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A 2022. augusztus 4-ére összehívott ülés megnyitójában Molnár 
Zoltán polgármester közölte a megjelentekkel, hogy Pataky Erzsébet 
és Sárai Ladislav képviselők igazoltan hiányoznak, továbbá javaslatot 
tett a napirendnek a nyugdíjasklub kérvényével történő kiegészíté-
sére.

Az első napirendi pontban Šáteková Andrea hivatalvezető a 
megszokott módon ismertette az előző ülés határozatának teljesíté-
séről szóló beszámolót, ezt a a városi rendőrség elmúlt havi tevékeny-
ségének értékelése követte.

A második pont tárgya a városi költségvetés és az önkormányzat 
gazdálkodásának első félévi értékelése volt, ezt a művelődési központ 
és sportkomplexum azonos időszakra vonatkozó tevékenységének 
beszámolója követte, az ülés 5. pontjában pedig az önkormányzat 
kinnlevőségeit tekintették át a képviselők. 

Ezután első félévi munkájának értékelését maga a főellenőr, Fe-
rencz Katalin terjesztette elő, majd Pinke Ivett kulturális bizottsági 
elnök kért szót, hogy közelebbről ismertesse a Naszvadi Napok mű-
sorához, szervezéséhez kapcsolódó tudnivalókat. A rendezvény idő-
pontja 2022. szeptember 9 - 11., a hagyományos futóverseny, a gyer-
mekprogramok és a fotókiállítás mellett a zenei programokról ezúttal 
a Kandráčovci zenekar, a Republic együttes, DJ Szemi és a hazai Régi 
csibészek gondoskodnak. A szervezéssel kapcsolatban Dibusz János-
nak volt kérdése a vásári árusok villanyárammal történő ellátását ille-
tően, valamint javasolta további szemetesládák felszerelését.

A továbbiakban Holop Ferenc és neje, Mária ingatlanvásárlási 
kérelmét hagyták jóvá a képviselők, a Západoslovenská distribučná 
részvénytársaság javára szolgalmi jogról született határozat, meg-
szüntették a a szociális szolgáltatások nyújtásáról és finanszírozásáról 
szóló 4/2018 sz. önkormányzati rendeletet és új szabályozást kapott a 
nyugdíjasok étkeztetésének pénzügyi hozzájárulása. A plénum meg-
tárgyalta a nyugdíjasklub beadványát is, amelyben a vezetőség új nyi-
tott garázs és bejárati kapu építését kéri az önkormányzattól; azután 
az ipari zóna értékesítésre váró telkeinek új árát szabta meg négyzet-
méterenként 20 euróban, egyúttal döntés született arról is, hogy az 
eladásra nyilvános verseny útján kerül sor.

A tanácskozás végén a szokásos képviselői felszólalások, inter-
pellációk során Keszi Marianna javasolta, hogy a Teta drogéria ol-
dalsó lépcsőjéhez a biztonságos közlekedés érdekében korlátot kel-
lene felszerelni, Miškovič György kérte, hogy a Jednota áruház és az 
üzletközpont bejáratai fölé erősítsenek védőpajzsot, mivel a fecskék 
szennyezik a területet, ezenkívül felvilágosítást kért, hogy miért 
nincs lekaszálva a fürdő előtti térség. Válaszában a polgármester el-
mondta, hogy a szóban forgó terület az erdészeté, a településnek ott 
nem engedélyezett a munkavégzés. Zuberová Mária hangsúlyozta, 
hogy szükség lenne az egykori leányiskola (a régi alapiskola) épüle-
tének felújítását célzó terv kidolgozására. A polgármester elmondása 
szerint a hivatal dolgozik az ügyön, ugyanakkor minden hasznos ja-
vaslatot üdvözöl. További hozzászólások nem lévén, a polgármester 
meghívta a lakosokat a Naszvadi Napok rendezvényeire és berekesz-
tette a naszvadi képviselő-testület 50. ülését.              Dibusz János

V úvode zasadnutia zvolaného na 4. august 2022 primátor Zoltán 
Molnár oznámil prítomným, že poslanci Alžbeta Patakyová a Ladislav 
Sárai sa ospravedlnili zo zasadnutia, ďalej navrhol rozšíriť program ro-
kovania o žiadosť klubu dôchodcov.

V prvom bode prednostka Andrea Šáteková tradične informova-
la o plnení úloh, uznesení a interpelácií od posledného zastupiteľstva, 
po jej referáte nasledovala správa o činnosti mestskej polície v danom 
období.

Predmetom druhého bodu bola informačná správa o plnení mest-
ského rozpočtu k 30. júnu, nasledovali materiály dvoch príspevkových 
organizácií, Mestského kultúrneho strediska a Športových a turistic-
kých služieb o činnosti za rovnaké obdobie a v 5. bode rokovania sa 
poslanci oboznámili so stavom vymáhania pohľadávok mesta.

Potom predniesla správu o  svojej polročnej činnosti hlavná 
kontrolórka mesta Katarína Ferenczová a slova sa ujala predsedníčka 
komisie školstva a  kultúry Iveta Pinkeová, aby podala bližšiu 
informáciu o organizovaní a programe Nesvadských dní. Ich termín 
je 9. až 11. september a popri tradičnom behu, detských programoch 
a výstave fotografií sa o hudobnú produkciu budú starať hudobné 
skupiny Kandráčovci a Republic, DJ Szemi a domáca formácia Régi 
csibészek. V súvislosti s organizáciou podujatia sa János Dibusz pýtal na 
zabezpečenie elektrickej energie pre predajcov, resp. žiadal rozmiestniť 
viac smetných nádob ako v minulom roku.

V ďalšom priebehu zastupiteľstvo prerokovalo návrh na udelenie 
predbežného súhlasu na priamy predaj nehnuteľnosti pre Františka Ho-
lopa a manželku Máriu, schválilo zmluvy o zriadení vecných bremien v 
prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, zrušilo všeobecne 
záväzné nariadenie č. 4/2018 o sociálnych službách a úhradách za so-
ciálne služby a prijalo nové zásady o finančnom príspevku na stravova-
nie pre dôchodcov. Plénum prerokovalo aj žiadosť klubu dôchodcov, 
v ktorom vedenie požiadalo o vyhotovenie montovaného prístrešku a 
vstupnej brány, následne určilo predajnú cenu pre pozemky v priemy-
selnej zóne vo výške 20 eur za jeden štvorcový meter a súčasne rozhod-
lo o tom, že predaj pozemkov sa uskutoční formou verejnej obchodnej 
súťaže.

V závere v rámci diskusných príspevkov a interpelácií poslancov 
Marianna Kesziová uviedla, že by uvítala upevnenie zábradlia k boč-
nému vchodu dogérie Teta, pre väčšiu bezpečnosť obyvateľov; Juraj 
Miškovič žiadal namontovať ochranné štíty nad vchodmi supermar-
ketu COOP Jednota a združenej obchodnej jednotky, aby lastovičky 
nešpinili budovy a okolie, a pýtal sa, prečo pri parkovisku kúpaliska nie 
je pokosená tráva. Vo svojej odpovedi primátor uviedol, že predmetné 
priestranstvo je vo vlastníctve podniku Lesy SR, mesto preto nemôže 
naň vstúpiť. Mária Zuberová zdôraznila potrebu vyhotovenia plánu na 
obnovu niekdajšej dievčenskej školy (bývalej základnej školy) s cieľom 
lepšieho využitia tejto budovy. Podľa slov primátora mestský úrad sa 
snaží získať prostriedky na obnovu a zároveň je otvorený akémukoľvek 
užitočnému návrhu. Keďže ďalšie príspevky neodzneli, primátor pozval 
obyvateľov mesta na programy Nesvadských dní a ukončil 50. zasad-
nutie nesvadského mestského zastupiteľstva.    Preklad: Zoltán Takács

Beszámoló a 50. ülésről
Mindenkit érint – Týka sa to každého

Správa z 50. zasadnutia
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Tisztelt Egybegyűltek, Hölgyeim és Uraim!
Többször álltam már itt beszédet mondva, de ez az alkalom 

mégis különleges, hiszen a felvidéki magyarság kitelepítése 75 
éve kezdődött el.  

Most mindannyian – valószínűleg – azt gondolják, hogy kö-
vetkezik egy tárgyszerű történelmi kitekintés, vagy egy szomor-
kás visszaemlékezés. Talán így is lenne helyes, és ildomos, hiszen 
tragikus, az érintettek életét felforgató eseményről van szó. 

Talán így lenne helyes, így illene, hiszen azok a Naszvad-
ról kitelepítettek, akik még élnek, még mindig megkönnyezik az 
emlékeket. 

De elbizonytalanodtam, mert kitelepített szülők gyerme-
keként nekem nem csupán a szomorúság, az elkeseredettség, a 
bánat jut eszembe ezen a napon. Sőt…

Kisgyerekkorom óta járok Naszvadra. Jártam itt a szüleim-
mel, rokonaimmal, haverokkal, és most már, több mint 30 éve a 
családommal, feleségemmel, gyerekeimmel. 

Ha ide készültünk, készülünk, már inkább a vidámság do-
minál. Mert ez a szomorú esemény nekem, nekünk, leszárma-
zottaknak adott is valamit, nem is keveset. 

Ez a szétszakítottság paradox módon barátságokat is hozott 
az életembe, élményeket, vidámságot, derűt. 

Vajon egyébként megismertem volna Dibusz Jancsit? Vajon 
énekeltünk volna összekapaszkodva a felsőszentiváni kultúrház 
előcsarnokában? Vajon ültünk volna együtt reggelig az ebéd-
lőnkben, és nevettünk volna úgy, hogy a szomszédok is hallot-
ták? 

Vajon segítettünk volna filmet forgatni Holop Ferinek, 
és Németh Gyulának, térdig vízben gázolva egy zápor miatt? 
Hallgattuk volna Feri ízesen előadott történeteit, láttuk volna a 
mesélés előtt a jellegzetes csibészes mosolyt? Vártuk volna tü-
relmetlenül a Gyula kissé körülményes, de kacagtató meséinek 
csattanóit? És higgyék el, az együtt átbeszélgetett órák sohasem 
voltak unalmasak. És hogy a film elkészült-e, jó lett-e, nem is 
tudom, csak az élmény maradt meg, az a nyári este, amikor bará-
tokkal voltam, és úgy éreztem, hogy a pillanat örökké tart.

Eszembe jut Asztalos Józsi, aki úgy tudott történetet mesél-
ni, hogy könnyesre nevettük magunkat, és a storykat soha nem 
tudtuk így elmondani, ezt csak ő tudta. Ha becsukom a szemem, 
látom a gesztusokat, érzem annak a véletlenül, szintén nyári 
napnak a hangulatát. 

Találkoztam volna ezzel a sok egyéniséggel egyébként is? A 
sok baráttal, ismerőssel, akiket estig sorolhatnám. Nem hiszem. 
Megismerhettem volna Haris Józsi másik arcát is? Azt az em-
bert, aki önfeledten belement az ugratásokba, és segített megtré-
fálni Becse Norbit egy szentiváni falunapon. 

Megtudtam volna Molnár Zoliról, hogy a komolysága mö-
gött ott a bohém zenész és a távoli múltban közös őseink van-
nak? 

2014-ben felemelhettem volna a Polgármester Kupát, me-
lyet a felsőszentiváni csapattal megnyertünk?

„A szétszakítottság barátságokat is hozott”

Hallgattam volna elérzékenyülve Holop Szilit énekelni? 
Vagy a Históriát? Ismerném a Daisyt? Mesélt volna Becse Ottó 
nekem és a kollégáimnak olyan lelkesen a vizafogásról? Ismer-
ném Dudák Ferit, Gizi nénit, Gyűrösi Gizit, a nyugdíjasokat, a 
zenészeket, táncosokat? Higgyék el, higgyétek el, nem tudom 
felsorolni mindazokat, akik a legfontosabbat adták nekem és a 
családomnak is, az őszinte emberi gesztusokat, az összetartozás 
élményét. Mert, bár a hatalom, a politikai szándék az elszakítás 
volt, mégis pont az ellenkezője valósult meg. 

Megtörtént volna vajon valaha az életemben, hogy amikor 
itt vagyok, soha nem érek oda sehova időben, mert lépésenként 
találkozok valakivel, aki fontos nekem, mert ismerem, mert be-
széltem vele, mert értem őt, és ő is engem, és nem futhatok csak 
úgy el mellette?

Lehetséges lett volna-e, hogy beszélhettem a naszvadi temp-
lom szószékéről, annak ellenére, hogy az itt-tartózkodásaim 
99%-ában nem jutok el a misére, mert az éjszakai beszélgetések 
valójában reggelig tartanak?

Vajon létezne még egy olyan hely a világon, ahol annyira itt-
hon vagyok, pedig évente csak egyszer-kétszer jövök ide? Vajon 
létezne olyan hely, ahová – bár már próbáltam – ha pénz nélkül 
is érkezem, mégis mindig tele a poharam? Vajon van-e még egy 
olyan hely, ahol a szeretet ennyire tapintható? 

Tudom, én az ünnepnapokon vagyok itt, a hétköznapok 
itt sem mindig vidámak, de szeretnék abban a hitben maradni, 
hogy ez az a hely, ahonnan ugyan a szüleimet, nagyszüleimet, 
rokonaim jelentős részét elűzte a politikai szándék, de ennek el-
lenére, vagy éppen ezért, én és még nagyon sok sorstársam ide-
tartozunk. 

Nem tudom szebben megfogalmazni a feladatot, amit mi 
már elkezdtünk, de a gyerekeink, unokáink tudják befejezni:

A harcot, amelyet őseink vívtak,
békévé oldja az emlékezés
s rendezni végre közös dolgainkat,
ez a mi munkánk; és nem is kevés.

Köszönöm a figyelmüket!
(Fekete András beszéde 2022. szeptember 10-én a kitele-

pítés 75. évfordulója alkalmából rendezett naszvadi megem-
lékezésen, a kitelepítettek emlékművénél hangzott el.)

Fotó: Asztalos Árpád
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V jednom denníku som pred pár týždňami čítal príspevok, 
kde autor komentoval dnešnú dobu a situáciu, v ktorej sa na-
chádzame. Zamýšľal sa nad tým, ako je možné, že sa v 21. storočí 
dejú veci, ktoré sa dejú. Agresívny vojenský konflikt v Európe, 
energetická kríza, klimatické zmeny a ich negatívny dopad na 
život človeka a mnoho ďalšieho. Autor článku bol frustrovaný z 
toho, že v 21. storočí sa deje niečo takéto, hoci očakávania boli 
úplne iné. Čakalo sa, že človek poletí na Mars, že vojny úplne 
skončia, že sa vyriešia problémy hladových oblastí Afriky, že sa 
vyriešia regionálne konflikty. Vo všeobecnosti autor vychádzal 
z pohľadu na ľudskú rasu ako tú, ktorá sa postupne vyvíja, až 
sa dostane do stavu, kde nič z toho, čo sa dnes deje, už nebude 
pravdepodobné. Človek 21 storočia už nie je ten, ktorý žil v 20 
storočí, v storočí vojen … vyvinuli sme sa a preto je prekvapujú-
ce, že sa okolo nás v tejto dobe deje to, čo sa deje. Zlo v človeku 
predsa malo byť chirurgicky odstránené humanizmom, pokro-
kom a prosperitou. 

Prečo však ešte dnes existuje zlo? Naozaj sa ako ľudia dostá-
vame pomalým progresom a pokrokom k tomu, že jedného dňa 
tu bude raj na zemi? Že tu budú ľudia nažívať v miery a pokoji, 
bez zbraní, vojen, v ekologicky čistom a zdravotne nezávadnom 
prostredí? Naozaj sa dostávame do bodu, kedy všetci budeme 
mať vždy čo jesť, čo piť, nebudeme zažívať stres, problémy, 
starosti, hladomor, vojny, konflikty alebo ekonomické krízy? 
Máme v to veriť alebo existuje nejaká iná budúcnosť, o ktorej by 
sme mali vedieť? Môže sa vôbec človek zmeniť alebo je zlo niečo, 
čoho sa nikdy nezbavíme? 

Je to veľa otázok, ktoré sú veľmi dôležité na to, aby sme ich 
ignorovali. Ježiš v Biblii spomína jednu tragédiu, ktorá sa udiala 
v Siloe. V tomto meste sa v jeden deň zrútila veža, ktorá zabila 
18 ľudí. Ježiš sa pýta ostatných, prečo sa to stalo. Či boli títo 18-
ti hriešnejší ako ostatní? Čo bol dôvod tejto hroznej tragédie? 
Tento príbeh ma vedie k tomu, že si kladiem otázku, ktorú si 
kladie každý z nás veľa krát počas svojho života. Prečo sa dejú 
zlé veci? Prečo sa to stalo práve týmto 18-tim? Prečo nie iným?

Počul som pred pár týždňami príbeh jedného kresťana z 
Ukrajiny. Ten zažil ťažkú udalosť, keď bolo okolie jeho domu 
bombardované počas noci. On v modlitbe na kolenách prežil 
toto bombardovanie a jeho dom zostal ako jediný stáť bez 
väčšieho poškodenia. Veľmi v tom ďakoval Bohu za to, že mohol 
prežiť. Lenže … niektorí z jeho susedov neprežili a mnohým z 
nich boli ich domy zrúcané. A tiež sa pravdepodobne modlili – 
to robí väčšina z nás - aj keď sme úplní ateisti - v tých najťažších 
momentoch nášho života. Prečo on prežil a jeho susedia nie? 

Som veriaci človek, milujem Ježiša Krista a verím, že v Biblii 
máme odpovede na mnohé otázky. A tak, keď sa pozriem do 
Božieho slova, vidím tam odpoveď aj na túto otázku. Zlo a z 
neho vyplývajúce utrpenie sú súčasťou tohto sveta. Bolesť a ťaž-
kosti, ktoré vyplývajú zo zla, ktoré sa tu deje, nám signalizujú na 
stav, v ktorom sa nachádza táto planéta. Táto zemeguľa nie je v 
stave, v akom ju Boh zamýšľal mať. Boh stvoril dokonalý, bez-

hriešny svet. Vstupom hriechu do tohto sveta vstúpilo do sveta 
zlo a utrpenie. Prišlo ako dôsledok nášho odchodu od Boha, 
ako dôsledok ľudského hriechu a vzbury. Či chceme, alebo nie, 
každý z nás má v sebe veľa zla. Dokážeme si škodiť, dokážeme 
nenávidieť druhých, dokážeme stráviť život v porovnávaní sa, v 
túžbe hnať sa za tým, aby sme to tomu druhému človeku ukázali 
a okorenili. Dokážeme sa hnevať, hádať, závidieť si a dokážeme 
po sebe strieľať a odpaľovať rakety na druhých. Pred tisíckami 
rokov praveký človek zabil svojho soka oštepom. Pred storočia-
mi sa armády vraždili mečmi a kráľov odstraňovali ich poddaní 
tým, že im nasypali do jedla jed. Dnes nič nenasvedčuje tomu, 
že sa človek zlepšil. Dokonca nám ani nič neukazuje na to, že 
máme v sebe potenciál sa zlepšiť. Nemáme. Od pádu Adama a 
Evy do hriechu sa rodíme a zomierame ako hriechom a zlom 
ovplyvnené ľudské bytosti. Nevieme si pomôcť a ani o tisíc ro-
kov sa nevyvinieme do stavu svätej dobroty a harmónie. 

Zlo a bolesť, utrpenie a všetko to, čo z toho vyplýva má však 
ešte ďalšiu úlohu. Sú výzvou k návratu na cestu života. Uvedo-
menie si, že zlo je súčasťou nás samotných a že sa tu dejú a budú 
diať zlé veci nás vedie k uvedomeniu si svojej bezmocnosti a 
obmedzenosti. Nie sme nesmrteľné a dokonalé ľudské bytosti. 
Sme koneční ľudia  ktorí ani nevieme meniť svoje správanie a 
svoju prirodzenosť. Nedokážeme to sami urobiť. Na to potre-
bujeme Boha. 

Spomenul som Ježišov príbeh o pádu veže v meste Siloe. 
Na konci tohto príbehu Ježiš varuje poslucháčov, že keď nebu-
dú činiť pokánie, podobne zahynú. Nemyslí na to, že na nich 
spadne iná veža. Myslí na to, že ak je človek zlý a nevie si sám 
pomôcť, potom jeho vyhliadky na večnosť sú veľmi tmavé. Člo-
vek bez odpustenia a milosti zahynie pre večnosť. Toto je Ježišo-
vo varovanie. Ježiš o niečo neskôr ponúka alternatívu a hovorí 
o Božom kráľovstve, o večnosti na mieste bez plaču, bez bolesti, 
bez zla a bez hriechu. To je jediné miesto, kde môže človek zažiť 
to, po čom tak veľmi túžime na tejto zemi. Bez pokánia sa tam 
však nedostaneme.  

Akákoľvek zlá a bolestivá udalosť v našom živote je teda 
výzvou k pokániu a k návratu k Bohu, kde môžeme všetko to, 
kým sme a čo je v nás, zložiť pod Kristov kríž. Zároveň to všetko 
je pre nás strohou pripomienkou toho, že život je krátky a že ho 
nežijeme pre túto časnosť, ale pre večnosť. Zlo, utrpenie a bolesť 
v našom živote sú megafónom, Božím mikrofónom, cez ktorý 
nám Boh chce hlasno poukázať na to, že život na tejto zemi nie 
je to, pre čo sme boli stvorení. Choroby, vojny, hladomor, ha-
várie a nešťastia … to všetko je poukaz na to, že tu niečo nie je 
v poriadku. Napraviť to prišiel Ježiš Kristus, ktorý človeku po-
núka novú prirodzenosť, nové srdce a nový život. Zabudnime 
na predstavu, že sa ako ľudstvo dokážeme vylepšiť na takmer 
dokonalú úroveň. Naopak, vo vedomí si svojich nedostatkov 
príďme k Ježišovi a vezmime ponuku, ktorú nám dáva vo svojej 
obeti za naše hriechy.

Martin Tobák, kazateľ 

Pre dušu
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A 46 éves Asztalos Dusan Komáromban született, szüleivel és testvérével a szomszé-
dos Imelyen lakott. Itt járta ki az alapiskolát, majd tanulmányait Komáromban folytatta, 
ahol elektroműszerészként érettségizett. Több mint húsz éve húzta őt a szíve Naszvadra, 
ahol feleségével Viktóriával és öt gyönyörű gyermekükkel élnek. Az egész család aktívan 
bekapcsolódik a helyi Csemadok életébe, hiszen minden néptáncolnak, rendezvényekre 
járnak, de  kiveszik a részüket a szervezésből is. Dusan szeret sportolni – több mint tíz éve 
jégkorongozik, 25 évig aktív tagja és versenyzője volt a helyi karateegyesületnek, és a helyi 
Back Archer Íjászklub alapítói között is ott volt. Ahogy mondani szokás, száz éve ismerjük 
egymást, ezért engedjék meg, hogy a beszélgetés tegeződve készüljön.
Régen találkoztunk, mi történt veled az elmúlt 25 évben?

Még 2000-ben vállalkozni kezdtem és már több területen kipróbáltam magam, mint 
a szórakoztatóipar, mezőgazdaság, de üzletkötőként is. 14 évvel ezelőtt alapítottam meg a 
megújuló energiaforrásokra irányuló cégemet a Grunpowertech Kft.-t. Napelemes rend-
szerek, hőszivattyúk, fűtés-hűtés, rekuperációs rendszerek eladását és szerelését kínáljuk. 
Idénytől függően 18-22 embernek adunk munkát Naszvadról és környékéről.
Mindig vállalkozó szeretettél volna lenni? Sok konkurenciaképes vállalkozó van a ré-
gióban?

Szerintem igen. 15 éves lehettem, amikor Tomival, a testvéremmel már közös fóli-
ánk volt. Nagyon tudtunk örülni a kemény munkával megkeresett pénznek. Vállalkozni 
25 évesen kezdtem és természetesen voltak kételyeim, hogy valóra tudom-e majd váltani 
a terveimet, de az idő majd megmutatja meddig jutunk el. A konkurenciához csak annyit 
mondanék, hogy elengedhetetlen ahhoz, hogy az egészséges üzlet fennmaradjon.
Miért döntöttél úgy, hogy éppen Naszvadon vágsz bele a vállalkozásába?

A hely adta magát, mivel itt éllek és nem is készülök innen sehová. A régió érdekes, 
közel van Nyitra, Pozsony, Dunaszerdahely, azok a régiók, ahol sokat dolgozunk. Vállal-
kozó szemmel nagyon nagy előnynek tartom Naszvadon a helyi ipari park kialakítását, 
ahol kedvező áron tudtunk telket vásárolni és felépítettük a vállalkozásunkhoz szükséges 
raktár- és irodahelyiségeket. Ez az ipari terület nagy előny a helyi vállalkozók és a nagyobb 
cégek számára, akik helyet keresnek a vállalkozásuk bővítésére. Ez pedig mindenki számá-
ra pozitív dolog, hiszen minél több lesz a cég Naszvadon, annál több lesz a munkalehetőség 
is.
Szerinted van különbség a szakmájában vállalkozó fiatal és idősebb vállalkozók kö-
zött?

Nem látok nagy különbséget közöttük. Ismerek fiatal, ambícióval teli üzletembereket 
és ugyanúgy idősebb, igazán dörzsölt, tapasztalatokkal teli üzletembert is. Szerintem idő-
vel az elsőből lesz a második. A vállalkozónak szorgalmasnak, kitartónak, éles eszűnek kell 
lennie, és nem árt egy kis szerencse sem – akár fiatal, akár idős.

A vállalkozásod szempontjából inspiráló helynek számít Naszvad?
Őszintén szólva nem sokat dolgozunk Naszvadon. Az interneten reklámozzuk szol-

gáltatásainkat és többnyire Dunaszerdahely, Pozsony irányában dolgozunk. Persze helyi 
vállalkozókkal – Kovačic Daniel tervező és Tóth Róbert RotoBau Kft. építészeti cég –  is 
együttműködünk. Az nem volt kérdés, hogy a cég telephelye Naszvadon lesz, ideális hely a 
vállalkozásunk számára.
Hogy látod a magadat 5-10 év múlva a városban?

Ez nehéz kérdés. Valószínűleg továbbra is a Grunpowertech Kft. ügyvezető igazgatója 
és tulajdonosa leszek. Amíg az egészségem engedi szeretnék a Pettyem néptánccsoportban 
táncolni, hokizni járni, és az sincs kizárva, hogy addigra már nagyapa lesz belőlem. Nincs 
semmi nagy tervem, csak becsülettel, alázattal tenni a dolgom.
Milyen pluszt kínálsz és biztosítasz a vállalkozásoddal a városban, a régióban élőknek?

A naszvadi és az imelyi ügyfeleinknek speciális kedvezményeket adunk, akár isme-
rős, akár nem. Az igaz hogy ezt sehol nem reklámozzuk, talán most (mosolyogja el magát 
Dusan).
Érdemes külső szemlélő segítségét is kérni induláskor, különösen olyanét, aki szakértői 
szemmel segíthet a kezdeti nehézségekben, és tanácsokkal, visszajelzésekkel láthat el, 
hogy hogyan tovább. Téged is segített valaki a háttérből?

A vállalkozásom elején a szüleimtől kértem tanácsot. Édesanyám egy vérbeli üzle-
tasszony, öröm volt nézni, ahogy a kofákkal tárgyal. Az édesapámtól nagyon sok technikai 
dolgot tanultam, mivel víz- és gázszerelő volt. Az elején sokat segített, sajnos már nincs 
közöttünk. Amikor üzletkötőként vállalkoztam, nagyon sokat tanultam a korrekt üzletről. 
Sokat tanultam a saját hibáimból, de azokból is, amit a környezetemben élők követtek el. 
Manapság iskolázásokra, termékbemutatókra, továbbképzésekre járunk, ami előbbre tudja 
vinni vállalkozásunkat.
Magánvállalkozóként mindig egy lépéssel előbbre kell tervezni. Milyen terveid vannak 
az idei év végéig?

A fő terv befejezni mindent, amit elkezdtünk és azt is amit megígértünk, hogy befe-
jezünk. Jövőre nagyszabású terveink vannak, mint az új támogatási program elindítása, új 
munkahelyek teremtése, raktár megnagyobbítása. Az ősszel pedig városi képviselőjelöltként 
a Szövetség párt színeiben megmérettetem magam az önkormányzati választásokon.
Milyen most a járvány, az infláció és a háború kellős közepén vállalkozónak lenni?

Most, hogy az energiaválság, háborúk, járványok korát éljük, nagyon keresettek a 
szolgáltatásaink. Az elszabaduló energiaárak mellett nagyon fontos lett a háztartások és a 
cégek számára az energiamegtakarítás. Vásárlóinknak mindig a számukra legoptimálisabb 
megoldást javasoljuk, és segítünk kihasználni a lehetséges állami támogatásokat is. 

Miért szeretsz Naszvadon élni? Ha lehetőséged volna, például a városi képvise-
lő-testület tagjaként hozzájárulni a város fejlesztéséhez, milyen ötleteid volnának, mi-
lyen megoldásokat tudnál kínálni a város lakosságát foglalkoztató problémákra?

Naszvadhoz köt a családom, a barátaim, a cégem, és több munka melletti tevékeny-
ségem, mint a Csemadok vagy a Szülői Szövetség. Ha elnyerem az emberek bizalmát és be-
választanak a képviselő-testületbe, nem sok mindenen változtatnék, de persze mindig van 
mit csiszolni. Szerintem városunk jó irányba tart. Gondolok többek között a fürdő megépí-
tésére, a járdák építésére, az új sportolási lehetőségek kialakítására, a közbiztonság erősítése 
és a kulturális programokra sem lehet panasz. Szerintem nagyon fontos tartani ezt az irányt 
és alázatos munkával előbbre vinni városunkat ezen a úton. Viszont az energiamegtaka-
rítás terén hasznos tanácsokat tudnék adni. Mivel számomra nagyon fontos a tisztaság és 
a közbiztonság, ezért biztosan támogatnék minden olyan ötletet és megvalósítást, amivel 
hozzájárulnánk ezek javításához.

Örültem és köszönöm a beszélgetést. Varga Ildikó

Naszvadi vállalkozók - Podnikatelia z Nesvád
Naszvad az életre és a vállalkozásra egyaránt ideális helyNaszvad az életre és a vállalkozásra egyaránt ideális hely
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46-ročný Dušan Asztalos sa narodil v Komárne, s rodičmi a bratom žil v sused-
nej obci Imeľ. Tu chodil do základnej školy, potom v štúdiu pokračoval v Komárne, 
kde získal maturitu ako mechanik-elektronik. Už viac ako dvadsať rokov ho srdce pri-
tiahlo do Nesvád, kde žije s manželkou Viktóriou a ich piatimi krásnymi deťmi. Do 
života miestnej organizácie Csemadoku sa aktívne zapája celá rodina, keďže tancujú 
ľudovom súbore, chodia na akcie, ale podieľajú sa aj na organizácii. Dušan má rád aj 
šport - viac ako desať rokov hrá hokej, 25 rokov bol aktívnym členom a pretekárom 
miestneho karate klubu a bol jedným zo zakladateľov miestneho lukostreleckého klu-
bu Back Archer. Ako sa hovorí, poznáme sa už sto rokov, tak dovoľte, aby sme si počas 
rozhovoru tykali.
Dávno sme sa nevideli, čo sa stalo s Tebou za posledných 25 rokov?

Ešte v roku 2000 som začal podnikať a pracoval som vo viacerých odvetviach, 
ako zábavný priemysel, poľnohospodárstvo, ale aj ako obchodný zástupca. Pred 14 
rokmi som založil firmu Grunpowertech s.r.o., ktorá sa zaoberá predajom a montážou 
obnoviteľných zdrojov energie ako fotovoltika, tepelné čerpadlá, kúrenia-chladenie, 
rekuperácie. V závislosti od sezóny zamestnávame približne 18-22 ľudí z  Nesvád a 
okolia.
Vždy si chcel byť podnikateľom? Je v regióne veľa konkurencieschopných podni-
kateľov?

Myslím si, že áno. Mohol som mať 15 rokov, kedy sme už mali s bratom Tomim 
spoločnú fóliu. Veľmi sme sa vedeli tešiť z ťažko zarobených peňazí. S podnikaním 
som začal ako 25-ročný a samozrejme, mal som pochybnosti, či sa mi podarí pretaviť 
moje plány do reality, no čas ukáže, ako ďaleko sa dostaneme. Ku konkurencii by som 
povedal len toľko, že je nevyhnutný pre zdravý biznis.
Prečo si sa rozhodol začať podnikať v Nesvadoch?

Miesto bolo samozrejmé, keďže tu bývam a nikam sa ani nechystám. Región je 
zaujímavý, je blízko Nitra, Bratislava, Dunajská Streda, regióny, kde veľa pracujeme. 
Z podnikateľského hľadiska považujem za veľmi veľkú výhodu vytvorenie miestneho 
priemyselného parku v Naszvad, kde sa nám podarilo kúpiť pozemok za výhodnú cenu 
a vybudovať potrebné skladové a kancelárske priestory pre naše podnikanie. Veľkou 
výhodou Nesvád je priemyselná zóna, kde sme si mohli kúpiť pozemok za výhodnú 
cenu a mohli sme si postaviť skladové a kancelárske priestory. Je to obrovská výhoda aj 
pre miestnych podnikateľov, ale aj pre väčšie firmy, ktoré hľadajú miesto na rozšírenie 
svojej výroby či skladov. Čím viac firiem, tým viac pracovných možností v Nesvadoch.
Čo si myslíš, je vo tvojej profesii rozdiel medzi mladými a staršími podnikateľmi?

Nevidím medzi nimi veľký rozdiel. Poznám mladých ambicióznych podnika-
teľov aj starších skúsenosťami ostrieľaných. Poznám mladých, ambicióznych podni-
kateľov, a takisto aj starších, naozaj ostrieľaných, skúsených. Myslím, že z prvého sa 
časom stane to druhé. Podnikateľ musí byť pracovitý, vytrvalý, bystrý a nezaškodí ani 
trocha šťastia – či je mladý, či je starý.
Sú Nesvady inšpiratívnym miestom pre tvoje podnikanie?

Poviem úprimne, že veľmi málo pracujeme v  Nesvadoch. Sme zameraný na 
internetovú reklamu a pracujeme väčšinou na smer Dunajská Streda, Bratislava. Sa-
mozrejme spolupracujeme aj s miestnymi podnikateľmi – projektantom Danielom 
Kovačicom a architektonickou firmou RotoBau Kft. Róberta Tótha. Nebolo pochýb o 
tom, že sídlo spoločnosti bude v Nesvadoch, sú tu ideálne podmienky na podnikanie.
Kde sa vidíš v meste o 5-10 rokov?

To je ťažká otázka. Pravdepodobne budem aj naďalej konateľom a majiteľom fir-
my Grunpowertecht. Kým mi zdravie dovolí, chcem tancovať vo folklórnom súbore 
Pettyem, hrať hokej a nie je vylúčené, že sa dovtedy stanem starým otcom. Nemám 
žiadne veľké plány, len svoju prácu robiť svedomito, so cťou a pokorou.
Aké výhody ponúkaš a poskytuješ so svojim podnikaním ľuďom žijúcim v meste 

a regióne?
Našim zákazníkom z Nesvád a Imeľa poskytujeme špeciálne zľavy, či už ich 

poznáme alebo nie. Je pravda, že to nikde nepropagujeme, možno teraz (usmeje sa 
Dušan).
Pri začiatkoch sa oplatí požiadať o pomoc externého pozorovateľa, najmä niekoho, 
kto vie odborným okom pomôcť pri počiatočných ťažkostiach a poskytne rady a 
spätnú väzbu, ako postupovať. Pomáhal Ti niekto v pozadí?

Na začiatku podnikania som o radu požiadal rodičov. Moja mama má obchod v 
krvi, bolo mi potešením sledovať, ako vyjednávala. Veľa technických vedomostí som 
získal od svojho otca, keďže bol inštalatér vody a plynu. V začiatkoch mi veľmi pomá-
hal, bohužiaľ, už nie je medzi nami. Keď som podnikal ako obchodný zástupca, veľa 
som sa naučil o férovom podnikaní. Veľa som sa naučil na vlastných chybách, ale aj z 
chýb druhých. V súčasnosti absolvujeme školenia, semináre a podobné aktivity, vďaka 
ktorým môžeme posunúť naše podnikanie o krok vpred.
Ako súkromný podnikateľ musíš vždy plánovať o krok dopredu. Aké máš plány do 
konca tohto roka?

Hlavným plánom je dokončiť všetko, čo sme začali a aj to, čo sme sľúbili do-
končiť. Na budúci rok máme veľké plány, ako je spustenie dotačného programu pod-
pory, vytvorenie nových pracovných miest a rozšírenie skladu. Na jeseň v komunálny-
ch voľbách kandidujem do mestského zastupiteľstva vo farbách strany Aliancie.
Aké je byť podnikateľom uprostred epidémie, inflácie a vojny?

Teraz, keď žijeme v dobe energetickej krízy, vojen a pandémie, sú naše služby 
veľmi žiadané. Okrem raketového rastu cien energií sa pre domácnosti a firmy stala 
veľmi dôležitá aj úspora energie. Zákazníkom vždy ponúkneme to najoptimálnejšie 
riešenie a pomôžeme im využiť prípadné štátne dotácie.
Prečo žiješ rád v Nesvadoch? Ak by si mal možnosť, napríklad ako poslanec mest-
ského zastupiteľstva, prispieť k rozvoju mesta, aké by si mal nápady, aké riešenia by 
si mohol ponúknuť na problémy obyvateľov mesta?

K Nesvadom ma viaže moja rodina, priatelia, firma a viaceré moje voľnočasové 
aktivity, ako Csemadok alebo rodičovské združenie.

Ak si získam dôveru ľudí a budem zvolený do zastupiteľstva, veľa by som neme-
nil, ale samozrejme, vždy je čo vylepšovať. Myslím si, že naše mesto sa vydalo správ-
nym smerom. Mám na mysli okrem iného vybudovanie kúpaliska, výstavbu chodní-
kov, vytvorenie nových športovísk, posilnenie verejnej bezpečnosti a ani na kultúrne 
podujatia sa nemôžeme sťažovať. Myslím si, že je veľmi dôležité pokračovať v tomto 
smere a svedomitou prácou posunúť naše mesto ďalej na tejto ceste. Vedel by som však 
poskytnúť užitočné rady týkajúce sa šetrenia energiou. Keďže čistota a verejná bezpeč-
nosť sú pre mňa veľmi dôležité, určite by som podporil každý nápad a realizáciu, ktorá 
by prispela k ich zlepšeniu. 

Tešilo ma a ďakujem za rozhovor. Ildikó Varga

Nesvady sú ideálnym miestom na život a podnikanieNesvady sú ideálnym miestom na život a podnikanie
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Ismeretségünk talán egy évtizede egy közös munkával kezdődött, ezért a tege-
ződő mód az interjúban. Mindig is csodáltam az optimizmusát, határozottságát, nincs 
olyan helyzet, amit ne tudna megoldani. Szerintem nincs olyan lakosa Naszvadnak, aki 
nem ismerné őt. Kelemen Zoltánnal beszélgettünk a kisüzemről, családról, munkáról, 
célokról.
Ritka pillanatok egyike, hogy azt kérem, magadról mesélj először.

Naszvadon születtem és talán már ekkor eldőlt, hogy ízig-vérig naszvadi leszek, 
vagyok. Az alapiskola után az érsekújvári Elektrotechnikai Szakközépiskolában érett-
ségiztem, majd villamosmérnöknek tanultam tovább a távoli Moszkvában. Ezen évek 
alatt ismertem meg a párom, akivel már 33 éve alkotunk családot. A tanulmányaink 
befejezése után nem volt kérdés, visszatértünk Naszvadra, ahol ma is élünk. Két fiunk 
van - András és Ádám.
Hogyan alakult a munkavállalásod és a karriered?

Aktív pályafutásomat 1991-ben Komáromban kezdtem a Számítástechnikai vál-
lalat komáromi kirendeltségének vezetőjeként. 2003-tól a komáromi kórház műszaki 
igazgatóhelyettese voltam. A 2000-es évek igazi turbulens idők voltak az életemben. 
2012-től itthon, Naszvadon dolgozom, a helyi kisüzemet igazgatóként vezetem.
Kisüzem. Ezt a megnevezést sokszor hallottam már tőled, és most arra kérlek, hogy 
mesélj egy kicsit a cégről, mutasd be.

A naszvadi helyi kisüzem a hetvenes évek végén alakult. A feladata a falu min-
dennapi életével járó munkák elvégzése volt. Annak idején dolgoztak itt kőművesek, 
sofőrök, gépészek, saját asztalosműhellyel rendelkezett, és dolgoztak itt még sokan má-
sok, akiket nem is tudok hirtelen felsorolni. A kisüzem dolgozói mindenhol ott voltak, 
ahol önkormányzati fejlesztés, beruházás történt a faluban. Aztán a rendszerváltás után 
fokozatosan leépültek az egyes részlegek.

Visszatekintve minden tiszteletem elődömé, Mátyus Jánosé, aki a 2012-es nyug-
díjba vonulásáig vezette céget. Ma már komoly elképzelésem van arról, hogy milyen 
kihívásokkal kellett megküzdenie.

Ekkor kerültem én a cég élére. Az idők változása egyre nagyobb kihívásokkal 
szembesített, és ez hozta meg annak a szükségességét, hogy a cég jogi formája változ-
zon. 2017-től a VPS Nesvady Kft.-ként működik – ennek a formának minden előnyével 
és hátrányával.
A rendszerváltozás előtt jól működő és hasznos céget, mint annyi minden bevált 
dolgot, az új kornak sikerült leépítenie. Az idő azonban bizonyítja, hogy sok olyan 
dolgot szüntettünk be, ami hasznos volt és újra építésbe kellett kezdeni. Tíz éve ve-
zeted a céget, hol tartasz az újraépítésben?

Úgy gondolom, hogy az elmúlt években sikerült egy sikeres és életképes céget fel-
építenem, amely megfelel a mai elvárásoknak. Jelen pillanatban a város „mindenesei” 
vagyunk. A városban felmerülő technikai problémák többségét lehetőség szerint ne-
künk kell megoldanunk.

Feladatunk a közterületek tisztán és rendben tartása, a kaszálás, a közvilágítás és a 
hangosbemondó karbantartása, az utak javítása. Nem hiányzunk a rendezvények lebo-
nyolításánál sem. Munka van bőségesen, és sokszor nem is tudatosítják az itt élők, hogy 
a már felsoroltak mellett szemetet szedünk, gondozzuk a temetőt, öntözzük a növénye-
ket. Kollégáimmal igyekszünk a munkánkat becsületesen elvégezni, és közben lépést 
tartani a kor követelményeivel.
Tényleg nagyon széleskörű a cég tevékenysége. Gondolom, hogy az emberi munkát 
segítő egyre modernebb gépek beszerzése is folyik.

Folyamatosan és saját erőből bővítjük a gépparkunkat. Az elmúlt időszakban a 
gépparkunk Tatra tehergépkocsikkal, JCB 3CX földmunkagéppel, ATLAS markolóval, 
dózerrel, de sóderosztályozóval, furgonnal, a téli útkarbantartáshoz szükséges szóróval 
is bővült. Az eszközbeszerzést továbbra is folytatni kell, mert meg kell újulni a gép-
parknak.
Gondolom a munkahelyed teljes embert és állandó készenlétet kíván. Mire jut még 
időd a munka mellett?

Aktív tagja vagyok a közösségnek. A Naszvadiak Polgári Egyesülete elnökének 
választottak és a társaimmal talán a legfontosabb projektünk a Novum Naswod közéleti 
lap kiadása. 2011-től a lapot rendszeresen  és ingyenesen juttatjuk el minden naszvadi 
és anyalai háztartásba.

Társszervezői vagyunk az augusztus 20-i ünnepségeknek, régebben nagyon jól 
sikerült Mikulás-várókat szerveztünk a főtéren. Igazi civil önkéntes munkát végzünk 
a közösség javára.
Azok közé tartozol, akik nem csak a levegőbe beszélnek, kritizálnak, hanem megol-
dásokat kínálsz és cselekszel. Teszed ezt városi képviselőként is.

Régóta vagyok a helyi önkormányzat képviselője. Látom, hogy a város milyen ko-
moly fejlődésen ment keresztül, és bízom benne, hogy ez a fejlődés megállíthatatlan. 
Teljesen tőlünk függ, hogy milyen lesz a közös utunk. Az embereknek ma nem konfron-
tációra, ellenségeskedésre, egymásra mutogatásra, felelőtlen igéretekre  van szükségük, 
hanem olyan képviseletre, amely előre viszi a közösséget. Fontos egymás tisztelete és 
munkájának elismerése.

Járvány, infláció, háború – a mindennapi életünkön kívül az önkormányzatokat 
is komolyan érintik. Sokan talán bele sem gondolnak abba, hogy a jelenlegi helyzetben 
mennyire fontos a tapasztalatokra épülő és racionális döntések meghozatala. A városi 
képviselőktől az október 29-i önkormányzati választások után az emberek még nagyobb 
felelősséget várnak majd el. A lakosok a város vezetésétől és a képviselőktől is lehető 
legjobb döntéseket várják, hiszen azok mindannyiunk életére kihatnak majd.

Az elmúlt időszak – a koronavírus járvány, most a háború – szerintem mindenre 
rányomta a bélyegét. Már most látszik, hogy a háború gazdasági  következményei még 
súlyosabbak lesznek, mint feltételezhettük, a hiányt már most érzik az önkormányzatok. 
Mindenhez felelősségteljesen kell hozzáállni. Az embereknek nem ígéretekre, hanem 
határozott cselekedetekre, előrelátásra és megfontolt döntésekre van szükségük. Bízom 
és hiszek az észszerű döntésekben. 

Munkámat mindig felelősségteljesen végzem, igéreteimet betartom és ragaszko-
dom az elveimhez. Célom továbbra is a polgárokért és Naszvadért dolgozni. 

Az idei önkormányzati választásokon a Szövetség – Aliancia párt listáján indulok 
képviselő-jelöltként. Az embernek tudnia kell, hogy hová tartozik, de minden esetben 
meg kell maradnia EMBER-nek.

Köszönöm a beszélgetést. Varga Ildikó

Az embernek tudnia kell, hogy hová tartozikAz embernek tudnia kell, hogy hová tartozik
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Zoznámili sme sa asi pred desiatimi rokmi, keď sme sa stretli pri spoločnej práci, 
preto tykanie počas rozhovoru. Vždy som obdivovala jeho optimizmus, rozhodnosť, 
neexistuje situácia, ktorú by nevedel vyriešiť. Myslím si, že v Nesvadoch sa nenájde 
človek, ktorý by ho nepoznal. So Zoltánom Kelemenom sme sa rozprávali o firme, o 
rodine, o práci a cieľoch.
Je to jeden z tých zriedkavých momentov, keď Ťa prosím, aby si rozprával o sebe.

Narodil som sa v Nesvadoch a možno už vtedy bolo rozhodnuté, že navždy bu-
dem do špiku kostí Nesvadčan. Po základnej škole som maturoval na Strednej elektro-
technickej škole v Nových Zámkoch, potom som pokračoval v štúdiu elektrotechniky 
v ďalekej Moskve. Počas týchto rokov som spoznal manželku, s ktorou tvoríme rodinu 
už 33 rokov. Po ukončení štúdia medzi nami nebola otázka a vrátili sme sa do Nesvád, 
kde žijeme dodnes. Máme dvoch synov - Andrása a Ádáma.
Ako sa vyvíjala tvoja kariéra?

Aktívnu kariéru som začal v roku 1991 v Komárne ako vedúci  pobočky Podni-
ku výpočtovej techmiky Bratislava. Od roku 2003 som bol technickým námestníkom 
riaditeľa nemocnice v Komárne. Roky 2000 boli v mojom živote skutočne turbulentné. 
Od roku 2012 pracujem tu v Nesvadoch a riadim Verejnoprospešné služby Nesvady  
ako Nesvadčania poznajú „prevádzkáreň”.
Prevádzkáreň - tento názov som od Teba počula už veľakrát a teraz Ťa poprosím, 
aby si mi povedal niečo o spoločnosti, predstavil ju.

 Organizácia Verejnoprospešné služby obce Nesvady bola založená koncom se-
demdesiatych rokov ako príspevková organizácia obce. Jej úlohou bolo plniť úlohy 
spojené s každodenným životom obce. V tom čase tu pracovali murári, vodiči, strojní-
ci, mala vlastnú stolársku dielňu a pracovalo tu mnohí ďalších ľudí, ktorých teraz ani 
neviem vymenovať. Zamestnanci organizácie boli všade, kde sa v obci investovalo. Po 
nežnej revolúcii sa jednotlivé oddelenia začali postupne redukovať.

Keď sa obzriem späť, všetka moja úcta patrí môjmu predchodcovi, Jánovi Má-
tyusovi, ktorý viedol organizáciu až do svojho odchodu do dôchodku v januári 2012. 
Mám jasnú predstavu o výzvach, ktorým musel čeliť.

V decembri 2011 ma vymenovali za riaditeľa. Meniacou sa dobou príspevková 
organizácia obce čelila čoraz väčším výzvam, a to vyvolalo potrebu zmeny právnej for-
my. Od roku 2017 funguje VPS Nesvady ako spoločnosť s ručením obmedzením – so 
všetkými výhodami a nevýhodami tejto formy podnikania.
Pred revolúciou dobre fungujúcu a užitočnú organizáciu, ako aj toľko osvedčených 
vecí, dokázala nová doba zredukovať. Čas však ukázal, že sme zničili mnohé uži-
točné veci a museli sme začať stavať odznova. Spoločnosť vedieš desať rokov, kde 
ste pri znovubudovaní?

Verím, že sa mi za posledné roky podarilo vybudovať úspešnú a životaschopnú 
spoločnosť, ktorá spĺňa dnešné očakávania. Momentálne robíme pre mesto „všetko”. 
Ak je to možné, riešime väčšinu technických problémov, ktoré v meste vznikajú.

Našou úlohou je udržiavať čistotu a poriadok na verejných priestranstvách, ko-
senie, údržba verejného osvetlenia a mestského rozhlasu, opravovať cesty. Nechýbame 
ani pri organizovaní podujatía ako aj pri technickom zabezpečení. Práce je dosť a ľu-
dia, ktorí tu žijú, si často ani neuvedomujú, že okrem už vymenovaných úloh zbierame 
aj smeti, staráme sa o cintorín, polievame zeleň. S kolegami robíme svoju prácu  poc-
tivo a zároveň snažíme držať krok s požiadavkami doby.
Agenda spoločnosti je naozaj veľmi široká. Myslím si, že prebieha aj obstarávanie 
čoraz modernejších strojov na pomoc pracovníkov.

Svoj strojový park rozširujeme neustále a z vlastných zdrojov. V uplynulom 
období sa náš strojový park rozšíril o nákladné autá Tatra, rýpadlo-nakladač JCB 
3CX, bager ATLAS, buldozér, ale aj o triedičku štrku, dodávku a sypač potrebný na 
zimnú údržbu ciest. Nákup techniky musí pokračovať, pretože postupne treba obnoviť 

strojový park.
Predpokladám, že Tvoje pracovisko si vyžaduje úplného človeka a neustálu pohoto-
vosť. Na čo Ti okrem práce zostáva čas?

Som aktívnym členom komunity. Bol som zvolený za predsedu Občianskeho zd-
ruženia Nesvadčanov – Naszvadiak Polgári Egyesülete. Našim najdôležitejším projek-
tom je vydávanie novín Novum Naswod. Od roku 2011 noviny distribuujeme  bezplat-
ne do všetkých domácností v Nesvadoch a v Aňali.

Sme spoluorganizátormi osláv 20. augusta, v minulosti sme organizovali veľmi 
úspešné mikulášske oslavy na hlavnom námestí. Robíme skutočnú občiansku dobro-
voľnícku prácu v prospech komunity.
Si jedným z tých, ktorí nerozprávajú do vzduchu a kritizujú, ale ponúkajú riešenia 
a konajú. Robíš to aj ako poslanec mestského zastupiteľstva.

Viac funkčných období som poslancom zastupiteľstva. Vidím rozvoj, ktorým 
mesto prešlo, a verím, že sa tento rozvoj je nezastaviteľný. Aká bude naša spoločná 
cesta, závisí jedine od nás. Ľudia nepotrebujú konfrontáciu, nevraživosť, osočovanie, 
nereálné sľuby, ale také zastupovanie, ktoré posúva komunitu dopredu. Je potrebná vzá-
jomná úcta a uznanie práce toho druhého.

Pandémia, inflácia, vojnový konflikt – okrem našho každodenného života  sú váž-
ne zasiahnuté aj samosprávy. Mnoho ľudí možno ani nepomyslí na to, aké dôležité je v 
súčasnej situácii robiť racionálne rozhodnutia na základe skúseností. Po komunálnych 
voľbách 29. októbra budú ľudia od poslancov mesta očakávať ešte väčšiu zodpovednosť. 
Obyvatelia mesta očakávajú od vedenia mesta a poslancov čo najlepšie rozhodnutia, 
keďže ovplyvnia životy nás všetkých.

Myslím si, že minulé obdobie – pandémia COVID-19, teraz vojnový konflikt –
na všetkom zanechalo svoje stopy. Už teraz je zrejmé, že ekonomické dôsledky vojno-
vého konfliktu budú oveľa vážnejšie, ako sme predpokladali, a samosprávy už teraz 
pociťujú deficit. Ku všetkému treba pristupovať zodpovedne. Ľudia nepotrebujú sľuby, 
ale rozhodné činy, predvídavosť a uvážené rozhodnutia. Dúfam a verím v racionálne 
rozhodnutia.

Svoju prácu vždy vykonávam zodpovedne, svoje sľuby dodržím a som verný svo-
jim zásadám. Mojim cieľom je pracovať pre občanov a pre Nesvady.

V tohtoročných komunálnych voľbách kandidujem do mestského zastupiteľstva 
na kandidátke strany Aliancia - Szövetség. 

Človek musí vedieť, kam patrí, no v každom prípade musí zostať ČLOVEKOM.
Ďakujem za rozhovor. Ildikó Varga

Človek musí vedieť, kam patríČlovek musí vedieť, kam patrí
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A 2018-2022-es 
választási időszakban
városunkban 
elért eredmények, beruházások 

Kultúra:

Zöldövezet:

Járdaprogram:

Tűzvédelem:

Kerékpárkölcsönző
állomások kiépítése
a városi
hivatalnál és a
termálfürdő
parkolójában
(12 kerékpár)

Thermál fürdő:

Sporthotel: 

A szállodai rész
felújítása, 
az épület 
hőszigetelése,
nyílászárók cseréje,
tetőrész felújítása

Szennyvíztisztító-
állomás bővítése,
melynek kapcsán
50%-kal 
növekedett
az állomás 
kapacitása 

Városi sírkert:

Felújítások:

Parkoló kiépítése
(Nefelejcs óvoda),
nyílászárók cseréje,
szociális helyiségek
teljeskörű
felújítása
(Kisgólya óvoda)

Ökológia:

1700 darab
komposztáló 
edény ingyenes 
kiosztása
a város lakóinak

A bejárati rész
nagykapu, ajtó 
és a kerítés,
valamint 
az illemhely
teljes körű cseréje

Artézi Park:

Szabadidő-sport:

tűzoltó

Járdák

HMK felújítása:
Nyílászárók, 
központi fűtés,
elektr. hálózat
cseréje,
az épület
hőszigetelése

Iskolaügy:

150 fa kiültetése
a Thermál fürdő
térségében,
további fák
kiültetése 
a Gútai úton

Új járdák építése,
Érsekújvári út,
Új utca, Gútai út,
üdülőközpont 
járdái,
összesen 3 km
hosszúságban 

Ökológia:

2 szaktanterem
(biológia, fizika)
és a könyvtár
helyiségeinek 
teljes körű
felújítása 

Szabadidő:

Kiszolgáló épületek,
raktárok, 
egyéb kiegészítők 
létrehozása,
melyek 
komfortosabbá
teszik a fürdőzők
szabadidejét

Újabb urnafal
megépítése,
illemhelyek
felújítása,
gondnoki 
munkahely
létrehozása

Nyílászárók 
cseréje:
a főtéri
8 lakásegységen,
és a volt 
egészségügyi
központon

Óvodák: 

Tájház:

A Tátra utca bekötő
útjának az Artézi
Parkba, valamint
a Park utca
térkövezése

Lakásépítési
program:

Gesztenyesoron
2 trafóállomás
kiépítése,
új utcasor
tervezetének
elkészítése

Az üdülőterület
és  az ipari park
infrastruktúrájának
kiépítése:

Járdák, 
utak aszfaltozása,
közvilágítás

Városszépítés:

Multifunkciós 
elektromos autó
beszerzése
a zöld övezet
öntözésére

Városháza 
felújítása:

Hőszigetelés,
nyílászárók ,
elektromos hálózat,
központi fűtés
cseréje és feljáró
a mozgássérülteknek

A tűzoltószertár
felújítása 
nyílászárók
cseréje,
az épület állagának
javítása

Pumpa 
sportpálya
megépítése 
kerékpárosok
számára (70m)

    Mindezek mellett városunk kamerarendszerét bővítettük, gyermek-
játszóteret hoztunk létre az üdülőövezetben, sportolásra alkamas ho-
mokpályát adtunk át a fürdő területén, az utolsó 2 évben sikeresen pá-
lyáztunk a Naszvadi Napokra. Támogattuk a katolikus templom felújí-
tását. A Nyitrai Vízművekkel közösen sikeresen pályáztunk a város csa-
tornahálózatának teljes körű kiépítésére 20 millió euro értékben, 
jelenleg folyik a közbeszerzés. A Slovak Telecom a. s. jóvoltából telepü-
lésünkön teljes körű optikai kábel lefektetésre került sor. 

   A 4 év alatt önerőből 2 millió, pályázat útján 2,3 tized millió eurót fektettünk be városunk fejlő-
désébe. Közben Naszvad Község városi rangot kapott, melyet büszkén viselünk  2020.  január 1-től. 

Molnár Zoltán, polgármester
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szabadidejét

Újabb urnafal
megépítése,
illemhelyek
felújítása,
gondnoki 
munkahely
létrehozása

Nyílászárók 
cseréje:
a főtéri
8 lakásegységen,
és a volt 
egészségügyi
központon

Óvodák: 

Tájház:

A Tátra utca bekötő
útjának az Artézi
Parkba, valamint
a Park utca
térkövezése

Lakásépítési
program:

Gesztenyesoron
2 trafóállomás
kiépítése,
új utcasor
tervezetének
elkészítése

Az üdülőterület
és  az ipari park
infrastruktúrájának
kiépítése:

Járdák, 
utak aszfaltozása,
közvilágítás

Városszépítés:

Multifunkciós 
elektromos autó
beszerzése
a zöld övezet
öntözésére

Városháza 
felújítása:

Hőszigetelés,
nyílászárók ,
elektromos hálózat,
központi fűtés
cseréje és feljáró
a mozgássérülteknek

A tűzoltószertár
felújítása 
nyílászárók
cseréje,
az épület állagának
javítása

Pumpa 
sportpálya
megépítése 
kerékpárosok
számára (70m)

    Mindezek mellett városunk kamerarendszerét bővítettük, gyermek-
játszóteret hoztunk létre az üdülőövezetben, sportolásra alkamas ho-
mokpályát adtunk át a fürdő területén, az utolsó 2 évben sikeresen pá-
lyáztunk a Naszvadi Napokra. Támogattuk a katolikus templom felújí-
tását. A Nyitrai Vízművekkel közösen sikeresen pályáztunk a város csa-
tornahálózatának teljes körű kiépítésére 20 millió euro értékben, 
jelenleg folyik a közbeszerzés. A Slovak Telecom a. s. jóvoltából telepü-
lésünkön teljes körű optikai kábel lefektetésre került sor. 

   A 4 év alatt önerőből 2 millió, pályázat útján 2,3 tized millió eurót fektettünk be városunk fejlő-
désébe. Közben Naszvad Község városi rangot kapott, melyet büszkén viselünk  2020.  január 1-től. 

Molnár Zoltán, polgármester
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Kultúra:

tűzoltó

Járdák

Zoltán Molnár, primátor

Rekonštrukcia 
MKS: 
dvere a okná, 
ústredné kúrenie, 
výmena elektrickej 
siete, 
tepelná izolácia 
budovy

Školstvo:

Kompletná 
rekonštrukcia
dvoch odborných 
učební 
(biológia, fyzika) 
a knižnice

Zeleň:

Výsadba 
150 stromov 
v areáli 
termálneho 
kúpaliska, 
výsadba ďalších 
stromov 
na Gútskej ceste

Chodníky:
Výstavba nových 
chodníkov: 
Novozámocká 
cesta, 
Gútska cesta, 
chodníky 
+ rekreačného 
strediska sp. 3 km
nových chodníkov

Ekológia:

Rozšírenie kapacít 
čistiarne 
odpadových vôd, 
čím sa zvýšila 
kapacita 
stanice o 50%

Protipožiarna 
ochrana:

Rekonštrukcia 
hasičskej zbrojnice: 
výmena okien,
dverí 
zlepšenie 
konštrukcie objektu

Voľný čas:

Odstavné stanice 
pre bicykle 
pri mestskom úrade 
a na parkovisku 
termálneho 
kúpaliska 
(12 bicyklov)

Termálne 
kúpalisko:
Budovanie 
obslužných budov, 
skladov a 
iných doplnkov, 
ktoré spríjemnia 
oddych 
návštevníkov

Mestský cintorín:

Vybudovanie 
ďalšej urnovej 
steny, 
rekonštrukcia 
sociálnych 
zariadení, 
vytvorenie 
pracoviska správcu

Šport hotel:

Obnova hotelovej 
časti: 
tepelná izolácia 
budovy, 
výmena okien 
a dverí, 
obnova strechy

Ekológia:

Bezplatná 
distribúcia
1700 nádob 
na kompostovanie 
pre obyvateľov 
mesta

Program 
výstavby 
bytov:

Výstavba dvoch 
trafostaníc
na Gaštanovom 
rade, príprava 
plánu novýh ulíc

Rekonštrukcie:
Výmena okien 
a dverí 
v 8 nájomných
bytov
na Hlavnom 
námestí 
a bývalom 
zdravotnom 
stredisku 

Materské školy:

Výstavba parkoviska
 pri MŠ Nezábudka, 
výmena okien a dverí 
v MŠ Bocianiky, 
kompletná 
rekonštrukcia 
sociálnych zariadení

Voľný čas, šport:

Výstavba 70 
metrov 
dlhej 
pumptrackovej 
dráhy 
pre cyklistov

Dom ľudových 
tradícií:
Rekonštrukcia 
vstupného 
priestora:
výmena hlavnej 
brány, 
dverí a plota, 
ako aj sociálnych 
zariadení

Výstavba 
infraštruktúry 
rekreačnej oblasti 
a priemyselného 
parku:
Asfaltovanie 
chodníkov, ciest, 
verejné 
osvetlenie

Skrášľovanie 
mesta:

Kúpa 
multifunkčného 
elektromobilu 
na polievanie 
zelene

Artézsky park:

Vydláždenie 
prístupovej cesty 
od Tatranskej ulice 
do Artézskeho parku 
a Parkovej ulice 
dlažobnými 
kockami

Rekonštrukcia 
mestského úradu:
Zateplenie budovy, 
výmena dverí a okien, 
 elektrického vedenia, 
ústredného kúrenia 
a vybudovanie 
bezbariérového 
vstupu do budovy

   Popri týchto činností sme v našom meste rozšírili kamerový systém, vytvorili 
ihrisko v rekreačnej zóne a zabezpečili pieskové ihrisko vhodné na športovanie 
v areáli termálneho kúpaliska. Za posledné dva roky sme podali úspešné 
projekty na organizovanie Nesvadských dní a podporili sme obnovu katolíc-
keho kostola. Spoločne so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou sme 
mali úspešný projekt na vybudovanie kanalizácie v meste v hodnote 20 milió-
nov eur. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie. Spoločnosť Slovak Tele-
kom položila optický kábel v našom meste.

    Počas štyroch rokov sme do rozvoja nášho mesta investovali 2 milióny  € z vlastných  zdrojov a 2,3 milióna € 
z projektov. Medzičasom obec Nesvady bola povýšená na mesto, ktorému sa hrdo hlásime od 1. januára 2020.

Rozvojové aktivity 
a úspechy mesta 
vo volebnom období 
2018-2022 
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Naszvadi Napok 2022
Szeptember első hétvégéjén megrendezésre kerültek 

a Naszvadi Napok. Az egész várost érintő kulturális ren-
dezvény gazdag programot kínált nemcsak a helyi lako-
soknak, de a környék szórakozni vágyó embereinek is. 

Pénteken az óvodások és iskolások futóversenyé-
vel indult a  nap. A  sportbizottság szervezett munkája 
által problémamentesen zajlott az esemény. A  gyere-
kek 7 kategóriában versenyeztek, külön a fiúk és külön 
a lányok alkottak csoportot. Minél fiatalabb korosztály 
versenyzett, annál nagyobb volt a versenyszellem. Vég-
eredményben 42 nyertes érmet, oklevelet és tárgyi jutal-
mat osztottak ki. A verseny kisebb balesettel (horzsolás) 
végződött.

Az Alapiskola szervezésében idén is megvalósult a 
„Volt diákok találkozója“ az iskola dísztermében. Ez az 
alkalom lehetőséget adott arra, hogy a résztvevők együtt 
örülhettek az újratalálkozásnak, az emlékek felidézésé-
nek, alkalmat adott egy kellemes beszélgetésre, a diáké-
vek felelevenítésére. A találkozón szívélyesen fogadtuk  
az iskola volt tanítóját és igazgatóját, Moravcsík Géza 
bácsit és nejét, Marika nénit. A  jelenlévők között vol-
tak visszatérő vendégek és megtiszteltek új látogatók is. 
Az ünnepélyen felszólat városunk polgármestere, Mol-
nár Zoltán és iskolánk igazgatója, egyben Nyitra megye 
képviselője is, Becse Norbert. Az emléklapok kiosztása 
után Gróg Esterházy János pályafutásának kiállítását te-
kinthették meg a résztvevők. Az esemény  állófogadás-
sal végződött az iskola éttermében.

Városunk önkormányzatának ünnepi ülésére a vá-
rosháza dísztermében került sor, amelyen a 2022-es 
év városi kitüntetéseit adták át. Naszvad város önkor-
mányzata elismerő oklevélben részesítette a következő 
személyeket és szervezeteket: Ryšavý Margitot, nyug-
díjba vonulása alkalmából, illetve településünk zökke-

nőmentes működése és fejlődése érdekében kifejtett 
tevékenységéért, Hengerics Ferencet, hosszan tartó 
munkásságáért a helyi önkéntes tűzoltószervezetben, 
a fiatal generáció számára tett példaértékű magatartá-
sáért és tenniakarásáért, Fekete Andrást, a lakosság-
csere 75. évfordulója alkalmából, illetve az éveken át 
tartó szoros baráti kapcsolatokért, Papp Imrénének, 
Rém polgármesterasszonyának a lakosságcsere 75. év-
fordulója alkalmából, valamint a hosszan tartó együtt-
működéséért városunkkal, a Sportklub Naszvadnak, a 
futballklub megalakulásának 95. évfordulója alkalmá-
ból, a Nyugdíjas Klub Naszvadnak, a klub megalakulá-
sának 35. évfordulója alkalmából, városunk jó hírnevé-
nek terjesztéséért itthon és külföldön egyaránt, Kollár 
Mihálynak, „In memoriam“ emléklap az élete folyamán 
kifejtett munkásságáért a kultúra és a pedagógia terén. 
Naszvad város polgármestere a 2022-es év Polgármeste-
ri díját JUDr. Haris Józsefnek, Naszvad díszpolgárának 
adományozta, városunk érdekében történő, hosszantar-
tó, fáradhatatlan munkásságáért. A díjazottak nevében 
JUDr. Haris József mondott ünnepi beszédet. Az ünne-
pi önkormányzati ülést és a díjátadást az NTV egyenes 
adásban közvetítette. A  péntek estét a „Kandráčovci“ 
népi zenekar élő koncertje koronázta meg. Sokan vol-
tak. A koncert után DJ Szemi discoja zárta a napot. 

A  kultúrház udvarán a szombat reggel sürgéssel 
forgással kezdődött. A  Kisüzem dolgozói kora reggel-
től a  főzőhelyek, padok, asztalok, székek elkészítésé-
vel foglalatoskodott. Rutinosan végezték munkájukat. 
A  délelőtt érkező főzőverseny csapatainak kész állo-
máshelyek voltak elkészítve. Elhelyezésüket a kultúrház 
alkalmazottai irányították. Volt mit tenniük, ugyanis 
a  versenybe 22 csapat jelentkezett főzőtudományának 
bemutatására. Míg a  főzőcsapatok érkeztek és készü-
lődtek, a  délelőtt folyamán egyidejűleg a  Naszvadiak 
XII. Fotóversenyének kértékelésére került sor a kultúr-
ház előcsrnokában. A versenyen idén 23 naszvadi lakos 
vett részt. A szakmai zsűrit a komáromi Helios Fotoclub 
tagjai alkották, akik a következő díjakat ítélték oda: ifjú-
sági kategória 1. helyezettje Kucsera Áron, 2. helyezettje 
Simonics Luca és 3. helyezettje Kucsera Ábel. Felnőtt 
kategória győztesei: 1. helyezett Nemes Kitty, 2. helye-
zett Asztalos Márta és Markusek Vanessa, 3. helyezett 
Dobosi Szilvia és Šefčík Miroslav. A képkiállítással egy-
bekötött verseny állófogadással ért véget. A futballpá-
lyán e közben a naszvadi Öreg fiúk futballcsapata ját-
szott baráti mérkőzést Rém futballcsapatával, ahol nem 
az eredmény volt a legfontosabb, hanem a viszont talál-
kozás örömén volt a hangsúly. Közben a kézművesek, 
árusok portékájukat készítették a kultúrház előtti lezárt 
útszakaszon. Megindultak a körhinták és csábító zené-
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vel csalogatni kezdték a gyerekeket. Mindenki a maga 
módján a szombat délutáni szórakozásra készülődött. 
Az YMCA önkéntes tagjainak támogatásával elkészült 
a játszóudvar. Voltak légvárak, ugrálóvárak, labirintu-
sok, csúszdák, kézműves foglalkozások, arcfestés, teto-
válás. Az „édes” jutalmak sem maradtak el. A játszóud-
var késő délutánig teltházzal működött. 

Szombaton, a lakosságcsere 75. évfordulója alkal-
mából koszorúzásra került sor a Naszvadiak Emlékmű-
vénél. Ezt az időszakot átélt és megélt lakosok létszáma 
egyre csökken, az emlékek halványodnak, de a hon-
vágy, a kötődés az emlékekben tovább él. A Csemadok 
helyi szervezetének és Sabrina Martinská kultúrmű-
sorával indult a megemlékezés. Beszédet mondott vá-
rosunk polgármestere, Molnár Zoltán, magyarországi 
vendégeink nevében Fekete András és az itt élők nevé-
ben Maglodská Alžbeta osztotta meg személyes élmé-
nyét nagyszülei új otthonratalálásáról. Az emlékezés 
koszorúit elhelyezte Naszvad Város Önkormányzata, 
Felsőszentiván, Kiskőrös, Nagyigmánd, Rém, Szulokba 
telepített naszvadiak delegációja, Csávoj, valamint he-
lyi szervezetek, intézmények, polgári társulások. 

Közvetlen a  koszorúzás után JUDr. Haris József 
„Falutól a városig“ című könybemutatójára került sor 

a Helyi Művelődési Központ nagytermében. A zártkö-
rű rendezvényen ünnepélyes kereteken belül került sor 
a könyv méltatására. Felszólalók között volt Bugár Béla, 
a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának volt alelnö-
ke és Sýkora Michal, a Városok és Falvak Szövetségének 
volt elnöke. 

Az ünnepéllyel egy időben a nagyszínpadon elkez-
dődött a  Népművészeti kavalkád, melyen városunk 
hagymányőrzői élményekben gazdag műsorral kedves-
kedtek a  közönségnek. A  népzenei esztrádműsorban 
helyi szervezetek léptek fel, akik odaadásukkal bizonyí-
tották, hogy településünk bőséges népművészeti érté-
kekkel rendelkezik. Elsőként a helyi Matica slovenská 
szervezetének kultúrműsorát láthatták, melyben a He-
lička gyermektánccsoport fellépését, majd az énekkar 
dalcsokrát hallhatta a közönség. Őket követte az idén 
megalakulásuk 35. évfordulóját ünneplő Nyugdíjas 
Klub Őszirózsa énekkara. Naszvad legnagyobb kul-
túregyesületének műsorában fellépett a  Pettyem nép-
tánccsoprt, a Búzavirág énekkar és a Viza citerazene-
kar.  A nézőtér megtelt. 

A nap előrehaladtával a  főzőversenyre is elkészül-
tek a finomabbnál finomabb ételek. A zsűrinek nehéz 
dolga volt. Három különböző kategóriában történtek 
értékelések. Gulyásfőzés, ételkülönlegesség (halászlé, 
pacal, őzgulyás, bárány, st.), legszebb főzőhely. Minden 
résztvevő figyelmességet kapott, illetve a győztes csapa-
tok tárgyi jutalomban is részesültek.

Ez idő alatt a piactéren szórakoztató gyerekműsor 
vette kezdetét. A város apraja nagyja kint volt a helyszí-
nen. A hajnalig tartó zenét a Malino Boss romazenekar 
biztosította. 

A főzőverseny után a kultúrház udvarán felállított 
nagyszínpadon a  Republic magyar rockegyüttes élő 
nagykoncertje következett. A koncert zökkenőmentes 
lefolyásához nagyban hozzájárult a „Decibel“ nevű tár-
saság, akik biztosították a hang-és fénytechnikát, illet-
ve a színpad megfelelő felállítását. A koncert hatalmas 
sikert aratott. A kultúrház udvara megtelt rajongókkal. 
Fergeteges hangulat uralkodott a koncert utolsó percé-
ig. A LED fal, a  láng effektusok, a görögtűz, a szikra-
szökőkút, a  konfetti effektusok látványban gazdag él-
ményt nyújtottak az egész koncert ideje alatt, és nem 
beszélve arról a hangulatról, amikor a közönség együtt 
énekelt az együttessel.  Jó volt ott lenni!

Az estét a „Régi csibészek“ népmulatsággal zárták.
Vasárnap a  hagyományos búcsú és kirakodóvásár 

folytatódott. A szokásos vasárnapi istentiszteletek után, 
a sportcsarnokban elkezdődött a női kézilabdatorna 4 
csapat részvételével. A  torna győztes csapata Naszvad 
lett, 2. helyen Gúta, 3. helyen Surány és 4. helyen Pár-
kány csapata végzett. A  torna legjobb góllövője Go-
gola Zara (Naszvad), legjobb kapusa Kocsner Dorina 

Pinke Ivett és a Republic együttes frontembere, Boros Csaba
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(Párkány) és a  leghasznosabb játékosa Kósa Viktória 
(Naszvad) lett. Ez után a bajnoki mérkőzés következett. 
A hazai csapat Kassa csapatát látta vendégül, ahol a ját-
szmában a vendégek alulmaradtak.

A Naszvadi Napok helyszíne vasárnap a tájház ud-
varába helyeződött át. Az időjárás a délelőtt folyamán 
huncutkodott, hol szemerkélt az eső, hol meg sütött 
a nap. Ennek ellenére bizakodva készültek a helyi társa-
dalmi szervezetek (Nyugdíjas Klub, Kiskertészek, Idő-
sek nappali otthona, Ügyes kezek) termékeik bemuta-
tóira. Evés, ivásra is volt alkalom, mivel a  Csemadok, 
a  Matica szervezete és a  Nyugdíjas Klub népi ételeket 
készített a  látogatók számára. A  Csemadok kalácso-
kat sütött, a  Matica szervezete lekváros pitét készített, 
a  nyugdíjasok brevanyt sütöttek, a  Kiskertészek ke-
nyérre való különböző kenőket készített. Minden adott 
volt a családias légkörhöz, az ételek kóstolójához, csak 
az időjárás lett egyre rosszabb. Míg a  CsaVar Színház 
készülődött a meseelőadáshoz, addig a kultúrbizottság 
tagjai kiértékelték a májusban meghirdetett rajzverseny 
győzteseit. Óvodások és alapiskolások voltak a beneve-
zettek között. 38 rajzlap került leadásra és elbírálásra. 
Az óvodáskorú gyerekek témája ,,A kedvenc mesehő-
söm“, az iskolások témája ,,Városunk a  jövőben“ volt.  
Különféle technikákat használtak a gyerekek, így a zsű-

rinek nagyon nehéz dolga volt. A végeredmény a követ-
kezőképpen alakult: ovodások kategóriában 1. helyezett 
Dibúzová Zoé, 2. helyezett Ilon Mia Dorina, 3. helyezett 
Csonka Bence, iskolások kategóriában - alsó tagozat: 1. 
helyezett Nagy Vanessa, 2. helyezett Ďuriková Daniela, 
3. helyezett Seresová Viktória, felső tagozat: 1. helye-
zett Fekete Dóra, 2. helyezett Betáková Eva, 3. helyezett 
Dudák Julianna. Mikorra a kiértékelés megtörtént, ele-
redt az eső. Sajnos, a színészek az elázott hangtechnika 
és a rossz időjárás miatt nem tudták vállalni a fellépést, 
így nem valósulhatott meg a  várva várt meseelőadás. 
A  népi játékok sem lettek teljesen kihasználva, pedig 
a Veselá muzika zenekara igyekezett a szomorú időjá-
rás ellenére vidámságot varázsolni a  jelenlévők arcára. 
Minden igyekezet és rengeteg szervezőmunka ellenére 
is, az időjárás volt az úr!

A  szervezés mögött csapatmunka állt. A  megvaló-
sításához az anyagiakon kívül rengeteg idő, türelem, 
szervezőképesség kellett. Azokat a  hiányosságokat, 
amelyeket a szervezők láttak, reméljük a jelenlévők nem 
érzékelték. És ha mégis, a jövőben megpróbáljuk kijaví-
tani!  

Köszönjük a támogatást, biztatást és a pozitív kriti-
kát!

Pinke Ivett, a kulturális bizottság elnöke
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A tavalyi aratás után idén immár második alkalom-
mal szerveztük meg a Kézi aratás és cséplés elnevezésű 
rendezvényünket. 

Amint a az elnevezésből is kitűnik idén nemcsak 
learattuk de kézi cséplőhadarókkal ki is csépeltük a 
búzát. A gazda szerepét Asztalos Dusan, az első ka-

szás szerepét pedig ifj. Nemes Ferenc látta el. A Kepa-
so lovasklubnak köszönhetően a kaszások lovashintón 
érkeztek a búzatáblához. Itt megegyeztek a kaszalás 
árában, megnézték a termést, majd egy ima után a ka-
szások nekiláttak a búza betakarításához. A kaszásokat 
marokszedők és kötözők kísérték, a vizethordó lányok 
pedig innivalóval látták el a dolgozó embereket. A kéve-
ket keresztbe rakták (Naszvadon egy keresztbe 26 kéve 
került), majd Szűcs Gábor és Szighardt Dusan bemu-
tatták a kézi cséplést. Cséplőhadaróval (vagy csak csép-
hadaróval) kicsépelték 10-20 kévéből a búzát. Utánna 
egy tisztítóberendezés segítségével a kicsépelt gabonát 
kitisztították. A berendezés 4 külön frakcióra osztotta 
a búzát, a végén a tiszta búza került ki a tisztítóból. Az 
aratás során a Szőnyi Dunamenti Népdalkör és a nasz-
vadi Búzavirág éneklőcsoport énekelte a Naszvadra jel-
lemző aratónótákat.

Az aratás során a gyerekek is megtalálták a nekik 
szánt szórakozást: volt parasztmedence, parasztjátszó-
tér, a fiúknak grundfoci, horgászteknő. A műsor végén a 
Régi csibészek sötétedésig húzták a szántóföldön a ma-
gyar nótát, a résztvevők pedig megkóstolták a csemado-
kosok által készített finom gulyást.  

Kézi aratás és cséplés 2022

Idén immár harmadik alkalommal került megren-
dezésre a Határtalan Néptánctábor, melyen közel 50 
gyerek vett részt. A táborozókat most is két csoportra 
osztottuk, és a nagyigmándi Pityu bácsi és Nóra néni 
tanításával Vág–Garam közi táncokat tanultak. A tán-
coktatás mellett idén is számos más programra is lehe-
tőségük volt, többek között kis labdákat nemezeltünk, 
csoportos trikókat festettünk, ami pedig a legnagyobb 
népszerűségnek örvendett, az minden bizonnyal a 
gyöngyfűzés volt. A nagyok vetélkedőkön is összemér-
hették tudásukat: első nap egy néprajzi kvízt oldottak 
játékos, interaktív tanulás szempontjából; míg a máso-
dik nap „ismerd meg településünk apró részleteit” célú 
versenyen járták be városunkat. A nagyobbak már ott 
is aludhattak a táborban, számukra filmvetítés volt be-
szervezve. Mivel a táncoktatás az első két nap mindkét 
csoportnak délután és délelőtt is 1-1 órán át tartott, így 
a harmadik nap pihenőnap volt. Reggel kiosztottuk az 
okleveleket, majd a nagycsoporttal, és a kiscsoport egy 
részével, meglátogattuk a naszvadi termálfürdőt, ahol 
kipihenhettük a három nap fáradalmait.

Idén a környékbeli gyerekek mellett Nagyigmándról 
is részt vettek a táborban, és nagyon reméljük, hogy ez 
a szám a jövőben növekedni fog, hiszen ahogy a tábor 
nevében is benne van, ez a tábor a naszvadi–nagyig-

mándi táncosoknak volt/van szervezve. A táborozók 
létszáma évről évre növekedik, ami természetesen egyre 
több munkával is jár, ám így utólag visszanézve a tábor 
minden pillanata megérte a fáradtságot. 

Simonics Réka

Nyáron sem szünetelt a néptánc
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Az Albatros zenekar története egy picit eltérő az ed-
dig bemutatott együttesekétől, lévén nem Naszvadon, 
hanem a szomszéd faluban, Imelyen kezdődött, még 
1954-ben s évtizedeken keresztül az imelyi származású 
alapítóhoz, Buzás Józsefhez kötődik. József katonaévei 
alatt az ezred zenekarában dobosként, később énekes-
ként is tevékenykedett, így természetes volt számára, 
hogy szolgálata letelte után megpróbál beilleszkedni 
valamelyik hazai együttesbe. Az akkor éppen működő 
imelyi zenekar, amelyet Miskovics Kálmán vezetett, 
éppen dobost keresett, így József ebben a zenekarban 
találta meg a helyét, s több évig játszott dobosként, ké-

Naszvadi tánczenekarok
Mottó: A zenében a legjobb dolog, hogy mindenki megérti, függetlenül attól, hogy milyen nyelvet beszél.  

A zene mindig megújul, formálódik, így sosem unjuk meg. Zenével számos dolgot fejezhetünk ki,  
mint például az érzelmeinket és a hangulatunkat, elmondja rólunk, hogy kik vagyunk,  

de akár egy történetet is elmesélhetünk vele és tökéletes módja a szórakoztatásnak.

sőbb harmonikásként. Az alábbi fotón Buzás József 
már a harmonikás szerepét tölti be, a zenekar prímása 
Miskovics Kálmán, a cimbalomnál Krizsan Gyula ült, 
ő sajnos nem látható a fotón, Kálmán éppen kitakarja, 
klarinéttal a kezében Bartos László, szaxofonnal Petrík 
Ferenc látható, a dobok mögött pedig Petrík János fog-
lalt helyet, ők mind imelyiek voltak. Amint az a fotóról 
kiderül, ezidőben a hegedű és a cimbalom még elen-
gedhetetlen része volt a zenekari összeállításoknak, s 
csak kizárólag olyan hangszerek voltak használatban, 
amelyek autentikus hangot adtak ki, nem volt szükség 
a hang erősítésére, elektronikus beavatkozásra. 

Albatros zenekarAlbatros zenekar

A következő fotón, amely még a Miskovics Kálmán 
által vezetett zenekart ábrázolja, már fellelhető az Imely 
és Naszvad közti kapcsolat, balról a második szaxofo-
nos a naszvadi Haris József, akit a korábbi elbeszélések-
ből jól ismerhet a kedves olvasó, illetve a doboknál Si-
monics Boldizsár, ő szintén naszvadi származású. Haris 
József gyakori vendég volt már ebben a zenekarban is.

E történet főhőse, Buzás József ebben a Miskovics 
Kálmán vezette zenekarban szerezte tapasztalatait, 
majd alapított zenekart 1958-ban, ahol a cimbalom és 
a hegedű már nem kapott helyet, és lassan, de biztosan 
az elektronikus hangszereké lett a főszerep. József visz-
szaemlékezése szerint az általa alapított első zenekar 
neve Ritmus volt, majd Szong néven is futottak egy 
ideig, végül megszületett és évtizedekig fennmaradt az 

A fotón balról, csak a zenészek: szaxofon Vrábel Mihály, második 
szaxofon Haris József, dob Simonincs Boldi, harmonika Buzás 

József, hegedű Miskovics Kálmán.
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Albatros név. Azzal, hogy megszületett az Albatros, 
össze is fonódik a két község zenei élete; a mindenkori 
csapat állandó jelleggel naszvadi és imelyi zenészekből 
állt össze, kiegészülve hol komáromi, hol udvardi vagy 
szentpéteri származású tagokkal. A Ritmus és a Szong 
formációkról nem maradt fenn fotódokumentáció, leg-
alábbis nem tudunk róla, bár lehet, hogy az alábbi fotók 
valamelyikén éppen az említett formációk valamelyike 
látható – már kevés esély van rá, hogy ez valaha kide-
rül. 

Az alábbi képen a Buzás József által vezetett zene-
kar látható, még ott a nagybőgő, de Belokostolsky Péter 
kezében már megjelent az elektromos gitár is.

Buzás József naplójából kiderült, hogy a zene-
kar-alapítás nem ment könnyen, hiszen nagyon kevés 
tanult zenész volt ez idő tájt még Naszvadon és Ime-
lyen, ezért tanítót fogadott a zenészek mellé. Kame-
nyicky János zenetanár Érsekújvárból járt ki a zenekari 
próbákra, ahol lerakva a zenei alapokat, elkezdődhetett 
az építkezés. 

Buzás József pályafutása során gyakran visszatért a 
dobokhoz, több formációban hol dobolt, hol harmoni-
kázott, vagy a későbbiekben villanyorgonán játszott és 
minden esetben énekesként is kivette a részét a zene-
kari munkából. Mindamellett, hogy azidőben a „ma-
nager” szó környékünkön ismeretlen volt, József már 
menedzserként is tevékenykedett, igazi vezetőként elő-
segítve a zenekar népszerűsítését. Ezt példázza, hogy 
szerkesztett zenekari plakátot is készítettek, az alábbi 
fotókon valójában ezek láthatók, fotókivitelben.

Felül balról a zenekarvezető Buzás József, Horváth Milán, Haris 
Árpád, alul balról Belokostolsky Péter és Vrábel Károly.

Az álló sorban balról Böjtös Mihály, Buzás József, az ülők balról: 
Keszan Sándor, Kósa András és Belokostolsky Péter.

Ezen a képen ismét visszatér Haris József szaxofonnal, balról ne-
gyedikként, és itt látható Asztalos András szentpéteri zenetanár, 

jobbról az első, gitárral a kezében. Másik szaxofon Böjtös Mihály, 
és balról az első, elektromos gitárral a nyakában, Vrábel Károly.

Ez a formáció igazából még Imelyhez kötődik in-
kább, a fokozatos tagcserék nyomán viszont, ahogy az 
alábbi felállásokban már látható, a zenekar döntő több-
sége már naszvadi, és ezzel egyidőben a zenekar át is 
települ Naszvadra, itt folynak a próbák. Az, hogy az Al-
batros életének másik felét már –mondhatjuk – nasz-
vadi zenekarként élte meg köszönhető annak is, hogy 
Belostolsky Péter Naszvadra költözött, és Buzás József 
fia, aki több éven keresztül a zenekar dobosa volt, szin-
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tén Naszvadon telepedett le családjával. És közreját-
szott ebben az is, hogy Naszvadon találtak megfelelő 
próbahelyiséget, ahol a zenekar gyakorolhatott. 

Mindettől függetlenül (és ez soha nem volt vitaté-
ma zenekarban), az Albatros Imelyről indult és a pálya-
futása Naszvadon ért véget. Mi, naszvadiak ugyanúgy 

miénknek tudtuk, éreztük Buzás Józsefet, mint az általa 
alakított Alabatros zenekart is. 

Az alábbi fotó egy olyan időszak megörökítése, 
amikor már József villanyorgonázott. A doboknál 
Buzás Róbert, basszusgitáron Csontos Gyula, billentyű 
(villanyorgona) Buzás József, gitár Ocskai Gábor.

Majd a fenti felállás szaxofonnal bővítve: Balról Csontos Gyula, Haris József (Dodi), a doboknál Buzás Róbert helyett Vitkó Ali, Buzás 
József és Ocskai Gábor.

Aztán elmaradt az alapító Buzás József, helyette Bel-
okostolsky Péter kezelte éveken keresztük a billentyűs 
hangszereket, de közben a szopránszaxofont is gyakran 
kézbe vette. A dobokat elhagyó Vitkó Alit városunk je-

lenlegi polgármestere, Molnár Zoltán váltotta, ő volt a 
zenekar utolsó dobosa is egyben. Majd a billentyűknél 
Pétert Mandák Gyuri váltotta, így látható a követhető 
képen az utolsó előtti felállás. 
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A színes fotó is arról árulkodik, hogy a felvétel már 
a napjainkhoz közelebbi időszakban készült, jól olvas-
ható a zenekar neve is. Balról a zenekar billentyűse, 
Mandák Gyuri, a gitáros-énekes ifj. Gál Sándor, majd 
Molnár Zoltán, aki a ritmusszekcióért volt felelős, mel-
lette Haris József (Dodi) szaxofonos, énekes, a kép jobb 
oldalán pedig a basszusgitáros Csontos Gyula. Molnár 
Zoltán a 90-es évek legeslegelején csatlakozott a zene-
karhoz és közel tíz évig szolgálta a nagyérdeműt, mikor 

végleg felhagyott a zenéléssel és letette a dobverőket. 
Helyét az Albatrosban már nem töltötte be más dobos, 
mivel időközben az elektronika rohamos fejlődésének 
köszönhetően szinte minden zenész helyettesíthető 
lett, így a ritmusszekció is. 

Az utolsó felállásban az eredeti tagok közül már 
senki sem maradt, teljesen megszűnt az ős-Albatros-
hoz való kötődés, csak a név maradt, s vele az alapító 
Buzás József szellemisége, de az mindvégig. 

Balról Mandák Gyuri, Haris Dodi, ifj. Gál Sanyi és az Albatros együttes legfiatalabb, s egyben utolsó basszusgitárosa, Csontos Gábor, 
aki édesapja helyét töltötte be a zenekarban az 1999. év végétől egészen a zenekar megszűnéséig, 2002-ig.

Az alapító, Buzás József szinte élete végéig zenélt. 
2020-ban, amikor az Úr magához szólította, engedve a 
visszavonhatatlan parancsnak, az égi zenekarba tette át 
a székhelyét. 

József életében több mint 50 zenésszel működött 
együtt, zenészélete utolsó évtizedében már csak egye-
dül szórakoztatta a nagyérdeműt, segítsége csak egy Ya-

maha márkájú billentyűs hangszer volt, ahol az elektro-
nika helyettesítette a muzsikuskollégákat. Víg kedélye, 
a szórakozni vágyó közönség minél magasabb szintű 
kiszolgálása jellemezte munkásságát, és ezt a szellemi-
séget az Albatros zenekar végigvitte magával, függetle-
nül attól, hogy éppen milyen összetételű volt a csapat.

Dobosi Róbert
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Ilyen volt az United Fest NaszvadonIlyen volt az United Fest Naszvadon United Fest v NesvadochUnited Fest v Nesvadoch
Két nap, összesen 10 különböző előadó! Nagyméretű zenei fesztivál 

került megrendezésre Naszvadon, augusztus 27-28-án. A  United Fes-
ten olyan népszerű előadók és zenekarok léptek fel a Helyi Művelődési 
Központ udvarán, mint a Fiestából ismert Csordás Tibi, a Romanticból 
Győzike vagy Pataky Attila az Edda művekből. Fellépett még a  Happy 
Gang egyik frontembere, Cory és Betty Love  is. A bulizni vágyókat DJ 
Kovács „Nagyember“ László, valamint DJ KRKAN szórakoztatták az első, 
DJ Bóli a második napon. Meglepetésként Krisz Rudi dobogtatta meg a 
színpadon a lányok szívét. Szombaton majdnem 1400 karszalagot osztot-
tunk ki, amit vasárnap megdupláztunk. Ez külön öröm volt számunkra. 
Kérek minden fesztivál rajongót írja be a jövő évi naptárába: 2023.8.31. és 
9.2. között jön az United Fest 2023.              Oslanec Zoltán

Dva dni a až 10 interpretov! Reč je o United festivale v Nesvadoch, 
kde sa na pódiu počas 27. a 28. augusta predstavili najväčšie maďarské 
retro hviezdy. United Nesvady sa postará o zábavu na konci augusta už 
druhý rok po sebe. Retro tóny odzneli na dvore Miestneho kultúrneho 
strediska. Festival odštartoval v sobotu za prítomnosti skupiny Roman-
tic, následne sa predstavili aj Tibi Csordás z kapely Fiesta, Cory zo sku-
piny Happy Gang a Betty Love. Nočná zábava sa zavŕšila diskotékou, na 
ktorej sa predstavia DJ Kovács „Nagyember” László a DJ Krkanom. Ne-
delnou hviezdou noci bola ikonická kapela Edda. V sobotu sme rozdali 
skoro 1400 náramkov, ktoré sme v nedeľu úspešne zdvojnásobili. Prosí-
me všetkých fanúšikov festivalu, zaznačte si do kalendára budúci rok na 
31.08., 01.09 a 02.09.2023 prichádza United fest 2023.     Zoltán Oslanec

United Cup focitorna 5. évadaUnited Cup focitorna 5. évada
Szeptember 3-án, szombaton a hagyományos United Cup nemzetkö-

zi labdarúgótornára került sor amatőr csapatok számára a futballpályán. 
Eredetileg 10 csapat jelentkezett a tornára, de egy az utolsó pillanatban le-
mondta részvételét, így 9 csapat versengett a vándorserlegért. Az időjárás 
kegyes volt hozzánk, így sokan buzdították a családtagokat, barátokat. A 
torna dobogósai: 1. OFC Hurbanovo; 2. Nagyigmánd; 3. United Nesva-
dy-Naszvad. A torna mellett gulyásfőző versenyre is sor került, amelyet 
a házigazda csapata nyert meg, jegyzem meg, pártatlan nézői zsűri előtt. 
A torna után a ferencvárosi öregfiúk 5:1-re verték a hazai válogatottat. A 
torna meglepetését a legjobb játekos, az imelyi Laura Retkesová szolgál-
tatta, akinek további sok sikert kívánunk.           Oslanec Zoltán

5. ročník futbalového turnaja United cup5. ročník futbalového turnaja United cup
V sobotu 3. septembra sa na futbalovom ihrisku uskutočnil tradičný 

United cup medzinárodný futbalový turnaj amatérskych mužstiev. Na tur-
naj sa prihlásilo 10 mužstiev, jedno však na poslednú chvíľu účasť zrušilo 
a o putovný pohár tak zápolilo 9 tímov. Počasie nám zaprialo a na štadión 
prišli povzbudiť rodinných príslušníkov a kamarátov vo väčšej miere aj 
diváci. Poradie turnaja: 1. OFC Hurbanovo; 2. Nagyigmánd; 3. United 
Nesvady-Naszvad. Popri turnaji sa konala aj súťaž vo varení guláša kto-
rú vyhrala mužstvo United Nesvady-Naszvad, podotýkam pri nestranej 
porote z divákov. Zaujímavosťou bol priateľský zápas medzi výberom 
turnaja a starými pánmi Ferencváros, s výsledkom 1:5. Najlepšiu hráčka 
turnaja prišla z neďalekého Imeľa: Laura Retkesová.     Zoltán Oslanec
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Társasági rovat
Spoločenská rubrika

ELTÁVOZTAK KÖZÜLÜNK
OPUSTILI NÁS

Auguszutus - August
Viliam Papp (71)

Ondrej Faragó (78)
Mária Csergeová, rod. Luzsicová (86)

František Dobosi (77)
Alžbeta Marková, rod. Polereckiová (79)

Mária Pálenkášová, rod. Ďarmatyová (71)
František Nagy (69)

Estera Duková, rod. Gyuriková (76)
Klára Vyžďáková, rod. Vyžďáková (69)

Mária Hrusková, rod. Harisová (74)
Imrich Maráz (81)

Szeptember - September
Pavol Gombár (79)

A Csemadok Naszvadi Alapszervezetének vezetősége
és a Mécsvirág Irodalmi Kör tagjai sok szeretettel meghívják 
a 60 év feletti Csemadok tagokat egy vidám szórakozásra. 

két év kihagyás után, 2022. október 16-án (vasárnap), 15.00 órakor 
kerül megrendezésre a  Kultúrközpont nagytermében. 

A kultúrműsort követően egytálétel lesz felszolgálva. 
A jó zenéről a Régi Csibészek zenekar gondoskodik.

A belépés díjtalan!

A IV. Megbecsültek délutánja,

Meghívó

Részvételi szándékukat kérjük jelezzék október 10-ig 
a Ricsi Pressben, személyesen az Irodalmi Kör tagjainál 

vagy a következő telefonszámok egyikén: 
0918 036 374, 0944 555 611, 0908 307 624
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Pridaj sa k nám, lebo na každom záleží! 
15. október 2022 (sobota)

Skupina nesvadských dobrovoľníkov Vás srdečne pozývajú na spoločnú 
jazdu bicyklami

Program:
13.30 zraz pred termálnym kúpaliskom a prevzatie symbolov
14.00 spoločná jazda bicyklami 
15.00 odborné prednášky, konzultácie v Miestnom kultúrnom dome

MUDr. Pavol Demo – primár onkologického oddelenia FNsP Nové Zámky
Dr. Ákos Haris – chirurg, Maďarsko - Győr

PaedDr. Adriána Trnovszká – psychoterapeutický poradca siete Ligy proti rakovine
15.30 kultúrny program

Pridajte sa k nám, aby sme spoločne zdôraznili dôležitosť prevencie 
nádorových ochorení.

Kerékpározz velünk, mert mindenki számít!  
2022. október 15. (szombat)

Naszvadi önkéntesek csoportja szeretettel meghívja Önöket egy közös 
kerékpáros felvonulásra

Műsor:
13.30 kerékpáros gyülekező a termálfürdő parkolójában, szimbolikus  
 jelképek kiosztása
14.00 kerékpáros felvonulás 
15.00 szakelőadások, konzultációk a Helyi Művelődési Központban

MUDr. Pavol Demo – az érsekújvári onkológiai osztály főorvosa 
Dr. Haris Ákos – sebész, Magyarország - Győr

PaedDr. Adriána Trnovszká – a Rákellenes liga pszichoterapeuta tanácsadója
15.30 kultúrműsor
Tarts velünk, hogy közösen hívjuk fel a figyelmet a rákos megbetegedé-

sek korai felismerésének és szűrésének fontosságára!


