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Helyhatósági választások - Komunálne voľby

Megyei választások - Voľby do VÚC

2022. október 29.
7:00 - 20:00

1. választókörzet - Volebný okrsok č. 1
Helyi művelődési központ - Miestne kultúrne stredisko

2. választókörzet - Volebný okrsok č. 2
Városi hivatal - Mestský úrad

3. választókörzet - Volebný okrsok č. 3
Volt Szabadidőközpont - Budova bývalého CVČ

4. választókörzet - Volebný okrsok č. 4
Nyugdíjas klub - Klub dôchodcov

További választási információk az utolsó oldalon. 
Ďalšie informácie týkajúce sa volieb na poslednej strane. 
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A városi napok idején rendezett szeptember 9-i díszközgyűlésen 
elismerésben részesült Margita Ryšavá és Hengerics Ferenc, a kitele-
pítés 75. évfordulójának okán a testvértelepüléseket képviselő Papp 
Imréné rémi polgármester asszony és Fekete András felsőszentiváni 
önkormányzati képviselő, valamint a 35 éve működő nyugdíjasklub 
és a 95 éve alapított naszvadi sportegyesület. Posztumusz elismerést 
kapott Kollár Mihály, a polgármester díját pedig dr. Haris József ve-
hette át.

Szeptember 22-én került sor az újabb képviselő-testületi ülésre, 
amelynek bevezetője a szokásos forgatókönyv szerint zajlott. Molnár 
Zoltán polgármester nyitotta meg az ülést, majd Šáteková Andrea 
hivatalvezető beszámolt az előző ülés határozatainak teljesítéséről és 
Daráž Árpád városi rendőrparancsnok értékelte rendvédelmi szem-
pontból az elmúlt időszakot. Az értékeléshez hozzászólva Kesziová 
Marianna kérte a rendőrséget, hogy egyes fegyelmezetlen lakosokat 
figyelmeztessenek a rend és a tisztaság betartására. Válaszában a ren-
dőrparancsnok közölte, hogy az ügy intézése folyamatban van.

A második napirendi pont témája városunk költségvetésének első 
félévi helyzete volt, a beterjesztett anyagot a képviselők jóváhagyták.

A továbbiakban ezekről az ügyekről tárgyalt a plénum: 
• Naszvad 2021. évi társadalmi és gazdasági életének összefoglalója,
• beszámoló az ipari zónában található telekre kiírt nyilvános keres-

kedelmi versenytárgyalás eredményéről,
• az önkormányzat ingatlanvásárlása az Opletal utcában,
• önkormányzati ingatlan eladása Holop Ferenc és felesége, Mária 

részére; Miškovič György ezzel kapcsolatban felhívta a lakosok figyel-
mét ingatlanaik tulajdonosi viszonyainak mielőbbi rendezésére, mivel 
a telekárak rohamosan emelkednek,
• bérbeadási szándék jóváhagyása Sadri Demiri részére, fagylaltozó 

elhelyezésének céljából, az egészségügyi központ előtt,
• bérbeadási szándék jóváhagyása a Packeta Slovakia kft. részére cso-

magküldő boxok elhelyezése céljából; Zuberová Mária nem javasolta 
a létesítménynek a Park utcában történő elhelyezését, míg Miškovič 
György azt indítványozta, hogy a cég keressen más helyet erre a célra; 
Haris József sem támogatta a kérelmet és felvetette, rendezni kellene a 
közterületek bérleti díját,
• az ABAR cég ingatlanbérleti kérelme Újvári úti boltjának bővítése 

céljából; az építésügyi bizottság nevében Miškovič Juraj a kérelem jó-
váhagyását javasolta,
• a napközi otthonok és iskolai étkezdék költségvetésének módosítá-

sa az emelkedő energiaárak miatt.
A negyedik pontban a képviselők felszólásai és javaslatai követ-

keztek. Pataky Erzsébet tolmácsolta az anyalai lakosok kérését, mi-
szerint információs táblák elhelyezését kérik a temetőjük felé a jobb 
tájékozódás végett, Sárai Ladislav az oktatási intézmények vezetőinek 
munkamegbeszélését kezdeményezte, amint meglesznek a költségve-
tési intézkedések konkrét számai, Miškovič György felhívta a lakosok, 
különösen a kerékpárosok figyelmét, hogy tartsák be a közlekedési 
szabályokat és az esti órákban viseljenek fényvisszaverő eszközöket.

Dibusz János

Na slávnostnom zasadnutí zvolanom počas Nesvadských dní 
dňa 9. septembra prevzali mestské ocenenia Margita Ryšavá a Ferenc 
Hengerics; predstavitelia družobných obcí: starostka obce Rém Papp 
Imréné a dlhoročný poslanec samosprávy obce Felsőszentiván Fekete 
András pri príležitosti 75. výročia vysídlenia; ďalej jubilujúce organi-
zácie – klub dôchodcov založený pred 35 rokmi a 95-ročný Športový 
klub Nesvady. Pamätný list in memoriam dostal Michal Kollár a cen-
ou starostu bol vyznamenaný JUDr. Jozef Haris.

Ďalšie riadne zasadnutie sa konalo 22. septembra a jeho úvod 
prebiehal podľa obvyklého scenára. Po otvorení rokovania primátor 
Zoltán Molnár odovzdal slovo prednostke úradu Andrei Šátekovej, 
aby poslancov oboznámila s plnením úloh a uznesení z minulého za-
sadnutia, a po nej vystúpil náčelník mestskej polície Árpád Daráž so 
správou o činnosti mestskej polície. Na správu reagovala Marianna 
Kesziová, keď požiadala mestskú políciu, aby vyzvala neprispôsobi-
vých občanov na dodržanie čistoty a verejného poriadku. Náčelník vo 
svojej odpovedi uviedol, že prípad je v štádiu riešenia.

Témo druhého bodu programu bol stav plnenia mestského roz-
počtu v prvom polroku, predložený materiál poslanci schválili.

V ďalšom priebehu plénum rokoval o týchto otázkach:
• konsolidovaná výročná správa mesta za rok 2021,
• informácia o výsledku obchodnej súťaže vyhlásenej na predaj 

pozemku v priemyselnej zóne,
• kúpa pozemkov na Opletalovej ulici do vlastníctva mesta,
• odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Františkovi Holopovi a 

manželke Márii; Juraj Miškovič v tejto súvislosti vyzval občanov, aby 
vzhľadom na vysoké ceny si čím skôr vysporiadali vlastníctvo k svoj-
mu nehnuteľnému majetku,
• predbežný súhlas s prenájmom časti pozemku pred zdravotným 

strediskom pre Sadri Demiriho za účelom prevádzkovania zmrzlino-
vého stánku,
• predbežný súhlas s prenájmom pozemkov pre Packeta Slovakia  

s. r. o. nebol udelený; Mária Zuberová nesúhlasila s miestom prená-
jmu na Parkovej ulici, Juraj Miškovič odporučil firme, aby našla iné 
lokality v meste pre umiestnenie zásielkových boxov; ani Jozef Haris 
nepodporil žiadosť, ako povedal, bolo by vhodné aktualizovať ceny 
prenájmov verejných priestranstiev, 
• zvýšenie výmery prenajatého pozemku pod novinovým stánkom 

ABAR na Novozámockej ceste; Juraj Miškovič navrhol žiadosť 
schváliť,
• zvýšenie rozpočtu školských klubov detí a  školských jedální 

z dôvodu zvyšujúcich sa cien energií.
Vo štvrtom bode nasledovali vystúpenia a interpelácie poslancov. 

Alžbeta Patakyová tlmočila požiadavku obyvateľov Aňale na vyhoto-
venie informačnej tabule pre vyznačenie a lepšiu orientáciu k cintorí-
nu, Ladislav Sárai odporučil zvolať pracovnú poradu riaditeľov škôl, 
keď budú známe konkrétne čísla rozpočtových opatrení, Juraj Miš-
kovič vyzval obyvateľov, najmä cyklistov, aby dodržiavali dopravné 
predpisy a vo večerných hodinách používali reflexné prvky.

Preklad: Zoltán Takács

Beszámoló az 51. ülésről
Mindenkit érint – Týka sa to každého

Správa z 51. zasadnutia
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Többéves tervezés, pályázatok sokaságának megírása, majd reményekkel teli várakozás az eredményhirdetésre. A projekt öt éven 
át a pénzforrás hiánya miatt elutasítottak között jelent meg a közlönyben. A negyedik elutasítás után már úgy döntöttem, feladom, de jött 
újra a beadás ideje, hát legyen, tegyünk még egy próbát, mondottam magamban, de sajnos az ötödik sem jött össze. A hatodik alkalomra 
már nem vártam, elküldtem az átszerkesztett pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériumába, egyedi kérelemként, majd jött a hivata-
los visszaigazoló válasz a pályázati kérelem beérkezéséről, aztán hosszú ideig semmi. 

2022. február 19. is olyan nap volt, mint a többi. Csörög a telefon, számomra nem szokatlan magyarországi telefonszám volt 
látható a kijelzőn, s mire felfogtam kivel is beszélek, eljutottunk oda a beszélgetésben, hogy a kulturális államtitkár közölte velem a hírt: 
a pályázatban leírtak meggyőzték a bizottság tagjait, támogatásra alkalmasnak minősítették azt, és 5 millió forintnyi támogatást hagytak 
jóvá a tervek kivitelezéséhez. Ezt követően még elmondta, hogy hamarosan keresni fognak a titkárságról és mindent részletesen megbe-
szélünk majd, és persze sok sikert kívánt a kivitelezéshez. 

Február végén már ott volt az asztalomon az aláírt szerződés és elkezdődhetett a munka. 
Az elején, mikor az elképzelés kezdett kirajzolódni, a mai emlékpark központi fémszobra, a Szent Korona autentikus kovácsolás-

sal készült másolatának helyén csak egy Szent Koronára utaló acélszerkezetet terveztünk, Asztalos Andris elképzelése, tervei alapján. A 
13 kopjafa ugyan része volt az elképzelésnek, de ugyanúgy, mint a Szent Korona, egy egyszerűbb, anyagilag kevésbé megterhelő kivitelben 
készültek volna, nem egyszerre, hanem évente, 1 - 2 darab, az adott pillanat lehetőségeihez igazodva. Aztán jött a jó hír a támogatásról, 
majd ezt követően a Csemadok vezetőségi ülése, ahol számba vettük az anyagi lehetőségeket, összegeztük, hogy az elnyert támogatással 
együtt milyen pénzforrást mozgósíthatunk a kivitelezéshez. Azon az estén már látható volt, hogy az eredetileg szerény kivitelezési keret 
egy egyedi emlékpark létrehozására is elegendő lesz. Ezen az úton haladva elsőként a Szent Korona másának kivitelezőjét kellett megke-
resni, így eljutottam Hanvára, László Ottó iparművész műhelyébe, ahol csodálatos dolgok készültek már az elmúlt évtizedekben. Miután 
meghallgatta elképzelésemet, Ottó egy lélegzetnyi szünet után igent mondott. Aztán a részletek tisztázását követően azonnal nekifogott a 
tervezésnek, kivitelezésnek. Munkájában Csank Tímea keramikus volt segítségére. 

Ami kopjafák kivitelezését illeti, az elképzelés az volt, hogy a fafaragók a Felvidék minél szélesebb területéről kerüljenek ki. Ez a 
szándék csak részben valósult meg, mivel a keleti végeken alkotó Ulman István és Nagy Ferenc Katalin ugyan elvállalták a munkát, de az 
időközben jelentkező egészségi problémáik miatt le kellett mondaniuk a megrendelést. Így a tizenhárom kopjafán öt alkotó osztozott meg, 
név szerint Sidó Szilveszter Búcsról, Ambrus Dávid Felszőszeliből, Katona István Martosról, Hrubík Béla Ipolynyékről és Gerendás Nor-
bert Szentpéterről. (Megjegyezzük, hogy Gerendás Norbi faragta a 2004-ben az 1848-as események tiszteletére állított központi kopjafát 
is.) A kopjafákon látható tűzzománc portrékat a kecskeméti Balanyi Károly zománcmester készítette.

A kivitelezők elkezdték a munkát, mindenki a maga módján, belevésve a fába, belekovácsolva a fémbe saját lelkületét. Ezalatt 
idehaza Kovačic Dániel Laczkó Zoltán sztatikus segítségével elkészítette a terveket, megtörtént az engedélyeztetés az építésügyi hivatal-
ban, majd a projektben támogatóként résztvevő helyi építkezési vállalkozás, a ROTO-BAU Kft. elvégezte a földmunkákat, betonozást és 
térkövezést. 

A támogatás jóváhagyásáról értesítő levél megérkezésétől eltelt nyolc hónap alatt állandó kapcsolatban voltunk a kivitelezőkkel, 
mesterekkel és művészekkel, majd az átadás időpontjához közeledve elkezdődött a műsorszervezés, végül 2022. október 8-án megtörtént 
az átadás. Amely után rengeteg szívhez szóló üzenet és dicséret érkezett a fő szervező, a Csemadok vezetősége felé, ezért itt most részlete-
sen közzéteszem, miről maradtak le azok, kik nem tudtak részt venni a rendezvényen. 

18 órakor Lábsky Olivér énekelte el a Felvidék Himnuszát, majd Simonics Pelle Tímea tolmácsolásában hallhattuk Pósa lajos, 
Október hatodikán című versét. A vers után Tímea, aki egyben az est műsorvezetőjének szerepét is betöltötte, üdvözölte az egybegyűl-
teket. Utána Fekete Péter úr – jelenleg a Fővárosi Nagycirkusz igazgatója, pályázatunk jóváhagyása idején még az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának kulturális államtitkára – mondott beszédet, őt Pémné Bódis Aurélia követte a színpadon Pósa Lajos Mit olvasol, édes 

Nemzeti emlékpark a Csemadok előtt

fiam című költeményével. A 13 kopjafa koszorúzását Takács Zoltán vezette le, méltatva közben a vértanúk hősiességét és tolmácsolva 
kivégzésük előtti utolsó üzeneteiket. A koszorúzást követően Nagy Haris Krisztina a Kormorán együttes és Varga Miklós Ne sírj, kedves 
című dalát adta elő Nagy Csaba zongorakíséretével. Ezek után városunk polgármestere, Molnár Zoltán átvágta a szimbolikusan elhelyezett 
szalagot, ezzel átadva a teret városunknak. Majd ismét Nagy Haris Krisztina lépett a színpadra, fia, Nagy Csaba zongorakíséretével énekelte 
el Csézi egyik gyönyörű dalát, az Ez az otthonunk című szerzeményt. A jelek hagyásának fontosságáról, az emlékparkot megálmodókról és 
kivitelezőkről Hrubík Béla szólt a közönséghez, majd Dr. Malomsoki Nóra és István vette birtokba a színpadot és ünnepi zenére, a Magyar 
vagyok című dalra mutattak be csodálatos néptáncot, ezzel be is fejezve a színpadi történéseket. Az est záróakkordjaként a résztvevőkkel 
közösen elénekeltük nemzetünk imáját, a Himnuszt. 

Az este még nem ért véget ezzel, következtek a riportok, majd az éjszakába nyúló beszélgetések lenn a Csemadok klubhelyi-
ségeiben. 

Az alábbi sorokat Hrubík Béla, a Csemadok korábbi országos elnöke vetette papírra s mondta el az avató ünnepségen.
Tisztelt emlékezők, kedves barátaim!
Mindenkit nagy szeretettel köszöntök az aradi 13 vértanú, nemzeti hős Emlékparkjának avatásán. Nagy tisztelettel köszöntöm 

erről a helyről is az emlékhely megálmodóit, kivitelezőit, és anyagi támogatóit: a Csemadok helyi szervezete alkotó közösségét, a nasz-
vadi önkormányzatot és polgármesterét, Magyarország kormányának emberi erőforrásokért felelős minisztériumát, valamint a Novum 
Naswod Polgári Társulás tagjait, Dobosi Róbert ötletgazda és mindenes szervező elnökletével, aki előtt, mindenki mellett, hadd emeljem 
most meg nem létező kalapomat.

Azt mondják, hogy ha van egy ember egy közösségben, aki tudja, mit akar, akkor az egy jó, igaz, hasznos, értéket teremtő gon-
dolathoz százakat is mozgósítani tud. Ez az akarat, mely magasra emeli a falakat. A kulcsszó az elkötelezettség és az elhivatottság, De e 
nélkül nem megy. Annak idején Csemadok-elnökként a vidéket járva, Nagykaposon mondta egy barátom, hogy aki nem hordott székeket 
meg asztalokat a kultúrházban, az nem lehet jó elnök. Nos, én sem maradtam ki ebből a jó szórakozásból soha, és tudom, hogy a mai 
napot szervezők közül biztosan mindenki hordott már széket és asztalt a kultúrházban. Ennyi kell csupán a nagy álmok megvalósításához. 
És nemzetszeretet, hit, tartás. Valóban ilyen egyszerű lenne ez? Igen is, és nem is. A magyarok Kárpát-medencei honfoglalása már több 
mint 1100 évvel ezelőtt befejeződött. Azonban van egy másik honfoglalás is, amely napjainkban főleg a Trianon által elszakított nemzet-
részekben folyik. Ez a szellemi honfoglalás, térfoglalás, ami a mai napon itt, Naszvadon is megtörtént. Ismét elfoglaltunk egy teret, mely a 
miénk volt, de ez idáig üresen állt. A történelemből azonban tudjuk, hogy azokat a helyeket, amelyeket nem mi foglalunk el, határait nem 
mi tűzzük ki jelekkel, emlékekkel, szobrokkal, emlékoszlopokkal, azt mások foglalják el, A történelem, és szülőföld szeretete figyelmeztet. 
Csak az a miénk, amit a magunkénak érzünk, és amit meg is tudunk tartani. Szóban, tettekben, cselekedetekben. A mai napon felavatott 
emlékhely 8 alkotó nevével fémjelzett, akiket a helyi szervezők kértek fel arra, hogy saját énjük, lelkük, tudásuk egy darabját véssék fába, 
kovácsolják vasba, égessék tűzzománcba, hogy láttassák azt, s hogy arra nézve mások is látva lássanak. Mert aki megért, s megértet, az egy 
népet is megéltet. Az emlékoszlopokat Sidó Szilveszter, Hrubik Béla, Ambrus Dávid , Gerendás Norbi, Katona István faragta, a tűzzománc 
portrékat Balanyi Károly kecskeméti tűzzománcmester alkotta, és a Szent Korona kovácsolt másolatát László Ottó készítette, Csank Tímea 
keramikus közreműködésével. Nyolc különböző sors, lélek, talán világnézet is, bár erre nem mernék megesküdni, hogy a világnézeteink 
oly különbözőek lennének, de egy cél és egy akarat, mely összetartja az alapot és a falakat, melyekre bátran lehet nemzetet, hazát, otthont, 
a szülőföld szeretetét építeni, gazdagítva azt elődeinktől kapott tudással, alkotással. Erős bástya ez. Sokan vagyunk még, akik merünk s tu-
dunk is építeni, alkotni. Mert az idő rostáján áthull, ami a hamis. Csak az igazi értékek maradnak fenn. Ahogy a víz szalad, de a kő marad. 

A sors kiszámíthatatlan vagy általunk is sorsszerűnek vélt útján a mai napon nagyon sok tisztességes ember munkája, műve, 
jóakaratú cselekedete keresztezte egymást, s hozott közelebb embereket, akik lehet, még soha nem találkoztak. És ha igen, ez csak erősíti 
azt, hogy valaki egyengeti az útjainkat. Mint ahogyan Kányádi Sándor írja egyik versében:

Fotó: Asztalos Árpád

Fotó: Asztalos Árpád
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Az osztálytalálkozó alapötletével indult idén tavasszal az első egyeztető megbeszé-
lés. A kezdeti csevegés után itt raktuk le az alapjait az osztálytalálkozónak. Sok teendő 
közül előtérbe került az időpont, a helyszín, a program és főleg a kapcsolatfelvétel a volt 
osztálytársakkal. Ez utóbbi kulcskérdésnek bizonyult, mivel akadt olyan osztálytárs, 
akiről ténylegesen 50 éve nem hallottunk. Az időpontot a nyári vakáció utáni hónapra 
terveztük be, szeptember 17-re. Helyszínéül a helyi Csemadok klubtermét választottuk.

Egy osztálytalálkozó mindig felemelő érzés. A volt osztálytársak már előre örülnek, 
és nagy várakozással néznek az esemény elébe. Az évek  számával ez az érzés csak fokozó-
dik.  Igyekeztünk a legapróbb részletekre is gondolni – a szombati nap előtt lázas vásárlás, 
egyeztetés folyt. Az utolsó dolgok pár perccel a kezdés előtt kerültek a helyükre.

Délután 17 óra körül kezdtek szállingózni az első osztálytársak. Sajnos a 48 diákból 
13 már nem lehetett közöttünk. A találkozó első részében róluk emlékeztünk meg, és a 
két osztályfőnökről: Bauer Katalinról és Polgár Józsefről. A résztvevők gyertyagyújtással 
és néma csenddel adták meg a tiszteletet elhalálozott osztályfőnökeik és osztálytársaik 
emlékének. A találkozót Gál András nyitotta meg, majd őt követte Szlávik Etelka szavala-
ta. Ezután Holka Gizella köszöntötte a résztvevőket. A jó hangulatban legördült aperitif, 

50 éves osztálytalálkozó

Igen. Mi is félünk, vajon mit hoz a holnap a világnak, de reménykedünk is, 
hogy az emberi jó elnyeri jutalmát. Különben nem lenne értelme semminek. 

Az aradi 13 katonaként, emberként megtette azt, amit a haza megkövetelt tőle. 
Talán még annál többet is. Mi is törekedjünk arra életünkben, hogy munkánkkal, 
a közösséget szolgálva mindig megtehessük azt, amit elvárnak tőlünk, s amit mi is 
elvárunk önmagunktól. Ha ezt meg tudjuk tenni, ki-ki a maga helyén, ki-ki a maga 
tehetsége és tudása alapján, akkor életünk teljes, hiteles és gazdag lesz. Álljanak itt 
Sütő András szavai útravalóul, mindnyájyunknak: Ha annyi nyomunk marad bár a 
Földön, mint felszálló madárnak a friss havon, már nem éltünk hiába.

Isten áldja a nemzet hőseinek emlékét, és Isten éltesse a szabadságáért kiálló 
magyar nemzetet, mindörökké! 

Dobosi Róbert

Beléptem a régi iskolámba,
Hol diák voltam egykoron.

Meghajoltam a múlt és jelen
Emlékét őrző udvaron.

A vén gesztenye már elvirágzott,
Alatta játszottam oly sokat.

Most itt állok. De hol is ültem?
Mely padra véstem a nevem?

És hol vannak az osztálytársak?
A tanítóim? A cimborák?

Szunnyad a csend a folyosókon,
Hol sok – sok tabló néz le rám.

S a diákarcok kérdik tőlem:
Tényleg ez volt az iskolám?

Ember lettem. És hittel vallom
Szeretni kell az iskolát,

Mert szentély ez, akár az ember,
Ki most a múltat kéri fel,
Igazolni egy örök tételt: 
Hogy élni jó, és élni kell.

(Ismeretlen szerzőtől, részlet)

Fotó: Asztalos Árpád

valaki jár a fák hegyén
ki gyújtja s oltja csillagod

csak az nem fél kit a remény
már végképp magára hagyott
én félek még reménykedem

ez a megtartó irgalom
a gondviselő félelem
kísért eddigi utamon

valaki jár a fák hegyén
vajon amikor zuhanok

meggyújt-e akkor még az én
tüzemnél egy új csillagot

vagy engem is egyetlenegy
sötétlő maggá összenyom

s nem villantja föl lelkemet
egy megszülető csillagon

valaki jár a fák hegyén
mondják úr minden porszemen
mondják hogy maga a remény

mondják maga a félelem

és az ízletes vacsora elfogyasztása után jöhetett a kötetlen beszélgetés, szórakozás, tánc 
és éneklés.

Mint a találkozó egyik szervezője és résztvevője bátran kijelenthetem: „Ez volt az 
eddigi legsikeresebb osztálytalálkozó egyike.” Mindnyájan azzal búcsúztunk el egymástól, 
hogy erőben, egészségben tudjunk majd eljönni a következő találkozónkra is.            

HG
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Csávolyon a Naszvadi Csemadok 1976-ban lépett fel 
utoljára a Naszvadi lakodalmassal. Ezen fellépés után az 
1947-ben Császartöltésre kitelepített Maráz László az 
akkori szereplőgárdával a lakodalmasról hangfelvételt 
készített. Ez a hangfelvétel adta az alapot a Megbéké-
lés című rádiójátékának. A Megbékélés egy (naszvadi) 
lakodalmas keretbe ágyazott történet és dokumentum-
füzér népek, nemzetiségek meghurcolásáról és megbé-
kéléséről. Csávolyon játszódik, ahová Felvidékről (főleg 
Naszvadról, illetve Marcelházáról, Tárnokból) betelített 
szinte negyedik nemzetiségként kerültek az ott élő ős-
honos magyarok, svábok és bunyevácok közé. Felvidé-
ki vőlegényt és bunyevác menyasszonyt esketett össze a 
helyi sváb plébános a hangjátékban. E lakodlami keret-
ben szólnak az érintettek kitelepítésről, megalázásról, 
otthonkeresésről, sohasem gyógyuló sebekről, gyökér- 
eresztésről, majd egy későbbi megnyugvásról és meg-
békélésről. Maráz László szókimondó bátorságának is 
szólt az átütő nemzetközi elismerés, amikor a hangjáté-
kot Prix Italia díjjal jutalmazták 1976-ban Bolognában, 
a nemzetközi hangjáték fesztiválon.

Amikor 2019-ben, szervezetünk megalakulásának 
70. évfordulójára  újrajátszottuk a Naszvadi lakodal-
mast, egyertelmű volt számunkra, hogy Bácskában, 
ahová 1947-ben a legtöbb naszvadi családot telepítet-
ték ki, mindenképp be kell mutatni, hisz még itt élnek 
olyan emberek, akik Naszvadon születtek, megélték a 
kitelepítést, akiknek a naszvadi folklórcsoportok fellé-
pése mindig megmelegíti szívüket, akik 46 évvel ezelőtt 
is látták az akkori Naszvadi lakodalmast... A koronaví-
rusjárványnak köszönhetően ez csak az idei évben va-
lósulhatott meg, mikoris Csala Anita, Csávoly első em-
berének meghívására október 1-én nekivágtunk a közel 
4 órás útnak. Az előadásnak a helyi sportcsarnok adott 
otthont, ahol a tágas térben jól hangzott a naszvadi nó-
taszó. Mivel időben érkeztünk volt idő a hangolásra is: 
a bejáratnál egy pohár naszvadi borral és énekszóval 
fogadtuk a vendégeket. Jöttek is bőven: nemcsak Csá-

volyról, de Felsőszentivánról, Rémről, Bácsbokodról, 
egy egész busznyi nézősereg a legtöbb naszvadi családot 
(125 családot) kitelepített Császártöltésről is érkezett a 
sportcsarnokba. Így a kezdésre sok ismerős arccal, sors-
sal megviselt idős „naszvadival” és a fiatal generáció 
képviselőivel megtelt a sportcsarnok. A helyi bunyevác 
néptánccsoport tánca után a naszvadi énekesasszonyok 
nótaszójával elkezdődött a várva várt előadás, majd a 
vőfíny bokrétás pálcájával a gerendára ütött és a meny-
asszony szüleitől kikérte a menyasszonyt... Így sokadik 
alkalommal a  szereplők már nemcsak a szerepükre, a 
betanult szöveg helyes kiejtésére, de már egymás vicce-
lődésére is szántak időt, energiát – mint egy igazi lako-
dalomban. Az előadás végén elénekelt naszvadi nóták 
közben a közönség nagy része bizony lopva törölt ki 
egy-egy könnycseppet szemeikből. A meghatódottság, 
az emlékek visszakeresése és az igazi „naszvadi hangu-
lat” bizony sok ottlévő idős embert röpített vissza abba 
az időbe, mikor még Naszvadon töltötték gyermekko-
rukat, ittak a Nyitra folyóból, kergették egymást a töl-
tésen...

Másnap fáradtan, jó érzéssel, kellemes emlékekkel 
vágtunk neki a hazaútnak. Köszönjük Csávoly község-
nek a meghívást, a megvendégelést és a vendégszerete-
tet. Jó volt OTT lenni...

Végezetül pedig had idézzek Kerekesné dr. Nemes 
Mária köszönő leveléből: 

Engedje meg, hogy gratuláljak a csávolyi fellépé-
sükhöz. Még ennyire jó élményért nem használtam el 
400 km-t.... 

....Gratulálni tudok csak! Annyira jó hangulatú volt 
az előadásuk, a közönség Önökkel „mulatott” a néző-
téren. Azt hiszem, ha máshol is fellépnek szép hazánk 
területén én ismételten megnézem a műsorukat....

...Édesapám „Nótás könyvében” megtaláltam sok 
daluk szövegét, de nem mindegyiknek emlékszem a 
dallamára. A kánai menyegző szövege pl. kimaradt apu 
emlékeiből, az elköszönő nótájuk megkönnyezteti a 
hallgatót. Kérem tolmácsolja a szereplők és a felkészí-
tőjük felé a köszönetemet, a csodálatomat, a gratuláció-
mat.     Simonics Tibor

46 év után újra Csávolyon a Naszvadi lakodalmas
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„Ale čo sa vám zdá o tomto: Jeden človek mal dvoch synov. Pris-
túpil k prvému a povedal mu: Syn môj, choď dnes pracovať na vini-
cu. On odpovedal: Dobre, Pane! Ale nešiel. Potom prišiel k druhému 
a povedal mu to isté. A ten odpovedal: Nechce sa mi! Ale potom oľu-
toval a  išiel. Ktorý z  tých dvoch splnil vôľu otcovu? Odpovedali Mu: 
Ten druhý. Povedal im Ježiš: Veru vám hovorím, že colníci a neviestky 
predchádzajú vás do kráľovstva Božieho.” Mt.21,28-32

Vedeli by ste si spomenúť na chvíľu vo vašom živote, keď ste sa 
rozhodli zmeniť k lepšiemu? Bola taká chvíľa? Keď ste si uvedomili: 
„toto nie je v poriadku, takýto ja nechcem byť.” A vedeli by ste si spo-
menúť aj na to, čo vás priviedlo k takémuto rozhodnutiu? Bola to neja-
ká konkrétna udalosť, človek, myšlienka? 

Jeden redaktor robil s istým farárom rozhovor o kultúrnej pami-
atke, ktorú spravoval. Farár sa ho zrazu spýtal: ste veriaci? Načo mu 
redaktor odpovedal:  „Už dávno nie som nábožný. Ak idem do kos-
tola, tak nie pre vieru, ale pre umenie.” Farár mu podal ruku a položil 
otázku: „A vaša duša nemá žiaden osoh z návštev toľkých kostolov?” 
Prekvapený otázkou farára po chvíli povedal: „Dosiaľ ešte nie.” Nato 
mu farár otcovsky pohrozil a bez slova sa mu zadíval do tváre. Redak-
tor píše: „Na toto stretnutie nemôžem zabudnúť. Ten farár mi videl do 
duše a položil mi rozhodujúcu otázku v mojom živote. Hneď po tejto 
návšteve som sa vrátil do svojho zboru. Len tak, že idem sa pozrieť 
čo je tam nového. A dnes? Hoci som Bohu roky hovoril „nie”, dnes s 
radosťou a pokojom v srdci prežívam svoje „áno”. ”

Viete, Pán Boh o nás nestráca záujem. Koľkokrát sme svojím ži-
votom Pánu Bohu hovorili „nie!” možno aj napriek tomu, že chodíme 
do kostola. Dnes nás však pozýva: povedz „áno!” nielen telom, ale aj 
dušou. Celou svojou bytosťou. A ponúka nám podobenstvo o dvoch 
synoch: o jednom čo prikyvuje ale neplní, a druhom, ktorý odmieta 
ale potom predsa len koná. A Ježišova otázka na záver je adresovaná aj 
nám: „Kto z týchto dvoch splnil otcovu vôľu?” 

Áno, odpoveď je už pri prvom počutí jasná. No nezáleží na prikýv-
nutí slovom, ale na prikývnutí skutkom. Napríklad farizeji a zákonníci 
v Ježišovej dobe učili, že stačí patriť k Národu a očakávaný Mesiáš ich 
zachráni. Oni teda predstavujú syna, ktorý hovorí otcovi „idem”, ale 
„nešiel”. Je to ako dnes, keď si ľudia myslia, že stačí, keď som pokrstený, 
keď ma farár pochová, a mám zaistenú cestu do neba. Na druhej strane, 
tí opovrhovaní colníci, neviestky, hriešnici, oni síce svojím životom 
hovorili „nechce sa mi” - „nechce sa mi zachovávať prikázania, nechce 
sa mi žiť pobožne, veriť v Boha...” ale keď si vypočuli Jána Krstiteľa a 
napokon Ježiša, zanechali cestu hriechu a „išli” za Ježišom. Teda v ich 
životoch sa udiala radikálna, viditeľná zmena. Opustili starý spôsob 
života, aby nastúpili na novú cestu. – A je to tak dodnes. Pán Ježiš kaž-
dému umožňuje, postaviť sa znova na štart. 

Pán Boh vedel, keď pri stvorení sveta obdaril človeka rozumom a 
slobodnou vôľou, že budú na nás útočiť všelijaké pokušenia. Ale pretože 
je spravodlivý, bude nás viesť a usmerňovať, odmeňovať a trestať, a bude 
čakať, že sa osvedčíme. Boh nám neustále dáva mnohé dary svojej 
milosti, silu a  príležitosti, aby sme dosiahli spásu. Nebezpečenstvá 
pretrvávajú, ale zároveň je tu aj spoločenstvo veriacich, cirkevný zbor, 

na vzájomné povzbudenie a pomoc. Nikto nemá výhovorku, že nemal 
šancu spoznať Boha. Je tu, dostatočne hlasný aj viditeľný, aby každý 
v  Neho uveril a  odovzdal Mu svoj život. Aby sa rozhodol k  zmene. 
Lebo nie ten, kto iba hovorí „Pane, Pane,” ale nekoná v pravde, láske 
a spravodlivosti, vojde do Božieho kráľovstva. Vojde doň ten, kto plní 
Božiu vôľu. A  presne na to poukazuje podobenstvo o dvoch synoch. 
Veľkou vinou človeka nie sú jeho hriechy, pretože pokušenie je silné a 
vôľa človeka slabá. Veľkou vinou je, že v každom okamihu sa môžeme 
obrátiť, ale to nerobíme. 

Jedna legenda hovorí o tom, ako sa diabol rozhodol zatvoriť svoj 
obchod. Preto sa na obchode objavil nápis: “Totálny vypredaj!” Návš-
tevníci teda prichádzali a obdivovali tie rôzne diablove nástroje, ktoré 
používa na zvádzanie ľudí. A jedného z nich konkrétne prekvapil jeden. 
Všimol si, že najdrahší z nich sa volá »odrádzanie«. „Prečo je ten nást-
roj taký drahý?” pýtal sa prekvapene. „To je jednoduché,” odpovedal di-
abol. „Je môj obľúbený. Pomocou tohto nástroja môžem pôsobiť skoro 
na všetkých a spôsobovať v nich najrôznejšie škody.” Odrádzanie.

Nie je to často aj náš problém? Keď hovoríme Bohu: „Idem, Pane!”, 
ale nejdeme. Vtedy sa správame, ako druhý syn z podobenstva. A to je 
naše nešťastie. Pán Ježiš nás však pozýva k obráteniu. Hovorí, že kto sa 
rozhodne obrátiť, podáva veľký výkon. Každý z nás sa potrebuje denne 
obrátiť. Vyzliecť starého človeka, ktorý slúži hriechu a obliecť si nového, 
ktorý žije v láske a koná skutky lásky. Premáhať diablovo odrádzanie. 
Asi tak, ako jedna sestra zvykne hovoriť, keď príde večer na biblickú: 
„Tak sa mi nechcelo, ale premohla som sa.” A nakoniec je to vždy dobré 
a obohacujúce – prísť za Pánom Ježišom. Vždy sa to oplatí, aj keď sa 
nám nechce. A je to úžasné, že človek môže znovu a znovu sám seba 
zachytiť alebo dať sa zachytiť, namiesto toho, aby beznádejne klesal 
stále hlbšie a hlbšie. A tak je to aj so službou blížnym, s pomáhaním, 
obetovaním seba pre iných ľudí. Nie vždy sa nám chce, ale o to väčšiu 
radosť máme, keď vidíme, ako sme niekomu pomohli, niekoho potešili, 
navštívili, urobili skutok lásky.

Premáhať svoju pohodlnosť alebo diablovo odrádzanie a ísť za 
Ježišom je tou správnou cestou – správnym rozhodnutím. Víťaziť nad 
svojím „ja”, ktoré je stále ohrozením a víťaziť aj nad rôznym pokušením, 
ktoré nás odvádza od cesty za Ježišom. To je tá správna životná zmena.

„Nechce sa mi. No potom to oľutoval a šiel”. Od čias Krista až dod-
nes sa v podstate nič nezmenilo. Aj dnes je rozhodnutie v našich ru-
kách. Pozorné všímanie samých seba a konanie podľa príkladu Ježiša je 
pre nás nádejou na večný život. 

Ktosi raz povedal, že peklo je vydláždené predsavzatiami, ktoré sa 
nezrealizovali. Vieme, že nie predsavzatia, ale skutky rozhodujú. Nie iba 
slová, ale činy prinášajú ovocie.

A tak zmeny v duchovnom živote sa nerobia len vtedy, keď cítime, 
že nás Boh trestá, keď zlyhávajú naše plány, ľudský um a šikovnosť. 
Nečakajme na začiatok nového roka, na nejaký výnimočný zážitok, 
chorobu, či starobu, že vtedy sa zmeníme. Urobme to už dnes. Odváž-
me sa k zmene! Ak to urobíme, aj svet okolo nás sa zmení k lepšiemu!

Mgr. Mária Popičová
evanjelická farárka

Pre dušu
Odvážme sa k zmeneOdvážme sa k zmene
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Szighardt Anna, a Naszvadi Alapiskola 7. osztályos 
tanulója volt az elmúlt tanévben. Egy nagyon sokoldalú, 
szerény kislány, aki szívesen merül el a számok rejtelmes 
világában.

A tehetséggondozás fő feladata lehetőséget biztosíta-
ni a szunnyadó tehetség felismerésére és kibontakoztatá-
sára, ezt pedig úgy érhetjük el, ha sokszínű, kreatív tevé-
kenységre ösztönző feladatokkal és lehetőségekkel látjuk 
el a tanulókat. Éppen ezért, a tanév folyamán igyekszünk 
bekapcsolni tanulóinkat többféle tanulmányi versenybe.

Anna élt is ezzel a lehetőséggel.  S ha már benevezett, 
igyekezett minden versenyből a maximumot kihozni.

ĺme az eredményei:
Pitagoriász – a járási forduló eredményes megoldó-

ja. 59 tanulóból a 6. helyen végzett.
Matematika olimpia – az iskolai forduló sikeres 

megoldója, a járási verseny meghívottja. Mivel a járá-
si matematika versenyt egyidőben rendezték meg a Pe-
tőfi-Tompa Seregszemlével, Annának döntenie kellett és 
itt nem a matek győzött.

Maks országos levelezőverseny – a 8 fordulóból álló 
versenyben, ahol évfolyamonként több száz tanuló vesz 
részt, Anna a megosztott 11.-31. helyen végzett.

Matematikai kenguru – az országos matematika-
verseny 1170 résztvevőjének 93,85%-át utasította maga 
mögé.

Katedra Matematikaverseny – ez az egyik legigé-
nyesebb verseny, ahol 4 alkalommal kell a levelezőfor-
dulókban bizonyítaniuk a tanulóknak nagyon igényes 
feladatok megoldásában, hogy kellő pontszámot elérve 
kivívják az elődöntőbe jutást. Ezek után egy országos 
elődöntőn kiválasztják a legrátermettebbeket, akik az 
országos döntőn ismét bizonyíthatnak.

Anna, a tanév elején, októberben az előző tanévből a 
pandémia miatt elhalasztott országos döntőn vett részt. 
Ez tehát, a 6. évfolyam versenyének lezárása volt, ahol 
az előkelő 3. helyen (II. díj) végzett. A döntő első fordu-
lójának feladatsorait Károlyi Károly (40 éven át a Báta-
széki Általános Iskola és Gimnázium matematika-fizika 
szakos tanára volt, nevéhez fűződik a Bátaszéki Mate-
matikaverseny létrehozása), a második rész feladatait és 
keresztrejtvényeit pedig Horvát Géza versenyszervező 
állította össze. A feladatok megoldására összesen 110 
perc (70+40) állt a versenyzők rendelkezésére.

Ebben a tanévben Anna ismét nagy lelkesedéssel és 
igényességgel oldotta a versenyfeladatokat.  A levelező-
versenyből az elérhető 72 pontból 69 ponttal jutott az 
országos elődöntőbe. Az elődöntőre június 16-án Du-
naszerdahelyen került sor. A tanulóknak 5 feleletválasz-
tós feladatból és egy keresztrejtvényből álló feladatlapot 
kellett 60 perc alatt megoldaniuk.  Anna az elérhető ma-

ximum pontszámmal jutott az országos döntőbe.
Az országos döntő szeptember 23-án valósult meg, 

ismét Dunaszerdahelyen. A verseny kétfordulós volt. Az 
első részben három ún. „kifejtéses”, „levezetéses” felada-
tot kellett megoldani. A második részben pedig öt fe-
leletválasztós feladat és egy számkeresztrejtvény várt a 
tanulókra. A feladatokat ismét a már említett pedagógu-
sok állították össze és 2x60 perc állt a tanulók rendelke-
zésére. Anna ismét kiválóan szerepelt, ugyanis mindkét 
fordulót hibátlanul teljesítette, és az 1. helyen végzett.

Anna nemcsak a matematika iránt érdeklődik, ő egy 
nagyon sokoldalú egyéniség. Sok más tantárgyi verseny-
be is bekapcsolódott eredményesen. Iskolánkban min-
den évben a legsikeresebb tanulókat Bauer-díjban ré-
szesítik. (Bauer Ferencné Kürthy Katalin többek között 
Naszvadon is végezte pedagógusi munkáját. Fiai és csa-
ládjaik a 2015/16-os tanévben díjat alapítottak iskolánk 
tanulói számára. Az elismerést azon tanulók kaphatják 
meg, akik az adott tanévben kitűnő tanulmányi eredmé-
nyeket értek el, és a tantárgyi vagy műveltségi vetélkedő-
kön is figyelemreméltó teljesítményt nyújtottak. A díja-
zottak elismerő okiratot, pénzjutalmat és emlékplakettet 
kapnak.) 

A 2021/22-es tanévben Anna érdemelte ki első he-
lyen ezt az elismerést.

Szívből gratulálunk és további szép eredményeket 
kívánunk!

Gátasi Irén
matematika-technika szakos pedagógus

Anna sikerei a 2021/22-es tanév matematikaversenyein
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Škôlka je pre mnohých z nás miestom, kde sme si 
osvojili spoločenské návyky a zvykli si na rovesníkov. 
Brigita Branická, ktorú môžete poznať z  materskej 
školy Nezábudka, sa rozhodla sprevádzať detičky na 
ich ceste, od malých začiatkov, až po veľké kroky sme-
rujúce do školy. V rozhovore sme sa jej opýtali na jej 
dojmy z práce, jej vzťah k deťom a k Nesvadom. 
Kde si sa venovala štúdiu svojho povolania?

Chodila som na základnú školu v Nesvadoch a po-
tom som navštevovala Strednú odbornú školu pedago-
gickú v Leviciach, kde som vyštudovala odbor Učiteľst-
vo pre materské školy a vychovávateľstvo. Po skončení 
som pokračovala v štúdiu na Univerzite Konštantína 
Filozofa v Nitre, kde som vyštudovala Predškolskú 
a elementárnu pedagogiku a neskôr Učiteľstvo pre 
primárne vzdelávanie.
Ako dlho pôsobíš v nesvadskej škôlke?

V nesvadskej škôlke učím 8 rokov.
Čo je pre Teba na tvojom povolaní najkrajšie, a  čo 
najťažšie?

Najkrajšie je vidieť ako deti rastú, napredujú. Keď 
nastúpia do škôlky, sú ešte závislí od našej pomoci, 
niektorí ledva vedia rozprávať. Potom prejdú tri-štyri 
roky v škôlke a tie isté deti odchádzajú od nás ako se-
bestačné, sebavedomé malé osobnosti, pripravené na 
pobyt v škole.

Najťažšie ani neviem, niekedy by som potrebova-
la mať 24 uší a 24 rúk pre každé jedno dieťa v triede, 
lebo každé si vyžiada moju pozornosť a to občas dáva 
zabrať.
Je niečo, čo dnešná generácia malých detičiek má, čo 
nám v detstve chýbalo?

Našťastie si nepamätám, že by mi v detstve niečo 

chýbalo. Možno dnešná generácia detí má oveľa viac 
možností, viac podnetov, mám pocit že už vymysleli 
všetky druhy didaktických hier a pomôcok na svete. 
Myslím, že za našich čias toho toľko nebolo, ale ani mi 
to nevadilo, niekedy je menej viac.  
Čo detičky a  moderné technológie (napr. mobily, 
tablety). Čo hovoríš na ich vzťah k nim?

Moderná technológia je do určitej miery dobrá. 
Dnešná doba si žiada, aby ľudia a aj deti mali základ-
né schopnosti ovládania digitálnych technológií. Aj v 
škôlke sa učia pracovať s interaktívnou tabuľou, počí-
tačom, majú veľmi radi knihy s interaktívnym perom, 
ktoré im rozpráva alebo číta rozprávku. Vo veľkej obľu-
be je robot M-tini, ktorý si deti musia sami naprogra-
movať, aby sa napríklad premiestnil z bodu A do bodu 
B, a plnil pri tom aj rôzne úlohy. Mobily a tablety by 
som veľmi škôlkárom nedávala, jedine ak by sa na nich 
hrali nejakú vzdelávaciu hru. Ja som zástanca toho aby 
deti boli veľa vonku, na čerstvom vzduchu, aby sa veľa 
pohybovali, behali, skákali, lozili, a nie sedeli pri mobi-
le/tablete celé hodiny.
Čo Ťa viedlo k tomu, že si sa rozhodla žiť v Nesva-
doch? A vnímaš tu nejaké pozitívne zmeny v posled-
ných rokoch?

Myslím si, že naše mesto Nesvady sa rozvíja dobrým 
smerom, pomaličky napreduje vo všetkých sférach. A 
prečo som tu ostala žiť - bolo to splnenie môjho sna. 
Mojím veľkým snom od malička bolo, učiť raz v mojej 
materskej škôlke, ktorú som aj ja sama navštevovala ako 
dieťa. Bolo mi veľkou cťou, stať sa kolegyňou mojich 
pani učiteliek, čo sa stáva asi zriekdakedy.   
Okrem náročnej časti práce je s deťmi aj zábava, vieš 
si vybaviť nejaké smiešne historky?

Úsmevných príhod máme veľmi veľa. Samotné naše 
oslovenie veľakrát deti skomolia, naposledy to bolo 
oslovenie Papučelka a Učučelka namiesto pani učiteľ-
ka.
Ďakujem za rozhovor.

Ema Tóthová

Rozhovor s učiteľkou z materskej škôlkyRozhovor s učiteľkou z materskej škôlky
„Najkrajšie je vidieť, ako deti rastú, napredujú.“ 
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Bizonyára mindannyiunknak vannak emlékeink 
az óvodáskorunkból. Így van ez akkor is, amikor a mai 
szülők jönnek beiratni a  saját csemetéjüket hozzánk 
a  Kisgólya Óvodába. Az idő elszaladt és már az egy-
kori ovisoknak vannak oviskorú gyermekeik, hiszen 
óvodánk idén szeptemberben 48 éves volt. Mikor ezek 
a szülők bejönnek, mosolyogva néznek körül, és meg-
állapítják, hogy ez meg az teljesen más, új, modern, de 
a mosdók, gyermektoalettek és az öltözők megmarad-
tak olyannak, mint jó pár évvel ezelőtti emlékeikben. 
Ennek mára szerencsére vége. 

Az óvoda hátsó részében lévő oktatási egység öltö-
zője, a fürdőszoba helyisége és a gyermek wc-k helyisé-
ge teljesen átalakultak, megújultak. Idén nyáron nagy 
munkálatokra került sor. Nem kis időt és energiát igé-
nyelt a régi vezetékek kiásása  - vízvezetékek, szennyvíz 
elvezetők, szagelzáró szifonok, a  vízhálózat bevezető 
része, ezek mind-mind újakra lettek cserélve. Sok ásás, 
fúrás, vésés eredményeként új vízbevezetés lett besze-

relve, új csapok, mosdók, zuhanyok lettek felszerelve, új 
wc-k, öblítő berendezések. A megszokott kék csempét 
fehér válltotta fel, zölddel kombinálva. A régi PVC bur-
kolat mindenhol új padlócsempére cserélődött. A  vil-
lanyhálózat is újonnan lapul a  frissen festett falakban. 
Az ,,új szagot“ még érezni az új öltözőszekrények által. 
A  belépésnél a  gyerekek boldogan vették igénybe az 
állatkás szekrénykéiket. Öröm számunkra látni, hogy 
a  szülők is megelégedett tekintettel, jó érzéssel lépnek 
be az óvodába. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni a  fenntartónk-
nak, városunk vezetésének és a képviselő-testületnek, 
hogy jóvoltukból létrejött ez a beruházás, hogy a gyer-
mekek jóléte fontos számukra is. Reménykedünk, hogy 
a  jövőben is lesz rá lehetőség, akarat és persze anyagi 
háttér, hogy az elöl lévő részre is sor kerüljön, így újul-
jon meg fokozatosan az egész óvoda. Köszönjük!

Mgr. Balogh Rebeka
Kisgólya Óvoda

Óvodafelújítás - Rekonštrukcia materskej školy

Určite máme všetci milé spomienky na materskú 
školu, v  ktorej sme strávili svoje detstvo. Je tomu tak 
aj vtedy, ak prichádzajú rodičia so svojimi detičkami 
na zápis do MŠ. Veru ubehlo toľko času, že už bývalí 
škôlkari nosia zapísať svoje ratolesti do škôlky, veď naša 
škôlka mala v septembri neuveriteľných 48 rokov. Vtedy 
sa poobzerajú a  zaspomínajú si, ako vyzerala škôlka, 
keď boli malí, čo všetko je iné, zmenené, vynovené...
ale pozastavia sa, keď vidia šatne, umyvárne a toalety 
v pôvodnom stave. Bolo to tak až do leta tohto roku, 
kedy sa v  zadnej časti budovy začala rekonštrukcia 
hygienických priestorov a šatne. Zabralo to nemálo 
energie a  času, kým sa vykopali staré vedenie vody, 
vedenie kanalizácie, odstránili sa sifóny k  toaletám. 
Všetky tieto zastaralé časti boli vymenené. Výsledkom 
búrania, vŕtania, bagrovania sú nové prívody vody, nové 
umývadlá, sprchy, toaletné misy a  splachovače. Staré 

modré kachličky nahradili biele obklady so zeleným 
dekorovaním. Staré PVC podlahy boli vymenené 
na bledohnedé dlažby. Nové elektrické vedenie sa 
nenápadne ukrýva pod novou maľovkou. V  detskej 
šatni cítiť vôňu nového nábytku, deti si s  radosťou 
vyberali nové skrinky so zvieracími motívmi. Veľmi 
nás teší, že aj na tvárach rodičov vidieť spokojnosť 
a dobrý pocit z modernizácie týchto priestorov.

Touto cestou by som chcela poďakovať vedeniu 
mesta – nášmu zriaďovateľovi a poslancom Mestského 
zastupiteľstva, že umožnili túto rekonštrukciu, že im 
nie sú ľahostajné deti a ich vzdelávanie, že myslia aj na 
budúcu generáciu. Pevne verím, že aj v budúcom roku 
bude ochota a vôľa, a vyčlenia sa financie na renováciu 
aj prednej časti budovy, tým sa postupne obnoví celá 
materská škola. Ďakujeme!

Materská škola Bocianiky
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Molnár Zoltán vagyok 2018-tól Naszvad község 
majd később Naszvad város polgármestere. Hosszú 
éves képviselői, majd ezt követően közel hatéves al-
polgármesteri tasztalattal a hátam mögött 2018-ban 
Naszvad község polgármesterévé választottak.  Meg-
tiszteltetés volt   számora ez a siker, de az első pilla-
nattól éreztem, hogy ennek a tisztségnek a betöltése 
egy komoly és hatalmas felelőséggel járó kihívás. Úgy 
érzem minden felmerülő nehézség és akadály ellenére 
sikerült továbbra is biztosítani városunk fejlődését.

Történelmi eseményeknek lehettünk részesei az 
elmúlt időszakban. Elkészült és megnyitottuk az oly 
rég áhított Termálfürdőt, megemlékeztünk települé-
sünk első írásos emlékének 750. évfordulójáról, majd 
ezt követően községünk városi rangra emeltetett. 
Idősek otthona létesült a volt kolostor épületében, 
ezzel lehetőséget biztosítva időseink számára, hogy 
szülőfalujukban kapjanak teljes gondozást és ellátást. 
Az ipari park bővítésével új munkahelyek létesültek 
városunk területén. Járdák épültek, új buszmegállók 
kerültek elhelyezésre, bővült a víztisztító állomás be-
fogadóképessége, középületek újultak fel és újulnak 
fel jelenleg is, és még számos olyan beruházás valósult 
meg, amelyek élhetőbbé tették városunkat. E négy év 
alatt sikerült településünk vagyonát közel 4,3 millió 
euróval gyarapítani, amelyből 2,3 millió eurót pá-
lyázati forrásokból sikerült biztosítanunk. Mindezek 
mellett nagyon fontos, hogy városunk gazdasági és 
pénzügyi helyzete a Covid-19 pandémia és az ukrán 
háborús konfliktus ellenére is kiegyensúlyozottnak és 
jónak mondható.

2022. október 29.-én a helyhatósági választáso-
kon újra indulok a polgármesteri tisztség elnyerésé-
ért a Szövetség-Aliancia párt jelöltjeként. Szeretném   

folytatni a négy évvel ezelőtt elkezdett munkámat, to-
vábbra is vallom azokat az elveket, hogy csak egymás 
elfogadásával, megbecsülésével, tiszteletben tartásá-
val érhetjük el azokat a célokat, amelyek városunkat 
egy erős közösséggé formálhatják. Az idei választá-
sokon a jelölteknek tisztában kell lenniük azzal, hogy 
számtalan kihívásokkal teli   nehéz időszak előtt ál-
lunk. Gondolok itt a háborús konfliktusra, az általa 
kialakult egész Európára kiterjedő energiaválságra és 
mindazon tényezőkre, amelyek nagy kihatással lesz-
nek az önkormányzatok működésére. Nagyon fontos 
lesz, hogy a polgármesteri tisztségre és a képviselői 
pozíciókra kellő tapasztalattal rendelkező jelöltek 
kerüljenek, meglegyen a folytonosság, az egyetértés, 
amely mindig is jellemezte a helyi képviselő-testüle-
tet. Legfőbb feladataimnak a városfejlesztés területén 
a középületeink energiatakarékossabbá tételét, a Ter-
málfürdő bővítését és természetesen városunk csa-
tornahálózatának és szennyvíztisztító-állomásának 
teljeskörű kiépítését tartom, majd ezt követően a köz-
utak folyamatos felújítását. Ami pedig a közéletet ille-
ti, a helyi szervezetekkel való szoros együttműködés, 
azok támogatása, a közrend biztosítása, a lakosság 
szociális helyzetének javítása a cél és minden korosz-
tály számára egy zöldebb, jobb és élhetőbb Naszvadot 
biztosítani, ahol mindenki otthon érezheti magát. 
Továbbra is szeretnék minden naszvadi lakos polgár-
mestere lenni, nemzeti, faji és felekezeti hovatartozás-
tól függetlenül. 

Kedves naszvadiak, ha ezen terveim és elképzelé-
seim  az Önök számára is elfogadhatóak, kérem tisz-
teljenek meg szavazataikkal.

Tisztelettel,
Molnár Zoltán, 1-es számú  polgármesterjelölt.

Objednávateľ: Zoltán Molnár, Budovateľská 1907/25, 946 51 Nesvady
Dodávateľ: Občianske združenie Nesvadčanov - Naszvadiak Polgári Egyesülete, Jánošíková 19, 946 51 Nesvady, IČO: 42 205 573



Novum Naswod Nesvadský spoločenský časopis

11

Volám sa Zoltán Molnár a od roku 2018 som 
starostom obce, neskôr primátorom mesta Nesva-
dy. Po mojich dlhoročných skúsenostiach poslan-
ca obce a šiestich rokoch zástupcu starostu ma v 
roku 2018 občania Nesvád zvolili za starostu. Ten-
to úspech bol pre mňa poctou, ale od tej chvíle som 
cítil, že táto pozícia je okrem pocty súčasne aj váž-
nou a veľkou výzvou.

Mám pocit, že napriek všetkým ťažkostiam 
a prekážkam sa nám úspešne podarilo zabezpečiť 
rozvoj nášho mesta. V minulom volebnom období 
sme mohli byť svedkami historických udalostí. 
Dokončilo sa a mohli sme otvoriť, nami všetkými 
tak veľmi vytúžené, termálne kúpalisko. Ďalej 
sme si pripomenuli a oslávili 750. výročie prvej 
písomnej zmienky o našej obci, na čo nadväzne 
naša obec získala štatút mesta. V priestoroch 
kláštora vzniklo zariadenie pre seniorov, vďaka 
čomu vznikla možnosť poskytovania kompletnej 
starostlivosti pre našich skôr narodených 
spoluobčanov. Rozšírením priemyselnej zóny 
vznikli nové pracovné miesta, vybudovali sa nové 
chodníky, došlo k výmene autobusových zastávok, 
zvýšila sa kapacita ČOV, zrenovovali a renovujú 
sa aj v súčasnosti verejné budovy. Okrem toho sa 
realizovalo viacero ďalších investícií, vďaka ktorým 
sa v našom meste žije lepšie. Za posledné štyri roky 
sa nám podarilo navýšiť majetok mesta o ďalších 
4,3 milióna eur, z čoho 2,3 milióna eur sme získali 
z dotačných fondov.

Nie je maličkosťou, že sa nám podarilo udržať 
vyrovnaný rozpočet mesta napriek nepríjemnosti-
am, ktoré spôsobila pandémia Covid-19 a vojenský 
konflikt na Ukrajine. Môžeme povedať, že finanč-

ná a ekonomická situácia mesta je dobrá.
Rád by som pokračoval v práci, ktorú som začal 

pred štyrmi rokmi. Naďalej sa riadim zásadou, že 
len vzájomným rešpektom a uznaním jedného 
druhým môžeme dosiahnuť tie ciele, pomocou 
ktorých sa môže sformovať naše mesto v silnú a 
funkčnú komunitu. Terajší kandidáti na primátora 
by si mali uvedomiť, že stojíme pred obdobím, 
plným ťažkých výziev. 

Mám tu na mysli vojenský konflikt a tým vznik-
nutú energetickú krízu, ktorá zasiahne celú Európu 
a všetky ďalšie aspekty, ktoré budú mať veľký vplyv 
na riadenie miestnych samospráv. Bude veľmi dô-
ležité, aby sa na post primátora a členov zastupi-
teľstva dostali ľudia s náležitými skúsenosťami, aby 
bola zabezpečená plynulosť a jednotnosť, ktorá v 
minulosti zastupiteľský úrad vždy charakterizova-
la.

Za svoje najdôležitejšie úlohy považujem v ob-
lasti rozvoja mesta dosiahnutie zníženia energe-
tickej záťaže verejných budov a priestorov, zabez-
pečenie verejného poriadku, zlepšenie sociálnych 
podmienok pre obyvateľov mesta. Chcem dosia-
hnuť, aby Nesvady boli viac zelené, aby boli obý-
vateľnejšie pre každého, aby sa tu každá generácia 
cítila doma.

Chcem byť naďalej primátorom každého Nes-
vadčana, nezávisle od národnostnej, rasovej alebo 
náboženskej príslušnosti.

Vážení Nesvadčania! Pokiaľ sú moje plány a 
predstavy prijateľné aj pre Vás, prosím poctite ma 
Vašim hlasom v nastávajúcich voľbách.

S úctou!
Zoltán Molnár, kandidát na primátora s č. 1.

Objednávateľ: Zoltán Molnár, Budovateľská 1907/25, 946 51 Nesvady
Dodávateľ: Občianske združenie Nesvadčanov - Naszvadiak Polgári Egyesülete, Jánošíková 19, 946 51 Nesvady, IČO: 42 205 573



Naszvadi közéleti lap Novum Naswod

12

Objednávateľ: Zoltán Kelemen, Tulipánová 23/10, 946 51 Nesvady
Dodávateľ: Občianske združenie Nesvadčanov - Naszvadiak Polgári Egyesülete, Jánošíkova 19, 946 51 Nesvady, IČO: 42 205 573

Asztalos Dušan
Jó napot, sziasztok! 
Asztalos Dusan vagyok, Naszvadon élek már több mint húsz éve feleségemmel, Viktóriával és öt gyermekemmel. Egy zöldenergiaforrások szerelésével 
foglalkozó cég tulajdonosa vagyok. Munkámból kifolyólag nagy áttekintésem van az energia megtakaritás terén, milyen technológiák vannak, hová 
használhatók és mibe kerülnek, ami manapság az első számú téma.
Támogatni szeretném azon javaslatokat, melyek pozitív változást hoznak városunk jövőjével kapcsolatban, nem csak rövid, de hosszú távon is.
Nagyon fontosnak tartom városunk jövőjét, ezért tudásom és tapasztalataim szeretném városunk javára fordítani.

Dobrý deň!
 Volám sa Dušan Asztalos, žijem v Nesvadoch už viac ako dvadsať rokov s manželkou Viktóriou a s piatimi deťmi. Vlastním firmu, ktorá sa zaoberá 

inštaláciou obnoviteľných zdrojov energie. Z mojej práce mám veľa skúseností ohľadne úsporných energetických riešení, aké sú technológie, kde sa dajú 
použiť a za akú cenu, v dnešnej dobe je táto téma na prvom mieste.

Chcel by som taktiež podporiť návrhy, ktoré prinesú pozitívnu zmenu pre naše mesto z krátkodobého aj dlhodobého ľadiska. 
Budúcnosť nášho mesta je pre mňa veľmi dôležitá, preto moje vedomosti a skúsenosti by som chcel využiť v prospech nášho mesta.

Mgr. Dobosi Tamás
1985-ben születtem, azóta Naszvadon élek és teszek a közösségért. Alapiskolás éveimet követően egyidőben kerültem be a Selye János Gimnáziumba és a 
naszvadi Csemadok aktív tagjainak sorába. Alapító tagja, és több éven keresztül vezetője is voltam a Viza és a KisViza citerazenekaroknak. Egyetemi végzett-
ségemhez hűen a naszvadi magyar tannyelvű alapiskola matematika és informatika szakos pedagógusaként dolgozom. 2019-ben bizalmat kaptam az MKP, 
később pedig a Szövetség párt helyi szervezetének vezetésére. A Szövetség képviselőjelöltjeként hiszem, egységben az erő, és a biztos jövő záloga nem egy-egy 
ember ígérete, hanem a közösség megtartó ereje. Erre utal városunk jelmondata: „Labore et concordia” - „Munkával és összefogássa!”
Od môjho narodenia v roku 1985 žijem v Nesvadoch a pracujem v prospech tu žijúcej komunity.  Po skončení miestnej základnej školy som pokračoval v štúdiu 
na Gymnáziu Hansa Selyeho v Komárne a v tom istom čase som sa stal aktívnym členom miestnej organizácie Csemadoku. Bol som zakladajúcim členom a dl-
horočným vodcom citarových skupín Viza a KisViza. Vysokoškolské vzdelanie som získal v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov -  matematika a 
informatika. Súčasnosti pôsobím ako pedagóg na ZŠ s VJM – Alapiskola v Nesvadoch. V roku 2019 vďaka rozhodnutiu členov  miestnej organizácie SMK neskôr 
členov miestnej organizácie Aliancie, som obsadil funkciu predsedy. Ako kandidát za stranu Aliancia verím, že v jednote je sila a  dobrým podkladom budúcnosti 
nie sú sľuby jednotlivcov, ale podpora komunity. Na to poukazuje aj motto nášho mesta: „Labore et concordia” - „S prácou a súdržnosťou!”

Ing. Kelemen Zoltán
Munkám teljesen mértékben Naszvadhoz köt. Mondhatnám együtt élek a várossal. Tevékenyen és felelőségteljesen részt veszek az önkormányzat munká-
jában. Ěveken keresztül a pénzügyi bizottság elnöke vagy tagja voltam. Munkám és a közfeladatok teljesítése mellett aktívan részt veszek az önkéntes és a 
civilszféra munkájában. Feladataimat  mindig becsületesen és tisztességesen végzem. 
Ismerem városunk problémáit és lehetőségeit. Éppen ezért nem teszek felelőtlen kijelentéseket, választási igéreteket. Nem ellenségeskedésre, megosztásra, 
megmondóemberekre van most szükségünk, hanem tapasztalatra, megfontoltságra, higgadtságra és kemény munkára.
Célom részt venni egy olyan közösség építésében, mely nemzetiségi, vallási és politikai hovatartozástól függetlenül egymással és egymásért dolgozik 
kihasználva minden lehetőséget a további fejlődésre.  
Mindent meg fogok tenni a további fejlődéséért, azért hogy az emberek otthon és biztonságban érezzék magukat Naszvadon és Anyalán.
Kérem tiszteljenek meg szavazatukkal és bizalmukkal. Köszönöm.

Moja práca ma v plnej miere viaže k Nesvadom. Mohol by som povedať, že žijem spolu s mestom. Dlhé roky aktívne a zodpovedne pracujem v miestnej 
samospráve. Roky som zastával funkciu predsedu finančnej komisie a neskôr som sa stal jej členom. Pravidelne sa zapájam do dobrovoľníckej práce ako 

aj do prác v civilnej sfére. Úlohy mne pridelené vykonávam vždy zodpovedne a čestne.
Problémy nášho mesta sú mi blízke a známe. Viem akými možnosťami naše mesto disponuje  a preto sa vyhýbam nezodpovedným volebným sľubom. V týchto pohnutých a náročných časoch nepot-
rebujeme medzi sebou rozsievať nevraživosť a rozdeľovať spoločnosť. Naopak, skúsenosť, zodpovednosť a  tvrdá práca by mali byť prioritami v našom konaní.
Mojim prvoradým cieľom je pracovať pre mesto a pre všetkých jeho obyvateľov bez rozdielu na ich národnosť, vierovyznanie a politickú príslušnosť a využiť všetky možnosti na ďalší rozvoj nášho 
mesta.
Svojim presvedčením a konaním sa budem snažiť spraviť všetko preto, aby sa ľudia v Nesvadoch a Aňale cítili doma a bezpečne. 
Uctite ma Vašim hlasom a Vašou dôverou. Ďakujem.
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Kovačic Dániel
25 éves, egyedülálló, építész tervező
Naszvadi alapiskola elvégzése után tanulmányaimat az Ógyallai Építőipari Szakközépiskolába folytattam. Szakközépiskola elvégzése után építő iparban vállalkozásba kezd-
tem, konkréttan építesz tervezőként, ahol az épülettervezéstől a mérnöki munkáig a használatbavételi eljárástól a kataszteri bejegyzésig nyújtok szolgáltatásokat. Sikeres vál-
lalkozásba közel 5 éve kezdtem bele. Az emberek ismerhetnek zenészként – szaxofonosként tánczenekarokból, ahol aktívan 10 évig zenei téren szórakoztattam a vendégeket. 
Aktív vezetőségi tagja vagyok a helyi Csemadok alapszervezetének, ahol közösen különféle rendezvényeket szervezünk. Az évek alatt szerzett tapasztalataimmal biztosan 
az építésügyi bizottságban szeretnék dolgozni és támogatni városunk épülését. Prioritásaim közé besorolnám a város fejlesztését kultúra és idegenforgalom szempontjából. 
Kérem támogassanak szavazataikkal céljaim elérésé érdekében ahogy a csapattársaimat is. Köszönöm.
25 rokov, slobodný, projektant stavieb
Po ukončení základnej školy v Nesvadoch som vyštudoval strednú priemyselnú školu stavebnú v Hurbanove. Po ukončení som sa pustil do podnikateľskej činnosti v oblas-
ti stavebníctva a to konkrétne v projektovaní stavieb cez inžiniering (vybavenie povolení), kolaudáciu až po zápis do katastra. Úspešne podnikám takmer 5 rokov. Môžete 
ma poznať aj ako hudobníka – saxofonistu z tanečných kapiel kde som aktívne zabával ľudí 10 rokov. Som aktívnym členom vedenia MO Csemadok kde sa spolupodieľam 

na organizácii rôznych podujatí. S mojimi rokmi nadobudnutými skúsenosťami by som určite chcel pracovať v komisii výstavby a plne podporovať rozvoj mesta vo výstavbe. Ďalej medzi moje priority zaraďujem rozvoj mesta v 
oblasti kultúry a cestovného ruchu. Podporte ma prosím svojim hlasom pre naplnenie mojich cieľov a takisto môj tím. Ďakujem.

Ing. Miškovič György, épitészmérnök – stavebný inžinier    
Az egész életemben nagyon sokat utazok, járom a kis világot, ennek köszönhetően a látásköröm, a nézeteim, hitvallásom, nagyon tág, sokrétű és rugalmas. Tapasztaltam, hogy nem szabad csak fehérben és feketében nézni az életet, nem szabad senkit 
se lenézni, kirekeszteni, valahogy megpecsételni, megkülönböztetni. Szeretném, hogy ha az emberek büszkék legyenek arra,  hogy itt élnek, ide tartoznak, itt vannak rokonaik, ide köti őket a családi és baráti kapocs. Vallom, hogy ha nincs közösség, 
ha nincs emberiség, lehetünk bárhol, az mit sem ér! Ehhez az kell, hogy legyen elegendő munkahely, megfelelő orvosi ellátás, jól működő iskolák, intézmények, legyen hol leülni, beszélgetni, szórakozni, pihenni. Kell hogy, továbra is működjön a 
népművelés, kultúra, a hagyományok ápolása, a sporttevékenység, az idősekkel való törődés,hogy ne féljünk este kimenni a faluba, ne féljünk élni!
A világ megy tovább, mindig jönnek új és új kihívások, igények. Így van ez nálunk is, faluból város lettünk, nagyobbak az igények, elvárások. Sok minden már elkészült, de még nagyon sok vár ránk, egészségügyi és egyéb szolgáltatások bővítése, 
iskola, óvodák, sportlétesítmények, nyugdíjasklub, tűzoltószertár felújítása, termálfürdő bővítése, csatornahálózat, kerékpárút, szociális otthon időseknek, bérlakások, újabb munkalehetőségek kialakítása. 
Nem elég csak ígérgetni, tudni kell mit, mikor, hogyan és miből lehet ezt megvalósítani. Ehhez tapasztalat, megfontoltság, kompromisszumos megoldások, tárgyalóképesség, türelem, de főleg egy szövetség, egy ütőképes csapat, mert egyedül nem 
megy. Remélem, hogy az elmúl időszakban bizonyítottam, hogy az énem a szívem a Naszvadiakért dobog, ezért szeretném továbbra is folytatni a képviselő munkámat.

Počas môjho života som veľa cestoval, veľa vecí videl a skúsil. Vďaka tomu,  môj rozhľad, názory, vierovyznanie jé veľmi bohaté, široké a pružné. Zo skúsenosti viem, že nesmieme sa na svet pozerať len ako bielo-čierne, nikoho nesmieme odceniť, 
zaškatuľovať, odpísať. Bol by som rád, keby naši občania boli hrdí na to, že tu žijú, patria sem, tu majú rodiny, priateľov, že ich sem viaže toľko pút, že dokážu prekonať všetky ťažkosti, veriac v neustále napredovanie. Tvrdím, že kde nie je spoločenský 

život, tam nie sú dobré ľudské vzťahy! Aby sme sa cítili doma, aby sme boli hrdí na svoj domov,  musíme mať dostatok pracovných miest, kvalitnú lekársku starostlivosť, dobre fungujúce školstvo, mestský úrad, políciu, aby sme si vedeli kde sadnúť, pokecať si, zabaviť sa, oddýchnúť si. Ľudové tradície, kultúra, športová činnosť, 
straostlivosť o prestárlych a zdravotne odkázaných občanov, musí byť samozrejmosťou, taktiež nebáť sa večer výjsť na prechádzku, proste žiť.
Svet sa točí ďalej, prichádzajú nové výzvy, nové želania. Tak je to aj u nás, z dediny sa stalo mestečko, máme väčšie nároky a očakávania. Veľmi veľa  sa už vybudovalo, ale ešte je vždy čo robiť, zlepšovať, zveľaďovať, ako je rozšírenie poskytovaných zdravotníckych, sociálnych a iných služieb, rekonštrukcia školských zariade- 
ní, športovísk, klubu dôchodcov, požiarnej zbrojnici, rozšírenie termálneho kúpaliska, vybudovanie cyklotrás, domu socialnych služieb, nájomných bytov. K tomu, aby sa tieto plány postupne naplnili, nestačí len sľubovať. Dôležité je vedieť kedy, ako, čo a hlavne z čoho sa to dá uskutočniť. Sú to plány a predasavzatia, ktoré 
človek sám nevie uskutočniť, potrebuje na to partnerov, spoločenstvo. Dúfam, že za uplynulém obdobie som dokál byť osožny pre Nesvady, chcel by som prispieť k naplneniu našich cieľov a preto by som chcel pokračovať v poslaneckej práci.

PaedDr. Molnár Tibor 
Pedagógus vagyok, 41 éves, nős, egy ötéves és egy két hónapos kislány édesapja. Az egyetem befejezése óta testnevelő tanárként foglalkozom a di-
ákokkal az érsekújvári Egészségügyi Középiskolában. Szeretném a sportbizottságban támogatni a fiatal és elszánt sportolókat céljaik elérésében, 
ahogy ezt tettem az utóbbi négy évben is bizottság elnökeként. Tevékenyen járultam hozzá a Naszvadi Napok keretén belül megrendezésre kerülő 
gyermekek futóversenyének és a polgármesteri labdarúgó bajnokság megszervezéséhez és lebonyolításához. 
Aktívan szeretnék részt venni az iskolabizottság tevékenységében, ahol az évek során szerzett szakmai tapasztalataimat tudom érvényesíteni. Fon-
tosnak tartom a már meglévő játszóterek továbbfejlesztését, illetve újak létrehozását. Támogatni fogom azokat a programokat és projekteket, ame-
lyek városunk minden polgárának javát szolgálják.
Kérem tiszteljenek meg bizalmukkal.

Pedagóg, mám 41 rokov, ženatý, otec päťročnej a dvojmesačnej dcéry. Od absolvovania univerzitného štúdia pôsobím ako učiteľ telesnej  a špor-
tovej výchovy na Strednej zdravotníckej škole v Nových Zámkoch. Ako učiteľ by som rád zúročil svoje pedagogické skúsenosti. Ako predseda 

komisie športu a mládeže som rozhodnutý naďalej rozvíjať existujúce detské ihriská a podporovať výstavbu ďalších ihrísk. Posledné volebné obdobie sme s komisiou organizovali beh detí v 
rámci Nesvadských dní a futbalový turnaj o putovný Pohár primátora mesta. Naďalej budem podporovať projekty, ktoré slúžia prospechu nášho mesta. Chcem podporovať snahy mladých, 
hlavne pri zabezpečovaní priaznivých podmienok v oblasti športového života. Prosím o Vašu dôveru.
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Mgr. Pinke Ivett
Születésemtől fogva naszvadi lakos vagyok. Férjezett, egy felnőtt gyermek édesanyja. Pályafutásomat 30 évvel ezelőtt itthon, a naszvadi magyar Alapiskolában 
kezdtem és a mai napig itt végzem hivatásomat. Tizenhetedik éve az igazgatóhelyettesi tisztséget töltöm be. 
Naszvad Város Önkormányzatának képviselőjeként, az iskola– és kultúrbizottságban tevékenykedtem. Az eltelt ciklusban fellendítettük a Naszvadi Napokat, 
kihasználtuk a tájház adta lehetőségeket, alkalmat adtunk kistermelők, szervezetek termékbemutatóira, támogattuk a színpadavatást, megemlékeztünk ha-
gyományainkról, nemzeti ünnepeinkről, felkaroltuk a társadalmi szervezeteket, támogattuk az egyetemi hallgatókat. Munkánk során javaslatot tettünk egy 
színpad megépítésére, megemlékeztünk a városaalapításról, támogattuk a kerékpáros akadálypálya megépítését, együttműködtünk az óvodákkal, iskolákkal. 
A felsoroltakból adódóan továbbra is célom a kultúra ápolása, hagyományaink őrzése, a társadalmi szervezetek támogatása, az oktatási intézmények párt-
fogása. Hiszem, hogy a városban eltöltött éveim és munkám során szerzett tapasztalataim alapján segíteni tudom az önkormányzat tevékenységét, ezáltal a 
település fejlődését, a benne élők mindennapjainak jobbá tételét. Ezen célok eléréséért kérem az Önök bizalmát!

Od narodenia som Nesvadčanka. Som vydatá, mám jednu dospelú dcéru. Svoju profesionálnu kariéru učiteľky som začala pred 30 rokmi tu doma, na základ-
nej škole s vyučovacím jazykom maďarským a už sedemnásty rok zastávam funkciu zástupcu riaditeľa školy. Ako poslankyňa som počas tohto volebného cyklu pracovala v mestskom zastupiteľstve v komisii 
školstva a kultúry. Podarilo sa nám spestriť programy Nesvadských dní, podielať sa na výstavbe pódia, podporiť činnosť spoločenských organizácií. Pripomenuli sme tradičné nesvadské zvyky a národné 
sviatky, poskytli sme priestor miestnym farmárom a podnikateľom na predstavenie svojej činnosti, podporili sme študentov vysokých škôl. Podali sme návrh na realizáciu nového javiska na dvore kultúrneho 
domu, pripomenuli sme založenie nášho mesta, podporili sme vybudovanie cyklistickej dráhy, spolupracovali sme s miestnymi škôlkami a základnými školami. 
Mojim cieľom je naďalej podporovať a rozvíjať kultúru, zachovávať tradície, pomáhať spoločenským organizáciám a spolupracovať so vzdelávacími inštitúciami nášho mesta. Verím, že moje skúsenosti získané 
v zastupiteľstve a moja vykonaná práca v prospech občanov Vás osloví, a tak budem môcť naďalej prispievať k rozvoju mesta a spríjemniť Váš každodenný život. Za prejavenú dôveru Vám vopred ďakujem! 

Polgárová Marta
Polgár Márti vagyok, 47 éves Naszvadi lakos, anya, nagymama. Tanulmányaimat elárusítónőként végeztem. Máig elárusítónőként dolgozom. Öröm és kötelesség számomra, hogy az 
emberek boldogak legyenek. Mivel 24 éve emberekkel dolgozom, tudom mi hiányzik nekik. Minden személy véleménye fontos számomra és törekszem arra, hogy közös megoldást 
találjunk az összes problémára. Ezért úgy döntöttem, városi képviselőjelöltként indulok az idei önkormányzati választásokon és szeretném felajánlani az összes tapasztalatot, szaktu-
dásomat és részt venni a közéletben. Nem szeretnék ígérni semmit, de biztosíthatom Önöket, hogy az összes akadályt át tudom lépni és az összes problémára megoldást tudok találni 
- csak akarni kell. Abban az esetben, ha megkapom az Önök bizalmát, a legjobb tudattal és lelkiismerettel fogok hozzáállni a munkához, hogy városunk helytálljon es fejlődjön.

Som Marta Polgárová, 47-ročná obyvateľka Nesvád, matka, stará mama. Moje vzdelanie je predavačka. Vo svojej profesii pracujem dodnes.Je mojím potešením a povinnosťou 
robiť ľudí šťastnými. Keďže s ľuďmi pracujem už 24 rokov, viem, čo im chýba. Viem vypočuť názory každého jedného človeka a pomôcť nájsť spoločné riešenie. Preto som 
sa rozhodla v nadchádzajúcich voľbách kandidovať za poslankyňu mesta a ponúknuť vám všetku svoju odbornosť, skúsenosť a angažovať sa vo verejnom živote. Sľubovať 
nechcem nič, ale viem zaručiť, že každú prekážku sa snažím prekonať a vždy si idem za svojim cieľom. V prípade, že by som dostala vašu dôveru, sa budem snažiť plniť všetky 
úlohy s mojim najlepším vedomím a svedomím a vyuziť všetky moje schopnosti, ktoré mi výrazne pomohli v živote a v kariérnom raste za tie roky v mojej práci.

Mgr. Ladislav Sárai
49 éves, házas, egy lánygyermek édesapja. Az érsekújvári  alapiskola  elvégzése után, az érsekújvári gimnáziumban érettségiztem.  1995 –ben magiszteri  titulust szereztem a nyitrai Konstantín Filozof Rgyetem peda-
gógiai karán matematika–technika szakon. A katonai alapkiképzésen nem fogadtam el a hadsereg munkaajánlatát, hanem a naszvadi élet és munka mellet döntöttem. 25 éve a naszvadi szlovák nyelvű alapiskolában 
tanítok, az iskolatanács elnöke vagyok és 22 éve a téli síkurzosok szervezője. 15 éves koromtól a Szlovák Horgászszövetség tagja vagyok, és 12  éve a Naszvadi halászok és vizek barátai polgári társaság titkáraként 
tevékenykedem. Szabadidőmben  horgászok, sielek. Csodálom a színes kulturális és sportéletet városunkban mely további támogatást igényel. Két választási időszakban az önkormányzat mellett működő Vállakozási, 
mezőgazdasági  és fejlesztő bizottság elnöke voltam. Az utolsó választási ciklusban alpolgármesterként tevékenykedem. Célom a választási programunk teljesítése és a vállakozói bizottság mukájának megújítása. 
Tudom, hogy a program teljesítéséhez szükséges lesz jól kidolgozott pályázatokat benyújtani, hogy sikerüljön uniós pénzekből  támogatást nyerni. Az emberekkel való munka, az önkormányzati  munka, a mindennapi  
kapcsolat a város polgáraival segített tapasztalatot szerezni, megismerni nézeteiket, szükségleteiket és problémáikat. A város szükségleteinek és anyagi feltételeinek egyensúlyban tartása nehéz feladatot nyújt majd az 
elkövetkezéo válságos időszakban. A sokéves tapasztalatommal és az Önök bizalmának elnyerésével  szeretnék hozzájárulni  a város további  fejlődéséhez. Köszönöm.

Mám 49 rokov, som ženatý, otec jednej dcéry.  Po ukončení Základnej školy v Nových Zámkoch som študoval a úspešne zmaturoval na novozámockom gymnáziu. V roku 1995 som získal na Pedagogickej fakulte 
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre magisterský titul v odbore matematika–technika. Po základnej vojenskej službe som neprijal pracovnú ponuku armády, ale rozhodol som sa pre život a prácu v Nesvadoch. 

25 rokov učím na ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským, som predsedom Rady školy a som organizátorom lyžiarskeho kurzu, ktorý sme minulý rok zorganizovali už po dvadsiaty druhý raz. Od svojich 15 rokov som člen SRZ, 12 rokov ako tajomník občianskeho združenia Nesvadských 
rybárov a priateľov vôd. Môj voľný čas trávim najmä poznávaním pamätihodností a prírodných krás s rodinou, na rybách a lyžovaním. Obdivujem aj pestrý kultúrny a športový život v našom meste, ktorý naďalej potrebuje našu podporu. Dve volebné obdobia som bol predsedom 
Komisie miestneho rozvoja, podnikateľských aktivít a poľnohospodárstva, Posledné volebné obdobie zastávam funkciu zástupcu primátora. Mojím cieľom je dopomôcť k naplneniu nášho programu na nasledujúce obdobie a znovuoživenie už spomínanej komisie. Viem, že k našim 
plánom je rozpočet mesta limitovaný príjmami zo štátneho rozpočtu, preto bude treba v čo najväčšej miere využiť kvalitne pripravené projekty na čerpanie štátnych aj európskych fondov a Plánu obnovy. 
Práca s ľuďmi, v mestskom zastupiteľstve, každodenný kontakt s mnohými občanmi nášho mesta mi umožnil získať skúsenosti, ešte lepšie spoznať ich názory, starosti  a potreby. Rovnováha medzi potrebami mesta a zákonnými i finančnými možnosťami samosprávy je neľahká výzva 
v nasledujúcom krízovom období. Svojimi dlhoročnými skúsenosťami, ale i získaním si Vašej dôvery a podpory sa chcem zodpovedne a citlivo postaviť k rozvoju nášho mesta. Ďakujem
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Objednávateľ: Zoltán Kelemen, Tulipánová 23/10, 946 51 Nesvady
Dodávateľ: Občianske združenie Nesvadčanov - Naszvadiak Polgári Egyesülete, Jánošíkova 19, 946 51 Nesvady, IČO: 42 205 573

Tóth Róbert
41 éves, nős, két gyermek édesapja.
Több mint 15 éve az épitőiparban dolgozom, 7 éve saját vállalkozásomat vezetem. A naszvadi sport klub elnöki tisztségét 4 évig betöltöttem. Jelenleg a naszva-
di magyar tannyelvű alapiskola mellett müködő szülői szövetség elnöki tisztségét töltöm be. Aktív részese vagyok a kozösségi életnek. Az építőiparban szerzett 
tapasztalatommal szeretném segíteni városunk fejlődését. A város középületeit energia hatékonyra korszerűsíteni, több zöld területet létrehozni városunkban. 
Szeretném támogatni kultúrális és sport szervezeteinket. Beruházások körében szeretnék tevékenykedni. Kérem tiszteljenek meg bizalmukkal.

41 ročný, ženatý, otec dvoch detí
V stavebníctve pracujem už 15 rokov a posledných sedem rokov úspešne riadim svoju stavebnú firmu. V Šport klube v Nesvadoch som bol predsedom jedno 4 ročné volebné obdobie. 
Toho času napĺňam post predsedu Rodičovského združenia Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Nesvadoch . Do spoločenského života sa aktívne zapájam. Svojimi 
vedomosťami a praxou v stavebníctve, by som rád prispel k ďalšiemu rozvoju nášho mesta, myslím tu na zníženie energetickej náročnosti verejných budov a na rozšírenie zelených plôch. 
Naďalej budem podporovať kultúrne a športové organizácie. Budem sa podieľať na formovaní stratégie rozvoja mesta v investičných zámeroch. Prosím poctite ma svojou dôverou.

PhDr. Tóth Mária
Harmadik választási ciklusban voltam Naszvad város önkormányzati képviselője. Ez idő alatt sikerült bővíteni rálátásomat a város lakosainak problémáira. Az 
én szakterületem az egészség és a szociális ügyek. Szívesen nyújtok segítő kezet a rászorultak számára, foglalkozásomat hivatásként kezelem.
Ebben a négyéves ciklusban sikerült az önkormányzatban újra létrehozni az idősek napközi otthonát, szorgalmaztuk a termálfürdő területén lévő idősek 
otthona felépítését és nagy örömmel fogadtuk és szorgalmaztuk a  kolostor épületében bentlakásos nyugdíjasotthon létrehozását. Több ízben segítettünk 
a hátrányos helyzetekben lévő egyéneknek és családoknak megszervezni a többszörös véradók méltó elismeréseit.
A következő választási ciklusban, ha bizalmat kapok városunk lakosaitól, szeretném továbbra is a szociális bizottság munkáját folytatni. Törekedni fogok egy 
effektív szociális hálózat létrehozásán, támogatni fogom a projekteket, amelyek segítik az időseket, az ifjú családokat és a rászorulókat, hogy elérjük a maximá-
lis rugalmasságot és hatékonyságot a területi, bentlakásos szolgáltatásokban, a közösségi központokban vagy a természetes, otthoni közegben élők számára.

V tretom volebnom období som poslankyňou v mestskom zastupiteľstve. Počas tohto obdobia sa mi podarilo oboznámiť s problématikou, ktorá sťažuje kvali-
tu života občanov mesta. Pracujem v komisií zdravotno-sociálnej, mám pozitívny vzťah k práci so starými a odkázanými ľuďmi. Práca je pre mňa povolanie, 

teší ma, keď viem pomôcť. Počas tohto volebného cyklu sa nám v zastupiteľstve podarilo zrealizovať denný stacionár pre seniorov nášho mesta, vítame budovanie zariadenia pre seniorov v objekte termálneho 
kúpaliska, aktívne sme sa podieľali na realizácii zariadenia domova sociálnych služieb v priestoroch kláštora. Snažili sme sa pomôcť rodinám a jednotlivcom v ťažkých životných situáciách, participovali 
sme na dôstojnom ohodnotení viacnásobných bezpríspevkových darcov krvi. V nadchádzajúcom volebnom období, ak si získam dôveru občanov mesta, by som rada pokračovala v činnosti v zdravotnej 
a sociálnej komisii. Chcem sa podieľať na vytvorení efektívnej siete sociálnych služieb, projektov na báze pomoci starým ľuďom, rodín s ďeťmi a odkázanými, aby sme mohli zabezpečiť pre obyvateľov nášho 
mesta maximálnu flexibilitu, rýchlu dostupnosť a efektívnosť sociálnych služieb v domácom a komunitnom prostredí. Podporujem aktivity zamerané na prevenciu a podporu zdravého životného štýlu.

PhDr. Mária Zuberová 
53 éves, férjezett, gazdasági vezető. A városi képviselőtestület tagja vagyok, mellette pedig a közérdek védelmével foglalkozó szakbizottság tagjaként tevékenykedem, emellett alapító tagja vagyok a Szlovák Szociális Munkások és Asszisztensek Kama-
rájának. Tizennégyévnyi aktív elnökségi munka lejárta után továbbra is oszlopos vendége vagyok Naszvad város Szlovák Tannyelvű Alapiskolája mellett működő Szülői Szövetségének. Számomra a család mindig is az a biztos pont volt, ahol megta-
láltam a teljes mértékű szeretetet, békét és nem utolsó sorban a támogatást. S ugyanezt igyekszem megadni két gyerekemnek és az unokámnak is. Támogató családom segítő kezének köszönhetően a munka mellett a politikai színterébe is betekintést 
szerezhettem. Gyermekkorom óta egy csodálatos mintát követhettem, ami nem más, mint a közvetlen környezetemben élők észrevételeinek megismerése, s ezen az úton szeretnék továbbra is haladni. Köztudott rólam, hogyha az emberek bármilyen 
problémával fordulnak hozzám, soha nem kapnak nemleges választ. Ha segítséget nyújtok másoknak, az engem teljes mértékben feltölt és boldoggá tesz. Mára már meg sem tudom számolni, pontosan hány embernek is tudtam segítséget nyújtani, 
legyen azok gyerekek, felnőttek, családok, nyugdíjasok vagy egészségileg hátrányos helyzetűek. A segítség nyújtása pedig nemcsak anyagi források beteremtéséből áll, hanem álláskeresésből, jogi problémák megoldásából, illetve egészségügyi ellátás 
folyamatának lebonyolításából. Ezek a bizonyos szociális érzések, valamint a mellé társult empátia vezetett az egyetemi tanulmányaim felé is, amit évekkel később doktori fokozattal sikerült befejeznem. Jelenleg a naszvadi Szlovák Tannyelvű Alapis-
kolában dolgozom gazdasági vezetőként, már tizenkét éve. Az iskola előtt pedig a helyi önkormányzati hivatal alkalmazásában MOS koordinátorként dolgoztam. Kedves Naszvadiak, felajánlom önöknek a szociális szférában és az oktatásban szerzett 
szakértelmemet és tapasztalatomat, támogatásomat és segítségnyújtásomat a különböző szervezetnek és intézményeknek a város további fejlesztése érdekében. Egyben ígérem, hogy a sportról sem feledkezem el, hiszen a naszvadi Sláviat 17 éven 
keresztül képviseltem kézilabda-játékosként, tudásomat pedig továbbra is közért és városunk polgárainak érdekében szeretném kamatoztatni.  Tömérdek kihívás van még előttünk, s ezzel együtt sok munka vár még ránk, de én már nagyon várom.

53 rokov, šťastne vydatá, ekonómka/hospodárka. Som poslankyňou mestského zastupiteľstva a členkou komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, zároveň zakladajúcou členkou Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a ASP. Po ukončení 14-ročného predsedníctva som sa stala 
aktívnou hosťujúcou členkou v Rodičovskom združení pri ZŠ slov. v Nesvadoch. Rodina bola pre mňa vždy miestom, kde som našla lásku, pokoj a podporu. A toto isté sa snažím dať aj svojim 2 deťom a vnúčikovi. Vďaka podpore a pomocnej ruke mojej rodiny sa môžem popri práci angažovať aj v politickom priestore. Od 
detstva som mala úžasný vzor, najmä čo sa týka „všímania si“ svojho okolia a ľudí, a touto cestou pokračujem aj ja. Ľudia sa na mňa obracajú so žiadosťou o pomoc a ja im nikdy nepoviem nie. Pomáhať tým, ktorí nemali toľko šťastia v živote,  ma napĺňa. Dnes ani  neviem spočítať, koľkým som takto pomohla, či už to boli 
deti, rodiny, seniori, či zdravotne znevýhodnení. Často to neboli len hmotné veci, ale aj pomoc s nájdením si práce či riešením nejakého právneho problému, alebo zabezpečenie zdravotných pomôcok. Sociálne cítenie a empatia ma viedli aj k vysokoškolskému štúdiu, ktoré som úspešne ukončila s doktorandským titulom. 
V súčasnosti som zamestnaná v Základnej škole v Nesvadoch  už dvanásty rok. Moje predchádzajúce pracovisko bolo na tunajšom obecnom úrade, kde som pracovala ako koordinátorka MOS. 
Milí občania, ponúkam Vám svoju odbornosť a skúsenosť v sociálnej sfére a v školstve, podporu a pomoc organizáciám a rozvoj mesta. Nezabúdam ani na šport, nakoľko som 17 rokov reprezentovala Sláviu Nesvady v hádzanej. Moje odborné znalosti by som rada zúročila aj naďalej v prospech verejného záujmu a v prospech 
našich občanov. Výziev je veľa. Čaká nás veľa práce a ja sa na ňu teším.
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Rozvoj mesta:
Zníženie energetickej náročnosti škôl, školských zariadení a verejných budov
Dobudovanie kanalizačnej siete a ČOV na území mesta
Rozvoj cestovného ruchu, termálneho kúpaliska a podpornej infraštruktúry
Modernizácia miestneho verejného rozhlasu v Nesvadoch a Aňale
Rekonštrukcia mestských cintorínov v Nesvadoch a Aňale, pamätihodností a verejných priestranstiev
Podpora individuálnej bytovej výstavby a nájomných bytov
Oprava miestnych komunikácií a budovanie chodníkov

Život v meste:
Zvýšenie všeobecnej bezpečnosti a verejného poriadku v meste
Zvýšenie kvality a rozšírenie poskytovaných sociálnych služieb
Starostlivosť a zveľaďovanie majetku mesta
Rozšírenie oddychových a relaxačných zón-park, zeleň, detské ihriská
Podpora športových, spoločenských, kultúrnych organizácií a cirkví
Revitalizácia miestneho trhoviska, podpora miestnych pestovateľov a remeselníkov

Városfejlesztés:
Az iskolák, óvodák, középületek energiatakarékosabbá tétele
A csatornahálózat és a szennyvíztisztító telep építésének befejezése
Az idegenforgalom, a termálfürdő és a kiszolgáló infrastruktúra további fejlesztése
A hangosbemondó modernizációja Naszvadon és Anyalán
A naszvadi és az anyalai temető felújítása
Családi házak és bérlakások építésének támogatása
A helyi úthálózat felújítása, járdák építése

Közélet:
A közbiztonság és a közrend bővítése
A szociális szolgáltatások bővítése és azok minőségének emelése
A város vagyonának megőrzése és gyarapítása
Relaxációs és pihenő zónák, zöldövezetek és játszóterek építése
A sport-, kulturális- és civilszervezetek, valamint az egyházi közösségek támogatása
A piactér megújítása, helyi termelők és vállalkozók támogatása

Objednávateľ: Zoltán Kelemen, Tulipánová 23/10, 946 51 Nesvady
Dodávateľ: Občianske združenie Nesvadčanov - Naszvadiak Polgári Egyesülete, Jánošíkova 19, 946 51 Nesvady, IČO: 42 205 573

Volebný program: 2022 – 2026
Választási program: 2022 – 2026
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Keszi Marianna vagyok, 37 éves, 1 fiúgyermek édesany-
ja. Miután kedves párommal egybekeltünk, úgy döntöttünk, 
hogy Naszvadon teremtünk otthont magunknak és csalá-
dunknak. Lokálpatriótának tartom magamat, szívvel-lélekkel 
naszvadi vagyok.

Az őszi önkormányzati választásokon újból jelöltetem 
magamat képviselőként, mivel  továbbra is szeretném folytat-
ni az eddigi tevékenységemet, aktívan részt venni városunk 
fejlesztésében, szépítésében. Az eddig elért eredményeim mel-
lett a jövőben új célokat tűztem ki, ami jelentős mértékben 
javíthat polgártársaink életszínvonalán. Konkrétan szeretném 
elérni, hogy a Sport utcában lévő lakások mögött legyen kiala-
kítva térköves parkoló. Következő szívügyem a „Zöld Város” 
kivitelezése, amit parkositással, virágok és fák kiültetéssel tu-
dunk elérni, ebben szeretnék tevékeny szerepet vállalni. 

Városunk fejlesztéséhez és gyarapodásához fontos, hogy 
hosszú távon is tervezzünk, ezért szeretném, ha több építke-
zési telek lenne elérhető a fiatal generáció számára, hogy ők 
is otthont alapíthassanak Naszvadon. Az idősebb generációt 
sem feledve támogatok minden olyan ötletet és kezdeménye-
zést, amely a nyugdíjasaink számára megteremti a feltételeket 
az aktív időtöltéshez.

Fontosnak tartom a közösséget, mint társadalmi élet for-
máját, mivel a közös érdek kovácsol össze bennünket nasz-
vadiakat. Egy jó közösség fő ismertetője az összetartás. Ez 
kizárja a gyűlöletet, rosszindulatú támadásokat. Ezek a nega-
tív tulajdonságok csak bomlasztják a közösséget, ami végső 
soron káros mindenki számára, mert csak atomizálja a társa-
dalmat. Megválasztásom esetén szeretném folytatni munká-
mat ugyanolyan elszántsággal, fiatalos lendülettel és alázattal 
akarok tenni a közösségért, mint eddig tettem. 

Ezért kérem hogy október 29.-én tiszteljen meg szavazatá-
val és karikázza a 10 számot. Köszönöm.

Ing. Marianna Kesziová

Nezávislá kandidátka do  
mestského zastupiteľstva

Független képviselőjelölt
Volám sa Marianna Kesziová. Mám 37 rokov a som matkou takmer trojroč-

ného chlapčeka. Spoločne so  snúbencom sme dospeli k rozhodnutiu budovať našu 
budúcnosť, náš domov tu, v mieste bydliska. Považujem sa za lokálpatriotku. Srdcom 
a dušou sa cítim byť Nesvadčankou. 

V  jesenných komunálnych voľbách sa opakovane uchádzam o  miesto v  pos-
laneckom zbore mestského zastupiteľstva. Mojim zámerom je naďalej sa aktívne po-
dieľať na dokončení a zavádzaní nových projektov zveľaďujúcich a skrášľujúcich naše 
mesto.

Celkový obraz o mojej doterajšej činnosti plánujem doplniť o nové ciele. Sú opäť 
zamerané na zlepšenie a skvalitnenie života našich občanov. Konkrétne navrhujem 
vybudovanie spevneného parkoviska zo zámkovej dlažby za 8 bytovou jednotkou 
na ulici Športová. Svojou „srdcovkou“ nazývam svoj zámer vybudovať tzv. „Zelené 
mestečko.“ Týka sa premeny nášho mesta za mesto plné zelene. Plánujem podporiť 
realizáciu projektov, ktoré umožnia vniesť do okolitých priestorov nášho mesta viac 
zelene, stromov a kríkov.

V rámci rozvoja nášho mesta je dôležité cielené plánovanie našej budúcnosti. 
I  preto som rozhodnutá angažovať sa vo veci získavania a  zabezpečovania nových 
stavebných pozemkov pre mladé rodiny. Umožnili by sme tak viacerým rodinám vy-
budovať si vytúžený domov v Nesvadoch a zároveň zabránili migrácii mladých ľudí 
do iných miest.

Nie sú mi ľahostajný ani starší občania nášho mesta. Budem podporovať 
všetky  projekty a aktivity zamerané na skvalitnenie života našich seniorov. Som 
presvedčená o tom, že spoločné záujmy dokážu našu komunitu zomknúť.  Minulosť 
i prítomnosť Nesvadčanov nám potvrdila, že okrem pracovitosti a svornosti sú našimi 
silnými stránkami aj súdržnosť a spolupatričnosť, ktoré zároveň vylučujú/popierajú 
nenávisť a  vzájomné útoky a  osočovanie. Uvedené negatívne javy našu spoločnosť 
len rozdeľujú a  nepriaznivo ovplyvňujú nielen vzťahy medzi spoluobčanmi, ale aj 
prosperitu a rozvoj nášho mesta.

V  prípade, že ma poctíte svojim hlasom a budem zvolená za poslankyňu 
mestského zastupiteľstva, budem naďalej s elánom a s pokorou zastávať záujmy vás 
občanov, našej komunity. 

V komunálnych voľbách dňa 29. októbra 2022 prosím, poctite ma Vašou dôve-
rou a krúžkujte číslo 10. Ďakujem.

Objednávateľ: Marianna Kesziová, Budovateľská 1904/19, 946 51 Nesvady
Dodávateľ: Občianske združenie Nesvadčanov - Naszvadiak Polgári Egyesülete, Jánošíkova 19, 946 51 Nesvady, IČO: 42 205 573
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Nezábudkin Hmyzí hotel - Nefelejcs Bogárszállodája
V apríli sa naše pani učiteľky zúčastnili aktualizačného vzdelávania pod názvom 

„Environmentálna výchova a vzdelávanie pre udržateľný rozvoj“, ktoré organizovalo SEV 
Dropie. Okrem mnohých vedomostí a skvelých nápadov ako environmentálnu výchovu  
efektívne vyučovať, sme sa chytili myšlienky postaviť Hmyzí hotel na našom dvore. V sep-
tembri pod vedením pracovníčok zo SEV Dropie zážitkovým učením sme s deťmi postavili 
krásny Hmyzí hotel. Deti prvú paletu naplnili senom a slamou, druhú paletu naplnili šiška-
mi a roztrhaným kartónom od vajíčok, ďalšiu naplnili zase senom a so zostatkom šišiek a 
kartónu. Do plechoviek nastrihali trstinu a do niektorých natrhali staré plachty, plechovky 
potom umiestnili do okrajov hotela. Prázdne miesta ešte vyplnili vlnou a kúskami tehly či 
črepov. Nasledovala ešte strecha, ktorú nám už navŕtal pán údržbár s jedným oteckom. Kým 
sa strecha pripevňovala pani Lilla a pani Veronika deťom vysvetľovali aký hmyz sa v hote-
li môže ubytovať, mali aj vypreparované chrobáky, ktoré si deti mohli pozrieť. Ďakujeme 
všetkým ktorí nám poskytli materiál, a tým ktorí ho postavili: pani Lille a Veronike zo SEV 
Dropie, nášmu údržbárovi pánovi Fejesovi, oteckovi pánovi Oslanecovi, pani učiteľkám a 
všetkým šikovným deťom. Dúfame, že náš Hmyzí hotel bude čoskoro plný chrobáčikov.

Mgr. Brigita Branická

Áprilisban a SEV Dropie/Túzokos szervezésében pedagógusaink részt vettek az en-
vironmentális nevelés és fenntarthatóság témájú továbbképzésen. Sok jó ötletet kaptunk arra, 
hogyan oktassuk az environmentális nevelést az óvodában. Ezek közül nagyon megtetszett 
a bogárszálloda létrehozásának lehetősége. Így történt, hogy szeptemberben a SEV Dropie/
Túzokos munkatársai vezetése alatt a gyerekek közreműködésével gyönyörű bogárszállodát 
építettünk az óvoda udvarán. Az első raklapot a gyerekek szénával és szalmával töltötték meg, 
a másodikat tobozokkal és széttépett tojástartókkal, a következőt megint szénával, tobozok-
kal és kartonnal rakták tele. A pléhdobozokba nádat nyírtak és szorosan beletömték, a többi 
dobozba rongyokat téptek és elhelyezték őket a szálloda széleire. A lyukakat gyapjúval, lyu-
kacsos téglával, cseréppel töltötték ki. A tető elkészítését a gondnok bácsira és egy apukára 
bíztuk. Míg készült a tető, Lilla és Veronika nénik meséltek a gyerekeknek a hasznos bogarak-
ról, amelyek majd birtokukba vehetik a szállót és néhányat preparált formában meg is nézhet-
tek. Köszönjük minden szülőnek, aki segített bebiztosítani az alapanyagot és akik segítettek 
az építésben: Lilla és Veronika a SEV Dropie/Túzokosból, Fejes gondnok bácsinak, Oslanec 
apukának, az óvónéniknek és az összes ügyes gyermeknek. Bízunk benne, hogy a bogárszál-
lodánk hamarosan megtelik bogárlakókkal.                                    Fordította: Nagy Gabriella
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Társasági rovat
Spoločenská rubrika

ELTÁVOZTAK KÖZÜLÜNK
OPUSTILI NÁS

Szeptember - September
Alžbeta Virágová, rod. Kelemenová (67)

Anna Ferenczová, rod. Lešťanská (90)
Justína Krkošková, rod. Sedmáková (74)

Október
Ladislav Oriško (72)

Anna Gerhardtová, rod. Kováčiková (81)

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
SĽÚBILI SI VERNOSŤ

Szeptember - September
Erik Bazsó – Etela Dudásová

Voľby 2022
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú prvýkrát v histórii Slovenska spolu s voľbami do orgánov samospráv-

nych krajov v rovnaký deň a v rovnakom čase a to 29. októbra 2022 začiatkom od 7.00 h do 20.00 h. Sú to takzvané ,,Spojené 
voľby“.

V Nesvadoch máme vytvorené 4 volebné okrsky. To, do ktorého okrsku občania patria a kam sa majú  dostaviť odvoliť, 
im bolo oznámené do 4. októbra 2022 Oznámením o čase a mieste konania volieb.

Občan sa v deň volieb dostaví do volebnej miestnosti a preukáže svoju totožnosť členovi komisie platným občianskym 
preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. Komisia vyznačí jeho účasť v zozname voličov najprv pre voľby do orgá-
nov samosprávnych krajov a odovzdá voličovi hlasovacie lístky s modrými pruhmi a modrú obálku. Následne volič preukáže 
svoju totožnosť a člen komisie vyznačí jeho účasť v zozname pre voľby do orgánov samosprávy obcí a odovzdá voličovi biele 
hlasovacie lístky a bielu obálku. Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí občan osobitne v každom zozname voličov 
vlastnoručným podpisom.

Občan sa teda s dvoma obálkami a  so štyrmi hlasovacími lístkami presunie za plentu a krúžkovaním vyznačí na 
hlasovacích lístkoch svojich kandidátov. V Nesvadoch sa volí do mestského zastupiteľstva najviac 12 poslancov a 1 primátor. 
/biela obálka/ Do Nitrianskeho samosprávneho kraja sa za obvod Komárno volí najviac 8 poslancov a 1 predseda samos-
právneho kraja. /modrá obálka/ Tu si treba dávať obzvlášť pozor, aby sa nezakrúžkoval vyšší počet poslancov, napr. 13 do 
mestského zastupiteľstva, lebo hlasovací lístok sa stáva neplatným. Hlasovací lístok sa stáva taktiež neplatným, ak sa vloží do 
nesprávnej obálky. Upozorňujeme na skutočnosť, že hlasovacie lístky s modrými pruhmi vloží volič do modrej obálky na 
hlasovanie a túto vloží do modrej volebnej schránky. Biele hlasovacie lístky volič vloží do bielej obálky na hlasovanie a túto 
vloží do bielej volebnej schránky. 

Občan je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie 
nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 
33 eur.  Volebná komisia bude v každom okrsku počas celých volieb k dispozícii pre voličov a usmerňovať ich o správnom 
postupe pri hlasovaní.

Választások 2022
Szlovákia történelmében először fordul elő hogy a választás a helyi önkormányzati szervekbe és a regionális  /megyei/ önkormányzati szervekbe azonos időpont-

ban legyen. 2022 október 29-én 7:00 órától 20:00 óráig. A választópolgárok 2022 október 4-ig megkapták azon értesítést, melyben szerepel a választások  helye és ideje.
A választópolgár a választás napján felkeresi szavazóköri helyiségét, ahol személyi igazolványa, vagy külföldiek esetében tartózkodási engedély felmutatása segít-

ségével igazolja személyazonosságát.
A választási bizottság tagja a választási jegyzékben megjelöli részvételét a regionális önkormányzati  választásokon, majd a kék csíkkal ellátott szavazólapokat és 

kék borítékot nyújt át. A választási bizottság tagja személyazonosság ellenőrzése után a helyi önkormányzati szervekbe történő választási jegyzékbe is bejelöli a részvé-
telt, majd egy fehér szavazólapokat és fehér borítékot nyújt át. A szavazólapok átvételét mindkét jegyzékben a választópolgár aláírásával igazolja.

A választópolgár a két borítékkal és négy szavazólappal elvonul a szavazófülkébe, ahol a jelölt neve előtt szereplő szám bekarikázással leadja szavazatát. Naszvadon 
a helyi önkormányzatba 12 önkormányzati képviselőt és egy polgármestert választunk. /Fehér szavazólapok, fehér boríték/ A nyitrai regionális önkormányzatba a ko-
máromi járásban 8 önkormányzati képviselőt és 1 regionális önkormányzati elnököt választunk. /Kék csíkos szavazólapok, kék boríték/ 

Mindkét esetben fontos tudni, hogy a meghatározottnál több jelölt karikázása esetén a szavazólap érvénytelen lesz. A szavazólapok más borítékba helyezése esetén 
szintén szavazatunk érvénytelenné válik. A kék csíkos szavazólapot a kék borítékba való elhelyezés után a kék választási urnába, a fehér szavazólapok fehér borítékba 
történő elhelyezése után a fehér választási urnába dobjuk.

A választópolgár a hibásan megjelölt, vagy a nem felhasznált szavazólapot köteles a helyszínen található lezárt és lepecsételt felhasználatlan vagy hibásan kitöltött 
szavazólapok urnájába dobni. Ellenkező esetben szabálysértést követ el, melyért  33 eurós büntetés járhat. A választási bizottság minden szavazókörben a választók 
rendelkezésére áll és irányítja a szavazás helyes menetét.


