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„Tiszteld a nőket! ők szővik és fonják

Földi sorsunkba a mennyei rózsát,...”

(Friedrich Schill er: A nő méltósága)
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Mindenkit érint – Týka sa to každého

Na prvé zasadnutie v novom roku prišlo 26. januára jedenásť 

poslancov, Róbert Dobosi sa pre ochorenie nemohol zúčastniť ro-

kovania. Po ročnej správe o  činnosti obecnej polície a  štvrťroč-

nom prehľade o stave vymáhania pohľadávok bolo prijaté uznese-

nie o predĺžení zmluvy o nájme nebytových priestorov. Zmluvu, 

na základe ktorej do 31. januára Štefan Balha poskytoval v zdra-

votnom stredisku masážne služby, poslanci obnovili za rovnakých 

podmienok (sadzba 22 eur za rok a štvorcový meter za miestnosť 

s rozlohou 14 m2) na ďalších päť rokov.

Potom bol na programe list imeľskej spoločnosti ZOL-KAR, 

v ktorom oznámila obci svoj zámer kúpiť nehnuteľnosti na Novo-

zámockej ceste 57 a 59. V dvoch niekdajších sýpkach si v súčas-

nosti prenajímajú priestory rôzne fi rmy na skladové a iné účely a aj 

imeľská fi rma označila vo svojej žiadosti tri možnosti v súvislos-

ti s budúcim využitím. Poslanci vzali na vedomie záujem o kúpu 

a požiadali obecný úrad o vyhotovenie znaleckého posudku.

V  ďalšom priebehu zasadnutia zastupiteľstvo schválilo výsle-

dok druhého kola verejných obchodných súťaží vypísaných na 

predaj rekreačných pozemkov. Do súťaže sa prihlásil jediný záu-

jemca, Jozef Ondruš z Bratislavy, ktorý predložil ponuku na kúpu 

štyroch pozemkov za minimálnu, 40-eurovú cenu za jeden štvor-

cový meter predložený návrh. Ako sme naposledy napísali, záu-

jemci prihlásení do novembrových súťaží nakoniec kúpili o osem 

pozemkov menej, ako pôvodne plánovali, čo znamená, že s teraj-

šími štyrmi sa nesvadskej samospráve doteraz podarilo predať 34 

parciel a približne dve tretiny pozemkov teda ešte čakajú na no-

vých majiteľov.

Posledný, dvanásty bod rokovania obsahoval závažnú tému: 

obecné zastupiteľstvo malo rozhodnúť, či schváli transformáciu 

verejnoprospešných služieb na spoločnosť s  ručením obmedze-

ným. Najdôležitejším argumentom v zdôvodnení, ktoré predložil 

starosta, bolo ustanovenie príslušného zákona, podľa ktorého prí-

spevková organizácia obce (tou sú aj nesvadské Verejnoprospeš-

né služby) môže mať tržbami pokrytých menej ako polovicu vý-

robných nákladov. Táto podmienka môže byť prekážkou predstáv, 

že v blízkej budúcnosti by sa VPS mali významnou mierou podie-

ľať na rozvojových programoch a investíciách v našej obci, preto je 

nevyhnutná zmena organizačnej formy. Všetci diskutujúci (Mar-

tin Lešš, Ladislav Sárai, Takács Zoltán, Miškovič György a Molnár 

Zoltán) v podstate uznali dôležitosť transformácie, zároveň však 

poukázali na určité riziká, resp. na skutočnosť, že nová spoločnosť 

pri nových úlohách a zákazkách bude musieť i naďalej poskytovať 

verejnoprospešné i platené služby obci a obyvateľom. Názov novej 

fi rmy bude Verejnoprospešné služby, s.r.o., vedenie a zloženie za-

mestnancov ostáva nezmenené.

Na konci zasadnutia starosta Jozef Haris podal informáciu 

o tom, že Slovenská inovačná a energetická agentúra v zastúpení 

ministerstva životného prostredia schválila poskytnutie nenávrat-

ného fi nančného príspevku vo výške 541-tisíc eur, ktoré obec po-

užije na rozsiahlu obnovu (predovšetkým strechy a kotolne) a za-

teplenie Materskej školy na Sládkovičovej ulici.

Vo všeobecnej rozprave vystúpili ešte Juraj Miškovič, Mária 

Tóthová, Zoltán Takács, Ladislav Sárai a Zoltán Haris a o 19.30 

hod. starosta ukončil zasadnutie.

 Zoltán Takács

Az új év első ülésén tizenegy képviselő jelent meg, Dobosi 

Róbert ugyanis betegség miatt nem tudott részt venni a január 

26-i tanácskozáson. A községi rendőrség éves jelentése és a kinn-

levőségek negyedéves áttekintése után egy ingatlanbérleti szer-

ződés hosszabbításáról született határozat. A bérlő, Balha István 

az egészségügyi központban masszázsszalont üzemeltet, amely-

nek bérleti ideje január 31-én lejárt, ezt a  szerződést újították 

meg a képviselők azonos feltételekkel (évi 22 euró/nm lesz a ti-

zennégy négyzetméteres helyiség díja) újabb öt évre.

Ezután az imelyi ZOL-KAR Kft . beadványa volt napiren-

den, melyben az Újvári út 57. és 59. alatt található ingatlanok 

megvásárlásának szándékát jelezte a  falunak. A  két egykori 

magtárépületeben jelenleg különböző cégek bérelnek raktározá-

si és egyéb célból helyiségeket, az imelyi cég is három elképzelést 

jelölt meg a levélben a majdani használatot illetően. A képvise-

lők egyelőre tudomásul vették a vételi szándékot és értékbecslés 

elkészítésére kötelezték a községi hivatalt.

A  továbbiakban a  nyaralótelkek értékesítésére kiírt második 

verseny eredményét hagyta jóvá a  testület. A  kiírásra egyetlen 

pályázat érkezett, amelyben négy telek megvásárlására tett aján-

latot a pozsonyi Jozef Ondruš a minimális, 40 eurós négyzetmé-

teráron. Mint legutóbb írtuk, a novemberi első körben jelentke-

ző érdeklődők végül nyolc parcellával kevesebbet vásároltak az 

eredetileg tervezettnél, a mostani néggyel együtt tehát eddig ösz-

szesen 34-et sikerült értékesítenie a naszvadi önkormányzatnak, 

vagyis a telkek mintegy kétharmada még új tulajdonosra vár.

Az utolsó, tizenkettedik pont tárgya egy jelentős intézkedés 

volt: arról kellett döntenie a képviselő-testületnek, hogy elfogad-

ja-e a kisüzem korlátolt felelősségű társasággá alakítását. A pol-

gármester által előterjesztett indoklás szerint a  legnyomósabb 

érv a vonatkozó pénzügyi előírásoknak az a pontja, amely sze-

rint a  község támogatott szervezetének (a  naszvadi kisüzem is 

ennek minősül) bevétele nem haladhatja meg a ráfordított költ-

ségek felét. Ez a kitétel meggátolhatja azokat az elképzeléseket, 

hogy a  közeljövőben esedékes fejlesztések és beruházások ki-

vitelezéséből a kisüzem komoly részt vállaljon, ezért szükséges 

a cégforma megváltoztatása. A vitában felszólalók (Martin Lešš, 

Ladislav Sárai, Takács Zoltán, Miškovič György és Molnár Zol-

tán) lényegében elismerték, hogy az átalakítás fontos, ugyanak-

kor rámutattak bizonyos kockázatokra, illetve arra, hogy a cég-

nek az új feladatok és megrendelések mellett a jövőben is el kell 

majd látnia a falu és a lakosság részére nyújtott közhasznú és fi -

zetett szolgálatot. Az új társaság neve VPS, s.r.o. lesz, magyar for-

dításban Közhasznú Szolgáltató Kft ., vezetése és személyi állo-

mánya változatlan marad.

Az ülés végén Haris József polgármester arról számolt be, hogy 

a környezetvédelmi minisztérium nevében eljáró SIEA ügynök-

ség 541 ezer euró értékű vissza nem térítendő támogatást ha-

gyott jóvá, amit a Sládkovič utcai Óvoda széles körű felújítására 

(tető, kazánház, hőszigetelés) fordít a község.

Ezt követően további felszólalások hangzottak még el Miškovič 

György, Tóth Mária, Takács Zoltán, Ladislav Sárai és Haris Zol-

tán részéről, majd 19 óra 30 perckor a polgármester bezárta az 

ülést.

 Takács Zoltán

A testület 
28. üléséről

Z 28. zasadnutia 
zastupiteľstva
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Felolvasó maraton

Csemadok alapszervezetünk eseménynaptárában évente há-

rom bál van. Ezek közül kettő a farsangi időszakhoz kötődik, ja-

nuárban a  Vince-bál, február elején az ifj úsági bál, a  harmadik 

pedig Katalin névnaphoz kötődik, ez a Katica-bál. Míg a tisztelet-

re méltó hagyománnyal rendelkező Vince-bál látogatóinak kor-

osztálya vegyes, ebben döntő többség a középkorosztályú bálozó, 

addig az idén már hetedik alkalommal megrendezett ifj úsági bál, 

vagy csak egyszerűen ifi -bál korosztályát tekintve, mint ahogyan 

az nevéből is kitűnik, a fi atalok ünnepe. Az elmúlt hat évben min-

den egyes alkalommal nagy volt az érdeklődés, meghaladva a he-

lyi művelődési központ befogadóképességét, és ennek okán szü-

letett meg a döntés, hogy 2017-ben egyetlen érdeklődő se marad-

jon ki helyhiány miatt, és a rendezvényt a helyi Agrorent éttermé-

be költöztettük át, melynek befogadóképessége meghaladja az öt-

száz főt. 

Sok munka, rengeteg ötlet és a tenni akarástól fűtött ifi -vezető-

ség, valamint a több élettapasztalattal rendelkező Csemadok-ve-

zetőség összehangolt munkájának eredményeképp sikerült szép 

bálteremmé átalakítani a  különben sok minőségi hibával ren-

delkező éttermet. Ehhez a már megszokott intelligens fénypark 

csak hab volt a tortán. A fi atalos pompával berendezett bálterem 

minden dicséretet megérdemlően várhatta a közel 350 fős báloz-

ni vágyó sereget. A bál reprezentációs minőségéhez illően öltö-

zött vendégek nagy része megérkezett és elfoglalta helyét a nyitó-

tánc előtt. A komáromi Niki Dance Klub tagjai, Jancsík Dóra ve-

zetésével egy rövid időre kisajátították a tánctér szinte egész te-

rületét a különböző társastánc bemutatókkal. A nyitótáncot kö-

vetve Bencsik Csilla köszöntötte a vendégeket és nyitotta meg hi-

vatalosan is a 7. Csemadok Ifj úsági Farsangi Bált, ahol ez évben 

a Carson együttes szolgáltatta a talpalávalót.

Minden adott volt a jó hangulathoz, szép környezet, jó zene és 

szórakozni vágyók tömege, aminek eredménye a reggel 7-ig tar-

tó dínomdánom. Este 9 óra magasságában kiadós vacsora, majd 

éjféltájban tombolahúzás vette kezdetét. Értékes díjak sokasága 

talált gazdára, melyek a csúcsmennyiségnek számító közel 8 000 

darab eladott tombolaszelvény tulajdonosai közül kerültek ki. 

Ezek után megválasztották a bálkirálynőt és párját, akik egy évig 

viselik ezt a megtisztelő címet, majd 2018-ban átadják azt az őket 

követőknek.

Összegezve, aláhúzva, röviden jellemezve elmondható, hogy 

jól sikerült, színvonalas bált tudhatunk magunk mögött, melyet 

szinte teljes egészében az éppen feltörekvő ifi  aktivisták saját el-

képzeléseik szerint, szinte teljes egészében ők maguk hoztak létre, 

mások és maguk örömére.  D.R.

A Csemadok helyi szervezete mellett működő Mécsvirág irodalmi kör 

idén először csatlakozott az immár tizedik alkalommal megrendezésre 

kerülő Wass Albert felolvasómaratonhoz, melynek célja tisztelegni íróink 

és költőink nagysága előtt. Világcsúcskísérletként indult – mára szépiro-

dalmi ünnep lett a Kárpát-medencében és azon is túl. Többek közt a New 

York-i Magyar Ház Széchenyi-termében is velünk egy időben olvastak fel.

Számunkra külön 

megtiszteltetés volt, 

hogy körünkben üdvö-

zölhettük Dráfi  Mátyás 

Jászai Mari-díjas érde-

mes művészt, feleségét, 

Dráfi  Borbálát és Batta 

György írót, újságírót.

A  közel ötórás felol-

vasás osztatlan sikert 

aratott a községünkben 

a  kultúra iránt fogé-

kony embereknél. Mi, 

akik részt vettünk ezen az ünnepségen – közel százan –, egy utat járunk. 

Járjuk az utat az igazságért, a szeretteinkért, a családunkért és nemzetünk 

megmaradásáért. Felemelő érzés, amikor sok-sok magyar ember egyszer-

re egy ügyért, összehangoltan, egyetértésben cselekszik.

Remélem, a résztvevőknek sikerült erőt meríteniük a múltunkból, szel-

lemi vezetőink üzeneteiből.

Felolvasók-szereplők:

Anda Dávid, Asztalos Árpád, Asztalos Viktória, Asztalos Mária, 

Bánházi Dóra, Batta György, Balogh Rebeka, Bencsik Bernadett, Bencsik 

Csaba, Bódis Irén, Csanádi Olga, Csontos Eszter, Dráfi  Mátyás, Dráfi  

Borbála, Danics Mária, Dézsi Rebeka, Haris Katalin, Haris Katarina, 

Hengerics Márta, a História zenekar tagjai, Holec Mária, Holop Szilvesz-

ter, Kelemen András, Kajan Kornélia, Lalák Anna, Mátyus Mária, Nagy 

Haris Krisztína, Orisko Klára, Pém Bódis Aurélia, Pataky Erzsébet, Patasi 

Mária, Szabó Júlia, Szighardt Anna, Szűcs Mónika, Simonics Tímea, Sza-

bó Katalin, Szlávik Gyöngyi és Vecsey Lajos. Orisko Klára

Meghívó
A Magyar Közösség Pártja A Magyar Közösség Pártja 

helyi szervezete, helyi szervezete, 

a Csemadok helyi szervezete, a Csemadok helyi szervezete, 

az alapiskola, az alapiskola, 

a helyi művelődési központ a helyi művelődési központ 

és a nyugdíjasok klubjaés a nyugdíjasok klubja 

nagy tisztelettel 

meghívja Önt

az 1848-as Szabadságharc és Forradalom

tiszteletére megrendezésre kerülő 

EMLÉKMŰSORRA,
mely 2017. március 17-én, 

17:30 órai kezdettel, 

rendhagyó módon lesz megtartva.

Ez alkalommal a kezdés az 1848-as emlékműnél lesz, 

majd a folytatás a helyi művelődési központban, 

ahol az emlékműsor után 

Pósa Lajos emlékkiállítása is megnyitásra kerül.

A műsorban hazai előadóinkkal találkozhatunk, 

ünnepi beszédet mond 

Szigeti László, 

a Magyar Közösség Pártjának elnökségi tagja.

Véget ért Véget ért 
a báli szezona báli szezon

Fotó: Asztalos Árpád
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Lapozgatom, most már sokadszorra, néhai Csontos János kézzel, két vé-

kony iskolai füzetbe írott családi krónikáját. Ha jól következtetek az utol-

só oldalán leírtakból, nyolcvanéves kora körül vetette papírra e két füzet-

nyi visszaemlékezését, valamikor a múlt század hetvenes éveiben. És so-

kadszorra állapítom meg magamnak, mennyire tiszteletet parancsoló en-

nek az egyszerű falusi embernek nemcsak az időskori emlékezőképessé-

ge, hanem gondolatszövésének, fogalmazásának stílusa is. Krónikája ré-

vén nyomon követhetők nemcsak egy hétköznapi falusi család minden-

napjai a huszadik század világot átformáló első félszázadából, hanem az is, 

hogy hogyan fonódik az úgynevezett „nagy történelem” az egyszerű, hét-

köznapi ember mindennapjaival. Vagyis, hogy milyenek ezek a történések 

az egyszerű, hétköznapi ember által megélve, annak szemszögéből, úgy-

mond „alulnézetben”.

Csontos János, e családi krónika írója 1891-ben született Naszvadon. 

Népes családból származott, ám a kilenc testvér közül csak öten élték meg 

a  felnőttkort. Pettyem Nyitra felőli végén lakott a  család és gyerekként, 

a XIX. század utolsó évtizedében már megélte az addig zabolátlan Nyitra 

folyó szabályozását. „...arra emlékszek, amikor még nem volt a Nyitra sza-

bályozva, nem volt töltés és így télidőben mikor még hideg volt a víz, a na-

gyobb gyerekekkel oda jártunk ivóvízér. ... Akor már tervezték és mér-

ték, hogy merre lesz az új metszés. ... Nagyon sok csongrádi kubikus jött, 

úgyhogy a  Nyitra-parton, amerre 

a szem ellátott, nagyon sok kuny-

hó volt gyékényből és voltak olyan 

kubikusok is, hogy a  felesége és 

a családja is itt voltak... a töltés el-

készült, tán két évig is dolgoztak 

vele...”

Iskolás évei a századforduló kö-

rüli évekre estek, azt követően fő-

leg napszámosként próbált be-

segíteni családja mindennapjai-

ba. „....1898 őszén kezdtem isko-

lába járni, akkor halt meg a Cson-

tos nagyapám is, 80 éves korában. 

... 1899-ben, ápr. 25-dikén leégett 

a  házunk... 1901. ápr. 11-dikén 

voltam elsőáldozó. Abban az idő-

ben megvolt az iskolai vizsga má-

jus második hetében, azután már 

jártam rendesen napszámba...

A  háborút megelőző évben 

maga is családot alapított. Szűcs 

Julianna lett a hitestársa és jöven-

dő tíz gyermeküknek anyja. (Tíz 

gyermeke közül kilenc megélte 

a felnőtt, sőt, úgy tudom, az idős kort is. Erzsike lánya fi atalon halt meg, ti-

zennégy éves korában, fürdés közben a Nyitrába fulladt.) S ekkor kereszte-

zi sorsát először a „nagy történelem”. „...a következő tavaszon (1913-ban) 

besoroztak, aminek bizony nem örültem, mert azon a tavaszon megnősül-

tem és úgy vonultam be ősszel katonának, de azért belenyugodtam. Azt 

gondoltam, majd letelik az a három év, de tíz hónapos katona voltam, au-

gusztus elsején kitört a háború, ki kellett a harctérre menni. Hatodikán be-

vagoníroztunk, tizedikén már a San folyó parton voltunk előőrsön. Onnét 

aztán nyomultunk az orosz határ felé, huszonharmadikán léptük át a ha-

tárt. Az oroszok bizonyos területekről, hogy jobb állásuk legyen visszahú-

zódtak, de aztán jobb állásokban megvetették a lábukat, úgyhogy tíz napi 

harc után vissza vonulásunk volt a Dunajec folyóig...”

Előrenyomulások, frontharcok, visszavonulások. A  történelem e sza-

kaszát kicsit is ismerők számára nagyon is jól ismert település- és fo-

lyónevekkel, melyek sorrendje nagyjából a  harcok mozgását is mutat-

ja – Visztula, Ivangorod (ott igen nagy harcok voltak, a komáromi 12. ez-

redből nem maradt semmi, aki nem halt meg, az fogságba esett), Alkusz, 

Bolisláv, Zimnodóv (egy élete végéig nem múló borzalmas emlék. „...egy-

szer a dandárparancsnokságon voltam lovas küldöncként, egy négy kilo-

méter hosszú falu volt, az oroszok, ahogy ágyúztak, a 26-os bakák meg-

futamodtak és nekünk kivont karddal kellett őket visszahajtani, ez ne-

kem nagyon fájt, hogy ezt kellett csinálni, de én sem szeghettem meg a pa-

rancsot”...), Homonna, Mezőlaborc, (sokszor visszagondolok, hogy azo-

kon a sziklás hegyeken a sűrű bozótok között, ami tele volt zuzmorával és 

nem volt remény, hogy majd éjjel legalább megmelegszünk”...), Ung, Kis-

völgy, Fenyvesvölgy, Csontos, Malomrét, Sóslak, Révhely, Nagyberezna, 

Kisberezna, Ugar, Császlóc, Turka, Stary Zombor, Tinyán, Nosovce, (de-

cember 28-án kaptam az utazással együtt 18 napi szabadságot, ami nagy 

örömömre szolgált, mert már 22 hónapig nem voltam otthon...”)

Visszatérte után megbetegedett, a  zborovi vasútállomáson került fel 

a kórházvonatra, és Galícián át a kassai barakkórházba, onnan Sopronba, 

majd Tatára a lábadozóba. Gyógyultan Komáromba, ahonnét egy későb-

bi pozsonyi és stájerországi kitérővel máris az olasz fronton találta magát. 

Aztán a már jól ismert nevek itt is. Előbb Isonzó, Görz, Brenta, majd visz-

sza Dél-Tirol, Prágerhof, Trieszt, a Monte Dozóle (annak az ellenség felőli 

oldalán egy jól épített vár volt, ott volt a megfi gyelő állomás. „...az olaszok 

nagyon lőtték, a futóárkot bedöntötték a gránátok és azt éjjel kellett javí-

tani.... Ebből az állásból úgy karácsony felé átmentünk másik állásba... ott 

már messzebb voltunk az ágyúktól, de nagyon az ellenség szeme előtt vol-

tunk, de érdekes, hogy nem lőttek oda... Az oroszokkal akkor megkötöt-

ték a különbékét, nagyon biztattak, hogy már nem soká fog tartani a há-

ború. Aztán a románokkal is békét kötöttek... A karácsonyt is ezen a he-

lyen töltöttük el, ez a harmadik karácsonyom volt a harctéren, mert köz-

ben egy karácsonyt otthon töltöttem... az olasz gépek röplapokat szórtak, 

uszították egyik nemzetiséget a másik ellen. A magyarokat a németek el-

len, a szlovákokat és a románt a magyarok ellen annyira, hogy a saját csa-

patunkban is ellenségeink voltak... január utolja felé megkezdődött a sza-

badságolás, engem is az elsők közé írtak, örültem, hogy legalább három 

hétre kikapcsolódok a  harctérről... hajnalba az olaszok ébresztőt csinál-

tak, telitalálatot kapott az istálló, négy lovat széjjel vágott, azután telitalá-

latot kapott az iroda, megsebesült a számvevő tűzmester és az irodaszol-

A nagy család valamikor a negyvenes évek első felében

Csontos János a kép jobboldalán

Igaz mesék Németh Gyula:

Történelem alulnézetben

Részlet a krónikából
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ga és egy őrvezető, aki a telefonnál volt, meghalt... 

nem tudtunk hova bújni, nagydarab kősziklák vol-

tak, azok mellett lapultunk...

A  szabadságolás, ha később is ezen intermezzo 

után, azért megtörtént, utána júniusban még egy 

tervezett nagy off enzíva ... júniusba nagyon készü-

lődtek az off enzívára, nagyon sok ágyút összpon-

tosítottak ezen a  térségen ... még azt is betervez-

ték, hogy ha áttörik a frontot, milyen városokon fo-

gunk átmenni. Még az sem volt titok, hogy jún. ti-

zenötödikén, hajnali két órakor fogják kezdeni a tá-

madást... pontosan két órakor rázendítettek úgy, 

hogy még olyat a háború eleje óta nem hallottam, de az olaszok fel vol-

tak rá készülve, mert onnét is jöttek a csomagok, egész délig tartott, a gya-

logság nem tudott előbbre jutni ... csak azok mentek be Olaszországba, 

akik fogságba estek ... Elcsendesedtek a fegyverek ... fölváltottak bennün-

ket, jún. 20-dikán ott hagytuk Asiago környékét, hátra mentünk Trieszt 

mellé, Matarello nevű helységbe...”

Ma már tudjuk, a fronton lévők pedig akkor már sejtették, hogy közel 

a háború vége. A harcok még ugyan folytak, szeptemberben még Csontos 

János alakulatát is átvezényelték a Brenta folyó völgyébe, majd szeptem-

ber végén Innsbruck közelébe, hogy onnét még továbbvezényeljék őket 

a francia frontra, de „...okt. utolja felé a csehek megkapták a függetlensé-

get, mentek haza. Pesten is, hogy forradalom van, voltak, akik jöttek vissza 

szabadságról sapka rózsájuk nem volt, azt mondták, hogy a vonatba egy 

őrmester lekapta a fejükről a sapkát, letépte a K jelzésű gombot és kidobta 

az ablakon ... folyt ott egy kis patak mind belehánytuk mi is a sapka rózsá-

kat és olyan lázba voltunk, hogy aludni talán senki nem tudott ... voltak, 

akik összeverődtek, azon este a legközelebbi vonatra felszálltak és otthagy-

tak bennünket ... össze-vissza tizenhatan maradtunk ... másnap ... az összes 

szereléket, ágyúkat, ami kincstári dolog volt, átadták a  községi elöljáró-

ságnak, azokat Magyarországra nem engedték hozni és vártuk a vonatot...

...Arra tisztán emlékszek, hogy nov. nyolcadikán este érkeztünk meg 

a  pozsonyi teherpályaudvarra. Mikor megállt a  szerelvényünk egy idős 

úri ember minden kocsiba beszólt, olyan kedvesen, mintha most látnám, 

mondta, hogy menjünk vacsorára, ott osztották a sínek között, elég jó ká-

poszta volt. Nem is az volt a meglepő, hogy vacsorát adtak, hanem az, hogy 

az egész osztrák tartományokon átjöttünk, sehol sem láttunk olyan testvé-

riességet mind Pozsonyban ... éjfélre beértünk az újvári állomásra ... Nagy 

Sándorral, aki ugyanazon a szerelvényen utazott, de csak az újvári állomá-

son találkoztunk, átjöttünk a hídon és a Nyitra parton jöttünk a malom 

felé ... lassan cammogtunk a sárban, mert akkor még nem volt műút. Haj-

nali öt óra volt, mikor hazaértünk, nov. 9-dike, azt nem felejtem el. Ak-

kor még nem tudtam, hogy a katonai szolgálatnak vége van, mindenfé-

lét össze-vissza beszéltek, de az Osztrák-Magyar Monarchia összeomlott 

és ránk többé nem volt szükség ... Bekapcsolódtam a családi környezetbe, 

akkor még sok kukorica volt töretlen, segítettem az őszi munkáknál, amit 

tudtam – a hullámtérbe fát vágtunk, azután Anyalára jártam napszámba...

...Bekapcsolódtam a családi életbe” – olvasható e krónika utóbbi sora-

iban. Vagyis a  „nagy történelmi változások” lényegében úgy gázoltak át 

Csontos Jánoson, hogy a frontról (szerencsésen) hazatérve ugyanott foly-

tatta, ahol háborúba menet abbahagyta. Hogy egy másik országban, mint 

ahonnan elment és anélkül, hogy pettyemi háza akár egy centiméternyit 

is arrább került volna? De hiszen ott van leírva, már az előző sorokban. 

„...  okt. utolja felé a  csehek megkapták a  függetlenséget ... meg hogy az 

Osztrák-Magyar Monarchia összeomlott...”

A családot viszont mindenek ellenére ugyanúgy el kellett tartani. Nap-

szám, kosárfonás, részaratás, az apránként összevásárolt saját földecskék, 

tehénkék, szövőszék, nőttek a lányok. „...1931 őszén férjhez ment a Lujzi, 

utána egy hétre ismét elhullott egy tehenem, de ez már elviselhetőbb volt, 

annak a húsát annyira tudtam értékesíteni, hogy olyan üszőt vettem rajta, 

amit tavaszkor be tudtam fogni. Azután különösebb események nem vol-

tak, 1935-ben a Maris is férjhez ment.

Aztán közbeszól újra a „nagy történelem”. „...azután jött az 1938, azon 

az őszön vissza csatolták Dél-Szlovákiát Magyarországhoz, de nem sok 

örömünk volt benne. 39-ben a németek megindították a háborút, ami az-

tán világháborúval fejlődött. 1940-be nekem is be kellett vonulnom kato-

nának, de mivel nagy családom volt, arra fölmentettek, 9 na-

pot voltam bent. Akkor 49 éves voltam. ... 1939-ben a Rozi is 

férjhez ment. 1941. július 20-dikán olyan fájdalmas csapás ért, 

amit felejteni nem lehet, a Bözsike kislány 14 éves korában für-

dés közbe belefulladt a Nyitrába, az nagyon lesújtott bennün-

ket. Azon az őszön a Juli is férjhez ment. Akkor már a magya-

rok is belekeveredtek a háborúba, ami 1945. május 9-ig tartott. 

Amíg nem jöttek a  bombázások, addig csak megvoltunk, de 

’44-ben mindig közelebb jött a front, akkor már úgy voltunk, 

hogy irigyeltük a holtak sorsát. Az a nemzedék, aki arra visz-

szaemlékszik, soha nem fogja kívánni a háborút. ... 1944-ben 

megnősült a Lajos, 1945-ben, mikor vége lett a háborúnak, ak-

kor férjhez ment az Ilon. Megfogyott a család, már csak öten 

maradtunk ... föllélegezhettünk, hogy béke van, de a nyugalom 

hiányzott, mert elvesztettük az állampolgárságot ... az a hír jár-

ta, hogy eldeportálnak Csehországba, vagy pedig áttelepítenek 

Magyarországra, hogy senki sem fog itt maradni a magyarok közül. A de-

portálás meg is kezdődött ... a mi falunkból január első felében elvittek egy 

szállítmányt és pár hét múlva még másodikat. A deportálás azután abba 

maradt, de minket is nagyon érzékenyen érintett, mert a Lujziékat elvitték 

jan. hetedikén, elég hideg volt, ott elhelyezték őket egy olyan 250 holdas 

gazdaságba. Pár hét múlva a vejünk megbetegedett, úgyhogy kórházba ke-

rült, és ott április tizenharmadikán meghalt. Hát ez nagyon lesújtott ben-

nünket. Azután a Lujziék hazajöttek, mert mit is csináltak volna ott. Mikor 

elmentem a hivatalba a lakáskulcsokért, azt mondták, hogy bele mehetnek 

lakni, de a ház továbbra is az államé...

Akkor nyáron ’47-ben aztán megkezdődött az áttelepítés Magyaror-

szágra, ami szintén lesújtó volt, mert hárman átmentek a családból. Mi-

kor az újvári állomáson elbúcsúztam tőlük, azt hittem, hogy soha többé 

nem látom őket ... 1948. februárban megfordult a helyzet, tovább nem ül-

döztek úgy a magyarságunkért, mint azelőtt ... 1949-ben már megjöttek 

a nagy beadások – tejet, tojást, disznóhúst, marhahúst, gabonát, kukori-

cát, krumplit, egyszóval mindent, ami termett, nekünk alig maradt ... ak-

kor már agitáltak, hogy lépjünk be az efsz-be, de nagyon nehezen vált meg 

a többség a szabad gazdálkodástól ..., de aztán jött az ’52-es árvíz ... az az-

tán sok embert gondolkodóba ejtett...”

Befejezésül annyit még az előbb idézettekhez, illetve a családi fénykép-

hez. A hátsó sor bal oldalán látható Lajos, a mellette lévő Juli és férje Szűcs 

Ferenc, valamint a hátsó sor jobboldalán látható Lukacsovics Lajos és előt-

te látható felesége Rozália, ők kerültek át Magyarországra. A  hátsó sor-

ban jobbról a második Luzsica Sándor (előtte felesége Alojzia), aki nem 

tért már vissza a deportálásból – Kutná Horán temették el annak idején. 

A hátsó sor közepén Lukacsovics Gáspár (Mária férje) egy moszkvai, vagy 

Moszkva környéki hadifogolytáborban halt meg. Elől, apja ölében, három 

unokájánál is fi atalabb legkisebb gyermeke, az idén hetvenhét esztendős 

ifj abb Csontos János (mérnök), aki e családi krónikát és az itt szereplő fo-

tográfi ákat a rendelkezésemre bocsátotta.

Fürdés a Brentában...

Üzenet a kép túloldalán

Valahol az olasz fronton
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Spektrum 2017
A  komáromi ART Spektrum 2017-es já-

rási képzőművészeti versenyén heten vet-

tek részt községünkből. Már elismert al-

kotóként tartják számon Zachar Icut, Jozef 

Birkušt, Július Déži Gyulát, Szabó Veroni-

kát, Fekete Bencét, Zdenka Kováčovát és 

Mészáros Angélát, akik az idén is részt vet-

tek ezen a  megmérettetésen. A  2017. feb-

ruár 3-án megtartott ünnepélyes kiállí-

tás megnyitójáról a  Duna Menti Múze-

um Zichy palotabeli kiállítóterméből Jozef 

Birkuš második helyért járó díjjal, míg 

a többiek elismerő oklevéllel térhettek haza

Spektrum 2017
Okresného kola súťaže ART Spektrum 

2017 v  Komárne sa zúčastnili siedmi Ne-

svadčania. Medzi uznaných tvorcov pat-

ria Helena Zacharová, Jozef Birkuš, Július 

Déži, Veronika Szabóová, Bence Fekete, 

Zdenka Kováčová a  Angela Mészárosová. 

Slávnostná vernisáž sa konala 3. februára 

v hlavnej budove Podunajského múzea, vo 

výstavnej sieni Zichyho paláca, odkiaľ sa 

Jozef Birkuš vrátil cenou za druhé miesto 

a ostatní s čestným uznaním.

Jubilánsok köszöntése
2017. január 11-én ismét jubilánsok kö-

szöntésére került sor a helyi Polgári Ügyek 

Testülete mellett működő bizottság szerve-

zésében. Az ünnepségre a  134 meghívott 

közül hetvenen jelezték részvételi szándé-

kukat. Községünk polgármestere, dr. Ha-

ris József üdvözölte, majd köszöntötte a ju-

biláló polgártársainkat, akik az elmúlt fél 

évben ünnepelték születésük kerek, illetve 

félkerek évfordulóját. A köszöntőt követő-

en az estebéd elfogyasztása után a Régi Csi-

bészek zenekar tagjai zenével szórakoztat-

ták az ünnepelteket.

Oslavy jubilantov
V organizovaní Zboru pre občianske zále-

žitosti sa dňa 11. januára opäť uskutočni-

la oslava jubilujúcich občanov. Zo 134 jubi-

lujúcich pozvanie na oslavu prijali sedem-

desiati. Prítomných jubilantov, ktorí v dru-

hom polroku 2016 oslavovali svoje jubileá 

pozdravil starosta obce dr. Jozef Haris. Po 

blahoželaniach a po občerstvení sa o dob-

rú náladu jubilujúcich postarala hudobná 

skupina Régi Csibészek.

Megnyílt a napközi otthon
Községünk sikeresen bekapcsolódott egy, 

az Európai Szociális Alap által támogatott, 

az idősek gondozását elősegítő országos 

programba. A  támogatásnak köszönhető-

en 2017 januárjától a  helyi nyugdíjasklub 

termeiben napközi központ nyílt idős la-

kosaink számára, melyet a Regionális Fej-

lesztési Központ üzemeltet. A napközi ott-

hon hivatalos megnyitójára január 5-én ke-

rült sor. A  vendégeket elsőkén František 

Jakubov, a  regionális fejlesztési központ 

vezetője üdvözölte, majd ismertette a köz-

pont  létrejöttével és működésével kapcso-

latos tudnivalókat. A nyitóünnepségen to-

vábbá felszólalt dr. Salgó Péter, a központ 

igazgatója, Becse Ottó, községünk alpol-

gármestere, valamint Ján Luca, a  községi 

hivatal elöljárója. 

Otvorenie denného 
stacionára
Naša obec sa zapojila do celoštátneho 

programu podporovaným sociálnym fon-

dom Európskej únie na podporu a  sta-

rostlivosť o  seniorov. Od januára 2017 

v  priestoroch miestneho klubu dôchod-

cov sa zriadil denný stacionár pre seniorov, 

ktoré je prevádzkované Centrom regionál-

neho rozvoja. Ofi ciálne otvorenie zariade-

nia sa uskutočnilo 5. januára. Prítomných 

privítal vedúci centra František Jakubov 

a  predostrel vznik a  prevádzkovanie den-

ného stacionára. Na slávnostnom otvore-

ní sa slova sa ujali aj riaditeľ centra dr. Pe-

ter Šalgó, zástupca starostu obce Ottó Bec-

se a prednosta obecného úradu Ján Luca.

Az év ösztöndíjasai és 
sportolói
Közvetlenül a  karácsonyi ünnepek előtt, 

2016. december 23-án a  községi hivatal 

dísztermében a  2016-os évi községi ösz-

töndíjak és az „Év Sportolója” cím átadá-

sára került sor. A megjelent sportolókat és 

diákokat, valamint a vendégeket dr. Haris 

József polgármester köszöntötte. Tanulmá-

nyi ösztöndíjat vehetett át Szofi a Orišková, 

a  szlovák tannyelvű alapiskola volt diák-

ja, aki jelenleg a brünni Műszaki Egyetem 

vegyi karának másodéves hallgatója, vala-

mint a  magyar tannyelvű alapiskola volt 

diákjai közül Haris Ákos, a szegedi Tudo-

mányegyetem Általános Orvostudományi 

Karának végzős hallgatója.

2016-ban az év sportolója Szlávik Gábor, 

a naszvadi sportklub kapusa lett, a máso-

dik helyen a női kézilabdacsapat játékosa, 

Kósa Niki, a harmadik helyen Sipka Nor-

bert birkózó végzett. A másodízben ki-

osztott „Ifj ú Sporttehetség” díját Linda 

Nagyová, a  kézilabdások felkészítő csapa-

tának tagja vehette át.

Najlepší študenti 
a športovci
Tesne pred sviatkami 23. decembra 2016 

sa v obradnej sieni obecného úradu konala 

slávnosť, na ktorej sa odovzdalo tohoročné 

obecné štipendium a boli ocenení najlep-

ší športovci roka 2016. Prítomných špor-

Rövidhírek - Krátke správy        Rövidhírek - Krátke správy
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tovcov a  poslucháčov pozdravil starosta 

obce dr. Jozef Haris. Obecné štipendium si 

prevzala Sofi a Orišková, bývalá žiačka zá-

kladnej školy slovenskej, teraz poslucháčka 

druhého ročníka Chemickej fakulty v Brne 

odbor Spotrebná chémia. Z  bývalých žia-

kov základnej školy s  vyučovacím jazy-

kom maďarským najlepšie výsledky dosia-

hol Ákos Haris, v súčasnosti poslucháč po-

sledného ročníka Lekárskej fakulty v Sege-

díne. V roku 2016 prvenstvo a  titul „Naj-

lepší športovec” roka získal podpredseda 

Nesvadského šport klubu Gabriel Szlávik. 

Druhé miesto si prevzala hráčka hádzanár-

skeho družstva žien Nikolett Kóšová a tre-

tie miesto v kategórii najlepší športovec ko-

misia udelila úspešnému športovcovi zá-

pasníckeho klubu Norbertovi Šipkovi. Po 

druhýkrát udelený titul „Mladý športový 

talent” si prevzala členka prípravného roč-

níka hádzanárok Linda Nagyová.

Könyvadomány
2016. december 21-én a Pro Liberis Alapít-

vány, valamint a községünkben a volt böl-

csőde helyén működő HPL részvénytársa-

ság jóvoltából új könyvekkel bővült a helyi 

könyvtár könyvállománya. A 200 euró ér-

tékű könyvcsomagot a községi hivatal tár-

gyalótermében az alapítvány képviseleté-

ben a HPL vállalat vezérigazgatója, dr. Juraj 

Hanzen adta át a könyvtár vezetőjének. 

Knižný dar
21. decembra 2016 z  dobrej vôle nadácie 

Pro Liberis Bratislava a fi rmy HPL Nesva-

dy, ktorá sídli v priestoroch bývalých jasli-

čiek sa rozšíril knižný fond knižnice. Kniž-

ný dar v hodnote 200 eur odovzdal vedúcej 

knižnice zástupca nadácie, ktorý je zároveň 

generálnym riaditeľom fi rmy HPL Nesva-

dy dr. Juraj Hanzen.

Aktív olvasóink
Január 27-én került sor a helyi könyvtár ál-

tal már évek óta meghirdetett legaktívabb 

olvasók köszöntésére, értékelésére. A 2016-

os évben diákkategóriában Szikhardt Anna, 

Nikoleta Kesziová, Vanessa Markuseková 

és Sophia Bugányová, a felnőtteknél Cson-

tos Edit és Mária Podobná érdemelték ki 

a „Legaktívabb Olvasó” címet.

Aktívni čitatelia
27. januára sa konalo už tradičné vyhod-

notenie a  odmenenie najaktívnejších či-

tateľov knižnice. Titul „Najaktívnejší čita-

teľ roka 2016” si v kategórii žiakov zaslúži-

li Anna Szighardt, Nikoleta Kesziová, Va-

nessa Markuseková a  Sophia Bugányová, 

v kategórii dospelých Edit Csontos a Má-

ria Podobná.

Farsangi bál
Egyre többet lehet hallani az idősek napkö-

zi otthonáról községünkben. A nyugdíjas-

klubban kialakított napközi otthon dolgo-

zói a napi gondoskodás mellett farsangi ál-

arcosbált rendeztek február 8-án a jelenlé-

vő közel 40 szépkorú számára. A  résztve-

vők döntő többsége az alkalomhoz illően 

álarcot vagy jelmezt viselt. A  jó hangula-

tot csak fokozta a Kovacsic-Nagy duó által 

szolgáltatott zene. 

Fašiangová zábava
Denný stacionár pre seniorov o sebe dáva 

čím ďalej tým viac vedieť. Bol zriadený 

v priestoroch miestneho klubu dôchodcov 

a  zamestnanci okrem dennej starostlivos-

ti usporiadali 8. februára fašiangový maš-

karný ples, ktorého sa zúčastnilo skoro 40 

seniorov. Všetci prítomní sa chopili prí-

ležitosti a odeli sa do kostýmov a masiek. 

O ešte lepšiu náladu sa postaralo duo hu-

dobníkov Kovačic-Nagy.

Sikeres pályázatok
„A  tavalyi év kedvezett számunkra, ami 

az uniós pályázatokat illeti” – tudtuk meg 

községünk polgármesterétől. Valamivel 

több mint 18 millió euróból megépülhet 

községünk egész szennyvízcsatorna háló-

zata. A  2016-os évben megnyert, egyben 

jóváhagyott pályázat feltételei közé tartozik 

többek közt a közbeszerzés is, melynek fo-

lyamata jelenleg zajlik. A közbeszerzést kö-

vetően még ebben az évben elkezdődhet 

a csatornahálózat teljes körű kiépítése. 

Községünk polgármestere karácsonyi aján-

déknak nevezte – mivel az ünnepek előtt 

jött a hír – az önkormányzat elmúlt évi de-

cemberi ülésén azt az 541.000 eurós pénz-

összeget, melyet szintén uniós pályázaton 

nyert el a község a Sládkovič utcai Napsugár 

Óvoda felújítására. A pénzösszegből a tető-

szerkezet felújítását, a nyílászárók cseréjét és 

az épület hőszigetelését végezhetik el.

Úspešné dotácie
Starostom obce sme boli informovaní 

o  úspešných projektoch v  minulom roku. 

Z viac ako 18 miliónov eur bude vybudo-

vaná kanalizačná sieť obce. K  podmien-

kam získania fi nančných prostriedkov 

z  projektov patrí aj verejné obstarávanie. 

Po úspešnom verejnom obstarávaní sa už 

v tomto roku môžu začať práce na kanali-

začnej sieti obce.

Starosta obce na decembrovom zasadnu-

tí obecného zastupiteľstva nazval vianoč-

ným darčekom sumu 541 tisíc eur, nakoľko 

správa sa k  nám dostala tesne pred sviat-

kami a pochádza taktiež z úspešného pro-

jektu z  fondu Európskej únie. Finančné 

prostriedky budú použité na obnovu stre-

chy, okien, vchodových dverí a  na zatep-

lenie vonkajšieho plášťa budovy materskej 

školy na Sládkovičovej ulici.

HMK - MKS
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K
aždý deň stretávame ľudí, ktorých život má určité ob-

medzenia. Manželka tlačí pred sebou manžela na in-

validnom vozíku. Nepočujúca žena sa v obchode po-

kúša dorozumieť s predavačom. Mnohí ľudia majú zjavný hendi-

kep. Sú však aj takí, ktorých ohraničené možnosti nevidíme. Ži-

vot v nich jatrí vnútorné rany. Možno zažili koniec vzťahu, po-

cit zlyhania, pocit menejcennosti alebo trpia nedostatkom seba-

dôvery. Nedarí sa im byť takými, akými by chceli byť. „Röntgeno-

vá snímka ukázala, že už nikdy nebudete chodiť.” „S poľutovaním 

vám musím oznámiť, že vaše dieťa má svalovú distrofi u. Je to dege-

neratívna choroba. Jeho stav sa už nikdy nezlepší.” „Vyskúšali sme 

všetky dostupné prostriedky. Obávam sa, že sa nám nepodarí za-

chrániť váš zrak.”

Počuť takúto správu je šok. Aj keď ste pevní, aj keď ste to oča-

kávali, aj keď ste sa už zamýšľali nad niektorými dôsledkami, mo-

ment uvedomenia si čo to znamená, vám spôsobuje šok. Tá hrozná 

správa vás trápi a nie a nie zísť z mysle. Znova to prežívate v noč-

ných morách alebo aj cez deň v práci, a neviete sa na nič sústre-

diť. To nové ohraničenie vo vašom živote sa už nepominie. Viete, 

že je to pravda, ale nechcete tomu uveriť. Život sa nenávratne zme-

nil. Váš svet sa zrútil. Vaše myšlienky ovláda strach. Nemôžete nič 

urobiť, nemôžete nikam ujsť. Udalosti vás prevalcovali a nechcene 

ste sa stali hercami svojho vlastného životného hororu.

Keď sa nám prihodí nejaké nešťastie, v hlavách nám víria rôzne 

ťaživé otázky: „Prečo som ochorel práve ja? Prečo akurát moje auto 

havarovalo? Prečo Boh dopustil práve na mňa túto traumu, ktorá 

navždy poznačila môj život?” Otázky sa hromadia. Čoraz nalieha-

vejšie potrebujeme odpoveď, hľadáme odôvodnenie našej situácie. 

A ak odpoveď nenájdeme, zmocní sa nás beznádej, vkradne sa do 

nás pocit opustenosti. Povieme si: „Ak sa Boh vôbec o svet stará, tak 

zrejme nemá moc zabrániť utrpeniu. Inak by zasiahol a urobil tomu 

všetkému koniec.”

Áno, je pravdou, že nás Boh nie vždy zachraňuje vo chvíľach ži-

votných tragédií – ale stále nám dáva pocítiť, že stojí pri nás, že má 

z nášho utrpenia zranené srdce. Boh predsa poslal vlastného Syna, 

Ježiša, do zmätku, bolestí a traumy. Kristus sa narodil v chudobe 

a prinášal pomoc núdznym a hľadajúcim. Nakoniec Ho jeho vlast-

ní vydali na smrť. V bolestiach umieral na kríži. Ježiš vedel, aké to 

je byť osamotený, zradený a odmietnutý. Dokonca Jeho najvernej-

ší Ho nepochopili a v núdzi Ho opustili. Preto si môžeme byť cel-

kom istí, že Boh nás dokáže pochopiť. A môžeme si byť istí, že On 

nechce, aby sme vo svojich ťažkostiach upadli do sebaľútosti či zú-

falstva. Naopak. Chce, aby sme tie prekážky, svoj hendikep využi-

li ako odrazový mostík do budúcnosti. Myslíte si, že sa to nedá?

Britský vojenský pilot Douglas Bader prišiel pri leteckom nešťas-

tí o obidve nohy. Napriek tomu vstúpil do Britského kráľovského 

vojenského letectva s dvomi umelými končatinami. V druhej sve-

tovej vojne ho trikrát Nemci zajali a on trikrát unikol smrti. Od-

kiaľ mal na to silu?

Ludwig Van Beethoven bol úplne hluchý, keď zložil svoje maj-

strovské dielo Deviatu symfóniu. Ako to dokázal?

Michelangelo Buonarotti preležal dlhých sedem rokov na chrbte 

na lešení, aby vymaľoval Sixtínsku kaplnku. Kde nabral vôľu a mo-

tiváciu toľko vydržať?

Izák Perlman, vynikajúci huslista je od pása nadol úplne ochr-

nutý... a mohla by som ďalej menovať stovky, ba tisícky ľudí, kto-

rí napriek svojmu hendikepu (alebo práve vďaka nemu?) dokáza-

li neskutočné veci!

Každý problém v sebe skrýva príležitosť niečo dokázať. Čas ne-

lieči sám od seba, ako si to mnohí myslia. Čas len dáva našim emó-

ciám priestor, aby sa usporiadali. A čas dáva príležitosť, aby sme si 

vybrali: buď to vzdám a podľahnem, alebo budem bojovať a zvíťa-

zím. Kristus nás učil víťaziť. Víťazne bojoval proti všetkým pokuše-

niam, ktoré Ho odvádzali od splnenia svojej úlohy na zemi. Nič Ho 

však neodviedlo od toho, aby položil svoj život za hriechy ľudstva. 

Ani Jeho moc, ani ľudská sláva, ani vyhrážanie a bičovanie. Kedy-

koľvek mohol povedať: „Dosť! Už ma to nebaví, už nevládzem, ch-

cem to vzdať.” No On to neurobil, lebo mal stále pred očami nás 

– teba a mňa. A povedal si: „Kvôli vám to vydržím. Kvôli vám to ne-

vzdám a budem bojovať do posledného dychu.” Tak aj urobil. 

Toto Jeho odhodlanie a úžasný príklad si budeme sprítomňovať 

v pôstnom období, ktoré sa pred nami otvára. A každému z vás, 

ktorí prežívate ťažké, bolestivé, nepochopiteľné obdobie, chce Pán 

Ježiš povedať: „Nie si sám. Som s  tebou. Viem presne čo prežívaš. 

A neopustím ťa. Pomôžem ti bojovať a zvíťaziť. Dôveruj mi. Doká-

zal som to už mnohokrát s inými, dokážem to aj s tebou!”

 Mgr. Mária Popičová,

evanjelická farárka

Pre dušu

Učme sa víťaziť s KristomUčme sa víťaziť s Kristom
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Az idősek napközi otthona ugyan még csak pár hete nyitotta meg ka-

puit Naszvadon (pontosabban január 2-án), de kliensei már most agyon-

dicsérik. Nagynéném, Fekete Erzsébet elmondása szerint a  napköziben 

mindig jókedv uralkodik, a nevetés pedig köztudottan gyógyír a testnek 

és a léleknek egyaránt. Nagynéném szavai kíváncsivá tettek, ezért felkere-

kedtem, hogy saját szememmel győződjek meg arról, hogy tényleg olyan 

jól érzik-e magukat községünk szépkorú lakosai az új napköziben.

A napközi otthonba február 8-án látogattam el. Tudtam, hogy álarcos-

bál lesz, és biztosan lesz ott valaki, aki információkat tud nyújtani kíván-

csi személyemnek. Amikor beléptem az épületbe, nagy nyüzsgés fogadott 

– nevetés, élőzene, álarcos táncosok, gazdagon terített asztalok. Renge-

teg dicsérő szót hallottam – a személyzet kedves és eff ektív, az étel ízletes, 

a hangulat mindig kitűnő. František Jakubov, a napközi otthont működte-

tő szervezet igazgatóhelyettese szintén készségesen válaszolt kérdéseimre.

Mérnök úr, hogyan indult a naszvadi idősek napközi otthona?

– A  kezdeményező Tóth Mária, a  szociális és egészségügyi ellátással 

foglalkozó bizottság elnöke volt, aki a mai napig sokat segít nekünk. Na-

gyon hálásak vagyunk neki, valamint Dr. Haris József polgármesternek és 

a képviselő-testületnek azért, hogy lehetőséget adtak az otthon létrehozá-

sára. A napközi otthont egy nonprofi t szervezet, az érsekújvári Regionális 

Fejlesztési Központ működteti, Dr. Peter Salgóval az élén. Az otthon zök-

kenőmentes üzemeltetéséért Denisa Gajdáčová szociális dolgozó felel, aki 

egy négytagú csapatot irányít.

Kiknek javasolt a napközi otthon látogatása?

– Az idősek napközi otthona főként azoknak ajánlott, akik egészség-

ügyi gondokkal küzdenek, akik másik személy gondoskodására szorul-

nak, esetleg családtagjaik napközben nem tudnak gondoskodni róluk, de 

nem akarnak bennlakásos intézménybe men-

ni. Olyan személyeknek is javasolt, akik ma-

gányosnak érzik magukat. A napközi otthon 

munkanapokon 9 és 16 óra között látogatha-

tó, de az időpontok rugalmasak, a  kliensek 

szükség szerint jöhetnek hamarabb vagy ma-

radhatnak tovább is. Az otthon maximális ka-

pacitása 50 fő, ennek növelése egy év eltelté-

vel kérvényezhető. Jelenleg telt házunk van.

Hogyan válik egy érdeklődő klienssé? 

Milyen feltételei vannak a felvételnek?

– Az érdeklődőnek igazolnia kell másra 

utaltságának mértékét (a 2-6. fokozat a meg-

felelő). Ezt az általános orvos állapítja meg, 

szakorvos igazolja a helyességet. Az igazolás alapján a község egy határo-

zatot ad, ami alapján a másra utaltság mértéke szerint a nonprofi t szerve-

zet és az érdeklődő szerződést köt. Ezután egy felvételi beszélgetés követ-

kezik, amelyen felmérjük a kliens általános egészségi állapotát, kedvtelé-

seit és a számára megfelelő aktivitásokat.

Milyen egy átlagos nap az idősek napközi otthonában?

– Minden nap reggeli tornával kezdődik, amit a tízórai és a különféle 

foglalkozások követnek – társasjáték, kézimunka, olvasás stb. Délben tá-

laljuk az ízletes ebédet, amit a Sport étterem biztosít számunkra. Az ebéd 

kávéval zárul, utána szieszta következik. Lehet pihenni, beszélgetni, éne-

kelni. Klienseink vagy önállóan közlekednek, vagy hozzátartozóik hoz-

zák-viszik őket. Szükség esetén a napközi otthon dolgozói gondoskodnak 

a szállításukról. A közeljövőben indul a weboldalunk, addig a Facebookon 

követhető mindennapi tevékenységünk.

Mire volna szükségük szolgáltatásaik színvonalának emeléséhez?

– Kevés idő telt el a megnyitó óta, de már most világos, hogy több térre 

van szükségünk. Jelenleg a helyi nyugdíjasklub épületében működünk, de 

már folynak a tárgyalások egy nagyobb épület igénybe vételéről. Szüksé-

günk van egy gépkocsira is a kliensek szállítására, igyekszünk minél több 

támogatást szerezni rá, meg persze a kisebb kiadásokra is. Úgyszintén kö-

szönettel fogadjuk a  jövedelemadók 2%-át, Denisa Gajdáčová szívesen 

nyújt erről tájékoztatást. 

Mit terveznek a jövőben?

– Nagyon sok tervünk van, nagy tervek. A munkaügyi, szociális- és csa-

ládügyi minisztérium segítségével szeretnénk a  szolgáltatásainkat kibő-

víteni terepmunkával, valamint szeretnénk egy bentlakásos intézményt 

nyitni. Ennek része lenne egy fekvőrészleg kialakítása, egy hospice az éle-

tük utolsó fázisához érkezett kliensek szá-

mára és egy mozgóhospice a gyógyíthatatlan 

betegeknek, akik otthoni környezetben sze-

retnék leélni életük hátralevő részét. Gon-

doskodni szeretnénk az ebédkihordásról is 

a beteg klienseink részére, időpontok egyez-

tetéséről különféle speciális kezelésekre, és 

a kliensek szállításáról ezekre a kezelésekre. 

Ahogy látja, sok munka vár még ránk.

Az idősek napközi otthonából jó érzés-

sel távoztam. Ha a nonprofi t szervezet tervei 

valóra válnak, községünk szépkorú lakosai 

csúcsminőségű ellátásban részesülnek a köz-

eljövőben.  Dobosi Henrietta

Denný stacionár pre seniorov v Nesvadoch otvoril svoje brány síce len 

pred pár týždňami (presnejšie 2. januára tohto roku), ale klienti ho už te-

raz vychvaľujú. Podľa mojej tety, Alžbety Feketeovej im je v stacionári stá-

le veselo, a smiech je vynikajúcim liekom pre dušu aj pre telo. Slová tety 

vo mne vzbudili zvedavosť, tak som sa vybrala, aby som sa presvedčila, či 

sa cítia naozaj tak dobre v novom stacionári.

Stacionár pre seniorov som navštívila 8. februára. Vedela som, že bude 

maškarný ples a určite tam bude niekto, kto by mi mohol poskytnúť infor-

mácie o vzniku, dennej rutine stacionára a plánoch do budúcna. Keď som 

vstúpila do budovy, vítali ma usmiate tváre, živá hudba, tanečníci v mas-

kách, bohato prestreté stoly. Barle boli na krátky čas odložené, tanečná 

parketa plná. Každý len chválil a chválil – personál je vraj milý a efektív-

ny, jedlo chutné, nálada vždy výborná. Zodpovedný zástupca organizácie, 

František Jakubov tiež ochotne odpovedal na všetky moje otázky.

Ako vznikol nesvadský denný stacionár pre seniorov?

– Iniciátorkou celého projektu bola predsedkyňa komisie sociálneho 

a zdravotného zabezpečenia Mária Tóthová, ktorá nám dodnes pomáha. 

Patrí jej veľká vďaka, ako aj starostovi dr. Jozefovi Harisovi a obecnému 

zastupiteľstvu za umožnenie vzniku stacionára. Zriaďovateľom denného 

stacionára je nezisková organizácia Regionálne rozvojové centrum, síd-

liaca v Nových Zámkoch, ktorá bola založená v  roku 2005. Štatuárnym 

zástupcom organizácie je dr. Peter Salgó. O bezproblémový každodenný 

chod stacionára sa starajú štyria pracovníci pod vedením sociálnej pra-

covníčky Denisy Gajdáčovej.

Pre koho je denný stacionár určený? 

– Denný stacionár pre seniorov je hlavne pre ľudí s podlomeným zdra-

vím, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby, žijú v rodinách s ekonomic-

ky aktívnymi príslušníkmi rodiny, ktorí im nemôžu poskytnúť celoden-

nú starostlivosť, ale zároveň ich nechcú umiestniť do zariadenia pre senio-

rov. Pobytom v dennom stacionári nenastáva vytrhnutie seniora z rodin-

ného prostredia, na ktoré sú navyknutí. Služba je vhodná aj pre osamelých 

seniorov, ktorí trpia stratou sociálnych kontaktov. V Nesvadoch funguje 

táto ambulantná forma starostlivosti v pracovných dňoch od 9:00 hod. do 

16:00 hod., príchody a odchody sú fl exibilné – klienti môžu podľa potre-

by prísť skôr a odísť neskôr. Maximálny počet klientov je 50 (našu činnosť 

sme začali s maximálnym počtom!), po uplynutí jedného roka sa môže 

v prípade záujmu požiadať o zvýšenie počtu.

Ako sa záujemca stáva klientom stacionára? Aké sú podmienky pri-

jatia?

– Záujemca musí preukázať určitý stupeň odkázanosti (stupeň 2-6). 

Tento stupeň je určený všeobecným lekárom a  potvrdený posudkovým 

lekárom. Na základe potvrdenia vydáva obec Nesvady rozhodnutie o so-

ciálnej odkázanosti. Potom sa uzavára zmluva podľa stupňa odkázanosti. 

Álarcosbál az idősek napközi otthonábanÁlarcosbál az idősek napközi otthonában

Maškarný ples v dennom stacionáriMaškarný ples v dennom stacionári

pokračovanie na str. 10
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Nasleduje vstupný pohovor s klientom, na ktorom sa zisťujú záľuby, soci-

álna úroveň, celkový zdravotný stav a možné aktivity v rámci jeho terapie.

Aký je bežný deň strávený v stacionári?

– Každý deň sa začína rozcvičkou, ktorú nasleduje desiata a rôzne akti-

vity podľa záujmu a momentálnej nálady klientov – spoločenské hry, ruč-

né práce, čítanie atď. Na poludnie sa servíruje chutný obed, ktorý nám va-

ria a dovážajú zo Športhotelu. Po kávičke si klienti môžu oddýchnuť, roz-

právať sa alebo si zaspievať. Príchody a odchody sú zabezpečené buď sa-

mostatne, alebo rodinnými príslušníkmi či v prípade potreby pracovník-

mi stacionára. V blízskej budúcnosti sa otvára naša webová stránka, mo-

mentálne môžete sledovať naše akivity na Facebooku.

Čo by ste privítali na skvalitnenie poskytovaných služieb?

– Prešlo len málo času od zahájenia, ale už teraz je jasné, že potrebuje-

me väčšie priestory. Momentálne fungujeme v budove klubu dôchodcov, 

ale chceli by sme niečo väčšie.Tento problém je už v štádiu riešenia. Potre-

bujeme aj auto na prepravu klientov, a usilujeme sa o získanie čo najviac 

dotácií na rôzne výdavky. S radosťou a vďakou privítame aj 2% z dane, in-

formácie poskytuje Denisa Gajdáčová. 

Aké sú vaše plány do budúcnosti?

– Máme veľa plánov, veľké plány. Pomocou ministerstva práce, sociál-

nych vecí a rodiny by sme chceli rozšíriť naše služby o terénnu opatrujúcu 

starostlivosť a plánujeme otvoriť dom sociálnych služieb. V tomto domove 

by bola aj lôžková časť s komplexnou starostlivosťou, stacionárny hospice 

pre terminálne štádium života a mobilný hospice pre nevyliečiteľných ľudí 

v domácom prostredí. Postarali by sme sa aj o rozvoz stravy pre chorých 

klientov, vybavovanie rôznych špeciálnych ošetrení pre klientov a odvoz 

na ne. Ako vidíte, čaká nás ešte veľa práce.

Zo stacionára som odchádzala s dobrým pocitom. Keď sa uskutočnia 

všetky plány Regionálneho rozvojového centra, bude o  seniorov našej 

obce postarané na špičkovej úrovni.  Henrieta Dobosiová
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Hirdetés
Számítógépes adatbeviteli munkára kere-

sünk főiskolást vagy középiskolást. Jelent-

kezni lehet a novum.naswod@gmail.com 

e-mail címen, vagy a 0905 344398-as tele-

fonszámon.
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ÚJSZÜLÖTTEK – 
VITAJTE MEDZI NAMI

Nela Ďuriková,  Jakub Vrábel, 

Emily Gőghová,  Adam Kosztolányi, 

Sebastián Kelemen,  Barbara Klotton



HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK – 
SĽÚBILI SI VERNOSŤ

 Szabó Csaba   –   Harisová Eva



HALÁLOZÁS – 
OPUSTILI NÁS

Kovács János (77),  Ing. Milan Fábry (74), 

Valéria Starovičová, rod. Bazsóová (75), 

Mária Vadkertiová, rod. Bujáková (87), 

Barta Erzsébet, szül. Farkas (85)

Társasági rovat – 
Spoločenská rubrika

A nemrég elhunyt jeles költőnek,  

Dalmady Győzőnek testvére, Borbála, 

e hónap 22-én Naszvadon, Komárom 

vármegyében, nyolcvan éves korában 

meghalt. Leánykorában – talán báty-

ja példáját követve – érzéssel teli, igen 

szép költeményeket irt. Ezek a Nővi-

lág, Napkelet, Pesti Hölgy-divatlap, 

Gombostü cimü szépirodalmi lapok 

1857-1862. évi folyamaiban, Lisznyay 

Kálmán Szerelem könyve cimü An-

tológiájában D. Borcsa aláirással je-

lentek meg. Megemlékszik róluk több 

irodalmi könyv, hosszabban Szokoly 

Viktor a Vasárnapi Újság 1860. szep-

tember 2-iki számában. 1861-ben 

férjhezment Bukovinszky Sándor 

koltai birtokoshoz. Nagy családja és 

az irodalom barátainak részvéte kiséri 

szombaton Naszvadon utolsó utjára.

(Budapesti Hirlap, 1917. február 24.)

ANNO.. .


