VV

CenCen

l hl úč ť
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Benzínové motorové 

BMP 14000                               199 €

BMP 30000                                 249 €

Benzínové motorové 

-
-

-
-

Najpredávanejšie samo-
nasávacie

JSWm
AGA

JCRm

JEX

JET 900     110 €

JET 3000 Inox Classic       
 90 €

Garden 800  96 €  

Najmodernejšia konštrukcia.

-

NP 75

NP 90

LILA 75

PLURIJET

UPOZORNENIE:  -

EPH 20 (230V)     114 €

EPH 25 (230V)     143 €

Predstavujeme výrobcu EBARA:

www.ebara.sk

Predstavujeme výrobcu PEDROLLO: 

www.pedrollo.sk

Periferálne -
-

Nie je samonasávacie.

STAR 370        47 €

X

€ 

143,-

149,-

350,-

350,-

€ 

184,-

268,-

€ 

170,-

221,-

€ 

545,-

545,-

€ 

139,-

176,- 

103 €

194 €

ST
A

N
D

A
RD

 T

ST
A

N
D

A
RD

 II

19
4 

€

13
9 

€

st
oj

an

Nostalgická pumpa

14
3 

€

116 €

 

AKCIA 2017

 

výrobok
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4SR 4/14                   407 €
 

 

Odstredivé ponorné 

299 € 
299 €

269 €

4SR 4/18              od 448 €

 

ONKM 150           229 €
ONKT 150             229 €

Periferálne

Ruche 1NG       od 72 €

Ruche 2T           od 72 €

                          

1“ GSK 4-16 Inox   
324 €

1“ GSK 6-16T          
294 €

TERCA-80-16-N3     299 €

 

 

   164 €

Vretenové tlakové ponorné 

Odstredivé ponorné 

4BLOCKm 4/14       407 €

-

4BLOCKm 4/9         361 €

€

-

€

DIVE 6300/4       140 €

DIVE 5500/3       125 € 

5“ DEEP 2       129 €   

Záhradné tlakové odstredivé ponorné 

D

D

AKCIA 2017

€ 

361,-

381,-

361,-

402,-

-

výrobok

slovenský    
výrobok

výrobok

AJ TRADE,  Turecká 1,  Nesvady 946 51,  SLOVAKIA

Tel.: +421 905 827 069  Email: info@ajtrade.sk  Web: http://www.ajtrade.sk
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ÁLLÁSAJÁNLAT
Teherautó jogosítvánnyal, valamint teherautó 

vezetői tapasztalattal rendelkező 

érdeklődőt keresek állandó munkára 

a helyi Dortun Kft.-be. Jó fi zetési feltételek, 

változatos, kizárólag csak belföldi munka. 

Elvárás: a magyar és a szlovák nyelv ismerete, 

alkalmazkodóképesség és munkabírás. 

Fiatal nyugdíjas sofőrök jelentkezését is várom.

Lakatosmestert, általános szerelőt is várunk 

csapatunkba, állandó munkaszerződéssel.

Érdeklődni a 0905/723 602-es telefonszámon, 

vagy az Érsekújvári úton lévő irodában lehet 

reggel 8-tól délután 5-ig.

PONUKA PRÁCE
Na trvalý pracovný pomer hľadám skúseného 

šoféra s vodičským preukazom na nákladné 

auto do miestnej fi rmy Dortun s.r.o.. 

Výhodné platové podmienky, rôznorodá, 

výhradne vnútrozemná práca. 

Požiadavky: ovládanie maďarského 

a slovenského jazyka, prispôsobivosť 

a vysoké pracovné nasadenie. 

Očakávam prihlášky aj od čerstvých dôchodcov.

Do nášho tímu čakáme aj majstra zámočníka 

a všeobecného mechanika, 

oboch na trvalý pracovný pomer.

Informovať sa môžete na tel. čísle: 

0905/723 602, alebo v kancelárii na 

Novozámockej ceste od 8:00 do 17:00 hod.

PRACOVNÁ PRÍLEŽITOSŤ
VPS Nesvady, s.r.o. 

prijme do pracovného pomeru 
vodiča s platnými dokladmi 

na kategóriu vozidiel skupiny C. 
Informácie na telefónnom čísle: 0905/344 398.

MUNKALEHETŐSÉG
A VPS Nesvady Kft. 

érvényes C kategóriás jogosítvánnyal 
rendelkező munkatársat keres. 

Tájékoztatás a 0905/344 398-as telefonszámon.

Kiadja: Občianske združenie Nesvadčanov - Naszvadiak Polgári Egyesülete, Jánošík u. 19., 946 51 Naszvad. Felelős kiadó: Kelemen Zoltán, Főszerkesztő: Var-
ga Ildikó, Szerkesztők: Dobosi Róbert, Kelemen Zoltán, Lestár Péter, Simonics Tibor, Takács Zoltán, Grafi ka, tördelés: r0by. / ISSN 1338-7977. Engedélyszám: 
EV4445/11 - engedélyezte az SzK Kulturális Minisztériuma. IČO: 42205573 Elérhetőség: info@novumnaswod.sk, novum.naswod@gmail.com. A lapban megjelent 
cikkek nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség véleményét. A Novum Naswod havilap kiadása Naszvad község, valamint Nyitra megye anyagi támogatásával valósul meg.

Vydáva: Občianske združenie Nesvadčanov - Naszvadiak Polgári Egyesülete, Jánošíkova 19, 946 51 Nesvady. Za vydanie zodpovedá: Zoltán Kelemen, Šéfredak-
tor: Ildikó Varga, Redaktori: Róbert Dobosi, Zoltán Kelemen, Péter Lestár, Tibor Simonics, Zoltán Takács, Grafi ka, zalamovanie: r0by.  ISSN 1338-7977. Vyd. Minister-
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ÚJSZÜLÖTTEK – 
VITAJTE MEDZI NAMI

Patrik Novák,  Veronika Šimová, 

Edvin Loydl 



ELTÁVOZTAK KÖZÜLÜNK – 
OPUSTILI NÁS

Zuzana Tóthová, r. Kutiová (78), 

Hermína Sütőová, r. Tóthová (81)

Társasági rovat – 
Spoločenská rubrika


