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Mindenkit érint – Týka sa to každého

25. februára sa zúčastnilo zasadnutia obecného zastupiteľstva 
opäť jedenásť poslancov, tentoraz chýbal Róbert Dobosi. Ešte pred 
začatím rokovania oznámila Alžbeta Patakyová, že posledná ulica 
v Aňale nie je osvetlená, na stĺp je potrebné namontovať lampu.

V úvode mali poslanci najskôr možnosť informovať sa z predlo-
žených materiálov o konečných číslach minuloročného rozpočtu 
obce a  rozpočtov jednotlivých obecných organizácií a  inštitúcií, 
potom rozhodli o  pridelení dotácií pre spoločenské organizácie 
a  združenia. Táto otázka, ktorá v  minulých rokoch neraz viedla 
k rozporom v zastupiteľstve , tentoraz nevyvolala prakticky žiadnu 
diskusiu. Plénum najskôr hlasovalo o športových kluboch, tohto-
ročná o desať percent vyššia cieľová suma sa rozdelí medzi špor-
tové odvetvia takto: futbal a  hádzaná 15.000–15.100 eur, karate 
700 eur a zápasenie 2.400 eur. Ostatné organizácie podporí obec 
21.500 eurami v nasledujúcom členení: YMCA 1.530 eur, Csema-
dok 10.000 eur, Nesvadskí rybári a priatelia vôd 1.200 eur, Matica 
slovenská a Občianske združenie Nesvadčanov po 3.400 eur, Jaz-
decký klub KePaso 650 eur, poľovnícke združenie Srnec 600 eur, 
klub dôchodcov 800 eur.

Po vypočutí správy hlavnej kontrolórky Kataríny Ferenczovej 
o jej činnosti v druhom polroku 2015 si poslanci prezreli vyhodno-
tenie odpadového hospodárstva v minulom roku. V obci vzniklo 
takmer 1.700 ton smetí, z toho takmer polovicu, približne 800 ton 
sa podarilo vytriediť.

V  ďalšom priebehu obecné zastupiteľstvo prerokúvalo rôzne 
žiadosti. Pre spoločnosť Style Fest schválili päťročnú nájomnú 
zmluvu so sadzbou 22 eur za jeden štvorcový meter v priestoroch 
zdravotného strediska, nevyhoveli však žiadosti prepravcu Ró-
berta Trubíniho o  kúpenie nehnuteľnosti vzhľadom na blízkosť 
cintorína a  jeho prípadné rozširovanie v  danej lokalite. Naopak, 
ponuky Emílie Lucovej a  Jozefa Mézesa na predaj parciel zastu-
piteľstvo akceptovalo s cieľom vytvorenia krížnej ulice na mieste 
ich pozemkov v časti Zsoldosárok, ktorá by umožnila lepší prístup 
k stavebným pozemkom vymeraným v ďalších radoch. Pred hla-
sovaním Zoltán Takács uviedol, že počas pozemkových úprav sa 
s  touto ulicou nepočítalo, preto nepovažuje jej terajšie otvorenie 
a kúpu pozemkov za potrebné, najmä ak ich cena je rozdielna. Dve 
uznesenia, v zmysle ktorých podiel Emílie Lucovej a pozemok Jo-
zefa Mézesa odkúpi obec za znalcom stanovené jednotkové ceny 
14,95 eura a 7,95 eura, prijalo nakoniec obecné zastupiteľstvo de-
viatimi, resp. desiatimi podpornými hlasmi.

Potom predsedníčka komisie Mária Tóthová predložila spoločný 
návrh sociálnej a  stavebnej komisie na pridelenie jednoizbového 
nájomného bytu na Športovej ulici 4 Márii Fábiánovej a  starosta 
oznámil výsledky verejnej obchodnej súťaže vyhlásenej na predaj 
štyroch novovytvorených parciel vedľa priemyselnej zóny. Do sú-
ťaže o štyri pozemky sa prihlásili traja záujemcovia, pričom všet-
ky ponuky obsahovali najnižšiu možnú cenu. Jozef Kováč z Imeľa 
si bude môcť kúpiť najväčší, takmer trojhektárový pozemok a dva 
ďalšie subjekty, LAFER s.r.o. so sídlom v Komárne a nesvadská spo-
ločnosť NOFI, nadobudnú do vlastníctva dve menšie, približne 30- 
a 40-árové nehnuteľnosti po zaplatení kúpnej ceny 6,74 eura/m2.

V  závere Juraj Miškovič podal podrobnú správu o  obhliadke 
majetku obce dňa 18. februára, počas ktorej si poslanci prezreli 
cintorín, rozšírenú priemyselnú zónu, časť Novozámockej cesty od 
kraja dediny a priestory školy.

Zasadnutie ukončil starosta o 20. hodine. Zoltán Takács

Február 25-én ismét tizenegy naszvadi képviselő vett részt a so-
ros ülésen, ezúttal Dobosi Róbert maradt távol egyéb kötelességei 
miatt. Még a napirend előtt Pataky Erzsébet jelezte, hogy Anyalán 
kivilágítatlan az egyik szélső utca, a meglévő oszlopra lámpát kell 
szerelni.

Ezt követően a képviselők először a község 2015. évi költségve-
tésének és az egyes községi intézmények és szervezetek költség-
vetéseinek végleges számairól kaptak tájékoztatást a beterjesztett 
anyagokból, azután pedig a civil szervezetek anyagi támogatásának 
elosztásáról határoztak. Ez a kérdés, amely a korábbi években ne-
megyszer megosztotta a  testületet, most gyakorlatilag nem adott 
okot vitára.

Előbb a sportegyesületekről szavazott a plénum, az idei, tíz szá-
zalékkal magasabb célösszeg így oszlik meg a  sportágak között: 
futball és kézilabda 15.100-15.100 euró, karate 700 euró, birkó-
zás 2.400 euró. A többi szervezetet a falu összesen 21.580 euróval 
támogatja a  következő lebontásban: YMCA 1.530, Csemadok 
10.000, NRaPV horgászegyesület 1.200, KePaso lovasklub 650, 
Matica slovenská és Naszvadiak Polgári Egyesülete 3.400-3.400, 
Srnec vadásztársaság 600, nyugdíjasklub 800 euró.

Ferencz Katalin főellenőrnek a második félévi munkájáról szó-
ló jelentése meghallgatása után a  hulladékgazdálkodás tavalyi 
számadatait tekintették át a  képviselők. A  faluban tavaly közel 
1.700  tonna szemét keletkezett, ennek majdnem felét, mintegy 
800 tonnát sikerült osztályozni.

A  továbbiakban különböző beadványokról tárgyalt a  képvise-
lő-testület. A Style Fest Kft . részére négyzetméterenkénti 22 eurós 
díjért ötéves bérleti szerződést hagyott jóvá az egészségügyi köz-
pontban, Trubíni Róbert fuvarozó ingatlanvásárlási kérelmének 
viszont nem tett eleget, tekintve a temető közelségét és annak eset-
leges későbbi bővítését a szóban forgó területen. Emília Lucová és 
Jozef Mézes telekeladási ajánlatát viszont elfogadta a testület azzal 
a céllal, hogy a Zsoldosárokban levő parcelláik helyén keresztutca 
nyílna, ami megkönnyítené a beljebb fekvő porták megközelítését. 
A szavazás előtt Takács Zoltán elmondta: mivel a tagosítás során 
nem számoltak vele, szükségtelennek tartja az utca megnyitását, 
így a telkek felvásárlását is, különösen akkor, ha azok ára különbö-
ző. A két határozatot, amelyek értelmében Emília Lucová tulajdon-
részét 14,95 eurós, Jozef Mézes telkét 7,95 eurós, mindkét esetben 
szakértő által felbecsült áron megvásárolja a falu, végül kilenc, il-
letve tíz támogató szavazattal fogadta el a képviselő-testület.

Miután Tóth Mária bizottsági elnök ismertette a szociális és épí-
tésügyi bizottság közös döntését, amely szerint Fábián Máriának 
javasolják kiutalni a Sport utca 4. alatti egyszobás önkormányzati 
lakást, a polgármester beszámolt az ipari zónával határos új parcel-
lák értékesítésére kiírt pályázat eredményéről.

A  négy eladó parcellára három ajánlat érkezett, mindegyik 
a  meghirdetett legalacsonyabb árat tartalmazta. Az imelyi Jozef 
Kováč vásárolhatja meg a  legnagyobb, közel háromhektáros te-
rületet, míg a  naszvadi székhelyű NOFI Kft . és a  komáromi 
LAFER Kft . két kisebb, kb. 30 és 40 áras ingatlan tulajdonosa lesz 
a 6,74 euró/nm-es vételár kifi zetését követően.

A tanácskozás végén Miškovič György részletesen beszélt arról 
a  február 18-i  helyszíni szemléről, amelynek során a  képviselők 
megtekintették a temetőt, a kibővített ipari zónát, az Újvári út be-
vezető szakaszát és az iskola épületét.

Az ülést 20 órakor zárta be a polgármester.  Takács Zoltán

A testület 
16. üléséről

Zo 16. zasadnutia 
zastupiteľstva
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Ismerjük a mondást, miszerint minden út Rómába vezet. Ha ezt 

most kicsit kifordítjuk, és magunkhoz igazítjuk, úgy is mondhat-

juk, hogy minden év február havának végefelé a mi utunk magyar-

országi testvértelepülésünkre, Nagyigmándra vezet, hogy eleget 

téve az önkormányzat meghívásának részt vegyünk a minden év-

ben ebben az időben megrendezendő néptáncfesztiválon.

Idén ez a nap február 27-re esett, és mint mindig, most is a Magos 

Művelődési Ház adott otthont e rangos eseménynek. A fesztivált az 

elmúlt évektől eltérően egy blokkban rendezték meg, 13 órai kez-

déssel. Az este 18 óráig tartó műsorban több mint harminc csoport 

szerepelt. A  mi Csemadok-szervezetünket az idei rendezvényen 

Szabó Julcsi, a Viza citerazenekar, a Búzavirág vegyes éneklőcso-

port, valamint a Sústya citerazenekar képviselték.

A fesztivál egész ideje alatt  a zsíroskenyér számtalan variáció-

jából lehetett választani a megterített asztalokon. Volt hagyomá-

nyos hagymás és lilahagymás, uborkás, paprikás, retkes és vegyes, 

amit a szorgos asszonykezek fáradhatatlanul gyártottak vendégeik 

számára. Aztán, hogy az ember torkán meg ne akadjon a jó falat, 

volt az asztalon kancsókban bor és ásványvíz is, ki-ki kedvére vá-

logathatott. Persze a desszertről se feledkezzünk meg, mert abból 

is akadt az asztalon egy kis sütemény, és aki inkább a sósat kóstolta 

volna meg, az a fi nomabbnál fi nomabb sajtokból válogathatott.

A fesztivál az előző évek hagyományaihoz hűen táncházzal zá-

rult, melyhez a talpalávalót Németh Dénes zenekara húzta

 -GM-

17. Mátyás-napi Tavaszváró 
Néptáncfesztivál – Nagyigmánd

h á é lil h á b ká iká tk é

TŰZVIRÁG FESZTIVÁLTŰZVIRÁG FESZTIVÁL
Tűzvirág Nemzetközi Képzőművészeti és 

Zenei Fesztivál 2016
Időpont: 2016. május 27-június 5.

Helyszín: egészségügyi központ és környéke

Üzletsor utca

helyi művelődési központ

HMK udvar

HMK-val szembeni tér

Fő tér

Zenei Fesztivál 2016
Időpont: 2016. május 27-29.

2016. május 27., péntek: nagyszínpad 

Majka Curtis, Bárány Attila

2016. május 28., szombat: nagyszínpad 

Edda

2016. május 29., vasárnap: nagyszínpad 

Rúzsa MagdolnaKézműves vásár, Borok és Pálinkák Udvara

Mindezen túl három napon át tartó sok-sok zene és egy nagy meglepetés.

Jegyek április 15-től elővételben vásárolhatók.

Kövessék fi gyelemmel a www.tuzvirag.sk oldalt, hogy elsőként értesüljenek az új fejleményekről.

Kövessék facebook oldalunkat a Tűzvirág Festival Offi  cial név alatt.

ves vásár Borok és Pálinkák
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Gyűjtők számára az internet felbecsülhetetlen segítséget jelent. Tavaly no-

vemberben magam is meggyőződtem erről, amikor egy aukciósház honlapján 

naszvadi tételre bukkantam – a mellékelt képeslapra, amelynek először csak 

a képes oldalát tanulmányoztam. A hátoldalát véletlenül fedeztem fel néhány 

nap elteltével, amikor ismét rákerestem a  weboldalra, hogy megszerezzem 

a levelezőlapot. Ez volt az első meglepetés, amit továbbiak követtek. A szép-

írásos szöveget lassan végigolvasva Maráz László nevét betűztem ki a feladó 

aláírásában. A címzett pedig Jónás Imre plébános volt, akiről egy hónappal 

korábban, lapunk 2015. októberi számának Anno rovatában egy 1902-ben 

íródott újságcikk jelent meg. Jónás Imre akkor Naszvadon káplánkodott, az-

tán elkerült a faluból, de meg nem feledkezett róla. Ennek bizonysága az 1938. 

november 2-án elküldött képeslap, amelyen Maráz László megköszöni neki, 

hogy segítette komáromi gimnáziumi tanulmányait.

Mindig izgalmas látni, ahogy régi dokumentumokból kikerekedik egy tör-

ténet. Különösen érdekes akkor, ha annak máig ható aktualitása van. Maráz 

László, Naszvad község díszpolgára március 10-én lett volna kilencvenéves. 

A képviselő-testület tíz évvel ezelőtt úgy határozott, hogy az általános isko-

la az ő nevét fogja viselni. Felfoghatatlan, hogy az iskolaügyi minisztérium 

háromszor utasította el az önkormányzat kérelmét, a negyedik próbálkozás 

pedig még itthon meghiúsult. Takács Zoltánp g g g

A szerkesztő tollából

ANNO.. .

(Belügyi Közlöny, 1909. március 21.)

SR 

Szlovákia 

okr. Komárno 

Komáromi j. 

Nesvady 

Naszvad 

Nesvady 

01 

Nesvady 

02 

Nesvady 

03 

Nesvady 

04 

Strana TIP 18 845 248 9 5 2 2 

STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 4 559 38 2 1 1 

OBYČAJNÝ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA) 287 611 1 960 155 56 36 40 23 

Demokrati Slovenska -Ľudo Kaník 1 998 22 2 2 

ŠANCA 6 522 53 4 1 3 

SME RODINA - Boris Kollár 172 860 1 237 74 23 10 19 22 

Strana zelených Slovenska 17 541 118 3 2 1 

KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO 1 777 10 0 

Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar Kereszténydemokrata Szövetség 2 426 337 4 2 1 1 

VZDOR - strana práce 3 182 24 0 

MOST - HÍD 169 593 11 558 637 157 166 135 179 

Slovenská národná strana 225 386 1 106 63 8 25 8 22 

Odvaha - Velká národná a proruská koalícia 3 428 19 0 

Komunistická strana Slovenska 16 278 111 0 

Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana 6 938 38 2 2 

SMER -sociálna demokracia 737 481 3 974 153 28 49 41 35 

Kresťanskodemokratické hnutie 128 908 252 26 2 1 3 20 

Slovenská občianska koalícia 21 785 222 5 1 1 3 

Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko 209 779 851 83 28 14 18 23 

#SIET 146 205 1 102 60 16 20 12 12 

Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja 105 495 16 108 503 129 145 133 96 

PRIAMA DEMOKRACIA 3 595 23 2 2 

Sloboda a Solidarita 315 558 1 946 69 12 12 23 22 

Účasť voličov vo voIbách v % – választási részvétel % 59,82 49,02 45,75 

Počet platných hlasov spolu – az érvényes szavazatok száma 2 607 750 41 357 1 856 472 484 437 463 

Výsledky parlamentných volieb v roku 2016 

A 2016. évi parlamenti választás eredményei
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Maráz László születésének 90. évfordulóján

Maráz László, községünk első díszpolgá-

rának – meg nem élt – kilencvenedik szüle-

tésnapjára emlékezve íródnak e sorok. A kis 

közösségünkből indult későbbi tanárra, 

diplomatára, rádiódramaturgra, hangjáték-

szerzőre, műfordítóra emlékezve, aki olyan 

életművet hagyott ránk, amelyre joggal le-

hetünk büszkék nemcsak az őt egykoron út-

jára bocsátó szűkebb régióban, hanem – én 

úgy ítélem – az egyetemes magyar kultúr-

történeten belül is. S emlékezzünk rá példa-

képként a  jelenkorban, egy olyan időszak-

ban, melyben számomra érthetetlenül egyre 

inkább szorulnak a perifériára, s  tűnnek el 

szinte észrevétlenül a  közvélemény szeme 

elől valós emberi értékeink, igaz, valós, 

nagyságukban is szerény személyiségeink. 

Maráz László 1926. március 10-én szüle-

tett Naszvadon. Jellegzetes, négygyermekes 

naszvadi parasztcsalád legidősebb, egyedüli 

fi úgyermekeként nem kis erőfeszítésébe és 

lemondásába került, hogy a helybeli, elemi 

iskolai tanulmányait követően a komáromi, 

majd az érsekújvári gimnáziumban tanul-

hasson. A II. világháborús események miatt 

azonban éppen az érettségit megelőzően 

kellett tanulmányait félbeszakítania.

Tizenévesen, leventeként, sokadmagá-

val, pár hónappal a háború befejezése előtt 

hurcolták Németországba. Itt szovjet ha-

difogságba került, s  nehéz, emberpróbáló 

éveket töltött ezután különböző szovjet ha-

difogolytáborokban. Szüleit és három húgát 

eközben Magyarországra telepítették, így ő 

a  hadifogságból szabadulva a  teljes isme-

retlenbe, a  magyarországi Császártöltésre 

térhetett haza. Amikor aztán lehetőség adó-

dott, hogy a  háború miatt éppen érettségi 

és érettségi bizonyítvány nélkül maradot-

tak is jelentkezhetnek egyetemre, ő is él e 

lehetőséggel, és felvételt nyert a  budapesti 

Eötvös Loránd Tudományegyetemre. Né-

met-magyar szakra jelentkezik ugyan, ám 

(éppen életének ezt megelőző szakaszából 

adódóan) mint az orosz nyelvet részben már 

ismerőt, orosz-magyar szakra vették fel. Na-

gyon őszintén mondta el több alkalommal 

is, nem bánta meg, hogy így alakult. Tanári 

diplomát szerzett, egy rövid ideig mindjárt 

tanársegédként dolgozott tovább az egyete-

men, ám nemsokára a külügyminisztérium 

alkalmazásába került, és több évet töltött 

Moszkvában a magyar nagykövetség kultu-

rális attaséjaként, egy időszakban mongóliai 

diplomáciai megbízatásokat is ellátva.

Sokat beszélt találkozásaink alkalmával er-

ről az időszakról is, és bizonyos értelemben 

hálás is volt ezekért az évekért. Módjában állt 

ugyanis ez idő alatt megismerkedni a kora-

beli szovjet művészeti élettel, a kortárs művé-

szekkel, de mint azt mindig kihangsúlyozta, 

ott, Moszkvában ismerkedett meg lényegé-

ben és került úgymond testközelbe a korabe-

li magyar kulturális-művészeti élettel, illetve 

annak jónéhány jeles képviselőjével is.

Az 1956-os események viszont már Bu-

dapesten érik őt, a  külügyminisztérium 

osztályvezetőjeként. A  forradalmi esemé-

nyekhez való viszonyulása és Nagy Imre 

iránti elkötelezettsége miatt azonban az 

eseményeket követően hosszú időn át őt is 

mellőzik. Egy idő után egy üzemi lap mun-

katársaként tud elhelyezkedni a  Hírlapki-

adó Vállalatnál, majd több éven át tanárként 

dolgozik egy csepeli gimnáziumban.

Néhány év múlva, egészen pontosan 

1963-ban, adatik meg számára a várva-várt 

lehetőség és a Magyar Rádió alkalmazottja 

lesz. Valamivel több mint huszonnégy évet 

töltött dramaturgként a Rádiószínháznál, és 

annak vezetőjeként vonult nyugdíjba 1988-

ban. 1998-ban bekövetkezett váratlan halá-

láig egyik értő és jeles művelője volt a rádiós 

dokumentarista műfajnak.

Közel egy évtized eltelte után, felvértezve 

már a szakma szinte minden lényeges tud-

nivalójával érzett rá, hogy ez a rádiós műfaj 

éppen az, amely által a benne felgyülemlett 

rengeteg mondanivalót (a szülőföldhöz való 

kötődés, nációk, népcsoportok embertelen 

meghurcolása, hadifogolytáborok keser-

vei) el tudná mondani, csak a  megfelelő 

formát, a megfelelő műfajt kell hozzá meg-

találnia (vagy, amint az aztán a  későbbiek 

során kiderült, inkább létrehoznia). Alkotói 

munkásságának ennél részletesebb taglalása 

nem feladata e jubileumi megemlékezésnek 

(s már találkozhatott azzal régebben akár e 

lap olvasója is).

Maráz László emberi és alkotói magatar-

tását több elismerés is kíséri. Megkapta egy 

alkalommal a Magyar Rádió Arany Mikro-

fon Díját, a Munka Érdemrend ezüst fokoza-

tát, és hetvenedik születésnapja alkalmából 

Göncz Árpád köztársasági elnök kezéből 

a  Köztársasági Érdemrend Kiskeresztjét is 

átvehette. Bár, általános értékét tekintve 

minden bizonnyal kicsit eltörpül ezek mel-

lett, ám tudom, az ő számára legalább eny-

nyit jelentett, amikor l997-ben szülőfaluja, 

Naszvad község díszpolgára kitüntető címet 

is megkapta. Mert lélekben naszvadi maradt 

mindig. Az első vele készített interjúm al-

kalmával mondta, hogy bár Budapesten van 

az otthona, haza viszont mindig Naszvadra 

jön. Megtisztelő számomra, hogy életének 

utolsó két évtizedében közvetlen barátom-

nak tudhattam őt.

Fotók: Holop Ferenc és a szerző archívumaSzüleivel, nagyszüleivel és húgaival a szülőház udvarán

A Díszpolgári cím átvételekor dr. Haris József polgármesterrel

Feleségével, Marta asszonnyal, fiával, Tamással 
és menyével, Mártával

Naszvadiak...
Mottó:

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

megtiszteli, hanem önmagát is felmagasztalja és értékeli ezáltal.”        (Makovecz Imre)

Németh Gyula: Otthontól hazáig

A DA DA DA DDA Díííszíszíszísz llpolpolpolpol áágárgárgárgáriii ci ci ci cííímímímím áátátvátvátvátvéététeéteéteétel kl kleklekleklekorororor dddrdrdrdr. HHHaHaHa Ha iirisrisrisris JóJóJóJóJó Józsezsezsezsefff pf pf pf p llolgolgolgolgááármármármárm testestestesterrerrerrerr llelelelelp g J f p g

FelFelFelF llFel ééeséeséeséesé éégévgévgévgév llelelelel, MMMaMaMa Ma trtartartarta asasas asszoszoszoszonnynnynnynny llalalalal, fififififi fiááávaávaávaávallllll, TTTamTamTamTamááássássássáss llalalalal 

y g
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Naszvadi közéleti lap Novum Naswod

Milý čitateľ! 

Predstav si, že si vo svojom obľúbenom denníku, na titulnej 

strane prečítaš:

Spravodajstvo: Jeruzalem: Šokujúce zistenie priniesla dnes ráno 

Mária Magdaléna a  Mária Jozefova: hrob Ježiša Nazaretského – 

toho ukrižovaného – je prázdny. Ako vypovedali očití svedkovia, 

vstal z mŕtvych a žije. "Najprv som neveril, ale bežal som k hrobu 

a naozaj, bol prázdny. Zdalo sa mi to divné, no potom som ho stre-

tol a rozprával som sa s Ním" – hovorí svedok Peter z Galiley. Po-

dobne vypovedal aj Tomáš: "Ja som neveril ani ženám, ani Petrovi, 

skrátka nikomu. Ale potom sa mi ukázal a vyzval ma, aby som si 

obzrel Jeho rany na rukách a nohách. Na vlastné oči som videl, že 

žije" – zakončuje pôvodne skeptický Tomáš. Túto správu okamžite 

posielame všetkým svetovým médiám, ako sú napríklad BBC, STV 

a Facebook s cieľom, aby všetci vedeli, že konečne sa niekto vrátil 

z tej druhej strany a dokázal, že smrť nie je defi nitívna a konečná. 

On – ten Ježiš z Nazareta – prevedie aj nás do ríše svetla a večnej 

radosti, ak sa zveríme do Jeho rúk. Nech sa celý svet raduje z víťaz-

stva nad smrťou a zverí sa do rúk Ježiša. Koniec strachu, neistoty, 

depresií, zúfalstva a beznádeje. Dlho očakávané víťazstvo nad smr-

ťou neprišlo od vedcov a lekárov, ale od Ježiša Nazaretského.

Ako sa našim spravodajcom podarilo zistiť, podľa slov samotného 

Ježiša Krista, budú tí, čo v Neho veria, pod zvláštnou ochranou už 

tu na zemi. Radosť sa teda netýka len zomierania, ale celého ľud-

ského života.

Našu správu zakončujeme s prosbou so stupňom naliehavosti 

3: radujte sa a šírte túto správu s veľkým úsmevom 

a obrovskou radosťou všade okolo seba.

Ako by si reagoval, keby si prečítal ta-

kúto správu? Vedel by si tejto správe 

uveriť? Alebo si skôr myslíš: Komu 

a čomu sa dnes dá veriť?

Nuž, nie si jediný, kto sa takto 

pýta. Rovnako sa pýtal pred dveti-

síc rokmi aj učeník Tomáš. Tomáš 

sa v evanjeliách nespomína často, ale 

keď, tak v súvislosti s otázkami, ktoré 

smerujú k  jadru, k veci. Je to práve on, 

kto sa pýta Ježiša: Pane, nevieme, kam ideš – 

ako môžeme poznať cestu?

Je teda typ človeka, ktorý potrebuje spoznať pravdu. Po-

trebuje vypátrať, aká je skutočnosť – a keď sa to dozvie, neváha 

odovzdane poslúchať a nasledovať. Vôbec teda nie je divné, že sa 

po Ježišovej smrti, so svojimi pochybnosťami, so svojim smút-

kom, stiahne do ústrania. Veď stalo sa to, čoho sa obával. A tak sa 

vo svojej zlomenosti stráni ľudí. Nepotrebuje zdieľať nostalgické 

spomienky. Nepotrebuje svoj smútok prejavovať v  spoločnosti. 

Chce byť radšej sám.

Poznáš to aj ty? Možno aj ty patríš k ľuďom, ktorí sa uzavrú do 

seba, keď trpia. Možno aj ty chceš byť sám. Tomáš mal potrebu 

byť sám – a preto nebol s ostatnými, keď sa im vzkriesený Ježiš 

konečne zjavil.

No dozvedel sa o tom. Správa o živom Ježišovi obletela Jeruza-

lem ako blesk. Tomáš však neoslavoval. On si to potreboval overiť. 

Nepridal sa k oduševneniu, ktoré vzbudila len púha informácia. 

Krista chcel vidieť. Dotknúť sa rán. A  Ježiš mu vyšiel v  ústrety. 

Jemu – Tomášovi osobne. Prišiel k nemu a prihovoril sa mu: Tu 

som, môžeš sa ma dotknúť. Ale to už Tomáš nepotreboval. To 

stretnutie, ten rozhovor mu stačili. Teraz Mu už vzdáva úctu. Te-

raz sa už skláňa pred Bohom Ježišom, s istotou a odovzdanosťou 

– šťastný, že môže vedieť: Ja som sa vo svojej dôvere nemýlil! Ježiš 

je tu – pri mne a pre mňa! Je to On, poznám Ho podľa rán. Je tu 

pre mňa Boh, ktorý pred utrpením a krížom necúvol. Ktorý vytrval 

v láske k ľuďom aj v úzkosti a mučení. To je môj Pán! To je Boh, kto-

rému verím! Je to Boh, s ktorým sa dá hovoriť. Pozná všetko, čo pre-

žívam. A dá sa naňho spoľahnúť. Môj Boh a môj Pán sa odo mňa 

neodvrátil, keď som sa ja odvrátil od neho. Je tu znova – pri mne.

Ťažko povedať, či sa po tomto stretnutí Tomáš konečne zbavil 

všetkých svojich pochybností raz a navždy. Ale práve jemu Pán 

Ježiš ukázal jediné miesto, kde sa každý hľadajúci a pochybujúci, 

naozaj môže dotknúť Boha: Je to všade tam, kde je bolesť, utrpenie 

a rany.

Istý teológ, sociológ a psychológ, ktorý navštívil sirotinec v in-

dickom Madráse, takto opisuje túto skúsenosť: V postieľkach, kto-

ré sa podobali skôr zvieracím klietkam, ležali malé opustené deti, 

s bruškami nafúknutými hladom, kostičky potiahnuté čiernou, čas-

to zapálenou kožou. V chodbách, ktoré sa zdali nekonečné, na mňa 

odvšadiaľ hľadeli ich horúčkovité oči a vzťahovali sa ružové dlane. 

V nedýchateľnom vzduchu, zápachu a plači sa mi robilo psychicky, 

fyzicky a morálne zle. Dusil som sa pocitom bezmocnosti a pálčivou 

hanbou, ktorú človek cíti tvárou v tvár úbohým, len preto, že sám 

má zdravú kožu, plné brucho, čistú posteľ a  strechu nad hlavou. 

Chcelo sa mi odtiaľ čo najrýchlejšie utiecť; zavrieť oči i srdce a za-

budnúť. Ale v tej chvíli sa mi v hlave vynorila veta: „Dotkni sa rán! 

Vlož sem prst a  pozri sa na moje ruky – vytiahni 

ruku a vlož ju do môjho boku.”

Tento človek pochopil, že sa Pán Ježiš 

stotožňuje so všetkými malými a  tr-

piacimi. Všetky bolestné rany, všetky 

biedy ľudstva a sveta, sú aj Kristove 

rany. A sú nimi aj tvoje rany. Rany, 

ktoré spôsobilo nejaké nešťastie, iný 

človek, alebo aj ty sám. Veľká noc ti 

však zvestuje, že na všetky rany exis-

tuje liek! A vedel by si ho nájsť, keby 

si chcel. Keby si mal odvahu dotknúť sa 

rán: svojich i cudzích. Niekedy to znamená, 

že si priznáš vinu; vyznáš všetko, čo spôsobilo 

ťažké srdce a nečisté svedomie... a požiadaš o odpustenie. 

Niekedy to znamená, že budeš musieť odpustiť niekomu, kto tebe 

veľmi bolestne ublížil. A  niekedy to znamená, že neodmietneš 

pomôcť niekomu, kto tvoju pomoc potrebuje. Ale buď si istý, že 

vždy, keď nazbieraš odvahu a dotkneš sa rán, zažiješ uzdravenie. 

Zažiješ Ježišovu uzdravujúcu prítomnosť vo svojom živote!

Vzkriesený Ježiš ukazuje Tomášovi svoje rany. Naznačuje tým, 

že ani po vzkriesení, jeho utrpenie nie je zabudnuté, a nejako lac-

no vymazané. Rany zostávajú ranami. A Ten, ktorý niesol nemoci 

nás všetkých a prešiel smrťou, je tu s nami aj dnes.

Vzkriesenie Krista teda nie je happy end, krásny záver jedného 

príbehu, ale pozvanie a  výzva: Nesmieš kapitulovať pred utrpe-

ním. Nesmieš sa pred zlom správať tak, akoby mu patrilo posledné 

slovo. Uver v Lásku – aj tam, kde si myslíš, že nemá šancu. A keď 

sa nezľakneš dotknúť ľudského utrpenia, spoznáš, že Kristus sku-

točne žije! Áno, stretneš Ho všade tam, kde sa dotkneš rán. Preto 

neuhýbaj pred Kristom v žiadnom z týchto stretnutí. A neboj sa! 

Nebuď neveriaci, ale veriaci. Lebo to je cesta, ktorá aj pred tebou 

otvorí nový život. A  to ešte dnes! Prajem ti Bohom požehnanú 

Veľkú noc! Mgr. Mária Popičová

evanjelická farárka

Pre dušu DOTKNI SA RÁNDOTKNI SA RÁN
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Na jarné prázdniny, ktoré boli od 22. do 26. februára 2016 sme pripra-

vili pre deti bohatý, pestrý program. Každý deň v týždni od 8:30 hodiny 

do 17:00 hodiny sme deti zaujali rôznymi činnosťami. Boli sme sa korču-

ľovať v Nových Zámkoch, na celodennom výlete v Győri sme navštívili 

obchodné centrá Árkád a Plázu, kde sme sa aj zabavili, pozreli fi lm Al-

vin a Chipmunkovia: „Čiperná jazda”. Vo wellnesse v Patinciach sme si 

spríjemnili deň záživným kúpaním 

a šantením.

Okrem toho čas strávený v CVČ 

sme vyplnili rôznymi aktivitami, 

hrami, ako stolný tenis, XBOX, 

kolobežkovaním, súťažami. Mi-

lovníci zvierat sa postarali o  zvie-

ratká v  našom mini Zoo. Počasie 

nám prialo, preto sme sa vybrali aj 

na vychádzku do prírody nakŕmiť 

labute. Na dvore CVČ sme opekali 

slaninu a špekačky. A.T.

Vážený občania, v  rámci jarného upratovania zber a  drvenie zele-

ného odpadu sa uskutoční podľa nasledovného harmonogramu ulíc:

4.-5. apríla: Nová, Komárňanská, Ružová, Lipová, Piesková, Hviezdo-

slavova, Sládkovičova, Orechový rad, Puškinova, Petőfi ho, Jánošíkova, 

Máchova, Jókaiho, Bajčská, Agátová, Budovateľ-

ská, Gaštanový rad, Brezová

6. apríla: Mierová, Slnečná, Jazmínová, Ople-

talova, Vinohradnícka, Turecká, Tulipánová, Jar-

močná, Na kopci, Úzka, Mlynská, Komenského, 

Športová, Obchodná, Bélu Bartóka, Vápenná, 

Jarková, Tatranská, Parková, Nám. slobody

7-8 apríla: Novozámocká, Gútská, Družstev-

ná, Poľná, Farské pole, Konopné pole, Lúčna, 

Taránska, Hurbanova, Palárikova, Záhradná, Ka-

linčiakova, Studená, Pettemská, Hradná, Horná, 

Hodžova, Kvetná, Hollého, Potočná, Nitrianska, 

Vodná, Blatná, Pekárenská, Nám. 1. mája, Dlhá, 

Malá, Krátka, Jazerná

Nakoľko kapacitné možnosti verejnoprospešných služieb obce sú ob-

medzené prosíme každého, aby do 4. apríla vyložili zelený odpad, lebo 

stroje a zamestnanci sa už nebudú vracať na očistené miesta.

Velkoobjemový recyklovatelný odpad môžete odovzdať dňoch 8. a 9. 

apríla, piatok a sobotu od 8:00 do 17:00 hod. v areály verejnoprospeš-

ných služieb obce na adrese Studená č. 1.

Bezplatne môžete odovzdať: elektroniku, sklo, nábytok, papier, kar-

tón, fóliu, plasty, polysterén.

Ďakujeme za spoluprácu. Zoltán Kelemen

A gyerekek 2016. február 22-én napsütéses hétfőre ébredtek. Örömük 

nemcsak a verőfényes reggelnek szólt, inkább annak a ténynek, hogy ez 

volt a tavaszi szünet első napja. Erre persze mi, a szabadidőközpont dol-

gozói, alaposan felkészültünk.

Apraja-nagyja hozta magával a korcsolyáját, hogy az érsekújvári téli sta-

dionban élvezettel suhanjon a jégen. Azok a gyerekek, akik nem tudnak 

vagy éppen nem szeretnek korcsolyázni az érsekújvári „szigeten” birtokba 

vették a nagy játszóteret. Csúszdáztak, hintáztak, labirintusban bolyong-

tak, kötélpályán másztak.

Szerdán reggel türelmetlenül vártuk a buszt, hogy indulhassunk végre 

a vetítésre. A győri plázában Alvin és barátai szórakoztattak bennünket 

sorozatuk legújabb részével, „A mókás menettel”. A mozizás előtti időbe 

még egy kis vásárolgatás is belefért, aminek nem csak a lányok örültek.

Mivel nincs jobb dolog a lubickolásnál, a tavaszi programunkból ez sem 

hiányozhatott, Patra látogattunk el. Az élménymedencében mindenki jól 

érezte magát: lehetett csúszdázni, árral úszni, vízsugárral masszíroztatni, 

barlangban elbújni... A legjobb játéknak mégis a vízben való labdázás és 

a fogócska bizonyult.

A keddi és a pénteki napot a szabadidőközpontban töltöttük. De ez a két 

nap sem volt kevésbé unalmas, hiszen rengeteget játszottunk. A csapat- és 

egyéni versenyeken édes jutalmat is lehetett nyerni. Az xbox és a rollerek 

egész nap kézről kézre jártak. Az ötödölő játékkal is sokan párbajoztak. 

A  kézműves foglalkozásokon gyöngyből szép virágok, érdekes állatkák 

készültek. A közeledő húsvét alkalmából szalvétatechnikával fali képeket 

készítettünk, és gipszből öntött húsvéti tojásokat és nyuszikat festettünk. 

Délben tábortüzet raktunk és szalonnát sütöttünk az udvaron. Ebéd után 

hosszabb sétát tettünk a Nyitra folyó partján. Bár kicsit sáros lett a cipőnk, 

a kiadós séta a friss levegőn mindenkit felüdített.

Nagyszerű hetet tölthettek el a gyerekek a szabadidőközpontban. Bizo-

nyíték rá, hogy minden nap csak hosszas könyörgés után voltak hajlandók 

hazamenni a szüleikkel, akiknek legnehezebb dolga pénteken volt. Utolsó 

napról lévén szó, tudták a gyerekek, hogy a következő hétfő reggel már 

nem ide, hanem az iskolába kell visszatérniük.

Jó tanulást és kellemes tavaszt kívánva zártuk a tavaszi szünetet a sza-

badidőközpontban.  K.A.

Tisztelt lakosok, a tavaszi takarítás és lomtalanítás keretében a növé-

nyi hulladék összeszedése és darálása az alábbi ütemterv szerint zajlik 

a felsorolt utcákban:

Április 4-5.: Új, Komáromi, Rózsa, Hársfa, Homokok, Hviezdoslav, 

Sládkovič, Diófa sor, Puskin, Petőfi , Jánošík, 

Mácha, Jókai, Bajcsi, Agacsos, Építők, Geszte-

nyesor, Nyírfa utca

Április 6.: Béke, Napos, Jázmin, Opletal, 

Szőlősor, Török, Tulipán, Vásár utca, Koppok, 

Szűk utca, Malom, Komenský, Sport, Üzletsor, 

Bartók, Meszeskitoló, Gödrök, Tátrai, Park, 

Szabadság tér

Április 7-8.: Újvári út, Gútai, Szövetkezeti, 

Papföld, Kenderföld, Rét utca, Tarány, Hurban, 

Palárik, Kertek, Kalinčiak, Hideg, Pettyem, Bo-

gyóvár Felső, Hodzsa, Virág, Hollý, Pataksor, 

Nyitra sor, Víz utca, Sárad, Pékség, Május 1. tér, 

Hosszú, Kis, Rövid, Tó utca

Mivel a kisüzem lehetőségei korlátozottak, kérünk mindenkit, hogy áp-

rilis 4-ig rakják ki az elszállítandó zöldhulladékot, mert a gépek és a dol-

gozók nem fognak még egyszer visszamenni a már megtisztított helyekre.

A  lomtalanítás április 8-9-én lesz községünkben. Ezen a  pénteken 

és szombaton 8 órától 17 óráig a újrahasznosítható hulladék leadható 

a gyűjtőudvarban a Hideg utca 1. alatt (kisüzem): bútor, elektronika, 

üveg, műanyag, papír, karton, poliészter, fólia.

Köszönjük az együttműködést.

  Kelemen Zoltán

Centrum voľného času Nesvady - Szabadidőközpont Naszvad

Tavasztábor

Tavaszi takarítás 2016

Aktívny jarný tábor

Jarné upratovanie 2016

Hosszú Kis Rövid Tó utc
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OZNAM

ÁPRILIS 7-ÉN ÉS 8-ÁN 
BEIRATKOZÁS!

Vážení rodičia predškolákov, 
riaditeľstvo Základnej školy 
na Komenského ulici č. 21 

Vás srdečne pozýva 
NA ZÁPIS DETÍ 

DO PRVÉHO ROČNÍKA 
základnej školy.
Termín zápisu: 

7. apríl 2016 - 8. apríla 2016
Čas: od 13:00 do 17:00 hodiny

Miesto: učebňa nultého ročníka ZŠ 
na prízemí

Na zápis si rodičia prinesú občiansky preukaz 
a rodný list dieťaťa.

Tešíme sa na Vás/Vaše deti!

„Nagyon elterjedt a szlovák iskoláról az 
a  tévhit, hogy szükségszerűen jobb érvé-
nyesülést ad a magyar anyanyelvű gyerme-
kek számára is. ... a szlovák nyelvi környezet 
okozta nehézségek miatt, a gyermek nagy 
eséllyel behozhatatlan lemaradást szenved. 
A szlovák iskola a szlovák anyanyelvű gyer-
mekeknek ad jó érvényesülési esélyeket, 
a magyar iskola pedig a magyar anyanyel-
vű gyermekeknek...” (Szlovákiai Magyarok 
Kerekasztala)
Tisztelt szülők és leendő elsősök! A naszvadi 
magyar tannyelvű alapiskola szeretettel vár-
ja Önöket 2016. április 7-én és 8-án, 13-tól 
17:00 óráig a beiratkozásra az első osztály-
ba. Kedves szülők, kérjük, hozzák magukkal 
személyi igazolványukat és gyermekük szü-
letési bizonyítványát.
Gyermekük jövője érdekében bölcs döntést 
kívánunk!

ÚJSZÜLÖTTEK – 
VITAJTE MEDZI NAMI

Lakatos Tomáš,  Szigeti Noel,  

Grünvald Boglárka,  Vargová Cynthia,  

Lakatosová Klaudia



HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK – 
SĽÚBILI SI VERNOSŤ

 Ladislav Veinhardt   –  Alžbeta Csontosová



HALÁLOZÁS – 
OPUSTILI NÁS

Ághová Klaudia,  Suček Marián, 

Dibuz Imre,  Lakatosová Alžbeta

Társasági rovat – 
Spoločenská rubrika


