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Szent István-napi ünnepség
2016. augusztus 21., vasárnap
Kezdés: 19:00 óra
Helyszín: Naszvad község főtere,
nagyszínpad

A műsorban fellépnek hazai előadóink.
Ünnepi beszédet mond Magyarország pozsonyi nagykövetségének képviseletében
Kiss Balázs beosztott diplomata.
Az ünnepi műsor után az Érsekújvári Rockszínpad előadásában megtekinthetik
a „Mária
„ Mária evangéliuma”
evangéliuma ” című rockoperát.
Mindenkit szeretettel vár a rendezőség, a Csemadok helyi szervezete, az alapiskola, és a Naszvadiak Polgári Egyesülete!
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Mindenkit érint – Týka sa to každého
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A testület
21. üléséről

Z 21. zasadnutia
zastupiteľstva

A június utolsó napjára összehívott ülés napirendje tizenhárom
pontot tartalmazott. A hónap eseményeinek, feladatainak és történéseinek összefoglalója után a második félév munkatervéről határoztak a képviselők: a szeptemberi, falunapi díszközgyűlésen kívül
öt tanácskozás lesz még az idén.
Majd a falunapok műsora került véglegesítésre; az előző tervezethez képest 1 300 euróval lesz nagyobb a rendezvény költségvetése, amely összeg az elképzelések szerint színvonalasabbá teszi
a szombat esti műsort, illetve a felsőszentiváni öregfiúk csapatának
ellátását szolgálja.
A továbbiakban Mikulec József és felesége ingatlanvásárlási kérelmével foglalkozott a testület. A házaspár a falu külterületén lévő,
hosszú ideje bérelt lakóházát és a hozzá tartozó ingatlanokat szeretné megvásárolni az önkormányzattól. A plénum egyöntetűen az
eladás mellett döntött, amire a szokásos értékbecslés elkészítése és
a vételár meghatározása után kerülhet majd sor.
Az ógyallai Dombóvári Zoltán részére, aki az Üzletsor 7. szám
alatt raktározási célból bérel helyiséget, szerződést hosszabbítottak
a képviselők, így a vállalkozás 8 eurós négyzetméteráron további öt
évig használhatja az alagsori raktárt.
Ugyanott, az emeleten működtet fodrászatot Eva Kovačicová, ő
szintén szerződésnek meghosszabbítását kérte, amit a képviselők
jóvá is hagytak. Az bérleti díj ebben az esetben 22 euró/nm, a megállapodás időtartama öt év.
Végül az érsekújvári Recro Kft. beadványáról határoztak a képviselők. A cég Újvári úti saját ingatlana mellett, az Artézi parkban mintegy ötven négyzetméternyi önkormányzati területet bérel, amelyet továbbra is használni szeretne. A testület itt is öt évre
és változatlan feltételekkel bocsátotta a kft. rendelkezésére a szóban forgó parcellát.
Azután az ipari zónában lévő újabb két telek értékesítésére kiírt tender eredményét ismertette Takács Zoltán pénzügyi bizottsági elnök. Egy-egy ajánlat érkezett a két parcellára és mindkét esetben a lehetséges legalacsonyabb árat tüntették fel a pályázók. A nagyobb, kb. 45 áras területet így a naszvadi AUTOMIKLE Kft. vásárolhatja meg 30 ezer euróért, míg a kisebb, 26 áras parcella 17 ezer
eurós áron a komáromi LAFER cég tulajdonába kerül.
A következő pontban pedig egy újabb verseny kiírásáról született határozat. Ezúttal építési telkekről van szó, amelyeket
a Zsoldosárok tagosítása során mértek ki a falu szélén. A négy telek egyaránt 665 négyzetméter területű, a minimális árajánlat pedig nem lehet kevesebb, mint 14,95 euró/nm. Az ajánlatok benyújtásának határideje augusztus 10. volt.
Ezt követően a Szent József plébánia levele került megtárgyalásra, amelyben Heriban László plébános az egyházi tulajdonban
lévő egykori magyar iskola kerítésének kijavítását kérte a testülettől. Néhány felszólalást követően a képviselők tíz igen szavazattal
megszavazták a mintegy 3 100 eurós kiadással járó felújítást.
Az utolsó napirendi pont a községi krónika 2014. évi fejezetének
jóváhagyása volt. A már korábban elkészült szlovák nyelvű verzió
után most a magyar szöveget fogadták el egyhangúlag a képviselők.
A tanácskozás végén Miškovič György (a közvilágítás kieséséről
kért tájékoztatást), Ladislav Sárai (vigyázzunk a gyerekekre a szünidő alatt), Molnár Zoltán és Tóth Mária (a régi kézilabdapálya és
a kálvária kitakarítását, kaszálását sürgették) szólaltak fel. Haris József polgármester néhány perccel 19 óra után zárta be az ülést.
Takács Zoltán

Program zasadnutia zvolaného na posledný júnový deň obsahoval trinásť bodov. Po informácii o plnení úloh a rôznych udalostiach mesiaca si poslanci prijali plán práce na druhý polrok: okrem
slávnostného zasadnutia počas Nesvadských dní bude v tomto
roku ešte päť zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Potom sa definitívne uzavrel program Nesvadských dní: oproti pôvodnému plánu bude rozpočet vyšší o 1 300 eur, táto suma by
mala prispieť k vyššej kvalite programu sobotňajšieho večera, resp.
slúži na zabezpečenie futbalistov-seniorov z Felsőszentivánu.
V ďalšom priebehu sa zastupiteľstvo zaoberalo žiadosťou Jozefa
a Magdalény Mikulecovcov. Manželský pár má záujem o kúpu rodinného domu a priľahlých nehnuteľností v extraviláne obce, ktoré si dlhé roky prenajíma od obce. Plénum rozhodlo jednohlasne
o predaji, ktorý sa má uskutočniť po obvyklom vypracovaní znaleckého posudku a stanovení kúpnej ceny.
Poslanci potom predĺžili nájomnú zmluvu pre Zoltána Dombóváriho, ktorý má v prenájme skladové priestory na Obchodnej ulici 7, podnikateľ z Hurbanova tak bude môcť za nájomné 8 eur/m2
užívať miestnosti v suteréne ďalších päť rokov.
Na rovnakom mieste, na poschodí prevádzkuje kaderníctvo Eva
Kovačicová, ktorá tiež požiadala o predĺženie zmluvy, čo poslanci aj schválili. V jej prípade predstavuje nájomné 22 eur za jeden
štvorcový meter, dĺžka prenájmu je päť rokov.
Nakoniec poslanci prijali uznesenie k žiadosti Recro s.r.o. Firma má v prenájme obecný pozemok s rozlohou približne 50 štvorcových metrov v Artézskom parku vedľa svojej budovy na Novozámockej ceste a chce v prenájme pokračovať. Zastupiteľstvo aj
v tomto prípade udelilo pre firmu súhlas s užívaním predmetnej
parcely na päť rokov a za nezmenených podmienok.
V ďalšom bode oznámil predseda finančnej komisie Zoltán Takács výsledky verejnej obchodnej súťaže vypísanej na predaj dvoch
novovytvorených pozemkov v priemyselnej zóne. Na obidve parcely prišlo po jednej ponuke a záujemcovia v oboch prípadoch
uviedli najnižšiu možnú cenu. Väčšiu, približne 45-árovú parcelu tak za 30-tisíc eur získala nesvadská spoločnosť AUTOMIKLE s.r.o., kým menší, 26-árový pozemok prešiel za 17-tisíc eur do
vlastníctva firmy LAFER z Komárna.
Nasledovalo uznesenie o vypísaní ďalšej verejnej súťaže, tentoraz na stavebné pozemky, ktoré boli vytvorené pozemkovými
úpravami v časti obce Zsoldosárok. Pozemky majú zhodne výmeru 665 m2, navrhnutá cena musí byť minimálne 14,95 eura za jeden štvorcový meter a návrhy bolo možné podať do 10. augusta.
Následne sa prerokovával list Farnosti svätého Jozefa, v ktorom
farár Ladislav Heriban požiadal obecné zastupiteľstvo o opravu
oplotenia bývalej maďarskej školy, ktorá je cirkevným majetkom.
Po niekoľkých poslaneckých vystúpeniach nakoniec opravu s približnými nákladmi vo výške 3 100 eur podporilo desať poslancov.
Posledným bodom programu bolo schválenie kapitoly obecnej
kroniky opisujúcej rok 2014. Po slovenskej verzii, ktorá bola pripravená už skôr, poslanci teraz jednohlasne odsúhlasili maďarský
text.
Na konci zasadnutia vystúpili s rôznymi témami Juraj Miškovič
(chcel vysvetlenie výpadku verejného osvetlenia), Ladislav Sárai
(venujme pozornosť deťom počas prázdnin), Zoltán Molnár a Mária Tóthová (žiadali upratanie starého hádzanárskeho ihriska, resp.
kosenie trávy na kalvárii.) Starosta Jozef Haris uzavrel rokovanie
niekoľko minút po 19. hodine.
Zoltán Takács
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2016. szeptember 2., péntek

OTHELLO FESZTIVÁLSZINPAD

15:00
17:00 - 18:00
19:00 - 20:30
21:30 - 23:00
23:00 - 03:00

KAPUNYITÁS
Billboard zenekar (SK)
HISTÓRIA zenekar (SK)
EDDA Művek (HU)
Friends (HU)

NOMÁD SZÍNPAD

17:00 – 03:00
19:00 – 20:30
20:30 – 03:00

Carson együttes
Régi Csibészek zenekar
Carson együttes

2016. szeptember 3., szombat

OTHELLO FESZTIVÁLSZINPAD

12:00 - 13:00
13:40 - 14:40
15:30 - 16:10
17:00 - 18:00

19:00 - 20:20
21:00 - 22:30
23:00 - 00:30
00:30 - 00:40

SENZUS (SK)
Komáromi Dixieland Band (SK)
Little Symphony (SK)
International Szőllősy Gipsy
Orchestra
ABBA Slovakia (SK)
APOSTOL zenekar (HU)
Márió, a harmonikás és zenekara (HU)
Bonita zenekarral bulizzunk
hajnalig (SK)

Állandó jellegű műsorok szórakozási lehetőségek

Nesvadský spoločenský mesačník

NOMÁD SZÍNPAD

13:00 - 13:40
14:50 - 15:50
16:00 - 17:30

18:00 - 19:00
20:20 - 21:00
21:00 - 22:00
22:00 - 03:00

Potyautasok (HU)
NovEmber SK
Alsószeli ZELE törzs lovasíjász
bemutatója,
jurta sátor, baranta bemutató
NovEmber (SK)
Matyi és a Hegedűs
Sukola tamás nosztalgiakoncertje
Pintér Béla Lakodalmi hangulatban

GYERMEKSZÍNPAD

12:00 - 13:00
13:00 - 14:00

14:00 - 15:00
15:30 - 16:10
16:00 - 17:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00

Rajzfilmvetítés - Disney mesék
Kézműves bemutató Soós Csilla, tűzzománc
Mesélő délután - Pátrovics
Vera
Szandi
Rajzfilmvetítés - Disney
mesék
Langaléta Garabonciások műsora
Iszkiri, zenekar (HU)

Magyar konyha
halászlé, marhapörkölt galuskával,
A rendezvény ideje alatt háziállatkert látogatható a
nomád udvarban. Állatok, amelyeket gyermekeink lassan kemencés lepény, kemencében sütött rétes
Szlovák konyha
már csak könyvből ismernek, mint a tyúk, csirke, kacsa,
juhtúrós galuska, sztrapacska, káposztaleves
liba, gyöngytyúk, páva, pulyka, nyúl, birka, kecske,
Cseh és morva konyha
tehén, malac, disznó, mangalica, ló, póniló, szamár.
knédli sült hússal és káposztával, hússal töltött
A gyermekszínpad környékén kézműves foglalkozások, burgonyagombóc dinsztelt savanyú káposzta ágyon
arcfestések, karikatúra, óriáscsúszda, ugráló várak,
Nomád konyha
hagyományos játékok.
nyárson sült ökör, disznócsülök, szárnyasok
Szombaton kézműves és általános vásár
...és mindezeken túl: helyben sütött hal, kakaós és
a fesztivál egész területén.
ízes óriáspalacsinta, kézműves csokoládé

Hazai borászok nyitott pincékkel
Csókás Gellért Czékus Péter - BeloCuvee, vegyes vörös
Édes István - Zöld veltelini, Alibernet, Dorfelder
Édes Zoltán - Peceki leányka, Zöld veltelini,
Modre, Olaszrizling
Fábrik András - Zöld velteleni, Olaszrizling,
Zalagyöngye, Vegyes vörös
Igar István
- Sauvignon blanc, Zöld veltelini,
Alibernet, Dorfelder, Rössler, Meggy
Papp László - Fekete Otelló, Zöld veltelini,
Kékfrankos
Szente Zoltán - Szentlőrinci, Zöld veltelini,
Alibernet, Dornfelder
Takács Attila - Szentlőrinci, Fekete Otelló,
Zöld veltelini, leányka, Burgundi
Tóth Sándor - Müller, Zöld veltelini, Peszeki leányka, vegyes vörös, Szentlőrinczi Rose
Vaszkó István - Chardoney, Cabernet Sauvignon,
Rajnai Rizling, Dunaj
Zajos Miklós - Peceki leányka, Zöld veltelini, Irsai
Olivér, Fekete Otelló, Fehér Burgundi

Vendégborászok:
Pivnica POMOZI Pincészet, Pásztó
http://pomoziwine.wix.com/pomoziwine
Amícius Borászat, Bátorkeszi
http://www.amicius.sk/index.php/hu/
Ing. Bertalan Bóna Bóna Winery, Bátorkeszi
http://www.bonawinery.sk/
Milan Valjent, Köbölkút - MeCaBu, s.r.o.
https://vinko.sk/vyrobcovia/mecabu-sro
Halasi pincészet, Villány
https://www.facebook.com/halasipince/
Fontányi pincészet, Villány
http://www.fontanyiboraszat.hu/

3

Naszvadi közéleti lap

Novum Naswod

IX. Kaszás Attila
ANNO...
Versmondó Fesztivál
Komáromban 2016. június 18-án zajlott a IX. Kaszás Attila Versmondó Fesztivál, ami a Jókai Napok része volt. A fesztivál az ígéretes versmondóknak adott lehetőséget a bemutatkozásra. Az immár nemzetközi méreteket öltő fesztiválon a hazaiak mellett vajdasági, kárpátaljai, csángóföldi és magyarországi versmondók is felléptek. Ebben az évben Vörösmarty
Mihály műveiből kellett verset választaniuk a versenyzőknek. Három kategóriában összesen 56 versenyzőt hallgatott meg a 12 tagú zsűri, akik Kaszás Attila színésztársai voltak.

Más társadalmi réteg, a vagyontalanná vált dzsentrik emlékét őrzi néhány
út menti keresztünk. Ilyen többek között a Naszvad (Komárom m.) határában álló is:
AZ ATYÁNAK ES FIÚNAK ES SZENTLÉLEK
ISTENNEK NEVÉBEN ÁMEN.
ITT SZENDERÜLT EL HIRTELEN ELMÚLÁSSAL
1916. JÚLIUS 27-ÉN 64 ÉVES KORÁBAN ENNEK
A MAGYAR PUSZTÁNAK HOSSZÚ IDŐN ÁT LEGHŰBB
GONDOZÓ APJA
alsó-eőri FARKAS FERENCZ.
ÁLDOTT EMLÉKÉT MINDVÉGIG SZENT KEGYELETTEL
ŐRZŐ CSALÁDJA A KERESZT JELÉT ÁLLÍTOTTA
IDE MARADANDÓ EMLÉKEZTETÉSKÉNT ARRA A
NAGYON BÚS PILLANATRA.
VÁNDOR AKI ITT MEGPIHENSZ IMÁDKOZZÁL VELÜNK.

A helyi hagyomány szerint Farkas Ferenc a helyi prímási birtok bérlője volt, s leányát a győri vagongyár igazgatója vette feleségül. A vő kisvasúttal látta el Farkas birtokait, ám amikor feleségétől elvált, az egész költségeit kiszámlázta volt apósának. Ő, nem tudván azt kifizetni, az általa bérelt földön,
az Ógútára vezető út mellett, az Öreg Nyitra jobb partján főbe lőtte magát.
Emlékét őrzi ez a kereszt, amelynek feliratát Bársony István (1855-1928), itt
gyakran vadászgató budapesti író fogalmazta.
(Részlet Liszka József: A szakrális kisemlékek állításának társadalmi hátteréhez [A szlovákiai Kisalföld példája] című, 1999-ben megjelent dolgozatából)

A versmondók a délelőtti elődöntőben a kötelező és a szabadon választott költeményt is elmondták, majd a zsűri arany-, ezüst- és bronzsávba
sorolta őket. A délutáni döntőbe mindhárom kategóriából az aranysávba
sorolt versenyzők jutottak. A végső eredményhirdetésre a Jókai Napok záróünnepségén a VMK nagytermében került sor.
Iskolánkból két tanítványom indult ezen a versenyen. Lestár Zsófia, aki
ezüst sávos minősítést ért el, és Haris Katarina, aki már egy tapasztalt versmondó, elnyerte a zsűri elismerését, és előadásáért aranysávos minősítést kapott. A zsűri minden évben a legtehetségesebb szavalónak odaítéli a Kaszás
Attila fődíjat, melyet idén Katika kapott meg. Örülünk, hogy az emlékplakettet és a vele járó ajándékokat a mi iskolánk tanulója mondhatja magáénak.
A rendezvény teljesítette célját és a versenyzők bebizonyították, hogy
tehetségekben nincs hiány. Kaszás Attilának, a népszerű színművésznek
vannak és lesznek követői. Kaszás Attila nyitottságát, minden, ami érték
iránti szeretetét, emberségének, művészetének őszinte tisztaságát pályatársai és a közönség őrzik.
Mgr. Holka Gizella

− Eljegyzés. Röck Béla budapesti mérnök a napokban jegyezte el Farkas
Ancikát, Farkas Ferenc primási intéző bájos leányát Anyaláról.
(Komáromi Lapok, 1910. július 30.)

Výstava
v klube dôchodcov
Už tretíkrát sa uskutočnila výstava ručných prác v klube dôchodcov a mali sme tú
česť vystaviť práce našich šikovných žien aj
z krúžku šikovných rúk pri Matice slovenskej. Výstava sa vždy teší veľkej návštevnosti, čo nás teší. Ďakujeme za príležitosť vystaviť naše práce, a tak prispieť ku krásnym
dielam všetkých šikovných Nesvadčanov.
Betka Barkociová Pivarčiová

AZ ŐSZI LABDARÚGÓ-IDÉNY SORSOLÁSA

Felnőtt csapat – Dospelí

V. liga, kelet - východ
2016. 8. 20., 17:00
Naszvad – Garamkovácsi / Nesvady – Kozárovce
2016. 8. 27., 17:00
Nagygyőröd - Naszvad / Velký Ďur – Nesvady
2016. 9. 3., 16:00
Naszvad – Óbars / Nesvady – Starý Tekov
2016. 9. 10., 16:00
Zsitvabesenyő – Naszvad / Bešeňov – Nesvady
2016. 9. 17., 15:30
Naszvad – Ipolyszalka / Nesvady - Salka
2016. 9. 24., 15:30
Hetény – Naszvad / Chotín – Nesvady
2016. 10. 1., 14:30
Naszvad – Gyarak / Nesvady – Kmeťovo
2016. 10. 8., 14:30
Ógyalla – Naszvad / Hurbanovo – Nesvady
2016. 10. 15., 14:00
Naszvad – Nagysalló / Nesvady – Tekovské Lužany
2016. 10. 22., 14:00
Tardoskedd – Naszvad / Tvrdošovce – Nesvady
2016. 10. 29., 14:00
Naszvad – Marcelháza / Nesvady – Marcelová
2016. 11.5., 13:30
Hontfüzesgyarmat – Naszvad / Hont. Vrbica - Nesvady
2016. 11. 13., 13:30
Naszvad – Ekel / Nesvady – Okolična na Ostrove
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Ifjúsági csapat – Dorast

V. liga, kelet – východ
2016. 8. 20., 17:00
Naszvad – Csata / Nesvady – Čata
2016. 8. 27., 10:30
Párkány – Naszvad / Štúrovo – Nesvady
2016. 9. 1., 16:00
Nagylót – Naszvad / Veľké Lovce – Nesvady
2016. 9. 3., 16:00
Naszvad - Garamkálna / Nesvady – Kalná nad Hronom
2016. 9. 10., 16:00
Garamszentgyörgy - Naszvad / Jur nad Hronom – Nesvady
2016. 9. 17., 15:30
Naszvad – Ipolyszalka / Nesvady – Salka
2016. 9. 25., 13:00
Komáromszentpéter – Naszvad / Svätý Peter – Nesvady
2016. 10. 1., 14:30
Naszvad – Gyarak / Nesvady – Kmeťovo
2016. 10. 8., 14:30
Szőgyén – Naszvad / Svodín – Nesvady
2016. 10. 15., 14:30
Naszvad – Bánkeszi / Nesvady – Bánov
2016. 10. 22., 14:00
Muzsla – Naszvad / Mužla – Nesvady
2016. 10. 29., 14:00
Naszvad – Udvard / Nesvady – Dvory nad Žitavou
2016. 11. 5., 13:30
Kürt – Naszvad / Strekov – Nesvady

2016. 11. 12., 13:30
Naszvad – Ipolyság / Nesvady - Šahy

Diákcsapat – Žiaci

IV. liga
2016. 8. 27., 15:00
Lakszakállas – Naszvad / Sokolce – Nesvady
2016. 9. 3., 14:00
Naszvad – Komáromszentpéter / Nesvady – Svätý Peter
2016. 9. 10., 14:00
Hetény – Naszvad / Chotín – Nesvady
2016. 9. 17., 13:30
Naszvad – Imely / Nesvady – Imeľ
2016. 9. 24., 13:30
Ekel – Naszvad / Okoličná n/O – Nesvady
2016. 10. 1., 12:30
Naszvad – Nemesócsa / Nesvady – Zemianska
Olča
2016.10. 8., 12:30
Búcs – Naszvad / Búč – Nesvady
2016.10. 15., 12:00
Naszvad – Csallóközaranyos / Nesvady – Zlatná
na Ostrove
2016. 10. 22., 12:00
Megyercs – Naszvad / Čalovec – Nesvady
2016.10. 29., 12:00
Naszvad – Bátorkeszi / Nesvady – Bátorové Kosihy
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Mottó:
„A közösség nemcsak kegyet gyakorol, ha valamelyik becses fiát megbecsülésével
megtiszteli, hanem önmagát is felmagasztalja és értékeli ezáltal.”
(Makovecz Imre)

Németh Gyula:

Az szabadságharc utolsó katonája
Kicsit romantikusnak, kicsit általánosnak is
tűnhet a cím, ám mire végigolvassa ez írást az
olvasó, rájön, van némi köze a mindennapi valósághoz...
Bevezetőként tán annyit, hogy a 2004-es
esztendő márciusának idusán került ünnepélyesen leleplezésre a Csemadok székház előtti 1848-as emlékmű. Akik még visszaemlékeznek ezen időszakra, tudják, hogy egy évvel
előtte, vagyis a 2003-as esztendő márciusában
emlékeztünk meg községünkben először szervezetten nemzeti ünnepünkről, az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc évfordulójáról.
Dr. Szénássy Zoltán történész-tanárt, egykori
gimnáziumi osztályfőnökömet hívtuk meg akkor az ünnepi est előadójaként. Munkásságát
ismerve, megkértem őt a meghívás alkalmával, szívesen vennénk, ha előadásában a szabadságharc föllelhető, esetleges naszvadi vonatkozásairól is szót ejtene.
Nos, egykori tanárom a rendelkezésére álló írásos dokumentumokból nagyon
sok konkrétumot
nem nagyon tudott akkor összegyűjteni; községünk a történések
idején nem volt
közvetlen
harLebó István
cok színhelye, így
a Komárom-környéki harcok leghitelesebb
krónikásának, Szinnyei József főhadnagynak
(a későbbi írónak, komáromi könyvtáralapítónak) feljegyzéseiből, községünket illetően, inkább csak általános, a szabadságharchoz inkább közvetetten kötődő néhány momentumáról tudott megemlékezni: „1849. február 8. Reggeli négy órakor Naszvadról rögtönzött hídon gróf Eszterházy Pál alezredes vezetése alatt egy zászlóalj honvéd átkelt a Nyitrán,
és a Neustädter brigádját Érsekújvárnál megtámadta. Azonban a másik oldalról a bajcsi
puszta felől ide rendelt 3 ágyú, fél század gyalogság és Hunyadi-huszárok elkésvén, a támadás visszaveretett. Veszteségünk több halott és
sebesült... Május 1. Hadi munkálatokra (a komáromi várban) a környező falvakból részt
vettek: Imelyről 82, Martosról 84, Ógyalláról
50, Naszvadról 192 személy... Augusztus 26.
Reggel öt óra volt, mikor megindultunk.
Ógyallán szivarokat vettünk. A Zsitva megáradt, egy elrontott hídnak a helyén egy szál
fenyőn mentünk át egyenkint. Végre valahára beértünk Imelyre... Augusztus 29. Váczy
Lajos főhadnagy, én és a pap vadászni mentünk Naszvadon keresztül a krumpliföldeken.
A pap két nyulat szerencsésen leteremtett és
egy kicsit a kutya fogott, ezzel hazamentünk.”
Nos, ennyi Szinnyei főhadnagy naplójából. Ezen túlmenően Zdenka Vráblová Imely-

monográfiájában olvashatunk
arról, hogy 1849 márciusában
Naszvadon is és Imelyen is megfordultak az ún. Hurban-féle
(szabadságharc ellenes) szabadcsapatok, ám a nagysallói csatát
követően a magyar honvédcsapatok Csallóköz irányába kiszorították őket mindkét községből.
Az ezután következő történet
pedig teljesen a véletlen műve.
Velem nagyon sokszor előfordul a saját rendetlenségemben
kutatva is, hogy teljesen másra
találok rá, mint amit eredetileg
keresni szándékoztam. S pontosan így történt akkor is, amikor egészen más után kutatva
a következőkre bukkantam rá
az interneten. A vonatkozó helytörténeti irodalom, a Hatvan és Járása című hetilap 1928.
júniusi tudósítása nyomán egy harmadik személyt, Lobó Istvánt is megemlíti az utolsó hatvani honvédek sorában.
„Honvédet temettünk. Kossuth katonáját,
magyar vitézt. Ágyúk dörgése, kürtök harsonása, a nemzeti hadsereg tisztelgése mellett
helyezték örök nyughelyére. (...) nemcsak tanúja volt az 1848-as évek utáni küzdelmeknek, hanem részese is. Nem nézte tétlenül, közömbösen, hogy el akarják venni rónáinkat,
hegyeinket, folyóinkat. Nem latolgatott, nem
számolgatott, hanem fegyvert fogott azok védelmére.” (Hatvan és Járása, 1928. június 10.)
Lobó István nevét azonban hiába keresnénk
az 1928. évi halotti anyakönyvben, ráadásul
a Lobó vezetéknév sem Hatvanban, sem az ország más térségeiben nem volt elterjedt. A fent
idézett újságcikket eredetiben ismét áttekintve szembesültem a ténnyel, hogy a vezetéknevet korábban félreolvastuk és a Lobó valójában
a Lebó családnevet takarja.
Utóbbit elég beütni valamely internetes keresőbe, és rögtön eljutunk a következő felismerésig: Lebó István, az 1848-as honvédek
budapesti menházának utolsó lakója 102 éves
korában hunyt el influenzában – 1928-ban.
Nem rendelkezett semmiféle hatvani kötődéssel, mindössze annyi történt, hogy a helyi sajtó is beszámolt haláláról. A tudósítás szövege
félrevezette az utókort, és tévesen azt a következtetést vontuk le, hogy Lebó István temetése
Hatvanban történt, pedig valójában Budapesten, a Kerepesi úti temetőben. Lebó István tehát nem hatvani, hanem országos szempontból számított a szabadságharc utolsó katonájának... Aztán egy Lier U Palfi által tett bejegyzés az idézett írás alatt: Lebó István tudomásom szerint felvidéki származású. Naszvadról
származva anyai részröl rokoni szálak füznek
hozzá. Sajnos anyakönyvi adatokat nem sikerült eddig találnom róla. S az íráshoz egy megsárgult fotográfia is csatolva a Budapesti 48-as

A honvéd menház utolsó 48-as honvéd lakói

honvédmenház hat utolsó lakójáról. A hat közül az egyik természetesen Lebó István.
Hát igen! A magamfajtának ilyenkor szokott
elállni néhány pillanatra a lélegzete. Igen! Egy
újabb, apró mozaikkocka szűkebb közösségünk múltjából. Egy naszvadi a szabadságharcosok soraiban! S hogy ki is lehetett valójában
a mellén két érdemérmet is viselő Lebó István?
Egy, a császári hadseregben szolgáló honvéd,
aki csapatával együtt, sok más bajtársához hasonlóan, átállt a szabadságharcosok oldalára?
Vagy önkéntes szabadságharcos? S hogy lehettek-e még falunkbeliek ebben a dicső harcban?
Csak sejteni lehet, ám mindennek a megválaszolása legyen már egy további kutatás és véletlen műve!

Kopjafa Naszvadon
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Hitélet

„Áldott szent István, Istennek szolgája,
Krisztus hitének igaz plántálója”
(Hozsanna 295,1)
„Vannak a földön ragyogó lelkek, melyek önmagukból merítik
a fényt, és ha el is tűntek, sokáig még világító fényözönt hagytak maguk után” – ezzel az idézettel szokták méltatni az emberiség nagyjait.
S ehhez csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy vannak a földön ragyogó lelkek, melyek Istenből merítik a fényt, és ha el is tűnnek, még
sokáig világító fényözönt hagynak maguk után.
S ILYEN NAGYSÁG AZ ORSZÁGALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN
KIRÁLY!
Szent István Krisztusból merítette a fényt, az életerőt, s ezért nem
halványult el fénye évszázadok, sőt, ezer év múltán sem.
Az Ószövetségi szentírás Dániel könyvében olvassuk Baltazár királyról, hogy lakoma közben egy titkos kéz jelent meg neki és írni
kezdett a falon – „MENE, TEKEL, PARSZIN”. Az írás értelme pedig ez: MENE – megszámlálta
álta Isten országodat, és véget vetett neki; TEKEL – megmért téged a mérlegen és könnyűnek talált; PARSZIN
– elosztotta országodat, és a médeknek
ek meg
a perzsáknak adta. (Dan 5,25-28)
Bennünket is figyelmeztet és tanít
anít
Szent István király jobbja, hogy az isteni megmérettetésnél könnyűnekk
ne találtassék népünk, országunk.
S e szent ereklye int mindnyájunkat,
hogy Mária országa fennmaradjon
és egyre szebb és boldogabb legyen
jelene és jövője.
Szent István mindnyájunknak
elmondhatja Szent Pál – a nemzetek apostolának – szavait: „...valaha sötétség voltatok, most azonban világosság az Úrban. Éljetek
úgy, mint a világosság fiai. A világosság gyümölcse csupa jóság,
igazságosság és egyenesség. Azt
keressétek, ami kedves az Úr előtt.”
(Ef. 5,8-10)
Hogy ezt a tanítást mindennapi éle-ktünkben meg tudjuk valósítani, szüksséségünk lesz az erősségre, és az erőssénket,
günk a tevékeny hit. Ez irányítja életünket,
ez tesz bennünket igazán boldoggá. S ezért
nem degradálhatjuk vallásunkat, hitünket,
szentségeinket pusztán ünnepségre,, családi találkozókra. Nem elégedhetünk meg a puszta megkereszteléssel, bérmálással, egyházi esküvővel. A szentségekből úgy kell kegyelmet merítenünk, mint a forrásból. Mert sem
Istent, sem lelkiismeretünket nem csaphatjuk be!
Mindnyájan felelősek vagyunk az Úr színe előtt ifjúságunkért,
gyermekeinkért. Népünk több mint ezer éves hagyománya visszavezethető Szent István példájára, hogy az ifjúságot, a gyermekeket nevelni, oktatni kell a krisztusi hitre. A hívő keresztény számára a hittanóra nem különóra; a hittel kapcsolatosa ismeretek nem azért fontosak, mert hozzátartoznak az általános műveltséghez. És itt, ezen
a téren – legyünk őszinték – nagyon, nagyon sokat vétettünk, és van
min javítani családjainkban, ha Szent István ivadékai akarunk ma-
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radni a mai világban. Igen, családjainkban fel kell éleszteni a keresztény hit szerinti életet – ez az első lépés, amit meg kell tennünk: el
kell kezdeni újra imádkozni a családban! Kedves édesapák és édesanyák – tudtok még imádkozni? Együtt imádkoztok-e gyermekeitekkel? Egyszer majd számot fog kelleni adnunk az Istennek gyermekeink halhatatlan lelkéért. Nem lehetünk a mai világban ülő garnitúrás keresztények, amint Ferenc pápa mondta az idei Ifjúsági Világtalálkozón Krakkóban.
Az Ószövetségi szentírásban Sámuel első könyvében Jonatánról
olvassuk: „Az Úr keresett egy szíve szerinti embert, s ezt rendelte az
Úr népe fölé fejedelmének” (1 Sam 13,14)
Igen, a Mindenható azóta is sokszor gondoskodott népéről úgy,
gy megfelelő,
g
hogy
istenfélő embert állított egy-egy ország élére. Isten rendelés
rendelése tette Szent Istvánt királlyá. Az Úr
szíve szerinti ember volt, mivel nem önmagában
bízott, hane
hanem az Úristenben, és ezért lett népének jó kkirálya.
Szen
Szent István király az Istenre mutató jel lett, „...aki házát Istenre építette...”
(Mt 7,24), népét Istennel jegyezte el.
Re
Reinhold Schneider, akit a német nép
le
lelkiismeretének neveztek a II. világh
háború alatt, az egyik könyvében
a következőket írja: „Mi lenne a világ
szentek nélkül? Létezne még? Szentjeivel való kapcsolata megújíthat, fiatalossá tehet egy egész népet. Épp
ezért felelőtlen vállalkozás, ha kiszorítjuk a szenteket a templomokból. Minél komolyabban vesszük
az evangéliumot, annál jelentősebb
a szentek példája, mert ők rajzolják meg a nép életútján a követendő
irányvonalakat.” (Marosi L.: Sugárzó
eemberek, 200. old.)
Nekünk ezt jelenti Szent István királ
rály ünnepe – megújulást, megfiatalodá
lodást, hűséget Krisztushoz és az Egyházho
házhoz; és azt a szünet nélküli megtérést,
amelye
amelyet Egyházunk napjainkban sürget.
Bunam rrabbi szerint az embernek nem az elkövetett bűn
bű a nagy vétke. Az ember nagy vétke az, hogy m
minden pillanatban megjavulhatna és
nem teszi.
Vétek lenne, ha Szent István király ünnepe nem tenne
bennünket magyarabb magyarrá és keresztényibb kereszténnyé. Baj
lenne, ha elfeledkeznénk Szent István kezéről, melyen a hűség gyűrűje csillog, kezében az igazság és jóság jogara; szívében pedig Szent
Pál apostol alázata és buzgósága. Mert szent királyunk megélte az
apostol szavait – „Mi ugyanis nem önmagunkat hirdetjük, hanem
Jézus Krisztust, az Urat; önmagunkat pedig mint a ti szolgátokat Jézusért.” (2 Kor 4,5).
S erre buzdít Szent István király bennünket is, a mai világban élő
gyermekeit.
Heriban László
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Naszvadi közéleti lap

Novum Naswod

MIESTNE KULTÚRNE STREDISKO
HEL<,0ĥ9(/ė'e6,.g=3217

Társasági rovat –
Spoločenská rubrika
ÚJSZÜLÖTTEK –
VITAJTE MEDZI NAMI

September-Szeptember 2016
PROGRAMOVÁ PONUKA - Mĥ625$-È1/Ï
=iMD]GGRPHVWDNYHWRY7XOOQ5DN~VNR
05 - 20.00 NTV - premiéra slov. programu
'HĖPDćDUVNHMSLHVQH&VHPDGRN
12 - 20.00 179SUHPLpUDPDćDUHSUt]DVORY. programu
15 - 17.00 Jubilejná foto výstava Františeka Holopa
1HVYDGVNpGQL
1HVYDGVNpGQL
1%HVHGDYNRPRUQRPGLYDGOH3pWHU6]DEy
1HVYDGVNpGQL
23 - 18.30 179UHSUt]DVORYDPDćSURJUDPX
2EHUDþNRYêVSULHYRG.OXEG{FKRGFRY
3UHGDMYRYHĐNHMViOH
29 - 179SULDP\SUHQRV]R]DVDGQXWLD2=
9êVWDYD0DWLFDVORYHQVNi
30 - 18.30 179UHSUt]DPDćDVORY. programu

Veinhardt Lilien, Flaisz Gabriel,
Burkuš Botond, Lakatosová Monika


HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK –
SĽÚBILI SI VERNOSŤ
Keszi Róbert – Farkas Tünde
Benik Marcel – Barkóciová Gabriela


HALÁLOZÁS –
OPUSTILI NÁS
Vicena František (69),
Haris Ágnes (85),
Kisjakabová Irena (78),
Asztalos Vilmos (89)

Megemlékezés
„Az ember mindaddig él,
míg valaki emlékezik rá...”

15-18 | 09 | 2016
NESVADSKÉ DNI - NASZVADI NAPOK
03 - 06.00 .LUiQGXOiVDYLUiJRNYiURViED- Tulln - $XV]WULD
05 - 20.00 179V]ORYiNQ\HOYĦPĦVRUD
09 - 18.00 A0DJ\DU'DOQDSMD&VHPDGRN
12 - 20.00 179PDJ\DUpVV]ORYiNQ\HOYĦPĦVRUD
+RORS)HUHQFMXELOHXPLIRWyNLiOOtWiVD
1DV]YDGL1DSRN
1DV]YDGL1DSRN
%HV]pOJHWpV6]DEy3pWHUUHO.DPDUDV]tQKi]
1DV]YDGL1DSRN
23 - 18.30 179V]ORYiNQ\HOYĦPĦVRUiQDNLVPpWOpVH
6]UHWLIHOYRQXOiV1\XJGtMDVNOXE
28 - 10.00 Vásár a nagyteremben
29 - 179N|]YHWtWpVD]|QNRUPiQ\]DWOpVpUĘO
.LiOOtWiV0DWLFDVORYHQVNi
30 - 18.30 179PDJ\DUpVV]ORYiNQ\HOYĦPĦVRUiQDNLVP.
Tel: 76 92 289 - email: mks.nesvady@post.sk
Facebook: mks.hmk

Soha nem múló szeretettel és
fájdalommal emlékezünk a szerető
férjre, édesapára és nagyapára

Dobosi Józsefre,
aki 10 éve, 2006. július 30-án,
hetvenévesen távozott el közülünk.

Emlékét szeretettel
és fájdalommal őrző
özvegye,
gyermekei,
unokái
és az egész rokonság
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