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Kétszáz éve, 1817. március 2-án született
a magyar irodalom egyik legismertebb és
egyik legjelentősebb alakja, Arany János
Arany János:

A vigasztaló
Mi a tûzhely rideg háznak,
Mi a fészek kis madárnak,
Mi a harmat szomju gyepre,
Mi a balzsam égõ sebre;
Mi a lámpa sötét éjben,
Mi az árnyék forró délben,...
S mire nincs szó, nincsen képzet:
Az vagy nekem, oh költészet!
Ha az élet útja zordon,
Fáradalmit fájva hordom,
Képemen kel búbarázda,
Fõmön a tél zúzmaráza:
Néhol egy-egy kis virág nyit,
Az is enyhit egy parányit:
A virágban téged lellek,
Öröme a kietlennek!
Ha szivemet társi szomja
Emberekhez vonva-vonja,
De majd, mint beteg az ágyba,
Visszavágyik a magányba:
Te adsz neki puha párnát,
Te virrasztod éji álmát,
S álmaiban a valóság
Tövisei - gyenge rózsák.
Jókedvem te fûszerezed,
Bánatomat elleplezed,
Káröröm hogy meg ne lássa,
Mint vérzik a seb nyilása;
Te játszol szivárvány-színben
Sûrü harmatkönnyeimben,
S a panasz, midõn bevallom,
Nemesebb lesz, ha kidallom.

Verseimben van-e érdem:
Sohse’ bánom, sose kérdem;
Házi mécsem szelíd fénye
Nem hajósok létreménye,
Nem a tenger lámpatornya,
Mely felé küzd száz vitorla,
Mely sugárát hintse távol...
Elég, ha nekem világol.
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A testület
29. üléséről

Z 29. zasadnutia
zastupiteľstva

A február 23-án lezajlott ülés programján huszonhat napirendi
pont szerepelt. A szokásos havi értékelés és beszámoló után a 2016.
évi költségvetés áttekintése következett. Megjegyzendő, hogy a legfontosabb bevételi forrás, az állami költségvetésből visszaosztott jövedelemadó-hányad összege tavaly meghaladta az egymillió eurót,
erre utoljára 2008-ban volt példa. Majd további gazdasági kimutatások, az iskolák és óvodák, illetve a három nagy önkormányzati szervezet tavalyi gazdálkodásának számadatai voltak napirenden.
A negyedik pont a faluban működő egyéb szervezeteknek juttatott községi támogatás elosztása volt. Az már decemberben eldőlt,
hogy az idén is a tavalyival megegyező keret áll rendelkezésre, ebből
33 300 eurót kapnak a sportegyesületek: a Sport Klub 15 100, a kézilabda-egyesület szintén 15 100, a karatésok 700 és a birkózók 2 400
eurót. A többi társulás és egyesület 27 465 eurós össztámogatása így
oszlik meg: YMCA 1 530, Csemadok 10 000, NRaPV horgászegyesület 1 200, KePASO lovasklub 1 050, Naszvadiak Polgári Egyesülete
3 400, Matica slovenská 3 400, nyugdíjasklub 1 000, önkéntes tűzoltó
egyesület 2 650 euró. Utóbbi összeget a tűzoltók egy tűzoltóverseny
szervezésére és egy kiadvány megjelentetésére fordítják, így emlékezve meg az egyesület megalapításának 120. évfordulójáról.
A hulladékkezelésről szóló jelentést tárgyalták meg ezután a képviselők. A 2016. évben összesen 1 528 tonna szemét gyűlt össze a faluban, ez a szám a tavalyi és tavalyelőtti mennyiségnél is alacsonyabb, és az osztályozott hulladék (620 tonna) is kevesebb volt, mint
az elmúlt két évben. A felszólalások során többek közt az is elhangzott, hogy a falu ismét kezébe vehetné az osztályozott szemét gyűjtését.
Ezt követően a kisüzem gazdasági társasággá alakítását hagyták
végleg jóvá a képviselők a múlt hónapban ismertetett és megszavazott feltételeknek megfelelően. A VPS s.r.o. nevű új cég ügyvezetői
Kelemen Zoltán és Keszi Marianna lesznek és a következő hónapokban az átalakítás további részleteiről hoz majd határozatot a képviselő-testület.
A továbbiakban az Újvári út 57. és 59. alatti ingatlanok ügyében
született döntés. A két magtárépületnek, amelyek megvásárlása iránt
a ZOL-KAR Kft. érdeklődik, az értékbecslő megállapítása szerint
203 ezer euró az értéke és a képviselők ugyanezt az összeget szabták
meg a nyilvános verseny induló vételáraként. A verseny időpontját
a községi hivatal később tűzi ki.
Bérleti szerződések következtek: az MK-DentArt fogászat további helyiségek bérbe adásáért folyamodott az önkormányzathoz
az egészségügyi központ földszintjén, ahonnan ennek következtében Dobosi Zoltán pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó irodája egy első
emeleti helyiségbe költözik át, Janetka Ágnes pedig az Üzletsor 28.
alatti üzletház emeleti termének tovább-bérlését kérte. Mindhárom
kérelmet egyhangúlag jóváhagyták a képviselők.
Lakásbérletről is határozott a testület, az Üzletsor utcai 11. számú ház földszintjén megüresedett kétszobás lakást három évre
Szőgyényi Attila és Kiss Mária veszi bérbe.
Az ülés végi felszólalások közül Pataky Erzsébeté említendő meg,
aki elmondta, hogy az idén Naszvadra is ellátogat az 1849-es tavaszi
hadjáratot felidéző lovas felvonulás, amelyet minden évben a Felvidéki Huszár és Hagyományőrző Egyesület rendez meg. A látványos
esemény időpontja, április 30., egybeesik a májusfaállítás dátumával.
Az ülés fél nyolckor ért véget.
Takács Zoltán

Na programe zasadnutia zvolaného na 23. február bolo dvadsaťšesť bodov. Po obvyklom vyhodnotení plnenia úloh a odpovediach
na interpelácie bol na rade prehľad vlaňajšieho rozpočtu. Za zmienku stojí, že výška najdôležitejšieho zdroja príjmu, prerozdeleného
podielu na daniach z príjmu, presiahla v minulom roku sumu jeden
milión eur (predtým iba raz, v roku 2008.) Nasledovali ďalšie hospodárske prehľady, konkrétne správy o vlaňajšom hospodárení škôl
a materských škôl, resp. troch veľkých organizácií obce.
Štvrtým bodom programu bolo rozdelenie dotácií pre spoločenské organizácie pôsobiace v obci. Už v decembri bolo rozhodnuté, že
tento rok bude k dispozícii rovnaká suma ako vlani, z nej sa 33 300
eur vyčlení pre športové organizácie: 15 100 pre Šport klub Nesvady,
15 100 pre hádzanársky klub, 700 pre karatistov a 2 400 eur pre zápasníkov. Ostatné združenia a spolky si rozdelia finančné prostriedky vo výške 27 465 eur nasledovne: YMCA 1 530, Csemadok 10 000,
rybári z NRaPV 1 200, jazdecký klub KePaso 1 050, Občianske združenie Nesvadčanov 3 400, Matica slovenská 3 400, klub dôchodcov
1 000, dobrovoľný hasičský zbor 2 650 eur. Hasiči vynaložia tieto peniaze na zorganizovanie hasičských pretekov a na vydanie publikácie o histórii zboru, čím si pripomenú 120. výročie jeho založenia.
Poslanci potom prerokovali správu o vyhodnotení odpadového hospodárstva. V roku 2016 sa v Nesvadoch vyzbieralo 1 528 ton
odpadu, toto číslo je nižšie ako vlaňajšie a predvlaňajšie množstvo,
a objem vytriedeného odpadu (620 ton) bol tiež menší ako v posledných dvoch rokoch. V debate k tomuto bodu okrem iného odznelo, že bolo by žiaduce, keby zber triedeného odpadu prevzala obec.
V ďalšom priebehu poslanci v súlade s podmienkami predloženými a schválenými na minulom zasadnutí s konečnou platnosťou
schválili premenu Verejnoprospešných služieb na obchodnú spoločnosť. Firma s názvom VPS s.r.o. bude mať dvoch konateľov – Ing.
Zoltána Kelemena a Ing. Marianny Kesziovej. V najbližších mesiacoch bude zastupiteľstvo rozhodovať o ďalších detailoch transformácie.
Potom bolo prijaté uznesenie vo veci predaja nehnuteľností na
Novozámockej ceste 57 a 59. Dve staré sýpky a pozemok pod nimi,
o ktoré prejavila záujem ZOL-KAR s.r.o., boli znalcom ohodnotené
na 203 000 eur a rovnakú sumu stanovilo zastupiteľstvo ako minimálnu cenu do verejnej obchodnej súťaže. Dátum súťaže určí obecný úrad neskôr.
Nasledovali zmluvy o nájme: zubná ambulancia MK-DentArt sa
obrátila na samosprávu s požiadavkou prenájmu ďalších miestností na prízemí zdravotného strediska, v dôsledku čoho Zoltán Dobosi
presťahuje svoju kanceláriu na poskytovanie finančných služieb na
prvé poschodie budovy, a Agneša Janetková si podala žiadosť o predĺženie nájmu priestorov na poschodí budovy na Obchodnej ulici
28. Všetky tri žiadosti boli jednohlasne schválené.
Zastupiteľstvo rozhodlo aj o pridelení bytu, uvoľnený dvojizbový
byt na prízemí domu na Obchodnej ulici 11 si na tri roky prenajme
Attila Szőgyényi s Máriou Kissovou.
Z vystúpení na konci zasadnutia treba pripomenúť informáciu Alžbety Patakyovej o tom, že tento rok do Nesvád zavíta sprievod husárov, organizovaný každý rok na pamiatku jarného ťaženia revolučnej armády v roku 1849. Dátum tejto atraktívnej udalosti, 30. apríl,
sa zhoduje s dňom stavania mája. Zasadnutie sa skončilo o 19.30 hodine.
Zoltán Takács
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Csáky Pál Viráge
Virágeső
ső
Pósa Lajos emlékkiálcímű színpadi játé
játékáról
káról lítás Naszvadon
A szerző egyfelvonásos színpadi játéka rólunk, felvidéki magyarokról szól. Küzdelmeinket, mindennapi harcainkat mutatja be
a hatvanas évektől kezdve egészen a rendszerváltásig, illetve a jelenkorig egy idősebb színészházaspár visszaemlékezésein keresztül.
Egy olyan korszakra koncentrál, ahol a diktatúra az ember csontjáig hatol, és még a kultúra területén sem lehet szabad az ember. De
nem csak a művészi önkifejezést kontrollálják – magyarnak lenni
sem szabad. Kereszténynek lenni pedig már végképp... Vajon milyen
helyzetbe kerülhet egy művész, aki nem képes elviselni a kommunista diktatúra ostobaságait, és aki egyúttal ki akar tartani magyarsága
mellett? A helyzetet csak a legerősebbek élhetik túl. Hogy mi ad ehhez erőt? Kiderül a színműből.
(-)

XXIII. Bakonyi Fesztivál
Bakonyszombathelyen
Immár huszonharmadszor rendezték meg a Bakonyi Amatőr
Népművészeti Fesztivált a Bakonyszombathely környéki falvakban.
A szervező bakonyszombathelyiek mellett Csatka, Ácsteszér, Ete és
Ászár kapcsolódott még be a rendezvénysorozatba.
A fesztiválra alapszervezetünk népművészeti csoportjai is meghívást kaptak, melyek közül a Búzavirág éneklőcsoport és a Sústya citerazenekar nagy örömmel vett részt az ünnepségen.
Együtteseinket a bakonyszombathelyi műsorba osztották be. A bakonyszombathelyi néptánccsoportok gazdag kavalkádja, majd a kisbéri Langallik Néptáncegyüttes – mely név a Duna Televízió „Felszállott a páva” műsorából ismerősen csenghet az olvasó számára – bemutatója következett. Ezután lépett színpadra csoportunk. A gálaműsor vendégei, a tatai Pötörke néptáncegyüttes kissé megkésve érkezett,
ezért kérte a szervező polgármester, kicsit hosszabb műsort adjunk elő,
mint azt előzetesen megbeszéltünk. Szerencsére együtteseink elég rutinosak, volt honnan előszedni a ráadás-számokat, amivel a közönséget szórakoztathattuk, míg a fesztiválzáró együttes megérkezett.
A fellépés után kis vacsorával fogadtak. A pörkölt finom volt,
a Pötörke néptáncegyüttes műsora fergeteges. A buszon hazafelé a szokásos nóták mellett március 15. alkalmából felcsendültek az 1848/49es szabadságharcot idéző Kossuth-nóták, huszáros dalok is.
LILI

A magyar gyermekirodalom jeles személyiségének életéről és munkásságáról szóló tárlatot Pósa Judit nyitotta meg március 17-én a helyi
kultúrházban.
Pósa Judit, az elfeledett
költő, Pósa Lajos szépunokahúga, a nem közintézményekben
lévő
Pósa Lajos hagyaték őrzője. A költő szülőfalujából származó, jelenleg
Rimaszombatban élő Judit munkájával megpróbál visszavarázsolni bennünket a tündérekkel teli
gyermeki világba Pósa
Lajos művei által. Egyik
megalapítója a Pósa Lajos Emlékbizottságnak,
amely a 2014-es Pósa
Emlékév rendezvényeit koordinálta. 2015-ben
a Szlovákiai Civil Becsületrend kitüntetésében részesült, és 2016-tól
a Feszty Emlékplakett
büszke tulajdonosa is.
A költő életútjáról és munkásságáról fotókiállítást szerkesztett, amely
két hétig lesz megtekinthető a helyi kultúrház előcsarnokában.
Az alábbiakban a megnyitó beszédéből idézek.
„Örömmel jöttem ide Naszvadra, hisz nem messze van Ógyalla és
Kingyes, ahol Feszty Árpád élt, alkotott, és ahová Pósa Lajos is gyakran ellátogatott. Meg szoktam kérdezni ilyen összejöveteleken, hogy
tudják-e ki volt Pósa Lajos, ismerik-e valamelyik versét. Többnyire
nem a válasz. Pedig legalább egy versét biztosan ismerik. Én Istenem,
jó Istenem, lecsukódik már a szemem... – ugye, milyen ismerős? Ez bizony Pósa szerzemény.
Hogy emléke ne merüljön feledésbe, és az emberek újra megismerhessék, a költő halálának 100. évfordulója alkalmából – határokon átívelő rendezvénysorozat keretében – óvodák, iskolák, könyvtárak, kulturális intézmények és kiadók, verseinek, meséinek előadásával, köteteinek új kiadásaival törekedtek megismertetni és megszerettetni
a mai olvasókkal az évtizedekig mellőzött Pósa Lajos életművét.
A fotókiállítás keretén belül csaknem negyven tablón mutatjuk be
pályája főbb állomásait és az azokhoz kapcsolódó érdekességeket,
kezdve szülőfalujától, iskoláin át Szegedig, ahol az Én Újságom című
gyermeklapot alapította meg Benedek Elekkel. Híres baráti körének –
a Pósa-asztaltársaság tagjainak is emléket állít e kiállítás: Dankó Pistának, Feszty Árpádnak, Jókai Mórnak, Gárdonyi Gézának, stb. A barátok fotói, dedikált kötetek, elismerő oklevelek színesítik a látnivalót.
Remélem, mindenki talál ezeken a tablókon számára érdekes kincset. Jó nézelődést kívánok mindenkinek!”
Simonics Tímea

A vizások Hetényben
A Viza citerazenekar meghívást kapott a közeli Hetény községbe,
ahol március 15-én az 1848-as szabadságharc és forradalom tiszteletére szervezett megemlékezés során adtak műsort a hetényi közönségnek. A citerások első ízben mutatkozhattak be a községben. Műsorukban katona dalokat, és csallóközi dalokat hallhattak a jelenlévők.
A műsor sikerét mi sem bizonyítja jobban, hogy az első dalt követően
a közönség együtt énekelt a zenekar tagjaival.
-TMY-
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Farsangfarka 2017
Az idei farsangi időszak legutolsó hétvégéjére, vagyis február 24-re, tehát a farsangfarkára tervezett Csemadok-akciónk a kellemeset a hasznossal egybekötve jegyében zajlott.
Ebben az évben az est főétele a takart, vagyis a töltött káposzta volt, melyet a Sport étterem szakácsai készítettek. A fogyasztók, azaz mindnyájunk körében osztatlan sikert aratott, nagyon finom volt. Ez volt a kellemes egyik része. Hogy a hasznos dologról is szóljunk, ez alatt a másnapi fellépést megelőző próbát kell érteni. Az éneklőcsoport és a citerazenekar a másnapi nagyigmándi fellépésre készült. Bedecs Ilonka vezetésével többször is átgyakorolták a dalokat, annak reményében és bízva abban,
hogy jól sikerül a fellépés.
Mi, a hallgatóság, ismét az est kellemes részét élvezhettük, mert nótaszó kíséretében fogyaszthattuk a desszertként feltálalt finom süteményeket. A próba végeztével népművészeink is torkoskodtak egy kicsit, hangulatfokozónak volt az asztalon azért egy kis borocska is, vagy aki csak
szomjas volt alkoholmentes üdítőkből is bő volt a választék.
Erről az estéről mindnyájan kellemes élményekkel és az éneklőcsoport
pedig a fellépésre felkészülten távozott.
G.M.

18. Mátyás-napi Tavaszváró
Néptáncfesztivál
Felnőttkorba lépett. Ezt mondjuk, ha valaki betölti a 18. életévét.
Testvérközségünk, Nagyigmánd Önkormányzata, valamint a Magos Művelődési Ház és Könyvtár
szervezésében minden évben megrendezésre kerülő Mátyás-napi Tavaszváró Néptáncfesztivál szintén
elérte a felnőttkort.
Az idén immár 18. alkalommal megrendezett fesztiválra a rendezők a magyar népművészet iránt elkötelezett együtteseket, szólóénekeseket, zenekarokat és énekkarokat hívtak meg, és természetesen február 25-én minden olyan érdeklődőt szeretettel vártak a Magos Művelődési Házba, akik igényt tartanak
és szeretik figyelemmel kísérni ezen művészeti ágak képviselőit.
A már tapasztalt szervezők által olajozottan működő rendezvény 13 órakor kezdődött a művelődési
ház nagytermében. Gyermek- és felnőtt csoportok, énekesek, táncosok és hangszeres zenekarok váltották egymást a színpadon. A naszvadiak képviseletében fellépett a Viza és a Sústya citerazenekar, Szabó
Julcsi, valamint a Búzavirág vegyes éneklőcsoport. A többórás fesztivál ideje alatt a szereplők és a látogatók az épület előcsarnokában a megszokott módon fogyaszthatták a zsíros kenyeret, teát, ásványvizet,
a bort, valamint az édes és a sós aprósüteményt.
Jókedvvel, szép élményekkel felvértezve indultunk hazafelé. A buszra szállva sem lankadt a vidám
hangulat, a jókedv, ennek köszönhetően egészen hazáig szólt a nóta. Még másnap is a fülemben csengett a dal, ami jellemző az egész csoportra:
„...mindig ilyen víg voltam én, víg órában születtem én!”
G.M.
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Németh Gyula:

A harangok visszatértek

(Ágnes asszony krónikája)
Nem tudom, gondolt-e vajon annak idején az egykori malackai
Takarékpénztár – Malaczkaer sparkassa, a 8125-ös számú Magyar
Királyi Postatakarékpénztár könyökvédős hivatalnoka arra, hogy
mi lesz majd egyáltalán a sorsa az egyfajta kölcsön-ajánlatot tartalmazó nyomtatványnak, amikor gépiesen négyrét hajtotta, majd borítékba rakta, s megcímezte azt a monarchia egyik, Komárom megyei nagyközségében, Naszvadon élő címzettnek. Nem hiszem, hogy bármi közelebbit is tudhatott volna e településről. S ha jártak is volna ehhez hasonló gondolatok a fejében, az azonban egészen biztosan fel sem
ötlött benne, hogy az általa négyrét hajtott
és postázott, aránylag rövid szöveget tartalmazó nyomtatvány üres részeire, illetve
annak teljesen üres hátoldalára egy család
életének – nagyjából emberöltőnyi – nyomorúságtól, szenvedéstől korántsem mentes krónikáját rója majd fel egy – a betűvetésre meglehetősen nehezen álló – parasztasszony keze. Arra pedig már tényleg nem
gondolhatott sem ő, de gondolom, a krónikát író Ágnes asszony sem, hogy mintegy
fél évszázaddal a krónika utolsó bejegyzése
után olyan valaki kezébe kerül majd a hajtásain már szinte négyfelé rongyolódott papírlap, aki a puritán, tőmondatokban, a falusiak jellegzetes helyesírásával felrótt sorok mögött, már az első olvasásnál felfedezi majd – a család nyomorúságán túl – egy korszak nyomorúságát, végzetes tragikumát is. Pedig
a furcsa krónika első bejegyzése még egy örömteli esemény, a sorokat papírra vető Ágnes asszony lakodalmának idejét rögzíti. Sokáig
töprengtem e sorok megfogalmazása közben, javítsak-e bármit is az
írásra kicsit nehezen álló parasztkéz általi
fogalmazáson, helyesírási hibákon. Végtére aztán amellett döntöttem, e szokatlan
krónika úgy lesz hiteles, ha nagyon apró,
elkerülhetetlen kiigazításokkal, az eredeti szöveget, dőlt betűkkel kiemelve, úgy
adom közre, ahogyan azt Ágnes asszony
annak idején papírra vetette.
„Meg eskütünk 1899-ben május 1 sején.
Ágnes született 1880 Junius 10 Diken. Lajos született 1875 februval 10 Diken.”
A csecsemő- és gyermekhalál, ez Ágnes asszony krónikájából is kiderül, szinte mindennapos volt ebben az időszakban. A család négy, az évszázad bő első
évtizedében született gyermeke közül
mindössze egy maradt életben, a másik három közül egyik sem élte meg hároméves kort. „Mári született 1900 Julius 13 Dikan penteken meghalt 1903 Januvar 3 penteken. Mári született 1904 Augusztus 27
penteken reggel meghalt 1906 oktober 28 vasárnap. Dénes született
1906 oktober 7 vasárnap este. Lajos született 1912 penteken regel öt
orakor meghalt 1913 November 17 hétfün este hét óra.
Házat csináltuk 1908 ban.
Baj meg eset 1914 Marcius 8.”
(Hosszú évtizedek óta van birtokomban e szétrongyolódott papírlap, de nem jöttem rá, mire vonatkozhat ez a „baj meg eset” bejegyzés. A véletlen hozta úgy, hogy a cikk írása közben került a ke-

zembe egy írás az egyik korabeli komáromi sajtótermékből, mely
arról számol be, hogy 1914. március 8-án egy, a ma már nem létező Holländer kocsmában italozó társaság megölte Naszvad község
szolgálatot teljesítő éjjeliőrét. A mulatozó, majd az éjjeliőrt meggyilkoló társaság névsorában pedig van egy olyan név, mely szerepel ebben a krónikában is. Furcsa egybeesés a dátum is, a név is.
Mindamellett az is lehet, hogy a kettőnek semmi köze sincs egymáshoz! Nem tudom.)
1914-től aztán éveken keresztül a háborúval
kapcsolatos bejegyzések dominálnak a krónikában. „a lajos a haborúba el Augusztus 3 hetfün
hazagyüt masik szombaton 25 elment keden szeptember 1 sején el ment tataból. Hazajöt 1916 ban
februvar elsejin kedre viradora harom orakor 14
napra elment szerdan 16 dikan este hat orakor
ült a vonatra 19 dikan szarayevoba kelet neki jelentkezni onan ment olaszokhoz de csak boszna
subotig ment.
A lajos a tűzbe ment 1916 Augusztus 21 dikan
ithon volt tizen négy napra deczember elsein gyöt
haza olasz harczterül penteken este 16 dikan
szombaton a harom orain elment. Lajos ithon volt
1917 julius 6 dikan jöt penteken hetfün 9 diken elment somogy megye balaton lelle.
1914-be elment jónás október 26 dikan hetfün.
Pozsonyba el november 6 dikan pintek februvar 10 dikan viszajöt
komaromba 1915 ben nagyszombaton aprilis 3. dikan harcztere
ment a karpatokhoz. Ithon volt szabacsagon 1916 aprilis 9 dikan elment visza aprilis 26 dikan ejel tizenket orakor román határa ment
a jónás 1916 szeptember 3 dikan pestrül irt. A Jónás ismít ithon volt
1917 majus 13 dikan gyüt vasárnap este Junius 5 dikan napali 4
orain dél utan a roman harcztere ment visza.
Sogor elment 1915 marczius 15 hetfün ithon vót
elment szeptember 25 diken elment szeptember 19
haborúba elment szeptember 26 dikan eltűnt 1916
julius 30 dikan.
Jozsi születet 1887 be rukult 1915 be Januvar 16
dikan szombaton elment 11 diken vasarnap ment
a harcztere aprilisba karpatokhoz onnan veszprembe
elment majus 14 dikan írt 28 dikan írt új gyalai hogy
meghalt.
A harangokat elvitik 1916 Augusztus 21 dikan.”
(E naptól kezdődően tehát még a szülőfalu lélekharangja sem kísérhette utolsó útján a különböző
frontokon elesett, sokszor jeltelen sírokban elhantolt, a háború több mint másfélszáz naszvadi áldozatának az emlékét sem. Mindez persze része már
az úgynevezett nagy történelemnek, mint ahogyan
a következő bejegyzés is.)
„A kiral ferencz Jozsef meg halt 1916 november 21
dikan este 10 orakor.”
Aztán ismét néhány családi vonatkozású bejegyzés. „Hazat vettük 1918 tavaszan, Lajos születet 1918 szeptember 11 szerdan este 11
orakor, Jozsi születet 1921 Marczius 24 nagy csütörtök este 8 orakor.”
És újra valami a nagy történelemből. „A harangokat elhoztak
1922 ben Aprilis 9 dik virag vasarnap.” (Ehhez egy idézet az egyik
korabeli komáromi újság lapjairól: „A háború alatt elrekvirált harangokat tudvalevőleg a bécsi arzenálba vitték, hol óriási halmokban hevernek ma is. A cseh-szlovák néppárt egyik képviselője kér-
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Hitélet

HÚSVÉT ÜZENETE
Járva a temetőket számos olyan kriptát láthatunk, amelynek
még nincs „lakója”. Abban a biztos tudatban építették, hogy előbbutóbb szükség lesz rá és nem marad üres. Sokan kifogásolják ezt
a sietséget, de számomra mindig tanulságos az üres sírok látványa. Emlékezetembe idézik Krisztus Urunk sírját, amely nemcsak
a halál előtt volt üres, hanem azzá vált halála után is!
Mindez azért történt, mert isteni erővel kitört a sír sötétjéből
– a halál börtönéből –, hogy meghirdesse az emberi élet sírokon
is túllépő távlatait. Sajnos, a mai modern temetők bejárata fölött
már nem olvashatjuk azt a feliratot, amit hívő őseink a temetők kapujára helyeztek el, hogy hirdessék minden
belépőnek – FELTÁMADUNK!
Jézus azonban nem vonja vissza
za ígéretét.
Egyháza kezébe tette győzelmi zászlóját,
hogy minden nemzedéknek meghirdeshirdesse egyéni győzelmét a halál fölött, valamint a Vele történő föltámadásunk
k lehetőségét.
Szent János evangéliumában olvasssuk: „A hét első napján, kora reggel,l,
amikor még sötét volt, Mária Mag-dolna kiment a sírhoz...” (Jn 20,1).
A hálás szeretet vezette Mária Magdolna lépteit, jóllehet az ő lelkében is sötétség volt, mert kialudtak benne a remény csillagai. Sajnos, a lelki sötétség gyakori útitársa az embernek. Sötétség uralkodik az ember lelkében, ha elfordul
Istentől, Krisztustól, a világ Világosságától. Sötétség borítja a lelket,
ha a közöny felhőibe burkolózik.
Sötétség uralja a szívünket, ha kial-öszik benne a szeretet fényessége. Söm
tétség tanyázik az emberben, ha nem
l
keresi és nem találja meg az élet értelmét és céltalanul ténfereg az élet vásári forgatagában. Sötétség virradat nélkül, ha nem követjük Mária Magdolna példáját és nem
indulunk el Jézus húsvéti sírja felé. Mert csak ott – Jézus üres sírjánál – tudhatjuk meg, hogy múlóban az éjszaka és elérkezett a hajnal. JÉZUS FELTÁMADT, HOGY RAGYOGÓ FÉNYBE ÖLTŐZTESSE AZ EMBERT, A VILÁGOT.
Igen, Jézus sírja előtt tanulhatjuk meg, amit Prohászka püspök
így fogalmazott meg: „...most hajnal van és pirkadás, azután ragyogó napvilág lesz! Most álcák és tökéletlen alakok vagyunk, azután fejlett, tökéletes, szárnyaló lelkek leszünk. Ne mondjátok, hogy
ez lehetetlen! Vegyetek kézbe februárba egy tulipángumót, májusban szedjetek le az eresz alól egy álcagubót, nézzétek meg jól! Ugye
ezek nem maradnak így? Nem, hiszen észszerűtlen, csúnya, buta lét
volna. Nos, valamennyi nemes ösztönötök a halhatatlanságra van
igazítva.” (Prohászka O. Ő. M. 5,73)
Szent Pál apostol is többször hangsúlyozza leveleiben, hogy Jézus húsvéti feltámadása nem csupán egyéni győzelmét jelenti
a halál fölött. Olyan esemény ez, ami befolyásolja az emberiség
egészét. AMINT JÉZUS ÉRTÜNK HALT MEG – ÉPPEN ÚGY
ÉRTÜNK IS TÁMADT FEL. Megnyitott előttünk egy olyan ka-
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put, melyen mi is átléphetünk a megdicsőült élet állapotába. Igaz,
hogy testi feltámadásunk csak a világvégi újjáteremtésben valósul
meg, de itt és most meg kell előznie a lelki feltámadásunkat.
S ez akkor valósul meg, ha kilépünk a hitetlenség, a fölületesség,
a közöny, a bűnös élet sötét sírjából és ahhoz a Jézushoz fordulunk, aki minden ember számára a feltámadás, az új élet kieszközlője. A Feltámadott felénk nyújtja sebhelyes kezét, hogy megnyissa előttünk a lelki szabadság kapuját.
Egy férfi izgatottan ül a vonaton, s láthatóan nagyon bántja őt
j megállni, hogy barátságos útitársainak
valami. Nem is tudja
a fülkében fel ne tárja szomorúságának okát. Elmondja, hogy most sszabadult a börtönből és hazafelé tart.
bűncse
Igaz, bűncselekményével
szégyent hozott a csaez tudomására is hozták azáltal, hogy
ládra és ezt
a börtön
börtönben egyszer sem látogatták meg, alig
n
írtak neki
néhány sort. Ezért szabadulása
előtt llevelet írt családjának, melyben a követk
vetkezőt
javasolta nekik – ha hozzátartozói megbocsátanak neki és visszafogadják
a ccsaládba, akkor ezt következőképpen
ho
hozzák
tudomására: szülővárosa állom
mása
előtt, a vasút mentén terül el csal
ládjuk
földje és ennek a szélén áll egy
ö
öreg
körtefa. Ha megbocsájtanak és
v
visszafogadják,
akkor tűzzenek a faágára egy fehér szalagot. Ha ezt nem teszik meg, akkor ő le sem száll a vonatr és továbbmegy, de még nem tudról
j hová. Ettől a perctől kezdve útitárja,
s vele együtt izgultak és az ablak melsai
le fürkészték a tájat. Végre feltűnt az
lett
is
ismerős
föd, a körtefa és rajta nem egy,
ha
hanem
nagyon sok fehér szalag. A szabad
badult
rab szeméből patakban folytak
kö
a könnyek.
A
Amikor
Jézust eltemették, fehér gyolcsba burkolták a testét. Húsvét hajnalán – üres sírjában – ezzel a fehér leplekkel hirdette meg – FELTÁMADTAM ÉS ÉLEK! Azért
tettem ezt, hogy ti is feltámadjatok a bűnös élet sírjából és a megdicsőült élet örömében és szépségében részesüljetek. Felkötöttem
a megbocsátás fehér kendőit a bűnbánat fájára, hogy ezzel tudomástokra hozzam a lelki és a testi feltámadás lehetőségét.
Minden ember örül, ha sikerül bármilyen rabságból kiszabadulnia. Örvend a fiatal, amikor a szerelem keretében találkozik
azzal, aki életet ajándékoz neki, hogy kiszabadítsa a magány rabságából. Örül az idős ember, ha a hálás szeretet karjaiban talál menedékre.
Így lehetne felsorolni a szabadulások örömét, amelyet Jézus
húsvét hajnalán megtetézett.
Kora reggel még sötét volt és ez a sötétség ma is ott tanyázik körülöttünk. Ám, ha Mária Magdolnával Jézus sírjához sietünk, akkor abban az örömben részesülünk, hogy hitünk és szeretetünk
„körtefájára” maga Jézus tűzi fel lelki és testi feltámadásunk boldogító üzenetét – ÉN VAGYOK A FELTÁMADÁS ÉS AZ ÉLET,
AKI BENNEM HISZ, HA MEGHAL IS, ÉLNI FOG!
Heriban László

Novum Naswod

Nesvadský spoločenský mesačník

Beíratás a 2017/2018-as tanévre
„Elsős leszek
Akár hiszed, akár nem,
Nagyon jó az én kedvem.
Tudod, minek örülök?
Iskolába kerülök...”
Az, aki az anyanyelvi oktatást választja gyermeke számára, a lehető legértékesebbet nyújtja: a gyökereket. Az anyanyelvünk a legszebb, legértékesebb ajándék, amit édesanyánktól kaphattunk. Hiszen ezen a nyelven
beszélt hozzánk, énekelt és mondott mesét az ágyunknál. Magyarul tanított imádkozni és álmodni. A magyar nyelv csodálatos kincseket rejt
a mesékben, népdalokban, népénekekben. Megerősít a családi összetartozásban, a szülőföld iránti szeretetben.
Köztudott, hogy a 6-7 éves gyermek életében óriási fordulatot jelent,
hogy iskolába kerül. Nem csoda, hiszen gyökeresen megváltozik, átalakul az élete. Kötelességei, feladatai lesznek, lerövidül a játékra szánt idő,
s ráadásul teljesen új a közeg is, idegen felnőttek, gyermekek veszik körül.
Megváltoznak a családban is a feléje irányuló elvárások. Ezért iskolánkban olyan légkör kialakítására törekszünk, ahol a gyermekek fokozatosan
szokhatnak hozzá az iskolás élethez, munkához, ahol jól érzik magukat.
Mielõtt a jövendőbeli elsősök a beiratkozásra jönnek, több alkalommal meglátogatják az iskolát. Decemberben a Mikulás-ünnepéllyel indult
az alapiskola iskolai előkészítő programja. A gyerekek különböző foglalkozásokon vesznek részt, amelynek célja megismertetni a gyerekekkel az
iskolai közeget, az iskola hangulatát, felkelteni érdeklődésüket a tanulás

ALAPISKOLA NASZVAD

BEIRATKOZÁS
A 2017/2018-AS TANÉVRE
2017. április 6-án, csütörtökön 12:00 órától – 17:00 óráig
2017. április 7-én, pénteken
12:00 órától – 17:00 óráig

SZERETETTEL VÁRJUK
A BEIRATKOZÓ GYEREKEKET ÉS SZÜLEIKET
AZ ISKOLAI KLUB 38-AS SZÁMÚ TERMÉBEN!
iránt. A játszóházas jellegű foglalkozásokon belül mi is szeretnénk megismerni a jövendőbeli elsősöket, az iskolakezdésüket zökkenőmentessé
tenni. A foglalkozások alatt a nevelőnővel együtt megfigyeljük, felmérjük
a gyermekek képességeit, esetleges hiányosságaikat, melyek kiküszöbölése érdekében szakszerű tanácsokkal látjuk el a szülőket.
Sok szeretettel várjuk mindazokat, akik gyermekük számára a magyar
tanítási nyelvű alapiskolát választják.
Köszönjük iskolánkba és a pedagógusainkba vetett bizalmukat.
Mgr. Holka Gizella, pedagógus
Haris Zsuzsanna, nevelőnő

HMK  MKS  HMK  MKS  HMK  MKS  HMK  MKS 
Termálfürdő
2017. február 23-án a megrendelő – ebben az esetben a község – és a kivitelezők találkozójára került sor azon az ellenőrző napon, melyet a községi
hivatal építésügyi hivatala hívott öszsze a fürdő építésével kapcsolatban.
A rendszerességgel megtartott öszszejöveteleken a községi hivatal vezetősége, és az építésügyi hivatal dolgozói ellenőrzik a kivitelezők munkáját. A hallottak alapján elmondhatjuk, hogy a tervezettnek megfelelően
folynak a munkák a fürdő építésén.
Az elmúlt időszakban helyükre kerültek a nyílászárók, az elektromos vezetékek, de a mennyezet szigetelésére is
sor került, és nem utolsósorban a belső vakolások is megtörténtek. Az ellenőrző napon a központi fűtés szerelésének munkálatai folytak. Az ütemterv szerint márciusban tervezik
a medencék építésének megkezdését, valamint a több mint 100 üdülőtelek áramellátásához szükséges elektromos hálózat lefektetését. Ezt követően a fürdő parkolójának kiépítésére kerül sor, melyre a község pályázatot
nyújtott be a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretén belül. A pályázat kiértékelésére márciusban kerül sor.
***

Naszvadiak Nagyigmándon
A nagyigmándi Magos Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Helyi Művelődési Központ együttműködési terve alapján kézimunka-kiállításra került sor Nagyigmándon, melyet március 15-én nyitottak meg.
A két intézmény ily módon is szeretné a két község közti, már meglévő
testvértelepülési kapcsolatokat tovább mélyíteni. A kiállításon a naszvadi
nyugdíjasklub és a Matica slovenská „Ügyes Kezek” szakkörének tagjai mutatták be alkotásaikat. A kiállítást Prostek Tamásné, a művelődési
ház igazgatója nyitotta meg. A kiállítás anyagának sokszínűsége, látványa
magával ragadta a megnyitó résztvevőit. A több mint 250 kiállított alkotást március 24-ig tekinthették meg a nagyigmándiak.
-HMK-

Termálne kúpalisko
23. februára sa konalo stretnutie medzi objednávateľom, v tomto prípade to bola Obec Nesvady s dodávateľmi počas inšpekčného dňa, ktorý bol
zvolaný stavebným úradom obce a týkalo sa výstavby
kúpeľov. Na pravidelne konaných sa stretnutiach vedenie obecného úradu a zamestnanci odboru výstavby sledujú a kontrolujú prácu dodávateľov. Dá sa povedať, že práce na výstavbe kúpeľov prebiehajú podľa plánu. V nedávnej dobe boli na svoje miesta osadené dvere a okná, elektroinštalácia, ale bola vykonaná izolácia stropu a v neposlednom rade došlo tiež aj
k omietnutiu vnútornej strany budovy. Pri našej návšteve práve prebiehali práce na ústrednom kúrení.
Podľa naplánovaného harmonogramu sa v marci začne s výstavbou bazénov, zavedenie viac ako 100 elektrických prípojov k rekreačným pozemkom. A následne sa začne výstavba parkoviska kúpeľov, na
ktorú obec podala žiadosť
o dotáciu v rámci projektu „ Program cezhraničnej
spolupráce Maďarsko-Slovenská republika”. Prerokovanie žiadosti sa bude
konať v marci.
***

Nesvadčania v Nagyigmánde
Kultúrny dom Magos a knižnica v Nagyigmánde v spolupráci s Kultúrnym strediskom Nesvady na základe plánu spolupráce usporiadala v Nagyigmánde výstavu ručných prác. Slávnostné otvorenie výstavy sa konalo 15. marca. Obe kultúrne inštitúcie aj takýmto spôsobom, chcú naďalej
pestovať partnerské vzťahy medzi družobnými obcami. Na výstave boli
predstavené práce žien Klubu dôchodcov a krúžku „Šikovné ruky” pôsobiacom pri Miestnom odbore Matice slovenskej. Výstavu otvorila riaditeľka kultúrneho domu pani Prosteková. Viac ako 250 vystavených diel
obyvatelia Nagyigmándu mohli obdivovať do 24. marca.
-MKS-
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dést intézett a kormányhoz, hogy visszatérnek-e a harangok a bécsi arzenálból. Az interpelláció szerint a magyar kormánynak sikerült elérnie azt, hogy a háború idején elrekvirált harangokat viszszakapta, legfőbb ideje volna tehát, hogy a cseh-szlovák köztársaság külügyminisztere is megtegye a kellő lépéseket az irányban,
hogy a köztársaság területéről elrekvirált harangokat is visszakapjuk. Annyival is inkább, mert a rekvirálás idején még az amúgy
is csekélyre szabott árakat sem kapták meg az egyházközösségek.”

Novum Naswod
Visszatértek tehát a harangok régi helyükre, a naszvadi templom
tornyába is. S a lélekharang, ha utólag is, elsirathatta végre a szülőfalu mindegyik háborús áldozatát.
Aztán még néhány további, a családra vonatkozó bejegyzés a végén: „Vilmus születet 1927 januvár 11 szerdán, Gyula születet 1930
Junius 9 punkozsd hétfun.” S ahogy lakodalmi bejegyzéssel indul e
különleges krónika, hasonló annak utolsó bejegyzése is, feltehetően az 1906-ban született Dénesre vonatkozóan: „megesküttek ezerkilencszázhuszonhét februvár huszonnyócadikán”.

Maškarný ples v škôlke Nezábudka
Čože by to boli za fašiangy bez maškarného plesu v našej
škôlke? Deti sa nevedeli dočkať tejto pre nich najzábavnejšej
udalosti. Spolu s mamičkami si pripravili masky od výmyslu sveta. Krásne princezné, zvieratká, rozprávkové bytosti
a bojovníci. Bolo čo obdivovať. Vyzdobené triedy v našej
škôlke sa zmenili na rozprávkovú krajinu. Všade bolo počuť štebotanie a smiech detí. Krásne masky sa najprv predstavili a potom sa začala zábava. Deti si zatancovali s učiteľkami a so svojimi kamarátmi. Samozrejme, nechýbalo ani
občerstvenie, pri ktorom si deti mohli doplniť svoju energiu. Aj tento rok sa nám maškarný ples vydaril a tešíme sa
na budúci.
Dominika Gálová,
učiteľka MŠ

8

Novum Naswod

Nesvadský spoločenský mesačník

Jarné upratovanie 2017
Vážený občania, v rámci jarného upratovania zber a drvenie zeleného odpadu sa uskutoční podľa nasledovného harmonogramu ulíc:
3.-4. apríla 2017: Nová, Komárňanská, Ružová, Lipová, Piesková, Hviezdoslavova, Sládkovičova, Orechový rad, Puškinova,
Petőfiho, Jánošíkova, Máchova, Jókaiho, Bajčská, Agátová, Budovateľská, Gaštanový rad, Brezová
5. apríla 2017: Mierová, Slnečná, Jazmínová, Opletalova, Vinohradnícka, Turecká, Tulipánová, Jarmočná, Na kopci, Úzka,
Mlynská, Komenského, Športová, Obchodná, Bélu Bartóka, Vápenná, Jarková, Tatranská, Parková, Nám. slobody
6-7. apríla 2017: Novozámocká, Gútská, Družstevná, Poľná,
Farské pole, Konopné pole, Lúčna, Taránska, Hurbanova, Palárikova, Záhradná, Kalinčiakova, Studená, Pettemská, Hradná, Horná, Hodžova, Kvetná, Hollého, Potočná, Nitrianska, Vodná, Blatná, Pekárenská, Nám. 1. mája, Dlhá, Malá, Krátka, Jazerná.
Nakoľko kapacitné možnosti verejnoprospešných služieb
obce sú obmedzené prosíme každého, aby do 3. apríla 2017 vy-

ložili zelený odpad, lebo stroje a zamestnanci sa už nebudú vracať na očistené miesta.
Veľkoobjemový recyklovateľný odpad môžete odovzdať
v dňoch 7. a 8. apríla 2017 (v piatok a v sobotu v čase od 8:00
do 17:00 hod.) v areály verejnoprospešných služieb obce na
adrese Studená č. 1
Bezplatne môžete odovzdať: elektroniku, chladničky,
mrazničky, sklo, nábytok, papier, kartón, fóliu, plasty, polystyrén.
Ďakujem za spoluprácu.
Zoltán Kelemen

Tavaszi takarítás
és lomtalanítás
2017

Tisztelt lakosok, a tavaszi takarítás és lomtalanítás keretében a növényi hulladék összeszedése és darálása az alábbi
ütemterv szerint zajlik a felsorolt utcákban:

ladékot, mert a gépek és a dolgozók nem fognak még egyszer
visszamenni a már megtisztított helyekre.
A lomtalanítást ideje alatt április 7-8-án (pénteken és
szombaton 8:00 órától 17:00 óráig) az újrahasznosítható
hulladék leadható a gyűjtőudvarban a Hideg utca 1. alatt
(kisüzem): bútor, elektronika, hűtő és fagyasztóládák, üveg,
műanyag, papír, karton, poliészter, fólia.
Köszönöm az együttműködést.
Kelemen Zoltán

2017. április 3-4.: Új, Komáromi, Rózsa, Hársfa, Homokok,
Hviezdoslav, Sládkovič, Diófa sor, Puskin, Petőfi, Jánošík, Mácha,
Jókai, Bajcsi, Agacsos, Építők, Gesztenyesor, Nyírfa utca
2017. április 5.: Béke, Napos, Jázmin, Opletal, Szőlősor,Török,
Tulipán, Vásár utca, Koppok, Szűk utca, Malom, Komenský,
Sport, Üzletsor, Bartók, Meszeskitoló, Gödrök, Tátrai, Park, Szabadság tér
2017. április 6-7.: Újvári út, Gútai, Szövetkezeti, Papföld, Kenderföld, Rét utca, Tarány, Hurban, Palárik, Kertek, Kalinčiak, Hideg, Pettyem, Bogyóvár Felső, Hodzsa, Virág, Hollý, Pataksor, Nyitra sor, Víz utca, Sárad, Pékség, Május 1. tér, Hosszú, Kis,
Rövid,Tó utca.
Mivel a kisüzem lehetőségei korlátozottak, ezért kérünk mindenkit, hogy 2017. április 3-ig rakják ki az elszállítandó zöldhul-
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Labdarúgó-bajnokság –
Majtrovstvá vo futbale

Labdarúgó-bajnokság –
Majtrovstvá vo futbale

Felnőtt csapat – Dospelí

Ifjúsági csapat – Dorast

2017.3.26., 15:00,
Garamkovácsi - Naszvad / Kozárovce - Nesvady
2017.4.2., 15:30,
Naszvad - Nagygyőröd / Nesvady - Velký Ďur
2017.4.9., 15:30,
Óbars - Naszvad / Starý Tekov - Nesvady
2017.4.16., 16:00,
Naszvad - Zsitvabesenyő / Nesvady - Bešeňov
2017.4.23., 16:00,
Ipolyszalka - Naszvad / Salka - Nesvady
2017.4.30., 16:00,
Naszvad - Hetény / Nesvady - Chotín
2017.5.7., 16:30,
Gyarak - Naszvad / Kmeťovo - Nesvady
2017.5.14., 16:30,
Naszvad - Ógyalla / Nesvady - Hurbanovo
2017.5.21., 17:00,
Nagysalló - Naszvad / Tekovské Lužany - Nesvady
2017.5.28., 17:00,
Naszvad - Bellegszencse / Nesvady - Podhájska
2017.6.3., 17:00,
Marcelháza - Naszvad / Marcelová - Nesvady
2017.6.11., 17:00,
Naszvad - Hontfüzesgyarmat / Nesvady - Hontianská Vrbica
2017.6.18., 17:00,
Ekel - Naszvad / Okolična na Ostrove - Nesvady

2017.3.25., 15:00,
Csata – Naszvad / Čata – Nesvady
2017.4.1., 15:30,
Naszvad - Párkány / Nesvady - Štúrovo
2017.4.8., 15:30,
Garamkálna - Naszvad / Kalná nad Hronom - Nesvady
2017.4.15., 15:30,
Naszvad - Garamszentgyörgy / Nesvady - Jur nad Hronom
2017.4.22., 16:00,
Ipolyszalka - Naszvad / Salka - Nesvady
2017.4.29., 16:00,
Naszvad - Komáromszentpéter / Nesvady - Svätý Peter
2017.5.6., 10:30,
Gyarak - Naszvad / Kmeťovo - Nesvady
2017.5.13., 16:30,
Naszvad - Szőgyén / Nesvady - Svodín
2017.5.20., 17:00,
Bánkeszi - Naszvad / Bánov - Nesvady
2017.5.27., 17:00,
Naszvad - Muzsla / Nesvady - Mužla
2017.6.3., 17:00,
Udvard - Naszvad / Dvory nad Žitavou - Nesvady
2017.6.10., 17:00,
Naszvad - Kürt / Nesvady - Strekov
2017.6.17., 10:00,
Ipolyság - Naszvad / Šahy - Nesvady

V. liga, kelet - východ

V. liga, kelet - východ

Diákcsapat – Žiaci / IV. liga

Kézilabda - Hádzaná
1. liga

Nők – Ženy
2017.3.25.,
Nesvady Imeľ/Naszvad Imely - Šurany
2017.4.1.,
Zlatná/Csallóközaranyos - Nesvady Imeľ/Naszvad Imely
2017.4.8.,
Nesvady Imeľ/Naszvad Imely – Michalovce jun.
2017.4.22.,
Košice - Nesvady Imeľ/Naszvad Imely
2017.4.29.,
Nesvady Imeľ/Naszvad Imely – Bánovce
2017.5.6.,
Močenok - Nesvady Imeľ/Naszvad Imely
2017.5.13.,
Nesvady Imeľ/Naszvad Imely – Hlohovec

ANNO...
T. Szerkesztő úr!
Méltóztatik-e tudni, mennyibe kerül a mai dicső kormány idejében egy egyszerű kérdés, melyet valaki valamely hivatalos emberhez intéz? tessék esetemet megolvasni s becses lapjába is kérem közölni, másoknak okulására!
Egyik hivemnek fiát, ki szerencsétlenül börtönbe került, verekedés miatt,
a komáromi fogházból hirtelenül a váci kerületi börtönbe tették át. Az apa
vigasztalhatlan volt, hogy most már fiát nem is láthatja; s hol panaszkodjék
a szegény paraszt ember, ha nem lelkészénél? én vigasztaltam is és mondtam, hogy lehetőleg segitek dolgán. Levelet irtam tehát a váci börtön igazgatójának, egyszerüen kérdezvén: mivel minden háznál más a szokás, legyen szives megirni: hogy a váci börtönben a rabokat a rokonoknak szabad-e meglátogatni, és mikor? azaz mely napon?
Néhány nap mulva kaptam feleletet, hogy Nro §. szerint havonkint egyszer bármely napon lehet a rabot meglátogatni. — Ez történt mult őszszel!
S ime most februar hóban kapok a komáromi illetékhivataltól fölhivást,
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2017.03.25., 13:00,
Komáromszentpéter - Naszvad / Svätý Peter - Nesvady
2017.04.01., 13:30,
Naszvad - Hetény / Nesvady - Chotín
2017.04.08.,
Naszvad – szabadnapos / Nesvady – voľno
2017.04.15., 14:00,
Imely - Naszvad / Imeľ - Nesvady
2017.04.22., 14:00,
Naszvad - Ekel / Nesvady - Okoličná n/O.
2017.04.29., 14:00,
Nemesócsa - Naszvad / Zemianska Olča - Nesvady
2017.05.06., 15:00,
Naszvad - Búcs / Nesvady - Búč
2017.05.13., 15:00,
Csallóközaranyos - Naszvad / Zlatná n/O. - Nesvady
2017.05.20., 15:00,
Naszvad - Megyercs / Nesvady - Čalovec
2017.05.27., 15:00,
Bátorkeszi - Naszvad / Bátorové Kosihy - Nesvady
hogy: N.N. rab meglátogathatása iránt benyujtott kérvény ügyében fizessek bélyeget 50 krt — fölemelt illetékbüntetést 1 frt 50 krt, összesen 2 frtot!
Méltóztatik előadásomból látni, hogy én kérvényt be nem adtam, azaz látogathatásért nem folyamodtam, a börtönigazgatóság engedélyt nem adott,
mert hisz megadja kérvény nélkül az idézett §! de látszik, hogy az illeték-§okat lehet nyujtani, mint a bőrt!
Természetes, hogy a 2 frtot lefizettem, mert ha appellálok, prókátor kell, a ki
utba igazit, s igy ha nyerek is, még többet vesztek.
Azért kérem még egyszer a Tekintetes Urat, sziveskedjék ezt az esetet becses
lapjába fölvenni, nehogy valaki pl. valamelyik miniszteri büróhoz kérdést
intézzen, vagy tán valamely ajtón kopogjon, szabad-e bemenni ? — stempli nélkül! mert majd citálják a §-t, hogy a kérdés- vagy ajtókopogásért hány
forintot kell fizetni?
Maradok hazafiui tisztelettel
Naszvad, 1884. március 3.
lekötelezett szolgája
Fehér János, plébános.
(Budapesti Hirlap, 1884. március 3.)

Novum Naswod
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Pravidlá súťaže:
» nákup mliečnych výrobkov Rajo, a.s.,
alebo Agrotami a.s., v hodnote nad 3 €,
v predajniach COOP Jednoty Nové Zámky, s.d., alebo

» nákup výrobkov MECOM Group s.r.o., Danubius, s.r.o.
- v predajniach COOP Jednoty Nové Zámky, s.d. nad 3 €,
- v prenajatých priestoroch Jednoty nad 7 € alebo

» nákup ľubovoľného tovaru nad 15 €
v predajniach COOP Jednoty Nové
Zámky, s.d.

Po splnení jednej z vyššie uvedených podmienok v období trvania súťaže vhoďte pokladničný blok s vyplnenými kontaktnými údajmi (meno, priezvisko, adresa, tel. číslo) do pripravenej urny na predajni do 16.4.2017.

Porsche Nové Zámky
1DMYlĨÙtSUHGDMFDDVHUYLVYR]LGLHO VW YUHJLyQH

Súťažiaci zapojením sa do súťaže, ktorá sa uskutočnila v predajniach COOP Jednoty Nové Zámky, s.d. od 24.3. do 16.4.2017, dáva organizátorovi súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa a tel. číslo pre potreby súťaže v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a v prípade jeho výhry súhlasí s poskytnutím
svojich osobných údajov tretím osobám za účelom odovzdania výhry. V prípade hodnoty výhry nad 350 €, je výherca povinný zdaniť výhru v zmysle § 8 ods. 10 zákona č. 595/2003 Zbierky zákonov o dani z príjmov. Pri zdanení výhier vo vyššej hodnote ako 350 eur sa zdaňuje len suma, ktorá prevyšuje 350 eur. Výherca je povinný zdaniť výhru v daňovom priznaní
do 31. marca nasledujúceho roka po obdŕžaní výhry.
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Társasági rovat –
Spoločenská rubrika
ÚJSZÜLÖTTEK –
VITAJTE MEDZI NAMI

$SUtOÉSULOLV

Liliana Horváthová, Viktor Sedlák,
Žofia Sláviková, Marcus Lakatos,
Hanna Balážová


352*5$029È3218.$0ĥ625$-È1/Ï
/DQSDUW\)LIDSDUW\
179SUHPLpUDVORYSURJUDPX
1iYãWHYDGLYDGOD%XGDSHVW
179SUHPLpUDPDćDUHSUt]DVORYSURJUDPX
3UHGDMYRYHĐNHMViOH
9HĐNRQRþQp]Y\N\DWUDGtFLH.QLåQLFD
'HĖ=HPHSUHGQiãNDSUHGHWL=â.QLåQLFD
-XELOHMQiYêVWDYD-~OLXVD'påLKR
179UHSUt]DVORYDPDćSURJUDPX
'HĖVYHWRYpKRWDQFD&VHPDGRN
'LYDGHOQpSUHGVWDYHQLH&VHPDGRN
179SULDP\SUHQRV]R]DVDGQXWLD2=
179UHSUt]DPDćDVORYSURJUDPX
6WDYDQLHPiMD'RPĐXGRYêFKWUDGtFLt
3RFKRGKXViURY

SUHGNXOW~UQ\PGRPRP
ýDNiPH9iVQDSUHGVWDYHQLH
+XV]iURNIHOYRQXOiVD
DNXOW~UKi]HOĘWW

9iUMXNgQ|NHWDEHPXWDWyUD

/DQSDUW\)LIDSDUW\
179V]ORYiNQ\HOYĦPĦVRUD
6]tQKi]OiWRJDWiV%XGDSHVW
179PDJ\DUpVV]ORYiNQ\HOYĦPĦVRUD
9iViUDQDJ\WHUHPEHQ
+~VYpWLQpSV]RNiVRN.|Q\YWiU
$)|OG1DSMDHOĘDGiV.|Q\YWiU
'påL*\XODMXELOHXPLNLiOOtWiVD
179V]ORYiNpVPDJ\DUQ\HOYĦPĦVLVPpWOpVH
$7iQF9LOiJQDSMD&VHPDGRN
9LUiJHVĘV]tQKi]LHOĘDGiV&VHPDGRN
179N|]YHWtWpVD]|QNRUPiQ\]DWOpVpUĘO
179PDJ\DUpVV]ORYiNQ\HOYĦPĦVRUDLVP
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WHO IDFHERRNKPNPNV
HPDLOKPNPNV#JPDLOFRP

ELTÁVOZTAK KÖZÜLÜNK –
OPUSTILI NÁS
Koczó István (51), Ján Kiss (71)

OZNAM – FELHÍVÁS
Verejnoprospešné služby obce Nesvady
prijme do pracovného pomeru vodiča
s platnými dokladmi na kategóriu vozidiel
skupiny C a dokladmi strojníka.
Informácie na telefónnom čísle: 0905 344 398.
A naszvadi Közszolgáltatások Üzeme
érvényes, C kategóriás jogosítvánnyal
és gépkezelői papírokkal rendelkező
munkatársat keres. Információ
a következő telefonszámon: 0905 344 398

HIRDETÉS  OZNAM
A parapszichológia módszereivel is meg
lehet határozni a fizikai test betegségeit.
El lehet jutni az okhoz, ami ezt okozza
és fel lehet oldani azt.
Erre különböző módszerek vannak.
Alkalmazásukkal a fizikai test gyógyul,
a lélek megnyugszik.
Harmóniába kerül a test - lélek - szellem.
Dobosi Rozália - parapszichológus
mester, lelki segítséget kínálok:
- energetikai kezelések
- érzelmi és fizikai blokkok oldása
- aura és csakrák tisztítása, harmonizálása
- lelki terápiák formájában.
Mindenkit sok szeretettel várok Naszvadon,
Üzletsor 7. alatt.
Tel.: 0917 955 222


Aj metódami parapsychológie sa dajú určiť
choroby fyzického tela.
Dá sa dopracovať k dôvodom,
ktoré ich zapríčiňujú a dajú sa prekonať.
Na to sú rôzne spôsoby. Ich použitím
sa fyzické telo ozdraví a duša sa upokojí.
Telo - duša - duch sa dostanú do harmónie.
Rozália Dobosi - majster parapsychológ,
ponúka duševnú pomoc:
- energetické ošetrenia
- uvoľnenie emocionálnych
a fyzických blokov
- očistenie a harmonizácia aury a čakry
- vo forme duševných terapií.
Každého srdečne očakávam
v Nesvadoch na Obchodnej ul. 7.
Tel.: 0917 955 222
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