
a naszvadi találkozó 
vendégeit!

Nélküled
Annyi mindent kéne még elmondanom
S ha nem teszem, talán már nem is lesz rá alkalom
Hogy elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk
S mint a régi jó barátok egyet mondunk s egyet gondolunk

Mint a villám tépte magányos fenyõ
Mint a vízét vesztett patak, mint az odébb rúgott kõ
Mint a fáradt vándor, ki némán enni kér
Otthont, házat, Hazát, nyugalmat már többé nem remél

S bár a lényeget még nem értheted
Amíg nem éltél nehéz éveket
Hogy történjen bármi, amíg élünk s meghalunk
Mi egy vérbõl valók vagyunk

(Ismerõs Arcok)
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Mikor e sorokat írom, nagy fi gyelem-

mel készülünk a  Naszvadi Napokra és 

a Naszvadiak Találkozójára egyaránt. Hagyo-

mánnyá vált, hogy évente a Naszvadi Napok 

alkalmával, úgymond szimbolikusan, össze-

ül községünk nagy családja, hogy így együtt 

ünnepeljünk, s ebben az évben van is okunk 

az ünneplésre.

Európai uniós pénzalapból, állami támo-

gatással, valamint községünk 5%-os hozzá-

járulásával befejeztük falunk központjának 

felújítását. Általában egy főtér jelentős sze-

repet játszik egy község, illetve egy közös-

ség életében. Elsősorban is képet ad egy 

település mindennapi életéről, jelenéről, to-

vábbá fontosabb községi rendezvényeknek, 

eseményeknek ad helyet. Ha belelapozunk 

községünk krónikájába, megtudhatjuk, hogy 

a jelenlegi központ már harmadik a sorban. 

Az első faluközpont a Gútai úti Szent János-

szobor körül alakult ki a Nyitra partjának kö-

zelében. Ezen a helyen állt első templomunk 

is. Később, ahogy gyarapodott falunk, a má-

sodik központ már a mai katolikus templom 

(1792) környékén alakult 

ki, ahol a  20. 

század elején a  községháza is 

felépült, ami a mai szabadidőközpont. A 20. 

század elejétől egészen a  nyolcvanas évekig 

nagymértékben növekedett községünk lakó-

inak száma, így ezzel együtt a területi igény 

is - egyre távolabb a  Nyitra folyótól. Így az 

akkori központ szinte a falu szélére került.

Mivel a falu mértani közepét nem építették 

be, a hetvenes évekeben egy elhanyagolt, ren-

dezetlen térség volt. 1986-ban született dön-

tés alapján központi területté nyilvánították, 

ennek eredményeképpen itt épült fel a  mai 

községi hivatal modern épülete. Az épület, 

valamint a főtér 1989. november 3-án került 

átadásra, ezzel tulajdonképpen megszületett 

sorrendben a harmadik központ.

Európai uniós tagállamként módunk volt 

bekapcsolódni egy olyan programba, mely-

ben a  községek központjainak felújítását fi -

nanszírozzák. Eredményesek voltunk, s  így 

létrejöhetett az új főtér, melyet a  Naszvadi 

Napok keretén belül szeretnénk átadni köz-

ségünk lakóinak. Tudom, különböző vélemé-

nyek hangzanak el a  főtérrel kapcsolatban, 

többek közt olyan, hogy ebben a  krízisben 

másra, jobb célokra is fel lehetett volna hasz-

nálni ezt a pénzt. A probléma viszont 

ott van, hogy pályázni csak olyan lé-

tesítményekre lehet, melyeket támogat 

az Európai Unió.

Véleményem szerint községünk 

szempontjából ez egy nagyon fontos 

befektetés volt, ugyanis a község köz-

pontja mindig is az ott lakók „név-

jegykártyája” is egyben. Fontos a köz-

ség további fejlődése szempontjából is, 

hisz a befektetők aprólékosan felmérik 

azt a  környezetet, ahová befektetni 

akarnak. Nem véletlenül sikerült így 

kiépítenünk például az ipari parkot. 

Az új főtér egyike azoknak a  létesít-

ményeknek, melyek növelik büszkesé-

günket, növelik öntudatunkat és sze-

retetünket településünk iránt. A  felsoroltak 

olyan értékrendet képviselnek, amit pénzben 

kifejezni nem lehet. Úgy gondolom, hogy 

ez a  létesítmény - az új főtér - méltó a  21. 

századhoz. Kívánom, hogy sok évtizeden át 

szolgálja községünket.

 dr. Haris József,

a község polgármestere

Községünk felújított központja

Vynovené centrum obce
V  čase, keď píšem tieto riadky, sa in-

tenzívne pripravujeme na Nesvadské dni, 

v rámci ktorých organizujeme aj stretnutie 

Nesvadčanov.

Pre našu obec sú tieto dni každý rok sviat-

kom, kedy sa ako veľká „obecná rodina” 

stretávame a tešíme sa zo spoločných úspe-

chov. Tento rok je v niečom výnimočný. Za 

fi nančnej podpory Európskej únie, štátu 

a  spoluúčasti našej obce sa nám podarila 

obnova centrálnej časti obce.

Keby sme načreli do histórie našej obce, 

zistili by sme, že súčasné centrum obce je 

vlastne už tretie v  poradí. Prvé centrum 

vrátane kostola sa vytvorilo blízko rieky 

Nitra približne okolo sochy sv. Jána na Gút-

skej ulici. Postupne ako sa obec rozrastala 

a vzďaľovala sa od rieky, vytvorilo sa druhé 

centrum okolo terajšieho katolíckeho kos-

tola (1792), kde bola postavená aj budova 

obecného úradu (terajšie Centrum voľného 

času). Od začiatku 20. storočia dochádza 

k  intenzívnemu nárastu obyvateľstva, tým 

aj k zástavbe územia a stredom obce sa po-

zvoľna stáva terajšie centrum.

Ešte v  sedemdesiatych rokoch minulého 

storočia tento geografi cký stred obce bol 

zanedbaným, neupraveným priestorom. 

Bolo by hriechom nevyužiť túto jedinečnú 

danosť, a preto v rokoch 1986 a 1987 sa roz-

hodlo upraviť centrum obce vrátane výstav-

by novej budovy obecného úradu. Po vstupe 

našej krajiny do Európskej únie sa naskytla 

príležitosť na revitalizáciu centrálnej časti 

miest a obcí. Aj naša obec využila túto prí-

ležitosť, a tak sa zrodilo dielo, ktoré v rámci 

Nesvadských dní odovzdávame širokej ve-

rejnosti.

Viem, že na toto dielo môžu byť rôzne 

názory našich občanov, aj negatívne, najmä 

v tom smere, že počas krízy by sa mohli vy-

užiť peniaze aj na dôležitejšie veci. Veci sa 

však majú inak. Peniaze sa totiž môžu po-

užiť len na tie účely, na ktoré sú určené Eu-

rópskou úniou.

Centrum obce je vždy vizitkou obce a ich 

občanov. Aj keď sa to navonok nezdá, má 

nenahraditeľnú funkciu aj pri ďalšom roz-

voji obce. Každý investor si všíma veľmi po-

zorne prostredie, do ktorého má investovať 

svoje peniaze. Nie náhodou sa podarilo na-

šej obci vybudovať priemyselnú zónu. A po-

tom, priznajme sa, ani nám, občanom obce, 

nie je jedno, v akom prostredí žijeme. Toto 

dielo je jedným z  tých, ktoré dvíha seba-

vedomie a hrdosť našich občanov na svoju 

obec, na svoju domovinu. Myslím si, že je to 

dielo hodné 21. storočia. Nech slúži našim 

občanom ďalšie dlhé desaťročia.

 JUDr. Jozef Haris,

starosta obce

Fotó: Holop

Fotó: NN

Fotó: (archívum, Holop)
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Pomerne krátko, len čosi vyše dvoch hodín, zasadali 23. 

augusta poslanci obecného zastupiteľstva. Na programe bolo 

iba jedenásť bodov. Začalo sa referátom o plnení úloh a od-

poveďami na interpelácie, a po správach o plnení rozpočtu za 

prvý polrok, o činnosti hlavnej kontrolórky a o stave vymáha-

nia pohľadávok, sa slova ujala predsedníčka komisie školstva 

a kultúry Gizela Holková, ktorá hovorila o programe Nesvad-

ských dní a Stretnutia Nesvadčanov.

Niekoľko zaujímavých momentov: v piatok počas slávnost-

ného zasadnutia obecné zastupiteľstvo odovzdá ocenenia sied-

mim osobám za ich dlhoročnú záslužnú činnosť, sú to Má-

ria Kerekes, rod. Nemes, Július Déži, Lajos Simonics, Ferenc 

Horváth, Ferenc Nemes, Vince Maráz a Jenő Vlahy; v sobotu 

bude vysviacka obnoveného hlavného námestia, hviezdami 

popoludnia budú Róbert Gergely a Zdenka Predná; v nede-

ľu poobede vystúpi folklórny tanečný súbor Szőttes. V rámci 

VII. Stretnutia Nesvadčanov, ktoré sa koná pri príležitosti 65. 

výročia vysídlenia obyvateľov, vydá obec aj dve publikácie.

Šiestym bodom rokovania boli rôzne žiadosti, návrhy a in-

formácie. Po máji sa opätovne hovorilo o  žiadosti MVDr. 

Petra Kulicha, keďže sa našli vhodné priestory na zriadenie 

veterinárnej ambulancie. Záujemcovi sa ponúkla do prenájmu 

za 10 €/m2 miestnosť v starej vážnici za podmienky, že uhradí 

náklady na zavedenie inžinierskych sietí. Nasledovalo pridele-

nie bytu na Obchodnej ulici č. 11A manželskému páru Adrián 

Ešek - Martina Ešeková.

Komisia výstavby predložila návrh na zmenu prílohy na-

riadenia č. 7/2007 o  zásadách nakladania a  hospodárenia 

s  majetkom obce, ktorým chcela zaviesť miernejšie sadzby 

za prenájom určitých nehnuteľností. Zastupiteľstvo nakoniec 

schválilo návrh fi nančnej komisie a  skupiny poslancov za 

Stranu maďarskej koalície, ktorý zohľadňuje výšku nájomné-

ho v okolitých obciach. To znamená, že ročná sadzba nájom-

ného v prílohe nariadenia sa v prípade troch položiek mení 

z terajších 20 €/m2 na 15 € za štvorcový meter, čo predstavuje 

25-percentné zníženie. Za návrh hlasovalo 8 poslancov, traja 

sa hlasovania zdržali, nariadenie je účinné od 1. septembra.

Štvrtým rôznym bodom bolo zverenie ukončenej investície 

- rekonštrukcie budovy školy - v hodnote takmer 1 mil. eur do 

správy základnej školy ako správcu majetku. Nasledoval ná-

vrh obecného úradu na zakúpenie viacfunkčného záhradného 

traktora v hodnote približne 4.500 eur, najmä na účel kose-

nia trávy na obnovenom námestí. Poslanci návrh jednohlasne 

schválili.

Posledným bodom rokovania bolo prijatie v poradí už štvr-

tého rozpočtového opatrenia. Vynútili si to neplánované vý-

davky, ktoré vznikli hlavne pri rekonštrukcii námestia. Cel-

ková hodnota opatrenia je 14.102 eur a  jeho zdrojom podľa 

obecného úradu má byť zvýšenie príjmovej časti rozpočtu 

v časti príjmy z prenájmu budov a priestorov. Aj tento návrh 

bol schválený bez pripomienok.

Zoltán Takács

Viszonylag rövid ideig, alig több mint két órán át üléseztek 
augusztus 23-án községünk képviselői. A program mindössze 
tizenegy napirendi pontból állt. A feladatok, határozatok telje-
sítéséről szóló beszámolóval és az interpellációkra adott vála-
szokkal indult az ülés, majd a költségvetés június 30-i állásáról 
szóló anyag, a főellenőr jelentése és a kinnlevőségekről szóló 
beszámoló után a Naszvadi Napok és Naszvadiak Találkozója 
műsoráról beszélt Holka Gizella iskolaügyi és kulturális bi-
zottsági elnök.

Néhány érdekesebb momentum, kiragadva a  programból: 
a pénteki ünnepi testületi ülés során hét személy sokéves te-
vékenységének adózik elismeréssel az önkormányzat: ezek 
Kerekes Sándorné Nemes Mária, Déži Gyula, Simonics Lajos, 
Horváth Ferenc, Nemes Ferenc, Maráz Vince és Vlahy Jenő; 
szombaton délelőtt a megújult főtér felszentelésére kerül sor, 
a  délutáni sztárvendégek Gergely Róbert és Zdenka Predná 
lesznek; vasárnap délután fellép a  Szőttes Néptáncegyüttes. 
A kitelepítés 65. évfordulója köré szervezett, sorrendben hete-
dik naszvadi találkozó alkalmából két kiadványt is megjelentet 
a község.

A hatodik napirendi pontban egyéb ügyeket tárgyaltak meg 
a képviselők. Elsőként dr. Kulich Peter állatorvos májusi be-
adványához tértek vissza, miután sikerült megfelelő helyet ta-
lálni a leendő állatorvosi rendelő számára. A bérlő az Újvári 
úti régi mázsaházat veheti bérbe évi 10 euró/nm-es áron, ha 
a közművesítés költségeit is magára vállalja. Ezután egy meg-
üresedett lakást ítélt oda a testület az Adrián Ešek - Martina 
Ešeková házaspárnak az Üzletsor utca 11A. szám alatt.

Az építésügyi bizottságnak a 7/2007 sz., a községi vagyon-
gazdálkodásról szóló rendelethez benyújtott módosító javas-
lata következett, amellyel egyes ingatlanbérleti díjakat szere-
tett volna mérsékelni. A testület végül nyolc igen szavazattal, 
három tartózkodás mellett a pénzügyi bizottság és a Magyar 
Koalíció Pártja képviselőcsoportjának indítványát fogadta 
el, mely a környező települések árszintjéhez igazodik. Ez azt 
jelenti, hogy a  rendelet mellékletében szereplő tételek négy-
zetmétere három esetben a jelenlegi évi 20 euróról 15 euróra 
változik, ami 25 százalékos csökkenést jelent. A  módosított 
rendelet szeptember 1-től hatályos.

A  negyedik egyéb napirendi pontban a  községi hivatal 
a szlovák alapiskolának mint vagyonkezelőnek a számvitelébe 
utalta át az iskolaépület közel egymillió eurós ráfordítással el-
végzett beruházását.

Utána községházi javaslat következett egy kb. 4.500 euró ér-
tékű többfunkciós kerti traktor megvásárlására, elsősorban az 
új főtér füvének kaszálása céljából. A testület igennel szavazott 
a javaslatra.

Az utolsó napirendi pont az immáron 4. számú költségveté-
si kiigazítás volt. Ezt az elmúlt hónapok soron kívüli kiadásai 
tették szükségessé, amelyek főleg a térfelújításhoz kapcsolód-
nak. A kiigazítás teljes összege 14.102 euró, ennek a fedezetét 
a bevételi oldalon, a bérleti díjakból befolyó összeg növelésé-
vel szeretné megteremteni a hivatal. A képviselők ezt a beter-
jesztést is ellenvetés nélkül megszavazták.

 Takács Zoltán

Mindenkit érint – Týka sa to každého

A testület 
20. üléséről

Z 20. zasadnutia 
zastupiteľstva
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P
rázdniny sa skončili. Po-

maly sa rozbieha nový 

školský rok. Deti zasadli 

do školských lavíc, pripravené pri-

jímať nové vedomosti z  rôznych 

oblastí. A  je to dobré, veď kedysi 

deti také možnosti nemali. Nemali 

perfektne vybavené triedy, učeb-

né pomôcky, počítače, internet... 

A  nemali ani učenie formou hry 

a súťaží... Nemali toľko záujmových 

krúžkov. Dnes sa teda ozaj veľmi 

veľa našim deťom ponúka pre ich 

intelektuálny vývoj. Predsa je však 

niečo, čo oproti minulosti chýba. 

Zabúda sa totiž na ich duchovný 

vývoj. V škole sa síce náboženstvo 

vyučuje, ale nie všetci rodičia túto 

možnosť využijú. Ako keby du-

chovné vzdelávanie pre nich vôbec 

nebolo dôležité. Venujú tomu mini-

málnu pozornosť.

Rodičia by si však mali uve-

domiť, že to prináša 

svoje ovocie: pozri-

me sa na dnešnú 

mládež. Nemá 

žiadnu úctu k  Pánu 

Bohu, k cirkvi, ba do-

konca ani k vlastným 

rodičom a starým ro-

dičom. Namiesto toho 

rastie drzosť, ľahostaj-

nosť a  nastáva veľké 

prevrátenie hodnôt. 

A  potom sa čudujeme, 

kam tento svet speje?

V  Žalme 86;11 pisateľ hovorí: 

„Vyuč ma, Hospodine, svojej ceste: 

nech chodím v Tvojej pravde; na to 

mi sústreď myseľ, aby som sa bál 

Tvojho mena.” Je to prosba, aby 

ho Hospodin naučil správnej ces-

te života. Vedel totiž, že jedinou 

správnou cestou je Božia cesta. Boh 

je cesta, i  pravda, i  život. Iba člo-

vek vyučený v Bohu môže spoznať 

a obľúbiť si pravdu i Boha samého. 

Inak to nejde.

Naši predkovia to dobre vedeli, 

preto vyučovanie v  Bohu bolo pre 

nich na prvom mieste. Až potom 

sa deti učili čítať a  písať. Áno, ke-

dysi deň v  rodine začínal piesňou 

a modlitbou, a končil čítaním Bib-

lie. Deti vedeli KTO je Pán Boh, 

vedeli sa modliť a  spoliehať sa na 

Neho. Nehovoriac o  tom, koľko 

príbehov a  citátov z Biblie sa nau-

čili naspamäť. Božie pravdy potom 

mohli aj uplatňovať v živote, preto-

že ich dobre poznali.

Ak sa teda pohoršujeme nad sta-

vom dnešnej mladej generácie, tre-

ba nám pouvažovať nad tým, či sme 

našim deťom 

dali všetko, 

čo sme im 

mali dať - 

a  či sme 

im, popri 

mnohých 

z b y t o č -

nostiach 

nezabudli dať nie-

čo, čo im teraz veľmi chýba... a chý-

bať bude.

Milé mamy a  staré mamy, milí 

otcovia a  starí otcovia! Vaše deti 

a vnúčatá sú Božím darom pre vás. 

Pán Boh vám ich daroval také ma-

ličké a slabé, také nežné a zraniteľ-

né, že bez vás by to neprežili. Vy ste 

tu pre ne, aby ste sa o ne postara-

li. Aby ste im dávali lásku a šťastie. 

A  hlavne, aby ste ich učili odkiaľ 

prišli a že sa raz k svojmu nebeské-

mu Otcovi vrátia. Preto by ste im 

mali umožniť kontakt s Ním: číta-

ním z Biblie, skladaním rúk k mod-

litbe a rozprávaním o tom všetkom, 

čo Pán Boh na tomto svete a vo va-

šom živote zázračne vykonal. Po-

môžte vašim najmenším spoznať 

tie pravé hodnoty a privádzajte ich 

do chrámu. Veď tak bude mať Boh 

z  vás skutočnú radosť a  vaše deti 

nájdu to pravé šťastie. A posielajte 

ich aj na náboženskú výchovu, či už 

v škole, alebo vo vašom cirkevnom 

zbore, aby sa naučili aj na spoločen-

stvo rovnako veriacich, v ktorom by 

hľadali oporu, povzbudenie a vnú-

torné naplnenie.

Istá učiteľka, ktorá učí deti nábo-

ženstvo, napísala: „Som šťastná, keď 

vidím, ako si deti obľúbili 

Pána Ježi-

ša. Mám 

veľmi rada 

deti, a  uve-

domujem si, 

aké je dôle-

žité rozsievať 

dobro od út-

leho veku. Ne-

viem prečo je to 

tak, ale mnohí 

ľudia zabudli 

na vieru, akoby 

ju nepotrebovali k  svojmu životu... 

Som hlboko veriaca a cítim, že v de-

ťoch je veľký potenciál a  sila, ktorá 

dokáže zmeniť celé rodiny. Nedávno 

sa mi jeden z rodičov priznal, že hoci 

do kostola nechodí, doma sa začali 

modliť pred jedlom, lebo ich to nau-

čilo dieťa.”

Na tejto zemi sú milióny detí, kto-

ré sú veľmi nešťastné, lebo im rodi-

čia nerozprávajú o Pánu Bohu. Dô-

kazom toho sú napr. aj na Slovensku 

tisícky listov, ktoré prichádzajú do 

Detskej misie v Bratislave, v ktorých 

deti ďakujú pracovníkom misie, že 

sa prostredníctvom nich dozvedeli 

o  Pánu Bohu! Sú plné dojímavých 

príbehov a  vyznaní malých detí, 

ktoré by vás nesmierne prekvapili.

Deti majú právo na náboženskú 

výchovu, preto im to právo neber-

me. Pán Ježiš hovorí: „Nechajte deti 

a  nebráňte im prichádzať ku mne; 

lebo takýchto je kráľovstvo nebeské.”

 Mária Popičová,

zborová farárka
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Pontosan 20 éve, 1992-ben a felsőszentiváni műve-

lődési ház színpadán a Naszvadi lakodalmas előadása 

előtt számomra addig ismeretlen személy Naszvadról 

beszélt, a falu történelméről évszázadokra visszame-

nőleg. Az előadás igazán érdekes volt, annál is inkább, 

hisz addig vajmi keveset tudtam Naszvad történelmé-

ből. Az volt az érzésem, hogy az előadó jártas ebben 

a  témában, jól ismeri Naszvadot. Az 

említett évben másodszor is alkal-

mam volt vele találkozni, de akkor 

már Naszvadon.

Akkor és azt követően aztán már 

többször hallottam Maráz László, Laci 

bácsi nevét. Magyar Rádió, Rádió-

színház, Megbékélés, nagy részben 

új fogalmak voltak ezek számomra. 

Közben az évek teltek, a kapcsolatok 

erősödtek Felsőszentiván és Naszvad 

között. Egyre többet hallottam a kitele-

pítésről, a magyar cseszkókról, ki hová 

került, ki kinek a  rokona. Kezdetben 

nehéz volt megjegyezni a neveket, hisz 

sokan voltak. Új települések nevét kel-

lett megtanulni, Császártöltés, Rém, 

Csávoly, újabb és újabb családnevek. 

Ma már pontosan tudom hányan vol-

tak. 580 család, 2 680 naszvadi.

Családunkat nem érintette a  kite-

lepítés, ennél fogva nem is értettem, 

hogy valójában ez mit is jelentett 

azoknak, akik elhagyni kényszerül-

tek szülőföldjüket. Igazából a  Laci bácsival készített 

dokumentumfi lm során értettem meg felnőtt fejjel, 

hogy milyen borzalmakat éltek át mindazok, akik erre 

a sorsra jutottak.

Laci bácsi életútját sokan ismerik: hadifogság, kite-

lepítés, egyetem, kultúrattasé, Rádiószínház, mindez 

egy Naszvadról elszakadt kisgyermekből. A  doku-

mentumfi lm elkészítését követően, szívesen kerestem 

társaságát. Elmondhatom, hogy módom is volt rá, 

hisz a  fi lm elkészültével máig tartó nagyon jó baráti 

kapcsolat alakult ki Laci bácsi fi ával, Tamással és csa-

ládjával. Így többször is találkozhattam vele budapesti 

lakásán, illetve áporkai nyaralójában. Életének egy ré-

sze szinte nyitott könyvként tárult elém, a hadifogság, 

az éhezés, a szörnyű hideg, sok mindent megtudtam 

rádiós munkásságáról, dolgozott Sinkovics Imrével, 

Bessenyei Ferenccel, Ruttkai Évával és még sorolhat-

nám ki mindenkivel.

Nívódíj, Arany Mikrofon, oklevelek a  falon. Ma-

gamfajta, kultúrával foglalkozó ember számára mind-

ez fantasztikus volt. Laci bácsinak ez mindennapos 

volt, hisz ez volt a munkája. Általa bejutottam a rádió 

székházába, olyan emberekkel találkozhattam, akiket 

a mai napig is hallok a rádióban. Elmondhatom, hogy 

mindezzel gazdagabb lettem, s ezt Laci bácsinak kö-

szönhetem.

Csak tisztelettel tudok rá emlékezni, többek közt 

azért az életútért, melyet kénytelen volt megtenni, il-

letve azért az életútért, melyet aztán tudatosan válasz-

tott magának. Ismeretségünk későn kezdődött, sajnos 

rövid ideig tartott, de sokat adott számomra.

Halálát követően a Magyar Rádiószínház szerkesztő-

sége Németh Gyulával közösen készített dokumentum-

fi lmünk hanganyagával búcsúzott el Maráz Lászlótól. 

Hallgatva a  rádiót, furcsa érzés fogott el. A kezdet és 

a vég összefonódása. Igazából a róla készített fi lmünk 

kapcsán ismertem meg, s igazi végső búcsút is a rádión 

keresztül, az általunk készített portréfi lm hanganyagát 

hallgatva vettem tőle. Holop Ferenc

MARÁZ LÁSZLÓRA EMLÉKEZVE
Naszvadiak...

Mottó:

„A közösség nemcsak kegyet gyakorol, ha valamelyik becses fi át megbecsülésével 

megtiszteli, hanem önmagát is felmagasztalja és értékeli ezáltal.”        (Makovecz Imre)
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„ Az ember elmegy, 
a szülőföld örök”

Szerkesztőségünk megtisztelő kötelességének 

érzi, hogy a Novum Naswod lapjain foglalkozzon 

azzal az eseménnyel, amelyre a Naszvadi Napok 

keretében két-, illetve háromévente kerül sor. 

A  Naszvadiak Találkozójáról van szó, melyet az 

idén hetedik alkalommal rendez meg az önkor-

mányzat. Bár iskolai találkozókat már a nyolcva-

nas években szerveztek az egykori diákok, ilyen 

néven és intézményesen, vagyis a község védnök-

sége alatt először 1997-ben gyűltek össze azok az 

egykori naszvadiak, akik jellemzően a  csehszlo-

vák-magyar lakosságcsere miatt kényszerültek 

elhagyni szülőfalujukat. Most, hat találkozóval 

és tizenöt évvel a hátunk mögött az utódok sza-

vaival idézzük fel a közeli és távolabbi múlt talál-

kozásainak légkörét. Fotó: (KZ)

Gyerekként a naszvadi családi lá-

togatásokból annyit értettem, hogy 

hosszú útra készülünk.

Oda, ahová már útlevél kell.

A határon túlra.

Oda, ahol a Nagyszüleim születtek.

Vártam, vártuk ezeket a  találko-

zásokat. A  rokonok ölelését, a  sze-

mekbe szökő könnycseppeket, a régi 

elbeszéléseket, a terített asztalt, a gu-

lyásfőző versenyeket, a  Naszvad-

Szentiván öregfi úk meccseket.

Felnőve, az öregfi úk fociját már 

nem ifj ú szurkolóként, hanem játé-

kosként élvezve még több üzenete van a Naszvadiak Találkozójának.

Találkozni és emlékezni jövünk azokba a házakba, utcákra és terekre, 

ahol dédapáink éltek.

Az Ő életüket végigkísérte a szülőfalu szeretete.

Nagyapám még utolsó érthető szavaival is Naszvadra emlékezett.

A szülőfalu, Naszvad sohasem feledkezett meg szülötteiről.

És mi sem feledjük, hogy a felmenőink hol születtek, emlékezni fogunk 

rá, hogy a nagyszüleinknek sokszor újra kellett kezdeni, mostoha körül-

mények között, de sok és tisztességes munkával mindig talpra álltak.

Mindig össze tudtak fogni és 65 év elteltével még mindig arra vágynak, 

hogy találkozhassanak egymással. 

Naszvadon tudják, és mi is, a  kitelepítettek negyedik, ötödik generá-

ciója, hogy csak egészséges és erős gyökerekkel lehet olyan jövőt építeni, 

amelyre az őseink büszkék lehetnek. Az utánunk jövő nemzedékek pedig 

követendő példának tarthatják ezeket a találkozásokat.

Számomra ez is üzenete a Naszvadiak Találkozójának.

Köszönet érte azoknak, akik időről időre létrehívják a rendezvényt.

2012. augusztus 31. Csepregi Csaba

Szerencsésnek mondhatom 

magam, mert őszinte szívvel, 

szülőföldként tisztelhetem 

Naszvadot, szüleim szülőhely-

ét. Szentlászlót, a  tényleges 

szülőfalumat, és Csávolyt, ahol 

felnevelkedtem, és lettem az, 

aki vagyok.

Szüleimet 1947-ben és 1948-

ban telepítették ki Naszvadról. 

Több mint 10 év múlva, 1959-

ben mehettek haza első al-

kalommal. Jól emlékszem az 

elutasított, majd elfogadott 

kiutazási engedély megérkezé-

sére. Az a  remegő öröm, ami 

szüleim szemében izzott, soha nem felejthető. Az sem, amikor az autóbusz 

megállt velünk a keresztnél Naszvadon.

Többször gondolkodtam azon, miért van ez így? Gének, az ősök ér-

zései nem hazudnak. Valahol mindnyájunkban jelen van ez, csak ki kell 

bányászni. Ki kell menni a naszvadi határba, sétálni a naszvadi utcákon, 

elmenni a templomba, részt venni a rendezvényeken: Meg kell mozdulnia 

mindenkiben az idetartozás érzésének.

Szerencsés vagyok azért is, mert igazán jó rokonaim vannak, és fontos-

nak tartom a rendszeres kapcsolattartást.

Számomra a Naszvadi Találkozó tisztelgés az ősök előtt, erőgyűjtés saját 

életünkhöz, és példamutatás utódainknak. 

Kívánom, hogy ezekben a napokban mindnyájunkat hasson át az emlé-

kezés öröme! Fekete Imre

Naszvadi Találkozó 2012 Mit jelent számomra 
a naszvadiak találkozója?
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2012. szeptember 9.

HMK - Kamaraszínház

 A Magyar Dal Napja Presser Gábor ötlete nyomán életre hí-

vott zenei rendezvény.

Először 2008-ban rendezték meg a  Sziget Fesztivál „mínusz 

első” napján. A  hétórás koncerten a  magyar könnyűzene több 

korszakának és stílusának képviselői játszották el részben saját 

dalaikat, részben más előadókét. A rendezvény ebben a formájá-

ban egyszeri alkalom volt. 2009-ben – immár a Magyar Dal Nap-

ja Nonprofi t Kft . koordinálásával – szeptember 13-án tartották, 

majd ezt követően minden év szeptemberének második vasárnap-

ján (tehát szeptember 8. és szeptember 

14. közötti mozgó ünnepen) rendezik 

meg. Eltérően a  megelőző évtől, pár-

huzamosan több helyszínen, közöttük 

számos vidéki városban zajlottak az 

események. Budapest mellett önálló 

programot szervezett Balatonfüred, 

Debrecen, Dunaújváros, Győr, Komá-

rom, Kecskemét, Miskolc és Várpalo-

ta. Budapesten az egyes zenei stílusok 

önálló színpadokat állítottak: alterna-

tív zene a Gödörben, rock a Zöld Pardonban, jazz a Művészetek 

Palotája előtt, komolyzene a  Zeneakadémia koncerttermében, 

utcabál a Feneketlen-tónál, blues a Zichy kastélyban. A 2010-es 

évtől bevezették a Magyar Dal Fővárosa címet, amelyre Budapes-

tet és kerületeit kivéve valamennyi város önkormányzata pályáz-

hat. A címet első alkalommal Eger, 2011-ben Nyíregyháza nyer-

te el. 2012-ben kétszeresen is megtartják a  rendezvényt: először 

augusztusban a  Sziget Fesztivál 2.  napján a  2008-ashoz hasonló 

formátumban, majd ősszel Szombathely „fővárossal”.

Ebbe a  rendszerbe szeretne szervezetünk is bekapcsolódni és 

a  jövőben hagyományként évente megrendezni a  Magyar Dal 

Napját.

Ez évben, mivel technikai okok miatt kicsúsztunk a jelentke-

zési időből, csak a  Magyar Dal Napjának tiszteleghettünk ez-

zel a rendezvénnyel. Akik elfogadták meghívásunkat és eljöttek 

a rendezvényre, a „Tetemre hívás” című műsort láthatták, hall-

hatták, a  Komáromi Jókai Színház művészeinek előadásában. 

Az Arany János balladáiból és az Őszikék lírájából összeállított 

műsor szereplői: Tóth Tibor, Jászai 

Mari-díjas művész, a  Komáromi Jó-

kai Színház igazgatója, művészeti 

vezető, Farnbauer Péter  m.v., Kováts 

Marcell m.v., Madarász András, m.v.. 

Közreműködött Papp Zoltán színmű-

vész, hangtechnikus Görözdi Szilárd, 

fénytechnikus Kollár József, szerkesz-

tette és rendezte Tóth Tibor.

A  Helyi Művelődési Központ újon-

nan kialakított kis színháztermében, 

melynek befogadóképessége 60 fő, emelkedett hangulatban fog-

lalt helyet a művészetet kedvelő közönség. A műsort Simonics Tí-

mea vezette fel, aki a műsor végén megköszönte a művészeknek 

a csodálatos estét, a közönségnek pedig művészet ezen ága iránt 

kinyilvánított tiszteletét, majd mindenkit meghívott a művelődé-

si központ büféjébe egy-egy italra, frissítőre, ahol még órákig be-

szédtéma volt az esti műsor és a Magyar Dal Napja. (-)

A MAGYAR DAL NAPJÁNAK TISZTELGÜNK

Piatok 14. september 2012 - 

Péntek 2012. szeptember 14.

10.00 Bežecká súťaž pre deti - centrum

 Futóverseny gyermekeknek - központ

15.00  Stretnutie bývalých žiakov ZŠ 

s vyučovacím jazykom maďarským - aula 

ZŠ Nesvady

  Naszvadi Alapiskola volt diákjainak találko-

zója - az alapiskola díszterme

17.00  Vernisáž II. fotosúťaže Nesvadčanov - 

štúdio galéria kultúrneho domu

  Naszvadiak II. fotóversenyének megnyitója 

- a Kultúrközpont Stúdiógalériája

18.00  Slávnostné zasadnutie obecného 

zastupiteľstva (priamy prenos NTV)

  Ünnepi önkormányzati ülés 

(az NTV élő közvetítése)

20.00  Koncert skupiny HANT zenekar koncertje

21.30  Diskotéka - javisko - nádvorie kultúrneho domu

  Diszkó - kisszínpad a kultúrház udvarán

Sobota 15. september 2012 - 

Szombat 2012. szeptember 15.

8.00 Nesvadské trhy a hody

 Naszvadi búcsú és vásár

10.00  Svätá omša pri kaplnke - Námestie Slobody

 Szentmise a kápolnánál - Szabadság tér

11.00  Slávnostné odovzdanie a posvätenie 

námestia, vystúpi: Ilona Szabó Becse

  A főtér ünnepélyes átadása és felszentelése, 

 fellép: Becse Szabó Ilona

12.00  Súťaž vo varení, Súťaž o najchutnejší 

pagáčik - nádvorie kultúrneho domu

12.00  Főzőverseny, „A legfi nomabb pogácsa” 

versenye - a kultúrház udvara

14.00 Kladenie vencov k Pamätníku Nesvadčanov

  Koszorúzás a Naszvadiak Emlékművénél

15.00  Stretnutie Nesvadčanov - kultúrny dom

  Naszvadiak Találkozója - a kultúrház nagy-

terme

15.30  Premietanie dokumentárnych fi lmov - 

malá divadelná sála

  Dokumentumfi lmek vetítése - kis színházterem

 Maráz László, Lebó Sándor, 

 Stretávky - Találkozók

16.00  Zábavný program - námestie pred obecným 

úradom

  Szórakoztató műsor - Főtér - Községi Hivatal

 Gergely Róbert  –  Zdenka Predná

16.00  Futbalový zápas: Starí páni Nesvady - Starí 

páni Felsőszentiván - futbalové ihrisko

  Futballmérkőzés: Öregfi úk Naszvad - Öreg-

fi úk Felsőszentiván - futballpálya

18.00  Majstrovský hádzanársky zápas - Športová 

hala

  Bajnoki kézilabda mérkőzés - sportcsarnok

18.30  Vyhodnotenie súťaže vo varení a súťaže 

o najchutnejší pagáčik - Nádvorie 

kultúrneho domu

  A főző és a legfi nomabb pogácsa versenyének 

 kiértékelése - a kultúrház udvara

19.30  Ľudová veselica - nádvorie kultúrneho domu

  Népmulatság - a kultúrház udvara

19.30  Ľudová veselica - Tržnica

  Népmulatság - Piactér

Nedeľa 16. september 2012 - 

Vasárnap 2012. szeptember 16.

08.00  Cirkevné bohoslužby

  Vasárnapi istentiszteletek

10.00 Nesvadské trhy a hody

 Naszvadi búcsú és vásár

14.00  Majstrovský futbalový zápas - futbalové ihrisko

  Bajnoki labdarúgó mérkőzés - futballpálya

15.00  Slávnostný záverečný galaprogram - 

Námestie pred obecným úradom

  Ünnepi gálaműsor - Főtér - Községi Hivatal

14.-16. september 2012 - 2012. szeptember 14-16.

Vystúpia - Fellépnek:

Szőttes Kamara Néptáncegyüttes

Pettyem tánccsoport

spevokol Búzavirág éneklőcsoport

spevokol Klubu dôchodcov - Nyugdíjasklub énekkara

Rockové babičky - Rock-nagyik

spevokol MO Matice Slovenskej - 

a Matica Slovenská helyi szervezetének énekkara

Sprievodné podujatia Nesvadských dní: - 

A Naszvadi Napok kísérő rendezvényei:

Medzinárodná výstava v klube CSEMADOKU - 

Nemzetközi kiállítás a CSEMADOK klubban 
(otvorené počas Nesvadských dní - nyitva a Naszvadi Napok alatt)

 jazda na koni   – lovaglás

 tvorivá dielňa   – alkotóműhely

 šašo   – bohóc

 lezecká stena   – mászófal

 trampolína   – trambulin

 vzdušný hrad   – légvár

Program Nesvadských dní
A Naszvadi Napok műsora
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Az idei nyáron ismét együtt táborozhattak 

a nagyigmándi és naszvadi néptáncos gyere-

kek. A tábornak a nagyigmándi Pápay József 

Általános Iskola adott otthont augusztus 13-

17. között, ahol a néptánc órákon kívül vál-

tozatos és érdekes programok várták a gyere-

keket.

Az öt nap alatt próbáltunk megismerkedni 

„Somogyország” hagyományaival. A  táncta-

nulás mellett, ezen a  tájegységen gyűjtött és 

már-már feledésbe merülő játékokkal, dalta-

nulással tettük vidámabbá a próbákat. Sokat 

beszélgettünk a somogyi emberek múltjáról, 

a  pásztorkultúrából eredő táncaikról. Az 

ugrós tánc alapjainak megismerése után az 

órákon az eszközös táncoké volt a  főszerep. 

A  fi úk kezébe bot, a  lányokéba üveg került. 

A  kezdeti nehézségeket idővel felváltotta 

a bátor és ügyes botforgatás. A lányok kezé-

ből az üveg a  földre került, amit határozott, 

szép lépésekkel táncoltak körbe. Örömünkre, 

pár felsős lány felnőttet meghazudtoló ügyes-

séggel táncolt üveggel a fején.

A délelőtti és délutáni órák után a gyerekek 

kézműves foglalkozásokon gyakorolhatták 

a festés, hímzés, szövés, és gyöngyfűzés tech-

nikáját. Délutánonként kirándulásokat szer-

veztünk. A  csémi hegyen Vajkai Imre bácsi 

kemencéjében kenyeret sütöttünk, melynek 

tésztáját előtte nap Kelemenné Pápai Hajnal-

ka segítségével (Hajni néni) gyúrtunk meg. 

A  Bablevesen elmaradhatatlan programként 

a  kilátóhoz sétáltunk, majd a  dombról ön-

feledt jókedvvel gurultunk le mindnyájan. 

A  mai gyerekeknek egy kicsit hihetetlen és 

elképzelhetetlen ürge öntést szerveztünk. Ifj . 

Nagy Sándornál (Sanyek) lovagolhattunk, lo-

vas kocsikázhattunk. Vendégeskedtünk Nagy 

László (Lacek) családjánál, ahol közelről 

megismerkedhettünk a  háziállatokkal, falusi 

tevékenységekkel. Csónakázhattunk és meg-

lepetésünkre, Ildikó saját készítésű fagylaltjá-

val kínálta meg csoportunkat. Nagyigmándi 

néptáncosunk Vörös Noémi meghívására 

„trambulin partin” voltunk. Láng Jánosnéval 

(Éva néni) savanyúságot készítettünk, melyet 

a  Nagyigmándi Kézimunka Szakkör tagjai-

nak a segítségével hímzett terítővel kötöttünk 

le. Gyönyörű lett. Mikle Györggyel és Mikle 

Csabával íjászkodtunk. Nyitrai Judit irányítá-

sával hajfonatokat készítettek a lányok.

Utolsó napra kifáradva, de élményekkel 

gazdagodva várták a gyerekek a hazautazást. 

Felejthetetlen napokat töltöttünk együtt.

Köszönetet szeretnénk mondani mind-

azoknak, kik a tábor létrejöttében és lebonyo-

lításában segítettek: Bauerné Molnár Évának, 

Galgánné Varga Erzsébetnek, Hidvéginé Józsa 

Zsuzsannának, Karsai Bálintnak, Kelemenné 

Pápai Hajnalkának, Láng Jánosnénak, Mikle 

Csabának, Mikle Györgynek, Molnár Beátá-

nak, Nagy Lászlónak, ifj . Nagy Sándornak, 

Dr. Márkus Jánosnénak és a  Nagyigmándi 

Kézimunka Szakkörnek, Miskolczi Melin-

dának, Nyitrai Juditnak, Pápai Sándornénak, 

Sebestyén Tibornénak, Szabó Ildikónak, 

Vajkai Imrének, Vörös Attilának.

Külön köszönet az iskolai konyha dolgozó-

inak a fi nom ételekért és a sok segítségért.

Dr. Malomsokiné Varga Nóra 

és Dr. Malomsoki István

A Határtalan Néptánctáborra 2012. augusz-

tus 13. és 17. között került sor Nagyigmándon, 

a  Pápay József Általános Iskolában. Hétfőn 

délelőtt megérkeztünk, kipakoltunk és tán-

coltunk. Idén somogyi táncokkal ismer-

kedtünk, így somogyi mintákat festettünk. 

Délután Hajni néni jött el hozzánk megmu-

tatni a  kenyér ledagasztását, utána hímzés 

várt ránk. Este átmentünk az ovi játszóterére 

játszani. Másnap délelőtt tánc várt ránk, a fi úk 

és a  lányok külön próbáltak, mivel eszközös 

táncot (lányok-üveg, fi úk-bot) is táncoltunk. 

A próbát kézműves foglalkozás követte. Ebéd 

után megint eljött Hajni néni, hogy befejez-

ze a  kenyeret. Délután felmentünk a  csémi 

hegyre kenyeret sütni Vajka Imre bácsihoz, 

ami nagyon fi nomra sikerült! A  szerdai nap 

úgy telt, mint a többi, csak 

délután Sanyi bácsiéknál 

voltunk lovagolni és séta-

kocsikázni. Vacsora után 

íjászkodhattunk és szabad 

foglalkozást végezhet-

tünk - egypár lány hajfo-

nást tanult Judit nénivel. 

Csütörtök délelőtt egy kis 

savanyúságot főztünk be. 

Délután Lacek bácsiékhoz 

mentünk el. Este meglepe-

tésként moziztunk, a Csiz-

más, a kandúrt néztük meg. Pénteken reggeli 

után vetélkedőt tartottunk. Sajnos, mivel ez 

volt az utolsó nap, előkészítettük a kiállítást.

Az egész tábor nagyon jó volt, sok új él-

ménnyel gazdagodtunk. Nagyon szépen 

köszönjük Nóra néninek, Pityu bácsinak, 

Melinda néninek, és természetesen minden-

kinek, aki segített a tábor megvalósításában.

  Bencsik Csilla

A  Csemadok Nyitracsehi Alapszervezete 

2012. augusztus 19-én tartotta éves rendez-

vényét a  Csemadok Napot, amelyre szerve-

zetünk Viza citerazenekara is meghívást ka-

pott. A  martosi hagyományőrzőkkel együtt 

érkeztek a  helyszínre, ahol a  zenekari tagok 

elmondása szerint nagyon kedves fogadtatás-

ban részesültek. A műsor kora délután, 15,30 

órakor kezdődött a község szabadtéri színpa-

dán. Csámpai Balázs, a helyi szervezet elnöke 

nyitóbeszédében hangsúlyozta a  rendezvény 

fontosságát, a  közeli Nyitra város negatív 

hatását a  magyarságra, a  fi atal generációt 

elszívó és a többségi nemzetbe való spontán 

vagy tudatos beolvasztásának egyre ijesztőbb 

valóságát, a  község népességének elörege-

dését, ami szinte akadálytalanul hozzájárul 

a  magyarságukat felvállaló emberek számá-

nak drasztikus csökkenéséhez. Ezek után 

a  gondolatok után már csak a  jó hangulat 

volt jellemző a  délutáni műsorra, amelyben 

elsőként a  nyitracsehi férfi  éneklőcsoport, 

majd a gímesi Villő hagyományőrző csoport, 

az alsóbodoki női hagyományőrző 

csoport, a  naszvadi Viza citeraze-

nekar, a  martosi hagyományőrző 

együttes, majd végül a  pogrányi 

Nagyharang hagyományőrző cso-

port mutatta be legújabb műsorát. 

A  kulturális esemény zárórészében 

megvendégelték a  szereplőket, majd kik 

hosszabb, kik rövidebb beszélgetés után ha-

zaindultak.

***

A Viza citerazenekar és a Pettyem tánccso-

port 2012. augusztus 18-án Vajkán vendég-

szerepelt, a  hagyományos Szent István-na-

pon. D.R.

A nagyigmándi Határtalan Néptánctáborban 
jártak néptáncosaink

Nyitracsehin vendégszerepeltek citerásaink

II. „Határtalan” Néptánctábor
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2012. augusztus 18.

Tiszta ég, verőfényes napsütés, a nyár, 

talán utolsó próbálkozásának eredmé-

nyeképpen közel 30 fokos meleg jelle-

mezte augusztus 18-át, amikor 5. al-

kalommal rendezte meg szervezetünk 

a  Naszvadiak Polgári Egyesületével és 

a  helyi alapiskolával közösen a  magyar 

társadalom egyik legnagyobb ünnepét, 

amely államalapító királyunk, Szent Ist-

ván nevéhez kapcsolódik.

Délután 17 órai kezdettel az alapiskola 

szervezésében családi programmal kez-

dődött a  rendezvény, amelynek keretén 

belül a  naszvadi Black Archer íjászai 

tartottak bemutatót az érdeklődőknek, 

majd az alapiskola pedagógusainak irá-

nyításával különféle játékokban vehettek 

részt gyermekeink, mint a  talicskázás, 

karikadobálás célba, zsákban futás vagy 

akadálypálya.

19 órától a  színpadra terelődött a  fi -

gyelem, ahol a rendezvény ünnepi része, 

LSky Olivér „Felvidék Himnusza” című 

megzenésített versével kezdődött. Őt 

követően Pémné Bódis Aurélia szavalata 

hangzott el, majd az est műsorvezetője, 

Takács Zoltán köszöntötte a  jelenlévő-

ket, közöttük kiemelten Nagy Lászlót, 

Magyarország szlovákiai nagykövetsé-

gének tanácsosát, Hrubík Bélát, a  Cse-

madok Országos Tanácsának elnökét, 

Petheő Attilát, a  Csemadok Komáromi 

Területi Választmányának elnökét, köz-

ségünk polgármesterét Dr. Haris Józse-

fet és természetesen minden érdeklődőt, 

vendéget, akik elfogadták a  rendezőség 

meghívását. 

A köszöntő után következő műsorszá-

mot Tücsök Nikolett előadásában hall-

hattuk, majd Nagy László tartotta meg 

ünnepi beszédét. Magyarország üzenete 

után Farkas Melinda egyedi hangzású 

dalait hallhatta a nagyközönség, majd az 

ünnepi műsorrész utolsó szereplőjeként 

Simonics Tímea szavalta el Posztos Len-

ke „Hálaének és ima” című költeményét. 

Pici időbeni csúszással 20,40 órakor kez-

dődött az est záróműsora, az Ismerős 

Arcok zenekar élő koncertje, amelynek 

hangulata hamar magával ragadta a kö-

zönséget és ezt az állapotot a  koncert 

végéig sikerült fenntartani. Befejezés-

képpen a komáromi Gaudium kórust is 

segítségül hívták, velük együtt énekelték 

el a  záródalt, mondani sem kell, nagy 

sikerrel. Stirber Lajos, a  Gaudium ve-

gyes kar karmestere köszönetet mondott 

a  zenekarnak és a  szervezőknek, hogy 

részt vehettek a rendezvényen, majd ve-

zénylésével, ez alkalommal már közösen 

minden részvevővel, eléneklésre került 

Szent Imánk, amely méltó befejezése 

volt Szent István királyunk ünnepének.

Egy ilyen, nekünk, magyaroknak 

különösképpen nagy ünnep, mint ál-

lamalapító Szent István királyunk ün-

nepe, a  szervezők lelkesedése, kemény 

munkája, általában ott, ahol fontosnak 

tartják ezt és az ehhez hasonló ünnepe-

ket, többnyire nagy érdeklődést vált ki. 

Valljuk be, nem így történt ez 2012. au-

gusztus 18-án Naszvadon, ahol az utolsó 

népszámlálás eredményei szerint, a több 

mint 5 000 lakosból még, (már csak) 

2 717 magyar nemzetiségűnek vallotta 

magát. Vajmi kevés volt az érdeklődés. 

Mondhatnánk viccesen, még szeren-

cse, hogy hívtunk vendégeket, így nem 

teljesen üres nézőtérnek szóltak a  fel-

emelő szavak, versek, énekek. Ezen az 

egyre többször ismétlődő tényen, hogy 

a  magát magyarnak valló embert sem 

érdeklik nemzeti ünnepeink, továbblép-

hetnénk, mint ahogyan azon a tényen is, 

hogy az elmúlt 20 év alatt több mint 500 

fővel csökkent a naszvadi magyarok szá-

ma. Szótlanul továbbléphetnénk, meg 

is állhatnánk az okok fejtegetésében, 

a  panaszáradatokban. Csakhogy nem 

ilyen egyszerű a  téma lezárása, mert 

teszik, nem tetszik fel kell tenni ma-

gunkban a kérdést, mit mondunk majd 

20  év múlva gyermekeinknek, majdani 

unokáinknak, kik, ha így megy tovább, 

csak a televízióban hallanak majd Szent 

István nagy királyunkról, Európa nagy 

királyáról.

 szerző: D.R.

SZENT ISTVÁN-NAP
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SS
 tretím septembrom sa začína aj nový školský rok. Pre tých 

najmenších - 2,5-3-ročných - je tento čas možno prvou 

skúškou, ako na dlhší čas zvládnuť prvé, skutočné odlúče-

nie od najbližšej osoby - maminy. Táto skúška je však zaťažkávajú-

ca nielen pre dieťa, ale aj pre rodičov.

Praxou človek získava množstvo skúseností, postrehov a  po-

znatkov k  tomu, aby na pôde materskej školy podobné situácie 

s noblesou zvládal.

Ako preklenúť toto náročné obdobie? Ako sa zachovať, keď dieťa 

plače, budí sa v noci zo spánku, odmieta chodiť do MŠ, nie a nie 

ho od seba odtrhnúť a podobne?

Milí rodičia našich nových detí,
v prvých dňoch dochádzky vášho dieťaťa do MŠ je pre vás ob-

vykle ťažké, nájsť si dostatok času na vysedávanie a počúvanie dob-

re mienených rád od nás, učiteliek vašich detí. Nám, učiteľkám, 

zasa nevyhovujú rozhovory o  vašich maličkých medzi dverami, 

veď deťom sa treba venovať od prvej chvíle, ako prekročia prah 

triedy. Predtým, než sa tak stane, prečítajte si, prosím, zopár pra-

xou overených rád.

1.  V prvom rade si položte otáz-

ku: „Je moje dieťa pripravené 

a schopné ísť do materskej ško-

ly?”

Hľadajte spoločne odpovede na 

tieto otázky:

- Komunikuje moje dieťa? 

Rozpráva zrozumiteľne? Má 

primeranú slovnú zásobu?

Dieťa nemusí mať v  tomto 

veku bohatú slovnú zásobu, reč 

sa rozvíja postupne, deti majú 

dokonca tendenciu rozprávať 

len naozaj to, čo potrebujú, 

hoci v hlavičkách toho majú 

oveľa viac. Rečou ale dieťa 

vyjadruje svoje biologické 

potreby, ktoré sú v  tomto 

veku najdôležitejšie: „Treba 

mi cikať!” „Som hladný!” „Som smädný!”

Keď dieťa nekomunikuje, alebo komunikuje len s vami, adap-

tačný proces bude náročnejší. Nič vážne sa však nedeje. V mater-

skej škole si dieťa ľahko zvykne na pravidelný režim dňa, len musí-

me byť trpezliví a hlavne dôslední. Aj my aj vy.

2. Ďalšie otázky:

-  Vie si moje dieťa samostatne obuť papučky? Obliecť aspoň jed-

nu ponožku či spodné prádlo?

- Vie sa samostatne najesť?

Ak vie, je to vynikajúce. Ak nevie, nič sa nedeje. Musíme ho 

to naučiť. Aj my, aj vy. Predstavte si sami seba, ako ste doma so 

svojim dieťaťom. Chystáte sa von, ideme sa obliekať. Zoberiete si 

jednu mikinu, jedny topánky, prípadne vetrovku, čiapku a hotovo. 

Predstavte si náhradnú mamu v materskej škole. Zoberie 20 alebo 

24 mikiniek. vetroviek, čiapok, topánok... Preto sa deti musia učiť 

byť samostatné! Tu potrebujeme spolupracovať a ťahať spoločne za 

jeden koniec. Najdôležitejšou doménou je byť trpezliví a vydržať, 

aj keď váš miláčik bude pri obliekaní protestovať, vrieskať a hádzať 

sa o zem. Pokoj a výdrž! Sme dospelí, či nie?!

3. To isté platí aj pre jedenie. 

Nikto z  nás predsa nechce, aby dieťa ostalo hladné. Ak nevie 

držať lyžicu, budeme ho to učiť. Ak však nevie prežúvať a prehĺ-

tať tuhú stravu, lebo doteraz jedlo mixovanú (často sa stretávame 

s týmto javom), bude hladné. Zase je, samozrejme, ľahšie zvládnuť 

nakŕmenie jedného dieťa ako 20 detí. Nechávajte preto deti doma 

jesť samostatne. Dajte im na to dostatok času a nehnevajte sa, ak 

urobia neporiadok.

4. Otázky: Ako obliecť svoje dieťa do MŠ? Aké papučky mu kú-

piť? Čo mu dať na obutie?

Možno sa vám zdá, že preháňam, ale 

verte tomu, že vhodná obuv a oblečenie 

vášho dieťaťa je veľmi dôležité aj pre die-

ťa, aj pre nás.

Tu mi dovoľte poradiť a pomôcť nasle-

dovnými radami: 

Dieťa potrebuje v  prvom rade voľné 

a  nenáročné oblečenie. Tepláčiky, samo-

zrejme, aj na prezlečenie, normálne tiel-

ko, tričko či už s dlhým alebo s krátkym 

rukávom podľa potreby. Oblečenie plné 

gombíkov, zipsov a  patentov môže byť síce pekné, ale absolútne 

nepraktické. Všetky deti sú krásne a aj pre nich platí pravidlo, že 

nie šaty robia človeka človekom. Pamätajte, že moderné oblečenie 

nie vždy spĺňa kritérium pohodlnosti. Vaše deti sa budú oveľa lep-

šie a šťastnejšie cítiť v oblečení, ktoré si postupne zvládnu obliecť 

a vyzliecť aj samé, v ktorom sa môžu pováľať po koberci, pohrabať 

v piesku bez strachu, že im maminka večer vynadá. Našou úlohou je 

predsa vychovať z našich detí samostatných a sebavedomých jedin-

cov, ktorí sa nemusia trápiť s jedným nezvládnuteľným gombíkom 

a čakať, kým sa pani učiteľke uvoľnia ruky a príde ho poobliekať.

Náhradné šatstvo do skriniek by malo byť zárukou toho, že ak 

sa dieťa náhodou pociká, obleje, domaľuje, zašpiní, ostatnú časť 

dňa strávi v MŠ čisté a nie je ohrozený ani jeho spoločný pobyt 

s ostatnými deťmi vonku.

5. Vrstvovité oblečenie je hlavne v jesennom období najlepším 

riešením na to, aby sa dieťa zbytočne nezapotilo, alebo naopak, aby 

mu nebola zima. Vhodným oblečením upevňujeme ich imunitu 

a snažíme sa predchádzať ochoreniam.

(pokračovanie) Bc. Dana Molnárová

MŠ-Óvoda, Sládkovičova 2, Nesvady
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Ešte pred odchodom na prázdniny pripravili deviataci zo ZŠ 

slovenskej peknú rozlúčku so 

svojou základnou školou.

Po príchode do školy im ôs-

maci odovzdali triedu, ktorá 

bola vyzdobená v  štýle starove-

kého Egypta. Svoju rozlúčkovú 

púť začali spevom v prvom roč-

níku a skončili pred riaditeľňou, 

kde Niki Hübschová spolu s hu-

dobným sprievodom - pánom 

Popičom zaspievala prerobenú 

pieseň od Elánu - Že mi je ľúto.

Po príhovore deviatačky 

H.  Szakálosovej a  pani riaditeľ-

ky PaedDr.  S.  Hlavačkovej sa 

odobrali na Obecný úrad v  Ne-

svadoch.

V  obradnej miestnosti obecného úradu boli slávnostne prija-

tí pánom starostom, ktorý sa im prihovoril. Na záver sa zapísali 

do pamätnej knihy. Na slávnosti ich sprevádzala triedna učiteľ-

ka Mgr. Lenka Farkašová, vý-

chovný poradca Mgr. Martin 

Lešš a vedenie školy.

Žiaci za reprezentáciu ško-

ly v  športových súťažiach, za 

dochádzku a  za účasť v  pred-

metových olympiádach boli 

odmenení na kultúrno-spolo-

čenskom podujatí - bankete, 

ktorý sa konal 23. júna.

Na konci školského roka sme 

sa rozlúčili s  28 deviatakmi 

a 3. septembra sme privítali 28 

prváčikov, ktorí dostanú od ro-

dičovského združenia učebné 

pomôcky a tričko s logom školy.

Veľkým prvákom a  malým prváčikom želáme veľa šťastia 

a úspechov! Mgr. Zuzana Račeková

Foto: Mgr. Lenka Farkašová

„Hľadači vzácnych kameňov”
V dňoch od 7. júla do 15. júla sme zorganizovali 

letný tábor pre deti z nášho okolia. Prežili sme neza-

budnuteľné chvíle v krásnom prostredí Slovenského 

raja. Tábora sa zúčastnilo 35 detí a 12 vedúcich dob-

rovoľníkov.

Prečo taký názov tábora? Počas tábora sme mali zaujímavú 

tému s biblickým námetom zo sta-

rého zákona - Ako Nehemiáš staval 

zborené múry Jeruzalema. K tomu, 

aby to dokázal, potreboval povole-

nie od mestských úradníkov, potre-

boval pomocníkov - spolupracovní-

kov a hlavne silu a odvahu od Boha.

Deti boli rozdelené do štyroch 

skupín, každá skupina budovala 

svoje mesto Jeruzalem. Za získané 

žetóny si mohli nakúpiť rôzne veci 

- studňu, chrám, farmu, väznicu, 

nemocnicu, stodolu, zvieratá... To 

všetko bolo súčasťou Jeruzalema. 

Vyhrala skupina, ktorá mala najlep-

šie vybudované mesto.

Súčasťou tábora bola aj celodenná 

túra - návšteva Dobšinskej ľadovej 

jaskyne, nočná hra, večerné táboráky, 

kúpanie sa v bazéne a rôzne iné zaují-

mavé aktivity. Sme radi, že deti odchá-

dzali z tábora spokojné z dobre vyda-

reného programu a vedúci odchádzali 

s  poci-

tom, že 

opäť urobili 

kus dobrej práce, 

venovali sa deťom, 

opäť prijali a rozdali 

veľa lásky a  porozu-

menia.

Alžbeta Maglodská

ý j

Hľ d čii á h k ň ””

Rozlúčka deviatakov so základnou školou

Letný tábor v Dobšinej...



12

Naszvadi közéleti lap Novum Naswod

Počas letných prázdnin sme zorganizo-

vali pre deti zaujímavé a  pestré činnosti. 

Úspešne sme absolvovali 8-dňový detský 

tábor a  sústredenie mladých futbalistov 

v Siófoku pri Balatone.

Menšie deti si užívali Aktívny tábor na 

kúpalisku, jazdu na koni, cyklotúru, návšte-

vu jurta osady, exkurziu v  Kolárove starej 

vojenskej techniky, tvorivú dielňu, hľadanie 

pokladu...

V  spolupráci s  Nesvadskými rybármi 

a  priateľmi vôd na súkromnom rybníku 

Szeles tó - Gyótva - Imeľ sme si s deťmi za-

rybárčili v 4-dňovom tábore. Nakoľko i po-

časie prialo, deti si plne vychutnávali letné 

prázdniny. CVČ

ÚJSZÜLÖTTEK – 
VITAJTE MEDZI NAMI

Dedák Matej, Lakatosová Amira, 

Somogyi Gergő



HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK – 
SĽÚBILI SI VERNOSŤ

 Štefan Tóth –  Alexandra Víziková, 

 Marián Petrina –  Mária Tóthová, 

 Sándor Attila Beke –  Nora Koczová, 

 Daniel Molnár –  Monika Tarová, 

 Erik Hegedűs –  Andrea Kajanová



ELTÁVOZTAK KÖZÜLÜNK – 
OPUSTILI NÁS

Kuczmanová Mária (89), Muči Jozef (75), 

Lebó Tibor (59), Keszi Jozef (62), Tobolka 

Peter (70)

Társasági rovat – 
Spoločenská rubrika

Hirdessen itthon!
Elég, ha az újságárusnál leadja hirdetése 

tömör szövegét, nem felejti ki az elérhetősé-

gét és mi ingyen közöljük hirdetését - eladás, 

vétel, csere. Hirdetésfelvétel október 5-ig!!



Inzerujte doma!
Stačí, keď odovzdáte v stánku krátky text 

inzerátu, nezabudnete uviesť kontakt a my 

zadarmo uverejníme vaše inzeráty - predaj, 

kúpa, výmena. Príjem inzercií do 5. októbra!

Hirdetés – Inzercia
Eladó 17,7-áras telek az Akácfa utcában, 
építkezésre is alkalmas. Tel.: 0905/387 436.
Predám 17,7-árový pozemok na Agáto-
vej ul., vhodný na stavebné účely. Tel.: 
0905/387 436.


Eladó házi vörösbor. Tel.: 0905/052 362.
Predám domáce červené víno. 
Tel.: 0905/052 362.

Elgondolkodó
„Minden barátság azzal a homályos érzéssel kez-
dődik, hogy valahol már találkoztunk. Mintha 
régen testvérek lettünk volna. Még inkább, mint-
ha ikrek lettünk volna. S ezért a találkozás csak 
viszontlátás. Amikor pedig az ember barátjától 
elszakad, tudja, hogy ez a távozás csak látszat. 
Valahol együtt marad vele úgy, ahogy együtt volt 
vele a találkozás előtt.”

 (Hamvas Béla)
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