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Mint bizonyára értesültek róla, az idei Tűzvirág Művészeti és 

Zenei Fesztivál zárónapján az elővételben megvásárolt jegyek 

közül egyet kisorsoltunk, és a szerencsés egy egzotikus thaiföldi 

utazás nyert 2 személy részére. A szerencsés nyertes Bazsó Zsu-

zsanna lett, aki úgy döntött, hogy igénybe is veszi ezt a lehetősé-

get, és párjával Bazsó Józseff el belekóstol az oly kevesek számára 

megadatott „egzotikus telelésbe”, ami azt jelenti, hogy az előttük 

álló tél zúzmarás, hideg mínuszait két hétre 35 fokos kánikulára, 

és a hófedte rideg tájat pedig ragyogó kék színű, fehér homokos, 

kókuszpálmákkal árnyékolt tengerpartra cserélik. 

Szerkesztőségünk úgy döntött, hogy ezt nem hagyhatja ki, és 

részletesen tudósít majd a Bazsó család távol-keleti élményeiről.

Miről is fog szólni ez az utazás
13 órás, megszakítás nélküli repülőút Bangkokba, Th aiföld 10 

millió lakosú fővárosába. Ott nyerteseink ismételten repülőre 

szállnak, ami egyenesen a  mesés szépségű Koh Samui szigeté-

re repíti őket. Odaérkeztükkor majd taxival utaznak a  Lamai 

Beachen lévő szálláshelyükre. 

Röviden Koh Samuiról
Koh Samui Th aiföld harmadik legnagyobb szigete, tucatnyi 

pálmákkal szegélyezett stranddal rendelkezik. A két leghosszabb 

Chaweng és Lamai. Tiszta, kék tenger, fehér homokos strand, 

buja zöld kókuszpálma-ültetvények jellemzik. A strandolás a fő 

aktivitás vagy passzivitás Koh Samuin. Szörf, csónakkölcsönzés, 

hajókirándulás, tengeri horgászat, dzsungeltúra elefántháton, és 

még sorolhatnám jó darabig, hogy mennyiféle módja van a ki-

kapcsolódásnak ezen a mesés üdülőhelyen, ahol a főleg halászat-

ból és kókusztermesztésből élő lakosság igencsak nagy szeretet-

tel fogadja az odalátogató turistát.

Az üdülőövezeten kívül csendes falvak vannak, ahol a halász-

hajók kirakodásának, halászhálók javításának vagy a  kókusz-

dió betakarításának mindennapi munkáit láthatjuk. Bárhová 

is megyünk Koh Samui szigetén, az erjedő kókuszdió szagát 

érezzük...

Az biztos, hogy felejthetetlen élményekben lesz részük, és ez 

az érzés hazaérkezésükkor csak erősödni fog, ami talán elvisel-

hetőbbé teszi az itthon uralkodó hideg valóságot... A  Novum 

Naswod pedig első kézből értesíti majd Önöket arról, hogy mi-

lyen élményekben volt részük Bazsóéknak a távoli Th aiföldön.

Jó utat kívánunk!

(folytatjuk) (Illusztrációs fotók)  -LP-

VAN, AKIKNEK 15 NAPPAL TOVÁBB 
TART A TŰZVIRÁG
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Felhívás

SZENT ISTVÁN-NAPSZENT ISTVÁN-NAP
Meghívó 

Nagyon sok szeretettel meghívjuk Önt hagyományos rendezvényünkre, 

amely 2012. augusztus 18-án, 17 órakor kezdődik 

a Helyi Művelődési Központ szabadtéri színpadán.

CSEMADOK ALAPSZERVEZET 

NASZVAD

NASZVADIAK 

POLGÁRI EGYESÜLETE

ALAPISKOLA NASZVAD

Műsor:
17 ó  Családi program

A naszvadi Black Archer íjászai 

foglalkoznak a gyermekekkel

Az alapiskola pedagógusai 

közreműködésével képkirakás 

magvakból, ügyességi versenyek: 

talicskázás, karikadobálás célba, zsákban futás, 

akadálypálya.

19 ó  Műsor

Közreműködnek: 

Simonics Tímea, Pémné 

Bódis Aurélia, Takács 

Zoltán, Tücsök Nikolett.

Ünnepi beszédet mond 

Nagy László, Magyaror-

szág Szlovákiai Nagykö-

vetségének tanácsosa

20,30 ó  ISMERŐS ARCOK 

élő koncert, 

közreműködik 

a komáromi Gaudium 

vegyes kar

A naszvadi Magyar Koalíció Pártja 

nagy szeretettel meghívja Önt és kedves családját 

2012. augusztus 20-án (hétfő) 19.00 órára a helyi római katolikus templomba 

az Új kenyér és Szent István-napi ünnepségére.
Az ünnepi szentmisét Gumbík Róbert celebrálja, majd az azt követő műsorban fellépnek az alapiskola diákjai, 

a nyugdíjasklub tagjai, a Csemadok vegyeskara, Haris Katalin, Asztalos Éva, Csontos Szilvia, Dobosi Zsuzsanna 

valamint Becse Szabó Ilona opera-énekesnő. 

Az est társszervezői a helyi alapiskola, a naszvadi nyugdíjasklub és a Csemadok helyi alapszervezete.

A szervezők mindenkit nagy szeretettel várnak, hogy az eseményhez méltóan emlékezzünk, együtt. 

Becse Norbert,

az MKP helyi szervezetének elnöke
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Jeden z  mojich najobľúbenejších 

príbehov z Biblie je príbeh o strate-

nej ovečke. A  to preto, že si viem 

reálne predstaviť túto situáciu. 

Mnohokrát som stratil nejakú vec 

vo svojom živote a trvalo dlhý čas, 

kým som ju našiel. Ak som ju vôbec 

našiel. Príbeh o  pastierovi zo stá-

dom 100 oviec, z ktorých sa jedna 

zatúla a stratí je nám všetkým ľah-

ko predstaviteľný. O  to viac vieme 

pochopiť pastiera, ktorý zanecháva 

99 oviec v  bezpečí košiara a  uteká 

hľadať tú stratenú ovečku. Dnes si 

vieme predstaviť cenu takejto jed-

nej ovečky a jej hodnotu pre pastie-

ra. Vieme si predstaviť, že pastier si 

nemohol povedať: Tak jedna ovca 

hore dole, to nejako prežijem.

Tento príbeh nie je v Biblii preto, 

že nám chce poukázať na to, ako 

ľahko sa taká ovca môže zatúlať. 

Ani nie preto, aby nám ukázal na 

to, že pastiersky pes bol nedôsledný 

a  preto sa tá jedna ovečka stratila. 

Je tam preto, aby nám ukázal na to, 

ako každý jeden človek vo svojom 

živote sa vzdialil od toho jediného 

pastiera, ktorým je Boh. Je tam pre-

to, aby sme si mohli uvedomiť, že 

každý z  nás je tou stratenou oveč-

kou, ktorú sa pastier - Ježiš Kristus 

vydal hľadať, aby ju mohol zachrá-

niť.

Náš problém je však ten istý ako 

problém ovečky. Nevieme, že sme 

stratení. Tak ako tá ovečka to netu-

ší, behá si pekne po lúkach, pasie sa, 

užíva si to, že je slobodná, bez ob-

medzení, nenaháňa ju nikto, nikto 

jej neukazuje smer a  cestu ktorou 

má ísť, tak aj my sme ako ona. Sme 

radi stratení. Sme radi, keď máme 

pocit, že život je o nás, o našich roz-

hodnutiach, o  našej prítomnosti, 

o našej slobodnej vôli.

Lenže sú tu veci, ktoré sú väčšie 

ako sme my sami. Je tu večnosť, a tá 

najdôležitejšia otázka, pred ktorú 

raz budeme všetci postavení. Čo si 

urobil vo svojom živote s ponukou 

Ježiša Krista? Prijal si Jeho ruku, 

odovzdal si mu svoj život a rozho-

dol si sa kráčať po cestách, ktoré 

má pre teba pripravené tvoj stvori-

teľ a ten, kto má plán pre tvoj život, 

ktorý mnohonásobne presahuje 

tvoje predstavy a rozhodnutia? Za-

tiaľ nás to často netrápi a  nezaují-

ma.

Sme ako ovečka na obrázku. Vr-

číme, ak niekto spomenie Boha 

a večnosť, ak niekto spomenie nebo 

či peklo. A natiahnutú ruku, ktorú 

k nám vystiera Boh s ponukou mi-

losti a  záchrany pre večnosť s ním 

odmietame. Odmietame ju, hoci vi-

díme supa s tečúcimi slinami čakať 

na to, až sa nás bude môcť zmocniť. 

Dokonca máme pocit, že nás pre-

nasleduje, že nám nedá pokoj, že je 

na každom kroku.

Vianoce sú o  ňom, veľká noc je 

o ňom, v kostole je to celé o ňom. 

Podráždene reagujeme na všetko, 

čo nám pripomína Boha na tejto 

zemi. A  pritom si ani sami neu-

vedomujeme, že Boh nám posiela 

krátke náznaky o  svojej existencie 

skrze rôznych pripomienok. Boh 

ti chce dať vedieť, že tu je a že čaká 

na tvoje rozhodnutie, čaká na to, 

kedy sa mu začneš venovať. Nebu-

de ťa násilne tlačiť do niečoho, ani 

si nebude násilne vynucovať tvo-

ju pozornosť. Boh takýto nie je. 

Bude ako ten pastier. Bude vystierať 

ruku smerom k  tebe a  čakať, kedy 

sa rozhodneš ju prijať. Nerobí to 

ale preto, prečo by to robil pastier 

bežne v dnešnej dobe. Tomu by išlo 

o  hodnotu ovečky, o  to, že by pri-

šiel o peniaze, ak by stratil ovečku. 

Boh to robí z niečoho iného. Robí 

to z lásky. Možno je to pre niekoho 

klišé. Božia láska, Boh ťa miluje.

Pozrime sa na to ale inak. Ak 

by to nebola pravda, kto by poslal 

svojho jednorodeného syna zo-

mrieť za niekoho, koho nemiluje? 

Boh poslal Ježiša Krista, aby ten 

niesol naše viny a  hriechy na svo-

jich pleciach na kríži, kde za ne zo-

mrel. Namiesto nás. Biblia píše, že 

odplatou za hriech je smrť. Mala to 

byť moja duchovná smrť, tvoja. Ale 

zomrel Ježiš, ktorý tak urobil dob-

rovoľne a  z  lásky. Nie preto, že by 

prišiel o  fi nancie, nie preto, že by 

mu niekto vynadal za to, že stratil 

jednu ovečku. Z lásky.

Príbeh v Biblii o ovečke sa končí 

dobre. Ovečka je nájdená a pastier 

si ju kladie na plecia a  odchádza 

s ňou domov. Potom zavolá priate-

ľov, raduje a teší sa s nimi z toho, že 

našiel jednu stratenú ovečku.

Otázka znie, ako sa skončí tvoj 

a  môj príbeh. Bude to šťastný ko-

niec? Bude to obraz pastiera s oveč-

kou na pleciach ako ju odnáša do 

bezpečia v  košiari? Alebo to bude 

obraz odmietavej tvrdohlavej oveč-

ky, ktorá neprijíma vystretú ruku, 

ale tvári sa, že nič nevidí a nepoču-

je? Alebo to bude obraz nasýteného 

supa spokojne oddychujúceho po 

dobrom obede?

Odpoveď je v  každom jednom 

z  nás. Je na našom rozhodnutí. Ja 

verím, že v tento letný dovolenkový 

čas si každý z nás nájde priestor na 

rozmýšľanie nad základnou a  naj-

dôležitejšou otázkou života: Čo 

urobíš vo svojom živote s  Ježišom 

Kristom a  Jeho ponukou, ktorú ti 

dáva?  Martin Tobák,

kazateľ

Pre dušu Sme radi stratení...
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Egy hosszú névsor. Nagyon hosszú! 

Egészen pontosan százötven név. Nevek, 

melyeket így együtt, a  valamikor hozzám 

került, régi írógépen pötyögtetett, meg-

sárgult, négy félívnyi papírlapon túl, azt 

hiszem, nem őriz semmi. Hősök voltak? 

Vagy áldozatok? Nem az én tisztem ezt 

eldönteni. Egy háború, az első világhá-

ború naszvadi elesettjei; Asztalos Dénes 

(1892), Asztalos Gyula (1894), Asztalos 

József (1886), Asztalos József (1887), Asz-

talos Lajos (1897), Babicz Vilmos (1893), 

Balázs András (1874), Balha Ferenc 

(1876), Balha István (1893), Barta János 

(1898), Barta Lajos (1894), Barta Péter 

(1894), Bazsó András (1879), Bazsó And-

rás (1896), Bencsik József (1884), Bencsik 

László (1880), Bencsik Pál, Bódis András 

(1893), Bódis Imre (1887), Brencsik József 

(1884), Brúszel Ferenc (1894), Brúszel La-

jos (1888), Brúszel Lajos (1895), Brúszel 

Sándor (1895), Bucsek András (1875), 

Cserepes Gábor (1890), Cserepes Mihály 

(1875), Cserepes Péter, Csontos Ágoston 

(1884), Csontos András (1882), Csontos 

Imre (1890), Csontos Lajos (1882), Cson-

tos Lajos (1899), Csontos Péter, Csontos 

Vilmos (1894), Csöndörlik Gyula (1893), 

Csuport Imre (1895), Csuport Jónás, 

Dibuz Géza, Dibuz Imre, Dibuz József 

(1883), Dibuz József (1886), Dibuz József, 

Dibuz József, Dibuz Sándor (1885), Do-

bosi Gábor (1870), Dobosi Lajos, Dobosi 

László (1895), Dudák András, Dudák Ist-

ván, Dudák János (1890), Dudák József 

(1873), Dudák Lajos (1888), Dudák Sán-

dor (1885), Dudák Vince, Fazekas Ágos-

ton (1874), Fazekas Sándor (1894), Fekete 

Vince (1896), Fujasz András, Fujasz István, 

Fujasz István, Györe János (1877), Györe 

János (1897), Gyűrűsi Gáspár (1886), Gyű-

rűsi Vince, Hamrák Lajos (1874), Hamrák 

Sándor, Haris Albert, Haris András (1896), 

Haris András, Haris Balázs (1890), Haris 

Gábor (1889), Haris István (1868), Haris 

István (1893), Haris János, Haris József 

(1899), Haris Máté (1896), Holenka János, 

Holenka Lajos, Jakubács Sándor (1877), 

Keszi András (1887), Keszi Ferenc (1889), 

Keszi József, Kovács Elek (1876), Kovács 

Sándor, Kovács Vilmos, Lalák Lajos, Lebó 

Lajos (1896), Lebó Vince (1895), Lednicky 

Lajos (1883), Lukacsovics István (1887), 

Lukacsovics Vilmos (1893), Majercsik 

András (1893), Major István (1897), Ma-

ráz András (1882), Maráz Ferenc (1898), 

Maráz Imre (1893), Maráz József (1887), 

Maráz Lajos (1891), Maráz Pál (1886), 

Maráz Péter (1872), Maráz Vince (1891), 

Mikle András (1897), Mikle Lajos (1885), 

Mikle Sándor (1896), Mlinkovics Jónás, 

Mlinkovics Lajos (1897), Mlinkovics Péter 

(1895), Mlinkovics Péter, Molnár Albert 

(1889), Molnár János (1884), Molnár Lajos 

(1865), Molnár Péter, Nagy Gyula (1895), 

Nagy István (1893), Nagy János (1885), 

Nagy Jónás (1885), Nagy Lajos (1884), 

Nemcsek Vince, Nemes András (1887), Ne-

mes Lajos, Nemes Vilmos (1897), Németh 

András (1879), Neu Sándor (1889), Paluska 

János (1874), Paluska Jónás, Paluska Jó-

nás, Paluska Sándor (1891), Parma Boldi-

zsár (1889), Parma Mihály (1885), Parma 

Mihály, Parma Vince (1896), Pásztó Imre 

(1879), Pásztó István (1878), Pásztó József 

(1886), Patasi Péter (1874), Polgár István 

(1891), Simonics József, Simonics József, 

Simonics Péter, Sztolárik József, Szűcs Jó-

zsef, Takács Lajos (1883), Takács Mihály, 

Tóth Lajos (1883), Tóth Sándor (1893), 

Tóth Sándor, Uzola István (1893), Vecserik 

János (1894), Vecserik Sándor (1896).

Egy nagyon hosszú névsor. Hogy meny-

nyire pontos, azt már soha, senki nem fog-

ja megállapítani. Ám ismerve néhai Lebó 

Sándor alaposságát és precizitását, azt hi-

szem, hitelesként kezelhetjük az általa gé-

pelt, s az azóta eltelt évtizedek alatt megsár-

gult, négy félívet kitevő listát. Precizitására 

jellemzően azt is odaírta a névsor alá, hogy 

az azon szereplők közül a legidősebb, Mol-

nár Lajos, negyvenkilenc éves, a  legfi ata-

labb, Haris József, mindössze tizenöt éves 

volt, amikor kitört a háború. 

Ma már, legtöbbjükre, tán emlékezni 

sincs kinek. S azt is kevesükről tudni, hogy 

olasz, szerb, orosz, vagy éppen magyar 

földben porladnak-e a  csontjaik. A  száz-

ötvenből mindössze egynek, Dobosi Gá-

bornak adatott meg, hogy hazai földben 

nyugodhasson. A  szerbiai Mitrovicán kö-

zös sírban elhantolt Paluska Sándor emlé-

két pedig egy emlékoszlop őrzi a szülőfalu 

temetőjében. Mindkettejük története egy-

egy külön elbeszélés is lehetne akár. Pásztó 

Imréről és Keszi Ferencről egy-egy megsár-

gult fénykép tanúskodik. S  még egy vala-

ki. Hogy ki is lehetett ő pontosan, ma már 

feltehetően bonyolult lenne kinyomozni. 

Egy, sokáig a  temető kápolnájának tövébe 

félrerakott régi sírkő felirata emlékeztetett 

rá csupán: Itt nyugszik Istenben boldo-

gult Nagy Alojzia, élt 24 évet, megh. 1918. 

okt. 22. Siratja édesanyja és kisfi a. Francia 

fronton eltűnt férjét halála órájáig várta. 

A  névből következtetve a  névsorban sze-

replő Nagy-ok egyike lehetett, feltehetően 

a francia fronton eltűnt férj. Sokáig ott volt 

félrerakva a sírkő a kápolna tövében, aztán 

már jó ideje eltűnt. Mára a  jegyzetfüzetbe 

egykor beírt sírfelirat maradt mindössze. 

A  többiről? Még annyi se. Hősök voltak, 

vagy áldozatok...? Ítélje meg ki-ki, magá-

nak. Csak egy biztos. Naszvadiak voltak. 

Mind a százötvenen. 

 Németh Gyula

HŐSÖK VAGY ÁLDOZATOK?
Naszvadiak...

Mottó:

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

megtiszteli, hanem önmagát is felmagasztalja és értékeli ezáltal.”        (Makovecz Imre)
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Kürtön, a környék legtöbb látogatóját vonzó borfesztiválon nép-

művészeink nagy sikerrel szerepeltek 2012. július 21-én. A kétnapos 

fesztiválokon megszokott módon a szombati nap vonzotta a legtöbb 

nézőt, érdeklődőt, így csoportjainkat elég szép számú közönség 

tapsolhatta meg, miután különösen jól szerepeltek. Az előadások 

minőségével kapcsolatban általában aggályos a  hangosítás, amely, 

ha jól van beállítva, közvetíti a szereplők által előadott dalokat, ze-

néket, ha viszont nem, akkor a  különben jó minőségű műsort is 

csak elviselhetővé degradálja. Kürtön csak köszönetet mondhatunk 

a  hangtechnikusoknak, mert kiválóan beállították a  technikát, így 

a legtöbb esetben elnyomott, különben kiváló férfi hangokat ugyan-

úgy élvezhette a  közönség, mint az első sorban, a  mikrofonokhoz 

közelebb álló énekes asszonyokét. A beállítás a Sústya citerazenekar 

esetében is jóra sikeredett, így bátran állíthatjuk, hogy megérdemel-

ték a tapsot ők is. A főszervező kérésére asszonyaink a fellépés után 

is népviseletben maradtak, ezzel is emelve az esemény fényét és érde-

kesebbé téve a fesztivált.

 D.R.

Balogh Orsolya: – Hétfőn kora reggel indultunk. A hosszú út után 

jó volt megérkezni a táborba, aminek a megnyitását csoportokba osz-

tás követte. Másnap reggeli után elkezdődtek a programok, a  tábori 

csokorpróbán énekeltünk, majd a  csoportunkban citeráztunk. Ebéd 

után pihenőt tartottunk és utána újra énekeltünk és citeráztunk. Bár 

a program unalmasnak és egyhangúnak tűnik, nem volt az, mert es-

ténként előadásokkal kedveskedtek nekünk a  szervezők. Eljött az 

utolsó nap, a várva várt gálaest, ahol közönség előtt adjuk elő, amit az 

egy hét alatt megtanultunk. Az est nagyon jól sikerült, a templomban 

nagyon szépen hangzott, mindenki szebbnél szebb népviseletbe öltö-

zött. Mindannyian elbúcsúztunk új barátainktól és rengeteg élmény-

nyel jöttünk haza. Nagyon jól éreztük magunkat, remélem, jövőre is 

lesz lehetőség elmenni.

Simonics Dóra: – A kecskeméti citeratábor július 9. és 13. között zaj-

lott, ahova a  naszvadi Viza citerazenekar fi atalabb és idősebb tagjai 

örömmel mentek. A hosszú út után mindenki lepakolt, találkoztunk 

a régi ismerősökkel és még ebéd előtt a tábort megnyitotta Szőke Pé-

ter táborvezető. Mindjárt az első nap külön csoportokra osztottak 

bennünket, ahol mindenki tovább csiszolhatta a  tudását. Mi, vagyis 

a  naszvadi vizások szerencsére egy csoportba kerültünk, így együtt 

élvezhettük a  tábort és együtt tanulhattuk meg az új anyagot. Azt 

a csokrot, amit tanultunk, így tovább is tudjuk vinni, és a fellépéseken 

be tudjuk mutatni. A Viza fi atalabbik tagjai, azaz a kis vizások külön, 

egy könnyebb csoportba kerültek, így ők is együtt maradtak és majd 

ők is bemutathatják, mit is tanultak. Gyorsan teltek-múltak a napok, 

minden napban volt valami különleges, az ízletes ebédek-vacsik, az 

esti programok érdekessé tették a napokat.

A citerázás mellett gondoskodtak arról is, hogy a népi énekekkel is 

foglalkozzunk, így Éva néni segítségével minden nap volt énekpróba 

is, amit a tábor végén (a gálaesten) szintén előadtunk. Lassan azt vet-

tük észre, hogy itt a péntek, ami azt jelentette, hogy itt a tábor vége. 

Délelőtt került sor a táborzáróra, délután pedig mindenki készülőd-

hetett a gálaestre, ahol bemutatta, mit adott számára ez az egy hét ci-

terázás. Úgy vélem, annak ellenére, hogy péntek 13-ára esett a gálaest, 

nagyon jól sikerült. Büszke vagyok a csoportomra, hogy egy ilyen jó 

csokrot sikerült összehoznunk és örülök, hogy öt nagyon tartalmas 

napot tölthettünk együtt.

Olvasva az élményeket, a tábori élet leírását, kívánjuk a kis és nagy vi-

zásoknak, hogy jövőre újra ott lehessenek a táborban, és már alig várjuk, 

hogy az új csokrukat hallhassuk itthon is.

 (-)

A Búzavirág éneklőcsoport és a Sústya 
citerazenekar a kürti borfesztiválon

Citeratábor nélkül nem is nyár a nyár
A  Viza citerazenekar tagjai már évek óta hű résztvevői 

a Tisza ’83 citerazenakar által szervezett citeratábornak. 

Idén az Alföldön Kecskemét városa adott otthont a tábor-

lakóknak, ahol új darabokat, népdalokat tanulhattak meg 

a résztvevők. Kettejüket megkérdeztünk, mit adott nekik 

a táborban eltöltött öt nap, hogy érezték magukat.
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A  Rákóczi Szövetség Bácskai Szervezete június 30-án tartotta 

idei, hagyományosan kiemelt rendezvényét, a  Felvidékről kitele-

pítettek és leszármazottaik, hozzátartozóik összejövetelét. A hely-

szín, immár negyedik alkalommal, az erre kiválóan alkalmas 

Felsőszentiváni Faluház és Közösségi Tér volt. A rendezvényt 15 

órakor Csepregi Csaba, a Rákóczi Szövetség Bácskai Szervezetének 

elnökségi tagja nyitotta meg, köszöntve a meghívott vendégeket, 

a fellépő csoportokat, a szervezet tagjait és a megjelent érdeklődő-

ket. Ezt követően a bácsbokodi fúvósok kíséretében a művelődési 

ház falán elhelyezett kitelepítési emléktáblához vonultak a  részt-

vevők. A Himnusz elhangzása után a felvidéki kitelepítés 65 évvel 

ezelőtti szomorú eseményére a naszvadi nyugdíjasklub tagjaival és 

klubvezető Gyűrösi Gizella által összeállított szívszorító műsorral 

emlékeztünk a történelem e fekete napjaira. Az 1998-ban felava-

tott emléktáblánál az emlékezés virágait a Felsőszentiváni Önkor-

mányzat, a Naszvadi Önkormányzat, a Csemadok Naszvadi Alap-

szervezete, a Naszvadi Nyugdíjasklub, a Rákóczi Szövetség Bácskai 

Szervezete képviselői és a  kitelepítettek legifj abb leszármazottai 

helyezték el.

A  megemlékezés után a  faluházban folytatódott a  rendezvény. 

Németh Gyula naszvadi publicista tartott könyvbemutatót dr. 

Mándics Mihály Hol van a hon? (Csallóközből a Bácskába), a fel-

vidéki magyarság sorsát feldolgozó helytörténeti kötetének meg-

jelenése kapcsán, a  szerző részvételével. Következő programként 

a Bácskai Szervezet elnöke emlékezett a szervezet elmúlt 15 évére, 

visszatekintve a szervezetté alakulást megelőző időszakra is, mél-

tatva az elődök, Lebó Sándor, Maráz László és dr. Babicz Ferenc 

munkásságát.

A  rendezvény egész ideje alatt fotó összeállítás volt megte-

kinthető a  különböző összejövetelekről, találkozókról, a  Rákóczi 

Szövetség Bácskai Szervezetének rendezvényeiről. Holop Ferenc 

„Sors(s)írás” című fotókiállítását a  már említett Németh Gyula 

nyitotta meg. Mohi, a garamvölgyi falucska sorsát bemutató képek 

jól illeszkedtek a nap történéseibe. A művészi fotók híven tükröz-

ték, hogy az aktuális politika sohasem tanul az embereket sújtó 

történelem kegyetlenségeiből.

A népzenei csoportok fellépése oldotta az eddigi események ko-

mor hangulatát. Kellemes perceket varázsoltak a tikkasztó hőségbe 

az amatőr „profi k”. Bajáról a Cabar zenekar, a csávolyi Borostyán 

népdalkör, Tataházáról a  Rezeda citerazenekar és asszonykórus, 

a rémi Gyöngyvirág népdalkör és citerazenekar, a felsőszentiváni 

Aranyág dalkör, valamint a Tamburazenekar. És hát természetesen 

a Felvidékről mindig nagy szeretettel várt és fogadott vendégeink, 

a Csemadok és a nyugdíjasklub tagjai.

A közös vacsorát követően a naszvadi Régi Csibészek együttes 

szolgáltatta a  zenét, akik hajnalig „tépték” a  húrokat. Köszönet 

Dobosi Róbertnek, a  Csemadok elnökének a  Tűzvirág Nemzet-

közi Zománcművészeti Seregszemlén készült alkotásért, melyet 

Felsőszentiván községnek hozott ajándékba. Köszönet minden 

támogatónak és résztvevőnek, hivatalos vendégeinknek, hogy 

közreműködésükkel, részvételükkel hozzájárultak e felejthetetlen, 

sikeres rendezvényhez. Találkozzunk még sokszor, hol itt, hol ott, 

bárhol a világon! Fekete András,

a Rákóczi Szövetség Bácskai Szervezetének elnöke

FELVIDÉKIEK TALÁLKOZÓJA - 2012
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Augusztus 20-ról eszünkbe jut Szent István, az államalapítás, az új 

kenyér, az alkotmány és a Szent Korona ünnepe. Ennek oka, hogy ko-

rántsem hosszú múltra visszatekintő 

nemzeti ünnepünket a  köztársasá-

gok próbálták átmagyarázni, gya-

korlatilag nem tudtak vele mit kez-

deni.

Kevés ünnep van, amelynek annyi 

elnevezése alakult ki, mint augusz-

tus 20-nak. A  kifejezések szaporo-

dása az elmúlt ötven év termése, 

a  második világháború előtt szinte 

egységesen a  Szent István-nap szó-

használat dominált. Miután az ün-

nep a  körmenetből nőtte ki magát, 

az elnevezés adta magát. A Horthy-

rendszerben annyi változás történt, 

hogy kibővítették az ünnepnapok 

számát és Szent István-hétnek ne-

vezték a  programdús megemléke-

zést.

1945 után, a  kommunista megszállás alatt már nem volt ennyire 

egyértelmű a helyzet. Kezdetben csak a  szent jelző fogyott el István 

király neve előtt, majd 1948-ban felütötte a fejét az új kenyér kifejezés, 

ezt pedig az alkotmány ünnepe követte, ami egyszerűen felháborító 

belegondolva, mert az Apostoli Magyar Királysággal, amit Szent Ist-

ván szilárdított meg, abszolút nem lett jogfolytonos az új alkotmány. 

A kommunisták meg akarták fosztani az ünnepet keresztény (főként 

katolikus) múltjától. Először az új kenyér ünnepe bukkant fel. Az elfe-

lejtett aratóünnepségek propagálása nem a kommunisták ötlete, már 

a 20. század legelején mozgalom indult a népszokás érdekében. Az új 

kenyér kifejezést a Horthy-rendszerben is használták, ez sem volt új-

donság. Azonban akadt egy jelentős 

különbség a korábbi és a kommunis-

ta gyakorlat között: míg az elődök az 

új kenyér elnevezést kiegészítésnek 

szánták, addig a Rákosi-diktatúra az 

ünnep átformálására használta, az 

elnevezést kötelezővé tette. 

A  diktatúra saját gyártású elne-

vezése az alkotmány ünnepe. 1949-

ben lépett életbe a  legfőbb törvény, 

s  mivel az elnevezés saját fejlesztés 

volt, a hatalom birtokosai előnyben 

részesítették az új kenyérrel szem-

ben. Többféle verziója alakult ki: 

az alkotmány évfordulója, az alkot-

mány napja vagy akár a  népi hata-

lom ünnepe. A hetvenes években új 

divat ütötte fel a fejét: augusztus 20-

át hármas ünnepként jellemezték, a fent említett két elnevezés mellett 

újból megjelent István király neve is. Első királyunk és munkássága 

több formában köszönt vissza, a leggyakoribb az államalapítás kieme-

lése volt. A  fenti sorokban viszont megbújik egy másik új szereplő: 

a semleges augusztus 20. elnevezés.  Forrás: internet

MO MS vás pozýva 
na Nesvadské dni

Iste všetci viete, že v dňoch od 14. do 16. 

septembra 2012 sa uskutočnia už tradičné 

Nesvadské dni, ktorých súčasťou je aj súťaž 

vo varení guláša, ktorá sa uskutoční v sobo-

tu, 15. septembra. Výbor MO MS Nesvady 

sa rozhodol súťaže zúčastniť a  špeciálne 

mužská časť výboru je odhodlaná predviesť 

svoje kulinárske umenie. Určite ich poteší 

vaše povzbudzovanie, tak teda príďte a držme im palce!

V  nedeľu 16. septembra, v  poobedňajších hodinách, pozývame 

všetkých milovníkov ľudových piesní na vystúpenie nášho spevokolu, 

v podaní ktorého odznie výber ľudových piesní z rôznych kútov Slo-

venska. Pri počúvaní príjemných tónov možno dostanete chuť si so 

spevokolom v budúcnosti zaspievať a rozšíriť tak jeho rady, do ktorých 

vás zároveň pri tejto príležitosti srdečne pozývame.

Radi by ste si vyskúšali divadelné dosky?
Ponúkame vám príležitosť, pre deti i dospelých účinkovať v ama-

térskom divadelnom krúžku. Prihláste sa v mesiaci september v ZŠ 

Nesvady (u  riaditeľky školy) alebo priamo v  MO MS tel.: 0908/599 

072. Amatérsky divadelný krúžok povedie pán Černek z MO MS Ko-

márno. Tešíme sa na Vás! 

Výbor MO MS oznamuje
Všetkým, ktorí majú záujem o spev, varenie, ručné práce, príjem-

né klebetenie, kartové hry, stolný tenis či šach na stretnutia, ktoré sa 

konajú každý prvý štvrtok v mesiaci v miestnosti MO MS Nesvady. 

Stretnutia sa v  letných mesiacoch začínajú o  19 hod. a  v  zimných 

o 17 hod. Naše dvere sú pre Vás vždy otvorené!

Budeme radi, keď rozšírite našu členskú základňu.

 Výbor MO MS

Szent István vagy az új kenyér ünnepe?Szent István vagy az új kenyér ünnepe?



9

Novum Naswod Nesvadský spoločenský mesačník

Július 12-én hazai vonatkozású ese-

ményre került sor Rakovníkban. A városi 

galériában a  K.ART.E nevű művészcso-

port 13 tagjának műveiből nyílt kiállítás. 

A K.ART.E első betűje Komáromra utal, 

azaz komáromi és környékbeli amatőr és 

nem amatőr képzőművészekről van szó. 

A  hazai vonatkozás pedig Németh Gyu-

la és EsFekete Zoltán személyét jelenti, 

akik Naszvadon élnek-éltek és munkássá-

guk révén tartósan ott vannak a naszvadi 

művészetkedvelő közönség tudatában. 

Akárcsak a többiek: Kopócs Tibor, Szilva 

József, Darázs Rozália, Kocsis Ernő vagy 

az imelyi származású Szalai Dániel, hogy 

csak az ismertebbeket említsük, akiket 

a művelődési központ bemutatóit látoga-

tók szintén jól ismernek.

Hogyan kerül ez a  tizenhárom alkotó 

egy közép-csehországi kisváros kiállító-

termébe? A  magyarázatot Németh Gyula személyes kapcso-

lataiban keresendő. A  tárlat egyik szervezője ugyanis Jaroslav 

Rezler, aki rendszeres résztvevője a  Tűzvirág alkotótábornak, 

odahaza pedig a közép-csehországi képzőművészek társaságá-

nak elnöke, és most éppen ebben a minő-

ségében lett a  komáromi művészcsoport 

bemutatkozásának egyik védnöke. Az 

esemény létrejöttében azonban Németh 

Gyula vállalt oroszlánrészt: tőle szárma-

zik az ötlet, az ő gondja volt a szállítás és 

a  szervezés sok apró-cseprő gondja. És 

bár a megnyitón nem vehetett részt, a vé-

letlen úgy hozta, hogy kiállított munkái-

nak köszönhetően az említett „főszerep” 

még hangsúlyosabbá vált. Az ő fotói és 

Kopócs Tibor képei - nagy számuk okán 

- akár önálló tárlatként is megállnák he-

lyüket, amolyan kisebb kiállítást alkotva 

így a  kiállításban. A  tárlat szeptember 

9-ig látogatható, további részletek a www.

rabasgallery.cz oldalon találhatók.

Zoltánnak és Gyulának gratulálunk 

a  csoportos bemutatkozás alkalmából, 

utóbbitól pedig kíváncsian várjuk a foly-

tatást, legyen az fotótárlat, naszvadi témájú írás vagy - mint 

most - a különböző kultúrák közeledését segítő közvetítés.

 Takács Zoltán

V. liga - felnőttek

2012. 8. 19.: 

Družstevník Besenyő   –   ŠK Naszvad

2012. 8. 26.: 

ŠK Thermál Szencse   –   ŠK Naszvad

2012. 9. 2.: 

ŠK Naszvad   –   Lokomotíva Bánkeszi

2012. 9. 9.: 

MŠK Ógyalla   –   ŠK Naszvad

2012. 9. 16.: 

ŠK Naszvad   –   OŠK Ohaj

2012. 9. 23.: 

ŠK Komját   –   ŠK Naszvad

2012. 9. 30.: 

ŠK Naszvad   –   OŠK Szentpéter

2012. 10. 7.: 

FK Csallóközaranyos   –   ŠK Naszvad

2012. 10. 14.: 

ŠK Naszvad   –   ŠK Tardoskedd

2012. 10. 21.: 

TJ Lokomotíva Garamkovácsi  –  ŠK Naszvad

2012. 10. 28.: 

ŠK Naszvad   –   KFC Nagykálna

2012. 11. 4.: 

FK Marcelháza   –   ŠK Naszvad

2012. 11. 11.: 

ŠK Naszvad   –   FC Cseke

V. liga - ifj úsági csapat

2012. 8. 19.: 

ŠK Garamújfalu   –   ŠK Naszvad

2012. 8. 26.: 

FC Kürt   –   ŠK Naszvad

2012. 9. 2.: 

ŠK Naszvad   –   FC Nagykér

2012. 9. 9.: 

KFC Nagykálna   –   ŠK Naszvad

2012. 9. 16.: 

ŠK Naszvad   –   FK Gúta

2012. 9. 23.: 

FC Nemesócsa   –   ŠK Naszvad

2012. 9. 30.: 

ŠK Naszvad   –   OŠK Szentpéter

2012. 10. 7.: 

FK Csallóközaranyos   –   ŠK Naszvad

2012. 10. 14.: 

ŠK Naszvad   –   TJ Imely

2012. 10. 21.: 

Lokomotíva Garamkovácsi   –   ŠK Naszvad

2012. 10. 28.: 

ŠK Naszvad   –   MŠK Ógyalla

2012. 11. 4.: 

FK Marcelháza   –   ŠK Naszvad

2012. 11. 11.: 

ŠK Naszvad   –   FC Komját

III. liga - fi atalabb és idősebb diákok

2012. 8. 18.: 

ŠK Naszvad   –   KFC Komárom

2012. 8. 25.: 

ŠK Tardoskedd   –   ŠK Naszvad

2012. 8. 29.: 

ŠK Naszvad   –   FK Marcelháza

2012. 9. 1.: 

OŠK Szentpéter   –   ŠK Naszvad

2012. 9. 8.: 

ŠK Naszvad   –   FK Slovan Ipolyság

2012. 9. 15.: 

FK Mocsonok   –   ŠK Naszvad

2012. 9. 22.: 

ŠK Naszvad   –   FC ViOn Aranyosmarót B

2012. 9. 29.: 

ŠK Naszvad   –   FK Gúta

2012. 10. 6.: 

MŠK Zselíz   –   ŠK Naszvad

2012. 10. 13.: 

ŠK Naszvad   –   FC Ekel

2012. 10. 20.: 

FKM Érsekújvár B   –   ŠK Naszvad

Naszvadi képek Csehországban

LABDARÚGÁS -
2012/2013-as őszi idényének sorsolása
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Sportközpontok országos döntője
Miután Nyitrán május 7-én megnyertük az országos középdön-

tőt, május 16-án részt vettünk az országos döntőn Vágbesztercén, 

ahová a  négy legjobb csapat jutott. Simony, Nagybiccse, 

Dunaszerdahely és természetesen a mi csapatunk, körmérkőzésen 

mérték össze az erejüket, 

pillanatnyi formájukat. 

Fantasztikus hangulatban 

(még négy fi úcsapat is 

pályára lépett), egy nagy-

szerű sportcsarnokban 

kellett megmutatni a  tu-

dásukat. A sorsolás, amely 

már előre el volt készítve, 

úgy hozta, hogy az első 

mérkőzést a hazainak szá-

mító Nagybiccse játszotta 

Simonnyal. A  mérkőzés 

eredménye 7:6 (2:3) lett.

A  második meccsen 

a  két déli csapat mutat-

kozott be - Naszvad-

Imely - Dunaszerdahely, 

a mérkőzés végeredménye 

15:16 (5:6) lett. Nagyon 

izgalmas mérkőzésen, 

egy góllal voltak jobbak 

a  dunaszerdahelyi sport-

iskolások. Kár, hogy csak 

2×15 perces mérkőzé-

sek voltak, mert ha még 

tovább játszunk, miénk 

a mérkőzés. 

A  harmadik mérkőzés 

sorsdöntő volt mindkét 

csapatnak. Ezt a mérkőzést 

Dunaszerdahely megérde-

melten nyerte Nagybiccse 

ellen 15:12-re (7:6).

A  dobogóra jutásért 

a nehézkes első félidő után 

simán vettük az akadályt, 

és várhattuk a hazaiak elle-

ni összecsapást - Naszvad-

Imely - Simony, végeredmény 15:10 (6:5).

Hiába volt az ellenfélnek több ideje felkészülni a második helyért 

folyó mérkőzésre, a küzdeni akarás, a nagyobb szív és a tudás a mi 

oldalunkon volt, nem volt vitás, hogy a hazai környezet ellenére 

is ez a mérkőzés a miénk lesz. Nagybiccse - Naszvad-Imely 9:13 

(4:7).

Az utolsó mérkőzésnek csak pár percig volt tétje, a  duna-

szerdahelyiek simán legyőzték Simony csapatát 19:7-re (11:4).

Most kezdett igazán fájni az első mérkőzés, az az egy gólocska, 

de ilyen a sport. A mérkőzés után egy ideig csak a győzelmet fog-

ták fel a lányok, utána jött a felismerés - ORSZÁGOS MÁSODIK 

NASZVAD-IMELY CSAPATA.

Klubcsapatok Országos Bajnoksága
Az élet megy tovább, lányaink veretlenül (se ősszel, se tavasszal 

nem volt vesztes mérkőzésünk) lettek a nyitrai kerület 2011/2012-

es évadának bajnokai.

A  következő állomás a  klubcsapatok számára megrendezett 

országos bajnokság volt. A  nagybiccseiek rendezésében június 

15-17-én nyolc kerü-

leti bajnok találkozott 

a  peredméri csarnokban. 

Itt se volt szerencsés ke-

zünk a  sorsolásnál, és 

nagyon erős csoportba 

kerültünk (A-csoport: 

Dunaszerdahely, Eperjes, 

Nagybiccse, Trencsén, 

B-csoport: Nagymihály, 

Pozsony, Nyitra, Naszvad-

Imely).

Az első mérkőzést 

Nagymihály ellen játszot-

tuk és 5:16 (3:10) arány-

ban elveszítettük. Meg-

ihletődötten, félenken 

játszottunk, az eladott 

labdákból sorra kontráz-

tak a nagymihályiak, fölé-

nyesen nyerték a meccset. 

Utána a pozsonyi ŠKP volt 

az ellenfelünk. Nagyon ki-

lógott a  lóláb ezen a mér-

kőzésen, a  sok ellenünk 

ítélt hetes, sorozatos ki-

állítások miatt lehetetlen 

volt itt nyerni. Még el se 

kezdődtek a  mérkőzések, 

és már tudni vélték, hogy 

a döntőt a Nagymihály és 

Nagybiccse fogja játszani, 

harmadiknak a  fővárosi-

akat rebesgették, és a ma-

radék helyért küzdjön 

a  többi csapat. Hogy mi 

lett ebből, meg kell nézni 

a  végeredményt: ŠKP Po-

zsony - Ferplast Naszvad-

Imely 17:13 (8:5).

A  csoportunkban lévő utolsó ellenfelünket másnap, szomba-

ton délelőtt simán kétvállra fektettük: UDHK Nyitra - Naszvad-

Imely 9:16 (4:9), de tudtuk azt is, hogy a  keresztbejátszásnál 

a dunaszerdahelyi csapatot kapjuk. Ha mi vagyunk a másodikok, 

ellenfelünk Eperjes lett volna. A Pozsony - Eperjes találkozó ered-

EZÜSTÉRMESEK A KÉZIL 
A  Ferplast Naszvad-Imely fi atal játékosai 

a hosszú szezont sikeresen zárták, amikor 

a  nők történelmi 5. helyezése után, amit 

az országos első ligában értek el, ők is re-

mekeltek az évad végén.
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ménye 13:9 (9:3).

A  két nap na-

gyon rányomta 

a  bélyegét a  csapat 

teljesítményére, és 

a  dunaszerdahelyi 

mérkőzésen ez ki 

is csúcsosodott: 

Dunaszerdahely - 

Ferplast Naszvad-

Imely 14:5 (9:2).

Így utólag el lehet 

mondani, hogy az 

évad leggyengébb 

teljesítménye volt 

ez a  mérkőzés, és 

a  rendszernek kö-

szönhetően már 

csak az 5-8. helyért 

játszhattunk.

Ebéd után meg-

próbáltunk a lányoknak új erőt adni, hiszen az ötödik és a nyol-

cadik hely között is óriási a különbség. Az első akadály Trencsén 

volt, az eredmény: Ferplast Naszvad-Imely - Trencsén 14:10 (6:2). 

A  másik ágon Nyitra továbbjutott Eperjesen: 10:6 (6:4), így az 

5. helyért az ismert ellenfél ellen kellett játszani. Az első félidő 

után (7:2) mindenki pályára lépett, és a  végeredmény: Ferplast 

Naszvad-Imely - Nyitra 10:6, az 5. helyet biztosította a csapatnak. 

A torna legjobb góldobója a Ferplast játékosa, Pastorek Edina lett 

35 góllal.

Végeredmény: 1. Nagymihály, 2. Nagybiccse, 3. Dunaszerdahely, 

4. Pozsony, 5. FERPLAST NASZVAD-IMELY, 6. Nyitra, 7. Eperjes, 

8. Trencsén

Zárszó helyett...
A 2011/2012-es idényben elért eredmények igazolták, hogy sok-

szor nem az dönt, ki a nagyobb, ki a gazdagabb, kinek milyen színű 

meze van, honnan van. Nem kell megijedni a nagyobb csapatoktól, 

ha van tudás, akarat, és a sokszor emlegetett szív...

Az, hogy a  mi játékosaink is vannak 

olyan jók, mint mások, mint ahol többen 

vannak, ahol jobbak a feltételek, jó példa 

a felnőtt csapatnak, de a kicsik csapatának 

is - lásd Pozsony (465 ezer), Eperjes (93 

ezer), Nyitra (87 ezer), Nagymihály (40 

ezer), Trencsén (58 ezer), Dunaszerdahely 

(24 ezer), Naszvad (5 ezer), Imely (2,5 

ezer) lakosainak számát.

Köszönet jár a  vezetőségnek, támoga-

tóknak, Naszvad és Imely községek kép-

viselő-testületének, polgármestereiknek, 

a  a szabadidőközpont igazgatójának, az 

iskolaigazgatóknak, pedagógusoknak, 

edzőknek, de a  szülőknek is, és főleg 

a  játékosoknak. Ez az eredmény nem 

véletlen, nem szerencsés pillanat kérdé-

se, hanem a mindennapi odaadó munka 

(hétközben három edzés, hétvégén mér-

kőzések, tornák) gyümölcse.

Reméljük, a  jővő évad is hoz kellemes pillanatokat, és addig 

Naszvad és Imely apraja-nagyja büszkén dicskedhet idehaza és 

a  nagyvilágban is a  ferplastos kézilabdázókkal, hogy minél több 

szülő elhozza a gyermekét kézilabdázni, mert a jövő bennük van.

Miškovič Jurajj

ABDÁZÓ FERPLASTOSOK
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Fiatalon, negyvenhatodik életévében 

eltávozott közülünk a mindnyájunk által 

ismert tehetséges naszvadi pedagógus-kép-

zőművész, Kovács Ingrid. Optimizmusa, 

mosolya sokáig hiányozni fog. Mindnyá-

junk, s ezen belül is az őt ismerő művész-

társadalom nevében Morelli Edit budapesti 

festőművész néhány keresetlen sorával és 

Németh Gyula versével búcsúzunk Tőle.

Búcsúzom Tőled Ingrid!

Hiányozni fog kedves, nyílt egyéniséged, 

közösségteremtő készséged, ambiciózus, 

sokfelé ágazó tudásvágyad, sugárzó szerete-

ted, mérhetetlen bizalmad az emberekben. 

Lelki gazdagságod és természetes segítő jó-

indulatod jó hatással volt színvonalas mű-

vészpályádra és tanításodra. Örülök, hogy 

megismerhettelek, példát adtál egy értékes 

életvitelhez. Nem felejtelek, Edit

Budapest, 2012. aug. 06.
Németh Gyula

Az utolsó kép
(Kovács Ingrid emlékének)

Megdermedt minden

hirtelen

mint hűlő zománcképen

az égbolt kékje

kövek közt habzó

patakok fehére

Nap aranya

naszvadi őszök

bronza vöröse

és a csend

ezt

a képet azonban

már nem lehet

sem át

sem újrafesteni

ÚJSZÜLÖTTEK – 
VITAJTE MEDZI NAMI

Bósza Réka



HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK – 
SĽÚBILI SI VERNOSŤ

 Štefan Tóth –  Alexandra Víziková, 

 Jozef Lebó –  Alena Havranová, 

 Ladislav Tóth –  Marta Marázová 



ELTÁVOZTAK KÖZÜLÜNK – 
OPUSTILI NÁS

Zemaniková Mária (78), Mazánová Oľga 

(80), Mlinkovics Peter (66), Szűcsová Má-

ria (96), Pásztó Ľudovít (67), Mizeráková 

Agáta (57), Dibuz Eugen (74), Kovácsová 

Ingrid (45)

Társasági rovat – 
Spoločenská rubrika

Hirdetés – Inzercia
Teljes körű kiárusítás az Érsekújvári út 
29. szám alatt lévő cipőüzletben, 30-
70 %-os árkedvezmények. 
Celkový výpredaj obuvi v obchode na No-
vozámockej ceste 29, 30-70 %-né zľavy.


Egészségügyi diagnosztikai kivizs gálás. 
Zdravotnícke diagnostické vyšetrenie. 
Mária Virágová, tel.: 0905/226 050.

Elgondolkodó
X. A kegyességről és az irgalmasságról, 

valamint a többi erényről

Az erények mértéke teszi teljessé a királyok koro-
náját, és a parancsok közt a tizedik. Mert az eré-
nyek ura a Királyok Királya, miként égi serege áll 
kereken tíz karból, úgy életed vitele kerekedjék 
ki tíz parancsból. Kell, hogy a királyt kegyesség 
s irgalmasság díszítse, de a többi erény is hassa 
át és ékesítse. Mert ha a királyt istentelenség és 
kegyetlenség szennyezi, hiába tart igényt a király 
névre, zsarnoknak kell nevezni. Ennek okából 
hát, szerelmetes fi am, szívem édessége, sarjam 
jövő reménysége, kérlek, megparancsolom, 
hogy mindenütt és mindenekben a szeretetre 
támaszkodva ne csak atyafi ságodhoz és a rokon-
ságodhoz, vagy a főemberekhez, avagy a gaz-
dagokhoz, a szomszédhoz és az itt lakóhoz légy 
kegyes, hanem még a külföldiekhez is, sőt min-
denkihez, aki hozzád járul. Mert a szeretet gya-
korlása vezet el a legfőbb boldogsághoz. Légy 
irgalmas minden erőszakot szenvedőhöz, őrizd 
szívedben mindig az isteni intést: „Irgalmasságot 
akarok, nem áldozatot.” Légy türelmes minde-
nekhez, nemcsak a hatalmasokhoz, hanem azok-
hoz, akik nem férnek a hatalomhoz. Azután légy 
erős, nehogy a szerencse túlságosan felvessen, 
vagy a balsors letaszítson. Légy alázatos is, hogy 
Isten felmagasztaljon most és a jövőben. Légy 
majd mértékletes, hogy mértéken túl senkit se 
büntess vagy kárhoztass. Légy szelíd, hogy soha-
se harcolj az igazság ellen. Légy becsületes, hogy 
szándékosan soha senkit gyalázattal ne illess. 
Légy szemérmes, hogy elkerüld a bujaság min-
den bűzét, valamint a halál ösztönzőjét.

 Szent István király intelmei 
Imre herceghez (részlet)
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Kovácsová Ingrid
(1967 - 2012)


