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A naszvadi képviselő-testület 33. ülésére 2021. június 24-én került sor a városi hi-
vatal nagy üléstermében, négy napirendi ponttal.

Az ülés elején Šáteková Andrea hivatalvezető arról tájékoztatott, hogy a termálfür-
dő június 1-től újra üzemel és a naszvadi lakosoknak kedvezményes belépődíjat ajánla-
nak fel. A városháza egy kedvezménykártya kiadásán is dolgozik. Tájékoztatást kaptunk 
arról, hogy a mobil mintavételi állomások működése az érvényes szerződések alapján 
június 30-án megszűnik. Az előzetes népszámlálási adatok alapján városunknak 5 021 
lakosa van.

A hivatalvezető bevezetője után Daráž Árpád rendőrparancsnok beszámolóját hall-
gatták meg a képviselők, majd jóváhagyták a képviselő-testület és a főellenőr második 
félévi munkatervét. Az ülésekre augusztus és december kivételével minden hónap utolsó 
csütörtökén kerül sor. 

Ezután a kulturális bizottság elnöke, Pinke Ivett a Naszvadi Napok szervezéséről és 
anyagi hátterének biztosításáról adott tájékoztatást. Az egyes műsorszámok időrendjének 
véglegesítése megtörtént, az eseményt a városi költségvetésből és egy európai uniós pá-
lyázatból finanszírozzák majd.

Az egyéb pontokban tájékoztatást kaptunk az üdülőtelkek értékesítésére májusban 
meghirdetett versenytárgyalás eredményéről. A még megmaradt három telek közül ket-
tőt vettek meg összesen 64 340 euró értékben. A továbbiakban a testület előbb Kovači-
cová Eva fodrászatának bérleti szerződését hosszabbította meg az egészségügyi központ 
épületében, majd Pém Bódis Aurélia kérelmét hagyta jóvá, aki angolnyelv-oktatás céljá-
ból bérel majd helyiséget. A Sport utca 4. alatti 27 lakásos bérház bérleti szerződéseinek 
meghosszabbítását is megszavazta a testület a három legrégebbi (2006-tól) bérlő, Mátyus 
Katalin, Dobosi Erika és Čontoš Ján részére. Ugyanitt a 14. sz. lakást Fördős Zuzana kapta 
meg július elsejétől. A Recro kft. bérleti szerződésének meghosszabbítását is jóváhagyta 
a plénum. 

A továbbiakban az építésügyi bizottságnak a város területrendezési tervének meg-
változtatására vonatkozó javaslatáról kaptunk tájékoztatást. A javasolt változtatásokat 11 
pontban foglalták össze és egy térképvázlat segítségével ábrázolták. Ezek az átalakítások, 
innovációk főleg az új családi házak, parkolók építése, új utcák létrehozása, kerékpárutak 
és üdülőzónák kiépítése miatt szükségesek.

A képviselők ezután a Naszvad és Imely közös víztisztító állomásának korszerűsí-
téséről (kapacitásának bővítéséről) szóló megállapodás finanszírozásáról kaptak tájékoz-
tatást. A fejlesztés 231 052 euróba kerül, ehhez Naszvad 160 345, Imely 70 707 euróval 
járul hozzá. A munkálatok júliustól októberig tartanak, kivitelezőjük a JRP trade kft. lesz.

A testület hozzájárult az üdülőövezet műszaki felszereltségét célzó, nem visszatérí-
tendő anyagi támogatás társfinanszírozásához is. A projekt a hétvégi házak közötti járda 
továbbépítésére vonatkozik. A járda kb. 370 m hosszú lesz és 37 891 euróba kerül. 

A képviselő-testület két telekvásárlási kérvénnyel is foglalkozott. Az egyik igénylő 
Jozef Ondruš, a Naszvadi Turisztikai és Idegenforgalmi Társulás elnöke, aki mintegy 3 
300 négyzetméteres területen többfunkciós épület (üzlet, mosoda, tekepálya, információs 
központ, étterem, tárgyalóterem stb.) építését tervezi, a másik Peter Dvorszký, ő 
gyógyközpontot építene egy kb. 23 áras parcellán. A testület nyilvános versenytárgyalás 
útján javasolta a szóban forgó ingatlanok eladását.

Végezetül Decsi Attila igazgató a Thermál Nesvady kft. válságkezelési intézkedéseit, 
Pinke Ivett pedig az óvodai beiratkozások adatait ismertette. Az ülés 19 órakor fejeződött 
be. A képviselő-testület egyhónapos nyári szünet után, augusztus 12-én ülésezik újra.

Pinke Ivett

Ďalšie zasadnutie nesvadského mestského zastupiteľstva sa konalo 24. júna 2021 vo 
veľkej zasadačke mestského úradu a malo na programe štyri body.

V úvode prednostka Andrea Šáteková informovala o znovuotvorení termálneho 
kúpaliska dňom 1. júna, pričom obyvateľom Nesvád sa poskytne zľavnené vstupné a pra-
cuje sa aj na vydaní karty výhod. Odznela aj správa, že v súlade s uzavretými zmluvami 
30. júna ukončia činnosť mobilné odberné miesta. Sú známe predbežné výsledky sčíta-
nia obyvateľstva: naše mesto má 5 021 obyvateľov.

Po slovách prednostky si poslanci vypočuli správu veliteľa mestskej polície Árpáda 
Daráža, po nej schválili pracovný plán zastupiteľstva a hlavného kontrolóra na druhý 
polrok. Okrem augusta a decembra sa zasadnutia budú konať vždy v posledný štvrtok 
v mesiaci.

Potom podala informáciu o organizačnom a finančnom zabezpečení Nesvadských 
dní predsedkyňa komisie školstva a kultúry Iveta Pinkeová. Program i harmonogram 
podujatia je zostavený a schválený, finančné krytie pochádza z mestského rozpočtu a 
zdrojov Európskej únie.

V rôznych bodoch sa poslanci oboznámili s výsledkom májovej verejnej obchodnej 
súťaže na predaj rekreačných pozemkov. Zo zostávajúcich troch parciel sa predali dve za 
celkovú cenu 64 340 eur. V ďalšom priebehu zastupiteľstvo najskôr predĺžilo nájomnú 
zmluvu pre kaderníctvo Evy Kovačicovej v budove zdravotného strediska, potom 
schválilo žiadosť Aurélie Pém Bódis o prenájom miestnosti za účelom výučby anglického 
jazyka. Zastupiteľstvo odsúhlasilo aj predĺženie zmlúv pre troch nájomcov, ktorí bývajú v 
nájomných bytoch na Športovej ulici č. 4 najdlhšie (od roku 2006): Katarínu Mátyusovú, 
Eriku Dobosiovú a Jána Čontoša. Na rovnakej adrese, čiže v 27-bytovom nájomnom 
dome bol pridelený byt č. 14 Zuzane Fördősovej, a plénum schválilo predĺženie nájomnej 
zmluvy aj pre spoločnosť Recro.

Ďalej si poslanci vypočuli informácie k návrhu na zmenu územného plánu mesta 
predloženého komisiou výstavby a územného rozvoja. Navrhované zmeny sú zahrnuté 
do 11 bodov a sú znázornené na grafickej predlohe. Tieto úpravy a inovácie sú potrebné 
pre výstavbu rodinných domov, parkovísk, pre vznik nových ulíc, vybudovanie cyklotrás 
a rekreačnej zóny.

Potom poslanci boli informovaní o financovaní dohody o rozšírení kapa-
city spoločnej čističky odpadových vôd Nesvád a Imeľa. Intenzifikácia bude stáť 231 
502 eur, z čoho príspevok Nesvád predstavuje 160 345 eur a podiel obce Imeľ 70 707 
eur. Práce sa začnú v júli a budú trvať do októbra, realizátorom je firma JRP trade.

Plénum podporilo aj spoluúčasť na nenávratom finančnom príspevku určenom na 
výstavbu chodníku v rámci projektu Technická vybavenosť pre rekreačné domy v areáli 
kúpeľného centra. Chodník bude mať dĺžku 370 metrov a jeho hodnota je 37 891 eur.

Zastupiteľstvo sa v ďalšom bode zaoberalo dvomi žiadosťami o predaj nehnuteľ-
nosti. Prvým záujemcom je Jozef Ondruš, zástupca Združenia cestovného ruchu a tu-
rizmu Nesvady, ktorý na ploche približne 3 300 štvorcových metrov plánuje postaviť 
multifunkčnú budovu s obchodom, bowlingom, informačným strediskom, reštauráciou, 
konferenčnou miestnosťou, druhým Peter Dvorszký, so záujmom o 23-árový pozemok, 
kde má vybudovať centrum komplementárnej medicíny. Zastupiteľstvo sa uznieslo na 
vyhlásení verejnej obchodnej súťaže na predaj predmetných nehnuteľností.

Na záver vystúpil riaditeľ Attila Decsi a oboznámil poslancov s protikrízovými 
opatreniami prijatými v spoločnosti Thermál Nesvady, kým Iveta Pinkeová referovala 
o zápise do materských škôl. Zasadnutie sa skončilo o 19. hodine, najbližšie rokovanie 
mestského zastupiteľstva sa uskutoční po mesačnej prestávke dňa 12. augusta.

Preklad: Zoltán Takács

Beszámoló a 33. ülésről

Mindenkit érint – Týka sa to každého
Správa z 33. zasadnutia



Novum Naswod Nesvadský spoločenský časopis

3

2021. augusztus 20.
péntek, 1900 óra

Zsíros kenyér 
és a büfé

biztosított!

Helyszín: Helyi Művelődési Központ udvara

Ünnepi beszédet mond:

Petneházy Attila 
Magyarország, magyar-magyar kapcsolatokért felelős miniszteri biztosa.

Az ünnepi műsor után a komáromi 

Locomotiv Revival Band 
zenekar élő nagykoncertjét tekinthetik meg.

A rendezvény 
támogatói:

Mindenkit szeretettel vár a rendezőség, a Csemadok helyi szervezete, 
a Naszvadiak Polgári Egyesülete és a Novum Naswod PT!

Csoóri Sándor Alapó á

Novum Naswod PTNovum Naswod PT

Naszvad Önkormányzata Bethlen Gábor Alap

Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkárság
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Program podujatia -  A rendezvény műsora

Piatok 1O.O9.2O21 - Péntek 2O21.O9.1O. 

09.00 - Bežecká súťaž pre deti - (centrum mesta) 

            Futóverseny gyermekeknek - (város központja)

12.00   Kvíz pre deti o EÚ
            Kvíz gyermekeknek az EÚ-ról
            (budova základnej školy - alapiskola épülete)

15.00 - Stretnutie bývalých žiakov ZŠ 
            s vyučovacím  jazykom maďarským 
            (aula ZŠ Nesvady)

            Naszvadi Alapiskola volt diákjainak 
            találkozója 
            (iskola díszterme)

17.00 - Uvítanie účastníkov partnerskej spolupráce 
            
            (mestský úrad - városi hivatal)
       
18.00 - Slávnostné zasadnutie
            mestského zastupiteľstva
            Ünnepi önkormányzati ülés
            (priamy prenos NTV - az NTV élő közvetítése )

20.00 - TNT - koncert
            (javisko na nádvorí kultúrneho domu
               nagyszínpad a kultúrház udvarán)
 
22.00 - Disco - Dj. Szemi 
               (malé javisko na nádvorí kultúrneho domu
               kisszínpad a kultúrház udvarán)

           
14.00 - Detský dvor - Játszóudvar (14.00 - 18.00)
                (nádvorie kultúrneho domu - kultúrház udvara)
                

14.30 - Kladenie vencov k Pamätníku Nesvadčanov
            Koszorúzás a Naszvadiak Emlékművénél

15.00 - Kľúč k úspechu súdržnosti EÚ - prednáška    
            EÚ kohéziós politika sikerének kulcsa - előadás
            (sieň mestského úradu - városháza díszterme)

15.00 - Futbalový zápas: Starí páni Nesvady - Rém 
            
            (futbalové ihrisko - futballpálya)

16.00 - Spektrum ľudového umenia
            Népművészeti kavalkád
            vystúpia / fellépnek: 
               Csemadok, Matica slovenská, 
               Klub dôchodcov - Nyugdíjasklub, 
               Citarový súbor - Viza - citerazenekar
            (nádvorie kult. domu -  kultúrház udvara)

08.00 - Nesvadské trhy a hody 
            Naszvadi búcsú és vásár
            (námestie - főtér)

08.00 - Cirkevné bohoslužby
            Vasárnapi istentiszteletek

14.00 - Stretnutie na dvore Domu ľudových tradícií
            Prezentácia výrobkov Nesvadčanov
            (ochutnávka jedál, výstavy, hudba, ľudové hry pre deti)

            Tájházi Randevú
            Naszvadiak termékbemutatója
            (ételkóstolás, kiállítások, zene, népi gyermekjátékok)
                

16.00 - Majstrovský futbalový zápas
            Bajnoki labdarúgó-mérkőzés 
            (futbalové ihrisko - futballpálya)

18.00 - Majstrovský hádzanársky zápas
            Bajnoki kézilabda-mérkőzés 
            (športová hala - sportcsarnok)

NESVADSKÉ  DNI - NASZVADI  NAPOK
  1O.-12. O9. 2O21  -  2O21.O9.1O -12.  

Sobota 11.O9.2O21 - Szombat 2O21.O9.11. 

 

17.00 - Otvorenie výstavy umeleckého fotografa 
            PÁLA VICZIÁNA s názvom: „čízMA na stole 6"
            VICZIÁN PÁL  BUDAPESTI FOTÓMŰVÉSZ
            „csízMA az asztalon 6” című kiállítása
            
         
17.30 - Vyhodnotenie súťaže vo varení
            a  najkrajšie miesto na varenie
            A főző - és a legszebb főzőhely 
            versenyek kiértékelése
            (nádvorie kultúrneho domu - kultúrház udvara)

18.30 - Vystúpenie skupiny Kandráčovci
             Kandráčovci zenekar fellépése
                (nádvorie kultúrneho domu - kultúrház udvara)

20.00 - Veselica-Mulatság-Régi Csibészek
             (nádvorie kultúrneho domu - kultúrház udvara)

20.00 - Veselica - Mulatság 
              (trhovisko - piactér)
            
           

Nedeľa 12.O9.2O21 - Vasárnap 2O21.O9.12. 

Labdarúgó-mérkőzés: Öregfiúk Naszvad - Rém

Partnerská spolupráca - kľúč k úspechu súdržnosti EÚ     
Partner cooperation – key to the success of EU cohesion

Partneri együttműködés - az EÚ kohéziós politika sikerének kulcsa

Partneri együttműködés résztvevőinek fogadása (miesto/hely: výstavná sieň kult. domu -  kultúrház kiállítóterme)

08.00 - Nesvadské trhy a hody 
            Naszvadi búcsú és vásár
            (námestie - főtér)

09.00 - Otvorený deň v základnej škole slovenskej
            Nyitott nap a szlovák tannyelvű iskolában

09.00 - Jubilejný hádzanársky turnaj   
            Jubileumi kézilabda-torna 
            (športová hala - sportcsarnok)

10.00 - Vernisáž 11. ročníka fotosúťaže Nesvadčanov 
            Naszvadiak 11. fotóversenyének megnyitója
            (vestibul kult. domu - kultúrház előcsarnoka) 

11.00 - „Minulosť a súčasnosť” - Otvorenie výstavy 
            30. výročie vzniku Matice slovenskej v Nesvadoch

            „Múlt és jelen” - Kiállításmegnyitó
             A Matica slovenská megalakulásának 30. évfordulójára 
                (miesto/hely: klub Matice slovenskej)

12.00 - Gastronómia národov
             Nemzetek gasztronómiája
                (nádvorie kultúrneho domu - kultúrház udvara) 
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A nyári szezonban világszerte útra kelnek az embe-
rek és idegen tájakon keresik a kikapcsolódást, a felü-
dülést és a pihenést. Ennek az általános emberi igény-
nek gyökerei Márk evangéliumában találhatók, amikor 
Jézus ezt mondja apostolainak: „Jöjjetek félre egy ma-
gányos helyre és pihenjétek ki magatokat egy kicsit.“ 
(Mk 6,31). Jézus két okból vonul vissza apostolaival. 

Az egyik - Keresztelő Jánost bebörtönözte Heródes 
és aztán lefejeztette. A haláleset mindig megállítja az 
embert a gondolkodásban, érzelmeiben, cselekedetei-
ben. A halál ugyanis élesen belevág a körülményeibe 
és kérdéseket tesz fel. S ezt az állapotot az embernek 
magának kell feldolgozni.

Testvéreim, vannak más lelkiállapotok is, amelyek 
magányba viszik az embert. Megrázkódtató helyzetek, 
amikor ártatlanul vádolják bűnökkel; kudarcok érik; 
kiteszik az állásból; munkanélkülivé válik. Vissza kell 
vonulni a nyilvánosságtól és a magányban kell megol-
dani minden nehézséget. 

A másik motiváció a pihenésre az apostolok visz-
szatérése missziós útjukról és az arról való beszámoló: 
„...mindnyájan beszámoltak, hogy mi mindent tettek 
és mit tanítottak“(Mk 6,30).

De azért is visszavonultak, mert sokan jöttek-men-
tek, és nem maradt idejük arra, hogy egyenek valamit. 
Igényelték a kikapcsolódást és a pihenést. A folyamatos 
munka, az igénybevétel a szervezés, a különböző dol-
gokra való figyelés, az emberekkel való foglalkozás; a 
stressz szigorúan követeli, hogy időszakonként abba 
kell hagyni a tevékenységet, és vissza kell vonulni egy 
magányos helyre. Elvonulni a nyilvánosságtól, kiemel-
kedni a rohanó munkatempóból. Ezt kívánja az ember 
egészsége a lélek harmóniája, kiegyensúlyozott állapo-
ta. 

Ehhez viszont le kell győzni a súlyos kísértést, a 
folyamatos aktivitás kényszerítő erejét. Mert hátrányt 
szenved a hivatás, a munkaterület, a tökéletes feladatok 
végzése. S ezek az érvek oly súlyosan hatnak, hogy ne-
hezen szakítjuk ki magunkat a stressz hatása alól.

Kedveseim, Jézus – amint ezt ismerjük az evangéli-
umokból – végrehajtja az elhatározást, bár az emberek 
kitartóan keresik Őt. Otthagyja őket, bár ezért sokan 
csalódnak benne. De Ő fontosabbnak tartja, hogy visz-
szavonuljon, hogy Ő maga is az apostolaival együtt re-
generálódjon, a zaklatottságtól megnyugodjon. Példát 
ad az aktivitásban túlhajszolt embereknek hogy tudja-
nak önmaguknak megálljt mondani.

S hova vonul vissza Jézus apostolaival együtt? A 
pusztába. Hogy magukban legyenek, ne érje őket vá-

ratlan meglepetés, ne zavarja őket senki. Jelképesen az 
én pusztám lehet a lakásom, a kertem egy szöglete, 
amikor nem vagyok itthon senkinek sem. Vagy el-
utazhatok egy ismeretlen helyre, kikapcsolom a mo-
biltelefonomat, a számítógépemet, az internetet. 

S mit tesz Jézus a pusztában? Testileg kipiheni ma-
gát, felüdül és felfrissül. Lelkileg pedig töltekezik imá-
val, elmélkedéssel, magába szállással, átgondolja beszé-
deit, tanítását, milyen csodákat tegyen, hová menjen és 
miként gyógyítson.

Testvéreim, a hétköznap embere is a pusztában, a 
magányban átgondolja tevékenységét, az intézkedéseit, 
szervezési feladatait. Helyre teszi a tévedéseit, továbbá 
átgondolja emberi kapcsolatait. Erkölcsileg gazdagít, 
erősít vagy felhígít, sőt rombol. Kielégítő-e a türelmem; 
elviselem-e hozzátartozóimat, munkatársaimat, alkal-
mazkodom-e hozzájuk; nem vagyok-e túlságosan önző 
vagy kényelmes, esetleg hatalmaskodó diktátor? 

A magányban átgondolom az Istenhez való viszo-
nyomat – megadom-e az én Uramnak megillető tiszte-
letet; az Atyámnak kijáró gyermeki bizalmat? Elmélye-
dek az isteni tanításban, az Ő szemszögéből nézem az 
eseményeket. Beszélgetek Vele s megtapasztalom, hogy 
mennyire törődik velem; szeret engem, erősít, vigasztal 
és bíztat.

Kedveseim, a puszta csendje így beszédes lesz a hall-
gatásban. Kicseréli az embert, aki más hangulattal, vi-
selkedéssel tér vissza a környezetébe.

Mindnyájuknak kívánom, hogy ezt a változást tud-
juk e hátramaradt szabadsági napokban átélni.

Mgr. Heriban László,
katolikus plébános

Hitélet
A lelki turizmus
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Kézi aratás, ahogy a nagyapáink csinálták
Az aratás a legnehezebb mezőgazdasági munka - a 

földművelők még napjainkban is kellő komolysággal 
és odafigyeléssel csinálják. Az aratás az életet, a min-
dennapi megélhetést biztosítja. A mindennapi kenyér 
a régi parasztok és a hívő katolikusok szemében Isten 
ajándéka. Ezáltal a körülötte elvégzett nehéz munkát 
is tisztelték, értékelték. Általában úgy tartották, hogy 
Péter-Pálkor megszakad a gabona töve, lassan megkez-
dődhet az aratás. Jött július 2-a, Sarlós Boldogasszony 
napja, amikor az emberek misére mentek, hogy áldást 
kérjenek az előttük álló nehéz munkához. Sőt, az arató-
szerszámaikat is a templom falához támasztották, hogy 
azokra rászálljon az áldás.

Kenyérgabonából a jobb földeken búzát, máshol 
rozst termeltek. A terméshozamok gazdánként változ-
tak, attól függően, milyen vetőmagot használt, milyen 
volt a talajművelés és a szántóföld termőképessége. Az 
észszerűen és jól gazdálkodók parcellái kitűntek a töb-
bi közül. Fajta tekintetében Naszvadon a bánkúti ill. a 
tiszavidéki fajtákat részesítették előnyben. A termés-
hozamot keresztekre vetítve tartották számon. Ha 1-1 
kereszt megadta a 30-50 kg-ot, azt már jónak tartották.

Az aratás nemcsak mint munkavégzés volt jelen, 

hanem mint kereseti lehetőség is, együttműködés a 
gazdák és a munkások között. A kisebb gazdák az ara-
tást maguk végezték. A nagygazdák és középgazdák 
egy része viszont aratókat fogadott. Péter-Pál napjára 
az aratási megállapodások megszülettek, amelyben 
rögzítették mind a két fél kötelezettségeit. Az aratók a 
learatott gabona kilencedét vagy tizedét kapták, attól 
függően hogyan egyeztek meg. A naszvadi gazdák ma-
guk is részt vettek az aratásban. Az aratás akkor ment 
jól, ha azt hárman végezték: az arató, a marokszedő és a 
kötöző. Ezenkívül pedig főleg gyerekek voltak a vízhor-
dók, akik a munkásoknak a szántóföld széléről hord-
ták a vizet inni. A learatott gabonát keresztekbe rakták. 

Naszvadon 13 kévét raktak egy keresztbe, háromszor 
négyet, kalászával egymásra rakva, a tizenharmadik 
pedig volt a papkéve, ami a pap jussa volt. Naszvadon 
2 ilyen rakat jelentett egy keresztet, tehát ilyen kettős 
keresztbe 26 kéve került. Az aratást napkeltétől-nap-
nyugtáig végezték és jó idő esetén nem tartott tovább 3 
hétnél. Mivel a termés betakarítása a legnagyobb figyel-
met igénylő dolog volt akkor is és most is a közösség 
életében, az egész falu apraja-nagyja részt vett benne 
és az aratás végeztével az áldomáson vagy az aratóün-
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nepen együtt is mulatott, együtt adtak hálát az Istennek 
a termésért. Az aratás befejezésekor az utolsó kévéből 
aratókoszorút kötöttek, és azt ünnepélyes menetben a 
földbirtokos vagy a gazda elé vitték. Az aratás befejezé-
sekor rendszerint aratóünnepet tartottak. A módosabb 
gazda, aki részes aratókkal dolgozott, megvendégelte 
munkásait. Nagy aratóbálokat elsősorban az uradal-
makban rendeztek.

Meleg időben gyorsan száradt a gabona, majd kö-
vetkezett a hordás, mert Naszvadon ezt úgy hívták. 
Szekerekre felrakták a kévéket és vitték a gazda házá-
hoz. Az udvarban formás asztagba rakták. Az asztagok 
nagysága megmutatta hogy ki mekkora gazda. Mihelyt 
lehetett, a cséplést megkezdték, sokszor a szekérről. A 

30-as években a cséplőgépet ökrökkel húzatták, majd 
felváltották őket a traktorok. A cséplést kalákákban vé-
gezték, visszasegítési alapon. A csapat szomszédokból, 
rokonokból, barátokból és az aratókból állt össze. Az 
arató embereknél az aratással keresett kenyérgabona a 
családfenntartás egyik biztos pillére volt.

Szent István napjára a cséplés befejeződött. A gabo-
naőrlés, tehát a kenyérnekvaló előkészítése egy fontos 
mozzanata volt a falusi életnek. A cséplés után minden 
gazda igyekezett az új gabonát megőröltetni. A naszva-
diak Újvárba vagy Gútára jártak őröltetni. A gazdáknak 
és gyerekeiknek fél ünnepnek számított a malomba me-
nés. Amikor a naszvadi ún. Mocskos féle malom meg-
épült, már egyre ritkábban jártak az említett helyekre 
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őrölni. Az új kenyér sütése abban az időben egy foga-
lom volt. A jó kenyérillat minden gyereket, felnőttet 
megfogott.

Július utolsó napján mi is bemutattuk, hogy nagy-
apáink, nagyanyáink milyen nehéz munka, verejték 
árán jutottak el a mindennapi kenyerünkhöz; naszva-
di emberek szereplésévél (a gazda: ifj. Szlávik József, 
első kaszás: id. Tóth Lajos) az egyik naszvadi parcellán 
életre keltettük a régi hagyományos kézi aratást. Meg-
mutattuk hogyan egyezett meg a gazda az aratókkal, 
milyen szokások voltak, hogyan étkeztek, ittak az ara-

tók, milyen is volt az aratási koszorú, hogyan kötötték 
az asszonyok a kévéket, azokat hogyan rakták keresztbe, 
mennyi kéve volt egy keresztben stb. A bemutató után 
a nézőknek is lehetőségük volt kipróbálni a kaszalást, 
marokszedést, kötözést – sokan éltek is a lehetőséggel. 
Az aratónótákat a Búzavirág éneklőcsoport énekesei 
„hozták el“ a szántóföldre. Ezt a népies és nemzeti vo-
násokkal megtűzdelt programot nemcsak szórakoztató, 
de oktató látványoságnak is szántuk.
Forrás: Keszi József: Még hallom a harangszót!

Simonics Tibor
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Tagavatás a Csemadok székházában
Az utóbbi években immár hagyománnyá vált, hogy 

a magyar alapiskola végzősei a ballagás napján elláto-
gatnak a Naszvadi Csemadokba. Nem volt ez másképp 
2021. június 30-án sem, amikor a kulturális szervezet 
székházában nagy szeretettel fogadta őket Simonics Ti-
bor a Naszvadi Csemadok elnöke és Simonics Anikó 
vezetőségi tag.

Az elnök köszöntötte a végzős diákokat és osztály-
főnöküket Mgr. Miskolczi Melindát, akik szintén meg-
köszönték a meghívást. A nagy melegben talán jólesett 
a pincehelyiségekben való felfrissülés.  Pár szó esett a 
Naszvadi Csemadok adta lehetőségekről, majd egy kis 
ajándék kíséretében a tanulók átvették tagsági igazol-
ványukat. Az osztály legeredményesebb tanulója, Ke-
lemen Roland külön dicséretben és pénzjutalomban 
részesült. 

Miután az újdonsült tagok megismerkedtek a klub-
helyiségekkel, megérkezett számukra a frissítő fagyi 
pohár, mely elfogyasztása után énekszóval hagyták el 
a termeket. Ezek után már csak rajtuk múlik, élnek-e 
a kínált lehetőségekkel, bekacsolódnak-e a Csemadok 
mindennapi életébe.

Az új tagok: Bencsik Bernadett, Benkovič Barbara, 

Csernyánszky Luca, Dobosi Nikoletta Beatrix, Dolezsa 
Izabella, Gaál Szabina, Györe József, Györe Viktor, Haris 
Ádám, Kelemen Roland, Kis Anett Vivien, Lalák Anna, 
Maráz Szabolcs, Őszi Márk, Pál Emma, Sallai Péter, 
Simonics Luca, Tornóci Krisztián és Židek Vivien. 

A középiskolai tanulmányaitokhoz pedig sok sikert 
kívánunk!

Naszvadi Csemadok

Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld…
Az oroszlányi Rákóczi Szövetség szervezésében ez-

zel a címmel mutatta be a felvidéki, naszvadi Mécsvirág 
Irodalmi Kör Mécs László irodalmi estjét a premontrei 
szerzetesrend megalakulásának 900. évfordulója alkal-
mából július 8-án nagy érdeklődés mellett a Kölcsey Fe-
renc Művelődési Központ és Könyvtár kamaratermében.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Rajnai 
Gábor alpolgármester, valamint Simonics Tibor, a 
CSEMADOK naszvadi elnöke. Mécs László - eredeti neve 
Martoncsik József -, 1895-ben született a Kassa közeli 
Hernádszentistvánon. Tanulmányai után belépett a 
premontrei rendbe. Élete végéig, 1978-ig lelkipásztorként 
és költőként tevékenykedett az embert próbáló történelmi 
időszakon túl is. 1943 és 1971 között nem publikálhatott 
Magyarországon, 1953 és 1956 között koholt vádakkal 
bebörtönözték. Mindezek ellenére itthon és külföldön 
is elismertséget szerzett a közönség és költőtársai 
körében, sokan a két világháború közötti vallásos líra 
legnépszerűbb, leghatásosabb egyéniségeként tartották 
és tartják ma is számon. Alkotásai reflektálnak mind a 
hazai és egyetemes történelem eseményeire, mind pedig 
a katolikus értékekre, valamint a személyek közötti 
kapcsolatok fontosságára hívják fel a figyelmet.

A 2015-ben alakult Mécsvirág Irodalmi Kör is ren-

delkezik személyes kapcsolattal, a költő életútjának és 
munkásságának tisztelete mellett a közös származás miatt 
is fontosnak tartják Mécs László emlékének ápolását. Az 
irodalmi kör, mely főként hölgyekből áll, széles korosztá-
lyú spektrumot mutat, ami szintén jelzi Mécs költészeté-
nek egyetemességét.

Az előadók végigkalauzolták az érdeklődőket a szerze-
tes költő életútján és irodalmi munkásságán egy narrátor, 
számos versmondó és három énekes kislány közreműkö-
désével. Képet kaphatott a hallgatóság a kor ideológiájá-
ról, politikai és történelmi eseményeiről ugyanúgy, mint 
a költő személyes kapcsolatairól, édesanyjához fűződő vi-
szonyáról és élethelyzeteiről. A verseket hallgatva feltárult 
a Mécs által használt gazdag zenei nyelvezet és a verselés 
sokszínűsége. Megcsodálhatta a közönség a gyakran hasz-
nált költői képeket, a szerző világszemléletét és hivatástu-
datát is.

Bár Mécs munkásságát kétségtelenül meghatározták a 
viharos XX. század legmeghatározóbb, közvetlen magyar 
vonatkozású eseményei, verseiben megjelenik a területi 
átrendeződés fájdalmas emléke, ember-, nép- és hazasze-
retete, mely időtlen például szolgálhat mindnyájunknak.

Forrás: Rákóczi Szövetség Oroszlányi Szervezete
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Felvidéki
Labdarúgó
Bajnokság

Szeptember 15. | 9.30
Naszvad

Médiapartnerek:

Futballstadion
(Sport u. 6.)

Főszervező:

Szervező:2021.
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Június
Mária Csontosová r. Tóthová (89) 

Jozef Petró (73)
Alžbeta Csonková r. Tóthová (86)
Gizela Harišová r. Marázová (94)

Július
Hermína Szláviková r. Gálová (88)
Mária Tóthová r. Mátyusová (91)

Rozália Takácsová r. Baranová (94)
Margita Turčeková r. Lebová (86)
Klaudia Balážová r. Nagyová (36)

Ľuboš Lakatos (15)
Michal Strapek (84)

Társasági rovat
Spoločenská rubrikaFocimenetrend

Nyugat-szlovákiai IV. liga, délkeleti csoport, felnőttek:

08.08. 17:00 - TJ Veľké Lovce-ŠK Nesvady 3:0
15.08. 17:00 - ŠK Nesvady-FC Neded 
22.08. 17:00 - Tj Družstevník Bešenov-ŠK Nesvady 
29.08. 17:00 - ŠK Nesvady-ŠK Tvrdošovce 
05.09. 16:00 - ŠK Gabčíkovo-ŠK Nesvady 
12.09. 16:00 - ŠK Nesvady-FC Pata 
19.09. 15:30 - Tj Družstevník Dvory nad Žitavou-ŠK Nesvady 
25.09. 15:30 - MŠK Hurbanovo-ŠK Nesvady
03.10. 14:30 - ŠK Nesvady-FK Slovan Šahy
09.10. 14:30 - FK Kolárovo-ŠK Nesvady
17.10. 14:00 - ŠK Nesvady-OFK Kovarce
23.10. 14:00 - OFK Továrníky-ŠK Nesvady
31.10. 14:00 - ŠK Nesvady-MŠK Veľký Meder
06.11. 13:30 - MŠO Štúrovo- ŠK Nesvady 
13.11. 13:30 - ŠK Nesvady-FK Tj Lokomotiva Kozárovce 

Nyugat-szlovákiai V. liga, keleti csoport, ifjúsági U19:

15.08. 14:30 - ŠK Nesvady-TJ Družstevník Búč 
17.08. 17:00 - TJ Veľké Lovce-ŠK Nesvady
21.08. 17:00 - TJ Družstevník Bešenov-ŠK Nesvady 
29.08. 14:30 - ŠK Nesvady-TJ Imeľ 
05.09. 12:30 - FK Zemianská Olča-ŠK Nesvady 
12.09. 13:30 - ŠK Nesvady-SDM Nové Zámky 
19.09. 10:00 - FC Okoličná n. Ostrove-ŠK Nesvady 
25.09. 15:30 - ŠK Svodín-ŠK Nesvady 
03.10. 12:00 - ŠK Nesvady-FK Slovan Šahy 
09.10. 10:30 - TJ Družstevník Veľké Ludince-ŠK Nesvady 
17.10. 11:30 - ŠK Nesvady- FC Komjatice 
24.10. 10:30 - ŠK Šurany-ŠK Nesvady 
31.10. 11:30 - ŠK Nesvady-TJ Družstevník Tekovské Lužany 
06.11. 13:30 - TJ Družstevník Sokolce n. Ostrove-ŠK Nesvady  
14.11. 11:00 - ŠK Nesvady-TJ Lokomotíva Bánov 

Megemlékezés

“Pihenj csendesen a csillagok közt,
Hol nincsen fájdalom,
De szívünkben itt leszel,
Míg élünk e világon.”

Fájó szívvel emlékezünk drága szerettünk, 
CSANÁDI VILMOSNÉ, szül. KELEMEN 

ERZSÉBET (1925 – 2020) 
halálának 1. évfordulóján. 

Emlékét örökké szívünkben őrizzük. 
A gyászoló család


