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Mindenkit érint – Týka sa to každého

Na programe zasadnutia zvolaného na 29. september fi gurovalo 
málo, iba osem bodov, navyše v úvode zasadnutia na návrh staros-
tu Jozefa Harisa desať prítomných poslancov (chýbali Juraj Miško-
vič a Alžbeta Patakyová) stiahlo z programu posledný bod rokova-
nia. Členovia zastupiteľstva tak dostanú informáciu o bazénoch ter-
málneho kúpaliska v novembri.

Nosnou témou zasadnutia boli správy o  činnosti troch veľkých 
obecných príspevkových organizácií, z  ktorých možno vyčítať, že 
u všetkých bola viac ako polovica im pridelených fi nančných prí-
spevkov vyplatená na mzdy, zdravotné a sociálne poistenie. Verej-
noprospešné služby okrem toho nakupovali z tohto príspevku pre-
dovšetkým materiál a služby, pohonné hmoty, opravy a údržbu, pri-
čom vykazujú aj iné príjmy vo výške 17-tisíc eur.

Miestne kultúrne stredisko (vrátane obecnej televízie, domu ľudo-
vých tradícií a knižnice) minulo značnú časť svojho rozpočtu na ré-
žiu, ale i tu sa objavuje vlastný príjem 4.017 eur.

Tretím v poradí bola správa Športových a turistických služieb, komple-
xu pozostávajúceho zo Športovej haly Jenő Vlahyho, hotela Šport a fut-
balového areálu. Aj v tomto prípade sú druhou najväčšou nákladovou 
položkou režijné náklady, kým za (vlastný) príjem z podnikateľskej čin-
nosti sa považujú príjmy hotela, príjmy z prenájmu reštaurácie a športo-
vej haly, ktoré predstavovali spolu 15-tisíc eur. Tu treba poznamenať, že 
za prvých šesť mesiacov využívali hádzanárky, školáci a futbalisti špor-
tovú halu bez fi nančnej náhrady v celkovej hodnote takmer 32-tisíc eur.

Šiestym bodom bolo predĺženie nájomnej zmluvy Ingrid Babulí-
kovej. Zmluvu kozmetického salóna na Obchodnej ulici 7 obnovi-
li poslanci na obdobie ďalších 5 rokov za nezmenenú ročnú sadzbu 
22 eur za štvorcový meter.

Ďalším bodom bolo uzavretie zmluvy s prevádzkovateľom televíz-
neho káblového rozvodu, fi rmou Slovanet, pretože tá doteraz pou-
žívala rozvod na základe dodatku k zmluve s predchádzajúcim pre-
vádzkovateľom. V zmysle novej zmluvy o spolupráci bude Slovanet 
platiť vyššie, od príjmu závisiace nájomné, toto odznelo v odpovedi 
na otázku Zoltána Takácsa. Ďalšie otázky sa týkali prínosu plánova-
ných investícií pre predplatiteľov (Zoltán Molnár), slabej kvality ob-
razu (Ottó Becse), možnosti rozšírenia programovej ponuky (Martin 
Lešš) a v rámci nej zaradenia maďarských programov (Mária Tótho-
vá). Na posledné dva podnety reagoval prítomný zástupca fi rmy klad-
ne, zatiaľ čo prednosta obecného úradu Ján Luca informoval o do-
časnom vyradení štyroch programov počas výmeny hlavnej prijíma-
cej stanice a oznámil aktuálny počet abonentov – Slovanet má v Ne-
svadoch 460 predplatiteľov káblovej televízie a 173 predplatiteľov in-
ternetu. Jednohlasne odsúhlasené uznesenie bolo prijaté s poznám-
kou, že zmluvné strany v dodatku k zmluve zakotvia, aké investície do 
rozvodu má fi rma uskutočniť v priebehu 10-ročného trvania zmluvy.

Počas interpelácií sa na starostu obrátil Martin Lešš v súvislosti 
s termálnym kúpaliskom, aby podal stručnú správu o stave staveb-
ných prác. Starosta odpovedal, že hrubá stavba je hotová, pokračuje 
sa s menej viditeľnými prácami, výstavba teda nestojí.

Na ďalšiu otázku Martina Lešša, prečo sa ešte nezačalo s predajom 
rekreačných pozemkov vedľa kúpaliska, starosta sľúbil, že návrh ve-
rejnej súťaže na predaj bude predložený na novembrové zasadnutie 
obecného zastupiteľstva.

Ako posledný požiadal o slovo Ottó Becse a poďakoval sa za po-
moc a podporu všetkým, ktorí stáli za úspešným zvládnutím Ne-
svadských dní.

Zasadnutie sa skončilo desať minút po 18. hodine. 
 Zoltán Takács

A  szeptember 29-i  ülés napirendjén kevés, mindössze nyolc 
pont szerepelt, ráadásul az ülés elején az utolsó pont megtárgyalá-
sát Haris József polgármester javaslatára a tíz megjelent képviselő 
(Miškovič György és Pataky Erzsébet hiányzott) levette a napirend-
ről. A termálfürdő medencéiről így novemberben kapnak tájékoz-
tatást a testület tagjai.

A  tanácskozás gerincét a  három nagy községi szervezet félévi 
gazdasági beszámolói alkották, amelyekből kiolvasható, hogy a ne-
kik folyósított támogatás több mint felét bér- és a társadalombiz-
tosítási költségekre fordították. A  kisüzem ezenkívül elsősorban 
anyagot, szolgáltatást és üzemanyagot vásárol, javítást és karbantar-
tást végeztet a községi támogatásból, emellett 17 ezer eurós egyéb 
bevételt is kimutat.

A  művelődési ház (ezen belül a  falutévé, a  tájház és a  könyv-
tár) költségvetésének jelentős részéből a  közműszámlákat fi zette, 
ugyanakkor itt is megjelenik saját bevétel: ez 4.017 euró volt.

Végül az ŠatS néven szereplő sportkomplexum, azaz a Vlahy Jenő 
Sportcsarnok, a Sport hotel és futballpálya együttesének beszámo-
lója következett. Ebben az esetben is a  rezsiköltség jelenti a  má-
sodik legnagyobb kiadási tételt, míg saját, vállalkozói bevételnek 
a szálló forgalma, az étterem és a sportcsarnok bérleti díja számít, 
ami az első félévben összesen 15 ezer eurót tett ki. Itt megemlíten-
dő, hogy az első hat hónapban a kézilabdázók, az iskolások és a fut-
ballisták majdnem 32 ezer euró értékben használták térítésmente-
sen a sportcsarnokot.

A  hatodik pont Ingrid Babulíková bérlethosszabbítási kérelme 
volt. Az Üzletsor 7. alatti kozmetikai szalon bérletét a képviselők 
további öt évre és változatlan, 22 euró/nm-es áron újították meg.

A  következő pont a  Slovanet kábeltévé-szolgáltató céggel meg-
kötendő új szerződés ügye volt, mert a cég mostanáig az előző üze-
meltetővel kötött szerződés kiegészítése alapján működtette a há-
lózatot. Az új megállapodás értelmében bevételtől függő, jelen ál-
lás szerint az eddiginél magasabb bérleti díjat fi zet majd a Slovanet, 
ez Takács Zoltán érdeklődésére hangzott el. A  további kérdések 
arra vonatkoztak, mit nyújtanak a jövőbeni fejlesztések az előfi ze-
tőnek (Molnár Zoltán), miért gyenge a kép minősége (Becse Ottó), 
bővíti-e a cég a programkínálatot (Martin Lešš) és lesznek-e ma-
gyar nyelvű csatornák (Tóth Mária). Utóbbiakra igennel válaszolt 
a cég megjelent képviselője, Ján Luca hivatalvezető pedig elmond-
ta, hogy négy csatorna ideiglenes kiesésével kell számolni a vevő-
állomás cseréje miatt, illetve tájékoztatta a  képviselőket, hogy je-
lenleg 460 kábeltévé- és 173 internet-előfi zetője van a Slovanetnek 
Naszvadon. Az egyhangúlag elfogadott határozatba belekerült még, 
hogy a szerződő felek mellékletben rögzítik, milyen fejlesztéseket 
hajt végre a cég a szerződés tízéves időtartama alatt.

Az interpellációk során Martin Lešš a termálfürdővel kapcsolat-
ban fordult a polgármesterhez, hogy foglalja össze az építkezés je-
lenlegi helyzetét. A  polgármester válaszában elmondta: a  felépít-
mény elkészült, jelenleg a kevésbé látható belső munkálatok foly-
nak, az építkezés tehát nem állt le. Martin Lešš további, arra vonat-
kozó kérdésére, miért nem kezdődött el a fürdő melletti nyaraló-
telkek még tavasszal jóváhagyott eladása, a polgármester megígér-
te, hogy novemberben a képviselő-testület elé terjeszti a verseny-
tárgyalás feltételeit.

Utolsóként Becse Ottó kért szót és megköszönte mindazok mun-
káját, akik segítették és támogatták a Naszvadi Napok eredményes 
lebonyolítását.

Az ülés tíz perccel 18 óra után ért véget.  Takács Zoltán

A testület 
23. üléséről

Z 23. zasadnutia 
zastupiteľstva
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A műsorban fellépnek:
hazai népművészeti csopor ok:

Pe  em néptánccsopor
Viza citerazenekar
Súst a citerazenekar
Búzavirág éneklőcsopor

vendégeg  esek:
Csávolyi Bunyevác Kult rkör néptánccsopor ja
és kör yékbeli népművészeti csopor ok, eg  esek.

 Meglepetés sztár endég. Meglepetés sztár endég.

A CSEMADOK NASZVADI ALAPSZERVEZETE 
és a szervezet mellett működő 

VIZA CITERAZENEKAR 
meghívja Önt a

„Dalolj, tánc olj velünk“„Dalolj, tánc olj velünk“
hagyományos népdalest

Időpont: 2016. november 12.Időpont: 2016. november 12.
Helyszín: HMKHelyszín: HMK
Kezdés: 18:00Kezdés: 18:00

Szer ező: Csemadok NaszvadSzer ező: Csemadok Naszvad

Bővebb infó: 
0915/388 373    0907/236 698
Jegyek kaphatók:
Bencsik Csillánál és Szabó Gergelynél

A batyubál időpontja:
2016. november 26., 19:00 óra
A batyubál helyszíne:
Helyi Művelődési Központ Naszvad
Zenekar: BONITA
Belépődíj: 6 €
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Egy nagyszerű ötlet megvalósításának le-

hettünk tanúi október 22-én, szombaton 

este 18:00 órától a helyi művelődési központ 

nagytermében. A Csemadok helyi szerveze-

te mellett működő Mécsvirág irodalmi kör 

tagjai immár harmadik műsorukkal léptek 

a naszvadi közönség elé. A háromgenerációs 

előadóesten kortárs és klasszikus költők ver-

seit adták elő azt bizonyítva, hogy a mai ro-

hanó világban is vannak még családok, ame-

lyekben él a versek szeretete.

Az irodalmi kör vezetője, Orisko Klára 

üdvözlő beszéde után az est műsorvezető-

je, Patasi Mária szólította színpadra egymás 

után a szereplőket.

Elsőként Danicsné Vizsgyák Mária (B. Sza-

bó Péter: Messiás) lépett a  színpadra uno-

káival, Bencsik Tímeával (Márai Sándor: 

A gyertyák csonkig égnek) és Szabó Noémi-

vel (Kovács Sándor: Szakács leszek). 

Ezután Csontos Erzsébet, lánya, Asztalos 

Viktória és unokái, Asztalos András, Anna 

és Luca, Weöres Sándor verseiből adott elő 

egy szép válogatást. Hallhattuk a  Kutyatárt, 

A Huba énekét, A jóságról és A boldogságról 

című verseket, valamint a Bóbita megzenésí-

tett változatát.

Az irodalmi kör vezetője, Orisko Klá-

ra Kun Magdolna egyik versét, a  Nagyapá-

mat szavalta el nekünk. Lánya, Haris Katalin, 

Horváth István költeményének előadásával, 

a Tornyot raktam cíművel csillogtatta meg te-

hetségét. Unokája, Haris Katarina egy nagy 

klasszikus, Vörösmarty Mihály egyik műve 

után nyúlt – részletet adott elő A katonából, 

a tőle megszokott magas színvonalon.

Petőfi  Sándor verseiből kötött csokrot 

Dézsi Rebeka lányával, Balogh Rebekával és 

unokájával, Balogh Laurával (Júliához, Vilá-

goskék a csillagos éjszaka, János gazda). 

Petőfi  költeményei után modernebb versek 

következtek – Mátyus Mária Dsida Jenő: Én 

hívlak élni című költeményét, unokája, Pász-

tó Laura pedig Erdős Virág: Segítenél? című 

versét adta elő.

Végezetül Bódis Irén adta elő nagyon találó 

versét, Róna Katalintól az Öreg szívem címűt. 

Lánya, Kajan Kornélia Aranyosi Ervintől vá-

lasztotta A  sors könyvét, másik lánya, Pém 

Bódis Aurélia Heinrich Heine művét, a  Bá-

natot. Az unoka, Pém Isabelle megható elő-

adásában pedig Csorba Piroska: Mesélj rólam 

című költeményét hallhattuk. 

A közel egyórás irodalmi est záróakkordja-

ként Aranyosi Ervin versét, a Szeresd a gyer-

meket szavalta el gyermekeit ölelve Haris Ka-

talin, Balogh Rebeka, Asztalos Viktória és 

Pém Bódis Aurélia. 

A  versek kavalkádját dalok színesítették 

Nagy Haris Krisztina előadásában, akit fi a, 

Nagy Csaba kísért zongorán. Felcsendültek 

a Most élsz (Máté Péter), a Darumadár fenn 

az égen (a Gül baba c. operettből), Ha én ró-

zsa volnék (Koncz Zsuzsa) és a Valaki mond-

ja meg (Presser Gábor) dalok.

A nagy sikerű est végén a helyi alapiskola 

igazgatója, Becse Norbert méltatta pár mon-

datban az irodalmi kör munkáját és közös-

ségmegtartó szerepét. Dobosi Henrietta

2016. október 8-án rendezték meg tizen-
nyolcadik alkalommal az évente ismétlődő 
Országos Citeratalálkozót. A találkozónak ez-
úttal Pered község adott otthont, ahol a helyi 
művelődési központban gyülekeztek az or-
szág szinte minden csücskéből érkező citerá-
sok, citerazenekarok.

Idén tizenhét zenekar, illetve szólista mutat-
kozott be – Buzitai citerazenekar, Buzita, Csil-
lag citerazenekar, Pered, Dióhéj citerazenekar, 
Diószeg, Fabotó citerazenekar, Nagykapos, 
Fürge Ujjak citerazenekar, Királyrév, Füzi-
ke citerazenekar, Párkány, Lukanényei cite-
razenekar, Lukanénye, Morvány citeraze-
nekar, Vágkirályfa, Nagyabonyi citerazene-
kar, Nagyabony, Nagy cé tényi citerazenekar, 
Nagycétény, Rév citerazenekar, Királyrév, 
Rozmaring-ág citerazenekar, Szímő, Sarló ci-

terazenekar, Nyárasd, Sústya citerazenekar, 
Naszvad, Százdi citerazenekar, Százd, Vankó 
Ferenc, Pered, Viza citerazenekar,  Naszvad.

Nagy öröm számunkra, hogy szervezetün-
ket és egyben Naszvad községet két citeraze-
nekar is képviselte – a Sústya és a Viza cite-
razenekarok. Naszvadon a  Csemadok égisze 
alatt már évtizedek óta szól a citera, állandó 
jelleggel már 1965 óta, amikor elődeink meg-
alakították az első zenekart. Az elmúlt évtize-
dek alatt száz főt is meghaladta azon egyének 
száma, akik valamilyen módon kapcsolatba 
kerültek a  citerával. Megtanulták megszólal-
tatni a  hangszert és megmutatták tudásukat 
a  nagyközönségnek. Szinte állandó jelleggel, 
kisebb nagyobb időkihagyásokkal mindig is 
több korosztályban alakultak, működtek cite-
razenekarok, köszönhetően Méry Kálmán ze-
netanárnak.

Méry Kálmán tanító a zeneelmélet tanítása 
mellett nagy hangsúlyt fektetett a  zene mű-
velésére is, így pályafutása alatt szinte folya-
matosan működött citerazenekar az alapisko-
lában. Ezzel biztosította az utánpótlást az el-
múlt, már ötven évet is meghaladó időszak-
ban. Időközben az utánpótlást biztosító sze-
repet teljes egészében a Csemadok helyi szer-
vezete vette át, aminek köszönhetően napja-
inkban is szól a citera Naszvadon. Egyre több 
és több helyszínen találkozhatunk a  zene-
karok fellépéseivel, megjelenéseikkel.

A fi atalokat magába foglaló és az utánpót-
lást biztosító citerások csoportja 2001-ben 
vette fel a Viza nevet, miután 2000-ben meg-

alakultak. Az elmúlt időszakban elismerések 
sokaságát zsebelték be, az ország szinte min-
den csücskében ismerik zenéjüket. A  citera 
hagyományos megszólaltatásán túl a fi atalos, 
új felfogású hangszerelés teszi különlegessé 
előadásaikat, műsoraikat, amelyekre méltón 
lehetünk büszkék.

A másik büszkeségünk a Búzavirág éneklő-
csoport tagjaiból 2006-ban verbuválódott, hi-
szen soha nincs későn elkezdeni, a Sústya ci-
terazenekar. Az éneklőcsoporttal szorosan 
együttműködő, de természetesen külön mű-
sorral is rendelkező csapat is bemutatko-
zott már széles körben, a  citeratalálkozón is 
már visszatérő vendégként üdvözölték őket. 
A Sústya citerazenekar a hagyományos meg-
szólaltatás híve, náluk a  ritmust a  Viza bőgő 
citerájával ellentétben a hagyományos köcsög-
duda segíti, és bár a találkozó talán legidősebb 
csoportja volt, fi atalos hangulatú zenéjükkel 
belopták magukat a közönség szívébe. 

Naszvadon hat évvel ezelőtt került meg-
rendezésre az akkor 12. Országos Citerata-
lálkozó. Talán eljött az ideje, hogy a követke-
ző években ismét a helyi kultúrház adjon ott-
hont a népművészet eme ágának, hogy ismét 
élvezhessék a naszvadi zenekedvelők a citera 
hangját.

 -DR-

XVIII. Országos CiteratalálkozóXVIII. Országos Citeratalálkozó

Kire ütött ez a gyermek?Kire ütött ez a gyermek?
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Népes, mintegy félszáz főre tehető császártöl-

tési csoport zarándokolt el szeptemberben, egé-

szen pontosan a  Naszvadi Napok szombatján 

a császártöltési római katolikus plébános kezde-

ményezésére és a  község jelenlegi polgármester 

asszonyának kíséretében Naszvadra. Arra a tele-

pülésre, amely az idelátogatók közül néhányuk-

nak még közel hetven esztendő után is a kény-

szerűen odahagyott szülőföldet, a  szülőfalut je-

lenti, sokuknak azonban már „csak” az ősök, 

szülők, nagyszülők egykori szülőhelyét. (Ha is-

mereteim pontosak, a  több mint negyven tele-

pülés közül Császártöltés volt az a település, aho-

vá azokban a vérzivataros időkben számszerűen 

a legtöbb naszvadit telepítették – kegyetlen fi nto-

raként a sorsnak: az onnét elűzött, Németország-

ba telepített őslakos svábok portáira!)

A  szentmisére érkezvén, a  templom melletti 

parkolóban ősz hajú, idős asszony (naszvadiként 

majdnem öregasszonyt írok) kászálódik lefelé, já-

róbotra, meg Gyöngyi lánya és Mária unokahú-

ga segítségére támaszkodva az autóbusz lépcső-

in. E lapszám megjelenése előtti napokban, ok-

tóber 25-én töltötte be nyolcvankilencedik élet-

évét. Özvegy Walter Menyhértné Maráz Gizella. 

Községünk első díszpolgárának, Maráz Lászlónak 

a húga. Két évtizede ismerem őt. Akkor töltöttem 

nála és Császártöltésen, Holop Ferenc operatőr 

kollégámmal együtt néhány napot, a Maráz Lász-

lóról készülő portréfi lm forgatása közben. 

Azóta nincs olyan utam Bács-Kiskunba, hogy 

meg ne állnék nála, ha csak egy kézfogás erejé-

ig is. És ez fordítva is érvényes. Nincs olyan haza-

útjuk (elsősorban Gyöngyi lányával és Sanyi vejé-

vel együtt), hogy ne állnának meg a mi naszvadi 

portánkon. Életének, sorsának nagyon sok rész-

letét megosztotta már velem e két évtized során.

Testvérbátyja, László után másfél esztendővel 

született 1927-ben. Az akkori naszvadi viszonyo-

kat illetően jellegzetes, négygyermekes paraszt-

család második gyermekeként. Mária húga (ké-

sőbbi Feketéné) két évvel később, 1929-ben, a leg-

fi atalabb testvér, Irén húga (későbbi Szamosiné) 

pedig 1933-ban született. Az ún. Küzéputcában 

laktak (mai Gútai út), szemben a „Kocsmadomb-

bal”. Balról, néhány száz méterről a templom haj-

nali harangszava ébresztette, jobbról, nagyjából 

ugyanilyen távolságból, a  Nyitra vizes leheletét 

hajtotta ablakába tavaszonként a  későesti vagy 

hajnali szellő. Édesanyja révén a  család a  mára 

már talán több mint kettőszázas lélekszámot is 

meghaladó Babicz-családhoz tartozott. Az akko-

ri íratlan szabályoknak megfelelően a parasztsor-

ból való kitörés, a továbbtanulás lehetősége a csa-

lád egy tagjának, a  legidősebb testvérnek, Lász-

lónak adatott meg (aki később egyetemet végez-

ve rádiós szakemberként, dramaturgként, hang-

játékszerzőként és műfordítóként került be a szé-

lesebb köztudatba, s lett 1997-ben községünk első 

díszpolgára). Jött közben a  háború, melyet Gizi 

néne már kamaszlányként élt meg. Tanúja volt, 

egyebek mellett, amint László bátyját még tizen-

évesen, leventeként, sokadmagával, pár hónap-

pal a háború befejezése előtt a saját szekerükön és 

a saját lovaikkal hurcolták el a nyilasok. Német-

országba, ahol szovjet hadifogságba került, s ne-

héz, emberpróbáló éveket töltött ezután külön-

böző szovjet hadifogolytáborokban. A szülőket és 

a három lánytestvérét eközben a naszvadi lakosok 

több mint felével együtt Magyarországra telepítet-

ték. László tehát a hadifogságból szabadulva a tel-

jes ismeretlenbe, a magyarországi Császártöltésre 

tért haza családjához. Persze, a család sorsa sem 

volt egyszerű eközben. Érdekes módon a  Ma-

ráz család kitelepítésének részleteiről vagy nem 

beszéltünk konkrétan az elmúlt két évtizedben, 

vagy már csalatkoznom kell az emlékeimben. 

Tény, hogy sokkal többet beszéltünk a  fi lm for-

gatása közben is, meg már azóta is a naszvadiak 

császártöltési fogadtatásáról. S anélkül, hogy bár-

kit, illetve bárkinek az emlékét is bántani próbál-

nám, tény, hogy az otthon maradott császártöltési 

őslakosok (részben tán érthető okok miatt) nem 

látták szívesen, és nagyon sokáig nem is fogad-

ták be a közösségbe betelepítetteket. Emlékszem, 

a  forgatás során az egyik riportalany elmondta, 

mint reméltek némi biztatást és rokonszenvet az 

első töltési szentmisére menet 

legalább az akkori plébános-

tól. Nos, csalódniuk kellett! És 

itt egy további fi ntora a  sors-

nak; a három Maráz lány kö-

zül a  fi atalon elhunyt Máriá-

nak lett „naszvadi” férje, Gi-

zella és Irén a helyi őslakosok 

közül választott férjet magának. Befogadásuk en-

nek ellenére is nagyon nehezen ment, és tudomá-

som szerint nagyon hosszú ideig tartott. Gizi né-

nének és férjének, Walter Menyhértnek egy évre 

Pestre kellett költöznie a „falu és a rokonság” szá-

ja elől. S Gyöngyi lányuk ott, Pesten is született...

Gizi néne... én csak így szólítom őt, a naszvadi 

nyelvjárásnak engedelmeskedve, bármikor szó-

ban is, meg most, írás közben is. Egy asszony, aki 

– sok más kortársához hasonlóan – az élet apró 

örömei mellett, viszontagságok rengetegén ment 

át. A gyerekkorát végigkísérő falusi paraszti élet 

mindennapjai, a háború viszontagságai, a szülő-

föld mindent jelentő talajából való kitépés bor-

zalmai, az új gyökéreresztés hosszú, keserves évei. 

Eközben meg kellett küzdenie korán eltávozott 

Mária húga, még fi atalabban, tragikus körülmé-

nyek között elhunyt József fi a, férje, majd Irén 

húga halálával is. S úgy tudom, László bátyja mel-

lett is végig ott volt annak utolsó óráiban... Per-

sze, voltak, vannak azért örömteli pillanatok is az 

életében. Lánya is, fi a is gyógyszerész lett, fi a, ko-

rai halálát megelőzően Rém község polgármeste-

ri tisztét is betöltötte. Ma pedig örülni tud unoká-

inak és több dédunokájának. 

Gizi néne... Nagyon szeretett, és szeret is beszél-

getni. Telefonbeszélgetéseink is általában hosz-

szúra szoktak nyúlni. Nemcsak én, de feleségem 

is szereti hallgatni őt. Mert minden mondatát, 

minden gondolatát érezhetően átszövi – életének 

minden viszontagsága ellenére is – egyfajta örök 

optimizmusa és közvetlensége. És egy láthatatlan, 

csak a lelkében létező fonál, mely mind a mai na-

pig elszakíthatatlanul köti őt Naszvadhoz, szülő-

falujához. E mostani látogatás alkalmával is kivi-

tette magát a Nyitrához, beleszagolt annak most 

már csak lassan folydogáló, békanyálas vizébe, 

hallhatta a  templom harangzúgását, mellette bi-

zonyára ott csengenek fülében az ünnepi szent-

misét záró himnusz akkordjai, meg a  szülőfa-

lu polgármesterének köszöntő, simogató szavai... 

S gondolom, mindezzel egy időre ismét betelt, fel-

töltődött a lelke!

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: „Gizi néne...”

p p )

a saját lovaikkal hurcolták el a nyilasok. Német

Maráz László és Gizella anno... Császártöltésiek a naszvadi templomban

A Babicz-család néhány leszármazottja

Maráz Gizella 

A Maráz-család a naszvadi szülőház udvarában
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Pamätám si na jednu úsmevnú príhodu, ktorú som zažil po-

čas cesty po USA v  roku 2007. Prechádzali sme autom cez štát 

Kentucky a pri vjazde do jedného mestečka stála tabuľa s názvom 

mesta a na nej bol uvedený tento text: Whitesburg, domov 1534 

priateľských ľudí a 2 frfl ošov.

Veľmi som sa na tom vtedy smial až kým som si neuvedomil tú 

tragikomickú stránku veci. Pravdepodobne sa v tom mestečku na-

chádzali dvaja chronicky známi frfl oši, hundrajúci ľudia večne ne-

spokojní so všetkým, čo sa okolo nich deje. A to až do takej mie-

ry, že o tom vedelo celé mestečko. To sa nehanbilo túto informá-

ciu uviesť na vstupnú tabuľu do mesta, hlásajúcu počet obyvateľov 

a základné údaje o meste.

Je to smutné, že niekto je takto známy svojou 

uhundranosťou, zatrpknutosťou, svojou 

nepríjemnou povahou a ktohovie čím ešte. 

Keď som si na to tento týždeň spomenul, 

bolo to práve, keď som išiel okolo tabule 

našej obce, Nesvady. Zamyslel som sa nad 

tým, ako by znel nápis pri vstupe do našej 

obce. Nesvady, počet obyvateľov... 5.080... 

počet šomrajúcich a  večne nespokojných 

obyvateľov...? Aké by to bolo číslo? A hlav-

ne... boli by sme aj my medzi tými šomrajú-

cimi a  nespokojnými obyvateľmi, ktorých 

číslo by bolo uvedené na tabuli v  tej dru-

hej kolónke? 

Každý z nás pozná ľudí, v ktorých blíz-

kosti je radosť sa zdržiavať. Sú príjemní 

diskutéri a spoločníci, vždy sa s nimi radi 

porozprávame, radi ich navštívime, niečo 

z  tohto spoločného času načerpáme a od-

chádzame domov s dobrým pocitom. A potom sú tí druhí... v kto-

rých spoločnosti byť je ako keby za trest. Vyhýbame sa stretnu-

tiam s nimi, nechceme byť v ich blízkosti, sú to nepríjemní ľudia, 

ktorí sa sťažujú, šomrú a vždy vyťahujú len veci, ktoré sú zlé. Naj-

častejšie rozprávajú o témach, ktoré sú negatívne, a to či už v ich 

živote alebo v spoločnosti. Dokážu vidieť na druhých ľuďoch väč-

šinou len to zlé, pochváliť vedia máločo, a tak sa im ľudia vyhý-

bajú.

Toto ale nie je stav, ktorý by sme mohli nájsť len v dnešnej dobe. 

Takýto ľudia žili už v minulosti. Dokonca o nich hovorí aj Biblia. 

Apoštol Pavol napísal v liste do mesta Filipy toto: všetko robte bez 

šomrania. Na inom mieste zasa jednoducho konštatuje a napomí-

na ľudí slovom: nesťažujte sa.

Mohli by sme tu teraz premýšľať nad ľuďmi, ktorí sú reptaním 

a  šomraním známi a ukazovať na nich prstom. Skúsme sa však 

najprv pozrieť na seba. Ako sa nám darí prechádzať životom bez 

reptania, šomrania, sťažovania sa, kritiky a  negativizmu? Nikto 

nikdy nepovedal, že máme byť bezcitné stroje, ktoré všetko zvlá-

dajú naprogramovane s úsmevom na tvári. Samozrejme, že nieke-

dy prídu do života ťažkosti a problémy alebo sa udejú veci, ktoré 

sú hodné toho, aby sme sa vysťažovali.

Čím to ale je, že človek frfl e a šomre v rôznych situáciách živo-

ta, a to nie len v tých naozaj krízových? Žijeme v dobe, ktorá je 

charakteristická sťažovaním sa. Sťažujeme sa na vládu, na politi-

kov, na suseda, na šéfa v práci, na učiteľku v škole, na predavačky 

v obchode. Šomreme, keď musíme stáť na pošte v rade, keď musí-

me dať prednosť chodcovi na prechode, keď zmeškáme autobus, 

keď vypadne náš obľúbenec z farmy, alebo keď prestanú vysielať 

náš obľúbený seriál.

Dôvodom je, že sa veci nejdú tak, ako my chceme. Nie je jed-

noducho po našom. Niekto sa s  tým zmieri skôr, niekto neskôr 

a niekto vôbec. Pravdou však je, že všetci s týmto máme problém. 

Dnešný človek je len málokedy spokojný. Len málokedy nemá dô-

vod k šomraniu a nespokojnosti. Neviem koľko ľudí poznáte vo 

svojom okolí, ktorí sú stelesnením spokojnosti. Ktorí sú naozaj vo 

svojom živote spokojní a šťastní. Veľa ich ale asi nebude. Byť spo-

kojný s tým, čo máme, mať z toho radosť, cítiť vďačnosť a vážiť si 

ľudí aj veci, ktoré máme, 

je dnes skutočným bo-

hatstvom. Možno, že na-

ozaj je vďačnosť a  spo-

kojnosť kľúčom k  tomu, 

aby tých šomrajúcich na 

tabuli nášho mesta bolo 

stále menej a menej. 

Spokojnosť je však 

len jeden aspekt skutoč-

ne bohatého a radostné-

ho života. Biblia o  tom 

hovorí v  liste Timotejo-

vi toto: A  pobožnosť so 

spokojnosťou je skutoč-

ne veľkým ziskom. Spo-

kojnosť je len jednou ve-

cou, ktorú potrebujeme 

hľadať. Tou druhou je pobožnosť. 

Inými slovami poznanie Boha, vzťah s  Bohom, naše 

rozhodnutie hľadať a  poznávať Boha. Skutočne spokojný môže 

byť človek až vo vzťahu s Bohom, to je to, čo sa nám snaží ten-

to text povedať. Spokojnosť na tejto zemi je niečo, čo je závislé na 

okolnostiach. Často ak sa tie zmenia, odíde a zmizne aj naša spo-

kojnosť.

Ak stratíme prácu, príde choroba, v parlamente usadne nie tá 

naša politická strana, šéf povýši namiesto nás nášho kolegu atď.... 

vtedy odchádza aj naša spokojnosť a nastupuje šomranie a nega-

tivizmus. Spokojnosť spolu s poznaním Boha znamená, že naše 

šťastie nie je závislé od okolností, ale na Bohu. A ten sa nikdy ne-

mení. Takisto, byť spokojný so životom na tejto zemi a  neriešiť 

svoju večnosť a to, čo bude po tomto živote, nie je až tak veľkým 

ziskom.

Všetky dôvody, pre ktoré sú ľudia na tejto zemi spokojný – pe-

niaze, majetok, rodina, láska, vzdelanie, úspech, kariéra, sláva 

– nič z toho si totižto na druhý svet zobrať nemôžeme. Vo vzťa-

hu s Bohom prichádza pokoj, ktorý človek môže zažívať aj keď sa 

všetky istoty tohto pozemského života pominú a z ľudského po-

hľadu nastáva čas na paniku a šomranie. Vedomie, že máš to naj-

vzácnejšie – istotu večnosti, vzťah s Bohom a pokoj s ľuďmi, spo-

ločne s vďačnosťou Bohu za všetko v tvojom živote – to tvorí zá-

klad spokojnosti, ktorý pretrvá aj to najťažšie, čo môže život pri-

niesť. Pamätajme na to počas našich najbližších dní a  týždňov. 

Hľadajme Boha vo svojom živote, učme sa vďačnosti a spokojnos-

ti, majme viac úsmevu na tvárach a viac lásky v srdciach. Inak sa 

ľahko môže na tej tabuli pod číslom uhundrancov a večných ne-

gativistov ocitnúť aj naše meno. 

 Martin Tobák, kazateľ

Pre dušu
H ľadajme Boha vo svojom životeH ľadajme Boha vo svojom živote

úcu počet obyvateľov 

ojou

hľadať. T

Inými slovami poznanie Boh
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Szeptember 17-én, a Naszvadi Napok keretében ünnepi szent-

misén vettünk részt a 235 éve épült Szent József katolikus temp-

lomban. A borongós, esős idő ellenére a templom már fél órával 

a  mise kezdete előtt megtelt. Jöttek naszvadiak, volt naszvadiak, 

vendégek közelről-távolról. Az ünnepi esemény a  hívők közös 

imájával kezdődött, miközben a ministráns meggyújtotta a gyer-

tyákat. Tizenegy órára, amikor megkondult a harang, minden ké-

szen állt a szentmise kezdetére.

Pontban tizenegykor bevonult a  templomba az ünnepi menet, 

Heriban László atya és a díszvendégek – Dobrý László ógyallai es-

peres, Kovalcsik Zoltán Cirill ferences rendi atya Szentendréről 

(Érsekújvárból), Lengyel Sándor vágai plébános, Nagyidai Zsolt 

császártöltési lelkiatya, Samuel Sádecký, a  helyi kolostorból és 

Szalay András pozsonyeperjesi atya. A menetet népviseletbe öltö-

zött lányok ékesítették, s zászlóvivők hozták a vatikáni és a magyar 

lobogót.

Az ünnepi szentmise főcelebránsa Cirill atya volt. Heriban atya 

ismertette a templom rövid történetét, Csontos Valéria felolvasta 

a  szentleckét Szent Péter apostol első leveléből, Árgyusi Zsanett 

az ószövetségi olvasmányt a Királyok első könyvéből, Szalay atya 

ismertette velünk Zakheus történetét Szent Lukács evangéliumá-

ból. Az ünnepi hangulatot Szabó Julcsi csengő énekhangja is emel-

te (Mily kedves a  Te hajlékod kezdetű zsoltár, Alleluja), amelyet 

a templom akusztikája még gyönyörűbbé varázsolt.

Az áldozás után a császártöltési szentatya szólt az egybegyűltek-

hez, majd átadta ajándékát is, a császártöltési misebort. A magyar 

himnusz közös eléneklése után, a díszmenet kivonulásával véget 

ért az ünnepi szentmise.  Dobosi Henrietta

Varga Éva, a gútai Corvin Mátyás Magyar Tannyelvű Alapiskola 

volt pedagógusa, angol nyelvtanár. Több évig magán nyelvi iskolát 

vezetett, majd gondolt egy merészet és kiutazott Brüsszelbe. Ter-

mészetesen alaposan felkészülve. Három évi pluszmunkával, több 

komoly vizsgával megszerezte a képesítést, hogy szinkrontolmács-

ként az Európai Unió Tanácsában dolgozhasson. Ma fordítóként 

dolgozik ugyanott.

Az EU fontosnak tartja, hogy munkáját minél szélesebb körben 

ismertesse, ezért rengeteg ismeretterjesztő anyagot készít nyomta-

tott és internetes honlapok, interaktív anyagok formájában. Legha-

tékonyabban az élő előadás tudja átadni az EU-ról szóló ismerete-

ket. Ezért is fogadtuk szívesen Évát, aki testközelbe hozta a diákok 

számára az EU-t, mesélt annak felépítéséről és működéséről. Min-

denkinek nagyon tetszett az előadás, hiszen Éva nem a száraz ada-

tokat közölte, hanem konkrét példákon és saját élményein keresz-

tül mutatta be az EU munkáját.

Ezúton is köszönjük a hasznos ismereteket és az élményt!

 Mgr. Miskolczi Melinda

Ünnepi szentmiseÜnnepi szentmise

S t b 17 é N di N k k téb ü i t

Ismeretek első kézbőlIsmeretek első kézből
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Tekvice na obdiv
Jeseň považuje mnoho ľudí za jedno z najkrajších ročných obdo-

bí. Príroda zo dňa na deň mení svoj šat, hmýri storakými farbami 

a matička Zem má pre nás množstvo plodov na rozdávanie. V ško-

le učíme deti a žiakov čo najviac žiť v symbióze s prírodou, poznať 

jej zákonitosti, využívať jej čaro a krásu pre zábavu aj učenie. Hľadá-

me spôsob, ako im priblížiť jej krásu, úžitok a ako im popri tom všet-

kom pripomenúť staré, oprášené aj zabudnuté zvyky našich pred-

kov. Zdalo by sa, že obklopení záhradami, v prajnom a rázovitom 

dedinskom prostredí, kde ľudia ešte stále žijú z darov zeme a práca 

ich šľachtí to vôbec nie je náročné. Ak však chceme usporiadať vý-

stavu tekvíc, musíme konať v predstihu. Nájsť tekvicu môžeme zväč-

ša už iba v záhradách starých rodičov. Moderné deti ju vnímajú skôr 

ako prírodnú ozdobu a tak sa vždy tešia na to, že si tú svoju môžu 

doniesť do školy a ponúknuť ju na obdiv. V dňoch od 10. októb-

ra 2016 do 14. októbra 2016 sa átrium ZŠ premenilo na výstavisko. 

Vo veselých farbách a strojeniach sa tu prezentovali tekvice všako-

vakých druhov a veľkostí. Žiaci si ich so záujmom prezerali a hod-

notili. Svojou farebnosťou, krásou a šarmom osviežili naše jesenné 

rána a dni, skrášlili priestory našej školy a vyvolali množstvo záujmu 

a úsmevov na tvárach detí.   Dana Molnárová

Chodbami základnej školy sa v stredu, 12. októbra 2016, začala ší-

riť zaujímavá správa: „oddelenia školských klubov Slniečko, Kvietok 

a Bublinka sa chystajú na veľké strašenie.” Nie však strašidelné. Skôr 

veselé. Úlohou žiakov ročníkov jedna až tri, navštevujúcich školský 

klub detí bolo spolu s maminou vymyslieť, zostrojiť a obliecť mas-

ku strašidielka. Na módnu prehliadku, ktorá sa v uvedený deň kona-

la v telocvični ZŠ na Komenského ulici č. 21 boli prizvaní aj rodičia 

a priatelia školy. Na móle sa predviedlo takmer 70 strašidiel a čaro-

dejníc. Nechýbali metly, metliská, krivé nosy, strapaté hlavy, bezzubé 

ústa, ani pavúky, smrtky a všakovaké iné príšery. Dianie na móle 

uvádzala čarodejnica Šlamastika. Ju a celé strašenie prísnym okom 

sledovala a hodnotila trojčlenná porota z ministerstva mágie. Cenu: 

Miss Striga získala žiačka I.A, Bianca Klihová a cenu: Najstrašidel-

nejšie strašidielko žiak I.A Daniel Keszi. 

Žiaci navštevujúci krúžok Varecha.zš dostali týždeň pred straše-

ním zaujímavú zákazku. Vychovávateľky ŠKD ich poprosili a prípra-

vu občerstvenia pre strašiakov. Šikovné ruky varecháčov nesklama-

li. V deň strašenia mali pre súťažiacich napečené a pripravené čajo-

vé pečivo na mieru. Keďže príšerky podľa nich žijú prevažne v roz-

právkovom lese, na pečenie si vybrali formičky lesných zvierat, kve-

tín a stromov. Odovzdávali ich s prianím: „Na zjedenie!”

A tak sme spoločne a bez strachu prežili jedno krásne jesenné po-

poludnie plné veselosti, zábavy a strašenia.  Dana Molnárová

Ž

Š

l l ič i ZŠ K kéh li i č 21 b li i í j diči

Piekli sme na „zákazku”Piekli sme na „zákazku”
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Všetkým deťom z  ma-

terskej školy sa veľmi páči 

ako sa listy zafarbia do žlta, 

hneda, červena a všetko vô-

kol vyzerá ako jeden krásny 

farebný obrázok. Vždy v tom-

to čase sa príroda úžasne zme-

ní... zbierame si farebné lis-

ty, gaštany či orechy. Doma tiež 

nájdeme pekné tekvice, ktoré sa 

v  našich rukách 

za pomoci mami-

čiek a oteckov zme-

nia na jesenné roz-

právkové postavič-

ky. Tekvice sú neod-

mysliteľnou súčas-

ťou jesene... A  ne-

môžu chýbať ani na našej tradičnej oslave „Tekvicová paráda”, ktorá 

sa v MŠ-Bocianiky na Ul. Hurbanovej organizuje už niekoľko rokov.

V októbri rodičia detí tunajšej materskej školy pripravili túto sláv-

nosť, kde nechýbala dobrá nálada, výborné slané a  sladké dobro-

ty, na zohriatie kotlíkový guláš a pečené klobásy. Aby sa deti nao-

zaj cítili čarovne, dobrovoľníčky zo zdru-

ženia YMCA (ďakujeme za spoluprácu) 

deti pomaľovali farbami na tvár a deti sa 

hneď zmenili na „rozprávkové bytosti” 

od výmyslu sveta. Vyskúšali si aj svoju 

šikovnosť – vyrábali si jesenných šar-

kanov, kým sa rodičia a hostia zabá-

vali. Potom sa zaligotali tekvicové 

lampášiky. Tancovať sa síce netan-

covalo, ale nálada bola aj tak veľ-

mi príjemná. Však sa príďte o rok 

presvedčiť na vlastné oči...

  MŠ - Bocianiky

Halász Judit azonos című dalával indították zenés műsoru-

kat a Komáromi Jókai Színház egykori színészei – Benes Ildikó 

és Pőthe István – a Kisgólya Óvoda Katica csoportjában. A szí-

nészek nemcsak további gyerekdalok előadásával bizonyítot-

ták profi zmusukat, hanem a gyerekekhez való viszonyulásuk-

kal is. A gyerekek nemcsak az összekötő szövegekbe kapcsolód-

hattak be egy-egy kérdésre válaszolva, hanem az éneklésbe is, 

és nem utolsó sorban táncolhattak, mozoghattak a színészek-

kel együtt, ami igazi élmény volt számukra. A műsor fénypontja 

azonban mégis az volt, amikor a feltett kérdésre: „Kinek van ma 

szülinapja?”, hárman is jelentkeztek. Egyiküknek tényleg aznap 

volt. Így aztán Halász Judit „Boldog születésnapot” című dalát 

mindhármuknak közösen énekeltük a gyerekek nagy örömére.

Ez a nap a színészeknek köszönhetően tényleg adott valamit: 

sok élményt és vidám perceket. 

 Balogh Rebeka
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Adok neked valamitAdok neked valamit

Aj vy máte radi jesennú prírodu?
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Szeptember 17-én, a  Nasz-

vadi Napok keretében ének-

versenyre került sor a helyi pi-

actéren. A  délután fél négy-

re hirdetett eseményre na-

gyon sokan voltak kíváncsi-

ak, az érdeklődők már kettő-

től gyülekeztek. A  meghirde-

tett időpontra minden készen 

állt – a  zenekar, a  verseny-

zők, a tánckar tagjai, de a zsű-

ri elnöke még hiányzott, így 

a  program kicsit később kez-

dődött.

Elsőként a  szabadidőköz-

pont Romaclubjának táncosai 

mutatták be tánctudományu-

kat, remek hangulatot teremt-

ve. Három koreográfi át lát-

hattunk Kis Grófo és Shakira 

dalaira. A  nézők lelkesen 

megtapsolták az ügyes tánco-

sokat. A háromtagú zsűri (La-

katos Péter, Lakatos József és 

a  zsűri elnöke, Stojka Milán, 

Naszvad vajdája) bemutatá-

sa után kezdődhetett is a vár-

va várt verseny. A  verseny-

zők két kategóriában mér-

ték össze énektudásukat. Az 

első kategóriában a gyerekek, 

a másodikban a felnőttek ver-

senyeztek.

Az első kategóriában 15 ver-

senyző indult. Egy dalt kel-

lett előadniuk, de akadt, aki 

két-három dalt is elénekelt. 

A  zenei aláfestést a  háromta-

gú Stojka Band szolgáltatta. 

A kedvenc a Kana Kana Jambe 

című dal volt. Be kell valla-

nom, én ezt az éneket nem is-

mertem, de azóta kiderítet-

tem, hogy az egész világon na-

gyon népszerű, főleg a  tinik 

körében. Sokan énekelték még 

A nézését meg a  járását című 

dalt is, ez volt az egyetlen ma-

gyar nyelven előadott ének. Az 

első kategória  helyezettjei: 1. 

Lakatošová Tiff any, 2. Lakatos 

Marián, 3. Stojka Milán.

Érdekességként megemlí-

tem, hogy az első és a harma-

dik helyezett még csak 4 éves, 

és biztosra veszem, hogy fel-

nőttként is fontos szerepet ját-

szik majd életükben az ének-

lés.

A győztesek jutalmát közsé-

günk polgármestere, dr. Haris 

József adta át. Az egybegyűltek 

képviselője köszönetet mon-

dott a polgármesternek a ren-

dezvényért, s  a  köszönet jele 

volt a tapsvihar is, amely a rög-

tönzött kis beszédet követte. 

A  felnőttek kategóriájában 

6 versenyző mérte össze ének-

tudását. Míg a  gyerekek ka-

tegóriájában a  nemek közti 

megoszlás egyenlő volt, addig 

a felnőttek közül csak egyetlen 

hölgy nevezett be a  verseny-

be. Íme, a kategória helyezett-

jei: 1. Stojka Milán, 2. Lakatoš 

Samuel, 3. Lakatos Tibor.

A  jó hangulat megmaradt 

az egész verseny alatt, még az 

időnkénti záporok sem rontot-

ták el. Ilyenkor a közönség tető 

alá bújt, a  versenyzők pedig 

a  fedett színpadon énekeltek. 

Ahogy kisütött a nap, a közön-

ség egy része táncra perdült 

a  téren, a  másik része pedig 

tapssal buzdította az énekese-

ket. A  versenynek olyan sike-

re volt, hogy már másnap ar-

ról faggattak a  gyerekek, mi-

kor lesz legközelebb ilyen, és 

sorolták, melyik dalokat adják 

majd elő.

Dobosi Henrietta

VIDÁM DALVERSENY A PIACTÉRENVIDÁM DALVERSENY A PIACTÉREN

Výstava krúžku šikovných rúk
V  dňoch od 30. septembra 

2016 do 13. októbra 2016 sa 

uskutočnila výstava krúžku ši-

kovných rúk pri Matici sloven-

skej. Uskutočnila sa v  priesto-

roch kultúrneho domu a  na 

naše potešenie účasť bola veľká. Naše členky 

krúžku predstavili svoje práce. Už štvrtý rok pra-

cuje krúžok s  týmito šikovnými a  kreatív-

nymi ženami, ktoré vedia svojou šikovnos-

ťou vytvoriť, pretvoriť a zveľadiť rôzne veci. 

Ich chuť do práce je neúnavná, a to vidieť na 

vystavených prácach. Prajeme si, aby sme aj 

v ďalšom roku mali chuť tvoriť, a tak pote-

šiť oko aj dušu.

 Betka Barkociová Pivarčiová
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Hirdetés
Lakatos szakmában kellő ismeretekkel rendelke-
ző kollégákat keresünk, azonnali belépéssel, na-
gyon előnyös fi zetési feltételekkel.
8 órás munkaidő, túlórázási lehetőséggel hely-
ben, Naszvadon.
Bővebb információk naponta 8:00 és 16:30 óra 
között az Érsekújvári úton a Dortun Kft. irodájá-
ban (a régi magtár épületében).
Egyeztetés a  munkaidő alatt a  035/7692 075-ös 
telefonszámon.


Hľadáme kolegov - zámočníkov s  dostatočnou 
odbornou znalosťou, s  nástupom ihneď, veľmi 
výhodnými platobnými podmienkami.
8 hodinová pracovná doba, možnosť práce nad-
čas v Nesvadoch.
Bližšie informácie denne od 8:00 hod. do 16:30  
hod. v kancelárii Dortun s.r.o. na Novozámockej 
ceste (v budove bývalej sýpky).
Dohodnutie termínu počas pracovnej doby na 
tel. č.: 035/7692 075

Kiadja: Občianske združenie Nesvadčanov - Naszvadiak Polgári Egyesülete, Jánošík u. 19., 946 51 Naszvad. Felelős kiadó: Kelemen Zoltán, Főszerkesz-
tő: Varga Ildikó, Szerkesztők: Dobosi Róbert, Kelemen Zoltán, Lestár Péter, Simonics Tibor, Takács Zoltán, Grafi ka, tördelés: r0by. / ISSN 1338-7977. En-
gedélyszám: EV4445/11 - engedélyezte az SzK Kulturális Minisztériuma. IČO: 42205573 Elérhetőség: info@novumnaswod.sk, novum.naswod@gmail.com
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ÚJSZÜLÖTTEK – 
VITAJTE MEDZI NAMI

Nina Katarína Csergeová



HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK – 
SĽÚBILI SI VERNOSŤ

 Brenkus Csaba    –  Körmendi Barbara

 Paluska Tamás    –  Jakubecová Nikoleta

 Hrabovský Juraj    –  Papová Anita

 Vanya Marek    –  Záhorská Bianka



HALÁLOZÁS – 
OPUSTILI NÁS

Paluska Margit (76), Záhorsky Ján (77) 

Társasági rovat – 
Spoločenská rubrika

* Előmunkálati engedélyek. A  kereskede-

lemügyi miniszter a magy. kir. államvasutak 

zólyom-körmöcbányai vonalából Bars-Szt.-

Keresztnél kiágazólag a Garam völgye men-

tén Geletnek, Zsarnóca, Újbánya és Szt.-Be-

nedek községek határain át a Zsitva völgyé-

be Verebély felé, innen a Zsitva völgye men-

tén Udvardon át Naszvád, Martos és Komá-

rom érintésével a Dunán át a magy. kir. ál-

lamvasutak Komárom-Ujszőny állomásáig 

vezetendő helyi érdekű vasútvonalra Feszti 

Adolf országgyűlési képviselőnek; (…) egy 

évre az előmunkálati engedélyt megadta.

(Budapesti Hirlap, 1890. október 14.)

ANNO.. .

Megemlékezés
„ Elvált tőlünk fájdalmasan, 
de szívünkben megmarad, örök gyászban.”
Fájó szívvel emlékezünk 2016. október 9-én, 
halálának 20. évfordulóján a szeretett férjre, 

édesapára, apósra, nagyapára, déd- és ükapára 

HARIS PÉTERRE.
Drága jó felesége és családja


