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„Az iskola dolga, 
hogy megtaníttassa velünk, 

hogyan kell tanulni, 
hogy felkeltse 

a tudás iránti étvágyunkat, 
hogy megtanítson bennünket 
a jól végzett munka örömére 

és az alkotás izgalmára, 
hogy megtanítson szeretni, 

amit csinálunk, és hogy 
segítsen megtalálni azt, 

amit szeretünk csinálni.” 

(Szent-Györgyi Albert)
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*  A Naszvadi Napok 
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2013. augusztus 17-én hatodik alkalommal szervezte 

meg a  Csemadok helyi szervezete, a  Naszvadiak Polgári 

Egyesülete és az alapiskola a Szent István-napot. A kultúr-

ház udvarán felállított szabadtéri színpadon a programról 

hazai előadók - a  legkisebbektől a  legidősebbekig - gon-

doskodtak. Ünnepi beszéde után az új kenyeret Dr. Haris 

József, a község polgármestere szegte meg.

Ezután Fráter Olivér, a a magyar 

Miniszterelnökség Nemzetstratégi-

ai Kutatóintézete elnökhelyettesé-

nek ünnepi beszéde következett. 

Gondolatait Önök is olvashatják:

„Tisztelt naszvadiak! Tisztelt 

polgármester úr, elnök urak, tisz-

telendő plébános úr, kedves ün-

neplő barátaim!

„Az én igaz emberem pedig hit-

ből fog élni, és ha meghátrál, nem 

gyönyörködik benne a lelkem. De 

mi nem a  meghátrálás emberei 

vagyunk, hogy elvesszünk, ha-

nem a hitéi, hogy életet nyerjünk.” 

(Zsid. 10, 38-39.// Pál Apostol zsi-

dókhoz írott leveléből)

Kedves Barátaim!

Mindenek előtt engedjék meg, hogy keresztény államiságunk 

és első szent királyunk ünnepét ülve, a  magyar Miniszterelnök-

ség Nemzetstratégiai Kutatóintézetének nevében is köszöntsem az 

egybegyűlteket: Naszvad és a vidék magyarságát! Itt a mai határ 

fölött alig pár kilométerre - előrehozott dátumon -, de egyazon 

közösségi emlékezet és akarat szerint ünnepeljük a keresztény Ma-

gyarország, több mint ezeregyszáz éves fennállását.

Tisztelt ünneplők!

A Magyarország új alaptörvényének bevezetőjéül szolgáló Nem-

zeti Hitvallásunk megemlékezik arról, hogy Szent István király 

ezeregyszáz évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar álla-

mot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tette. Az új Alaptör-

vény szerint Magyarország felelősséget visel a  határainkon kívül 

élő magyarság sorsáért, elősegíti közösségeik fennmaradását és 

fejlődését, támogatja a magyarságuk megőrzésére irányuló törek-

véseiket, jogaik érvényesítését, közösségi önkormányzataik létre-

hozását, összességében pedig a  szülőföldjükön való boldogulást. 

Együtt vagyunk tehát jóban rosszban, amelyet a  fentebb idézett 

alkotmányos kinyilatkoztatás is erősít. Ezt az összetartozás-tuda-

tának örömével és felelősségével kell egymásban megerősítenünk: 

hiszen egy magyar közösség, egy nemzet tagjai vagyunk!

Kedves barátaim!

Ünnepünk az Új Kenyér Ünnepe is egyben! Fehér asztalunkon 

a kenyér, a só és a bor a születés és a családalapítás rituális pillana-

taiban mindig jelen van. A születés és az újjászületés üzenetét hor-

dozza tehát a kenyér, amely ízével, formájával vidékeket, népeket 

és országokat ugyan elválaszt, de egyben a Föld valamennyi lakóját 

össze is köti. Az eucharisztiában, az úrvacsorában, de még a kenye-

ret szelő kéz keresztet vető gesztusában is megtaláljuk az élet szent-

Szent István-nap
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ségét. Természetesen a bibliai üzenetben is benne találjuk a kenyér, 

sokak számára valós, mások hite szerint jelképes testét. Talán nem 

véletlen az sem, tehetjük hozzá, hogy a kedvezményes honosítás 

támogatására hívó egyik 2004-es IGEN-plakát is egy Kárpát-me-

dencét kirajzoló kettészelt házikenyeret ábrázolt. Mai életünkben 

azt tapasztaljuk, hogy új kihívások idejét éljük. Ám meggyőződé-

sem, hogy szellemi, lelki és mentális higiénénk mellett, továbbra is 

vigyáznunk kell az életünket fenntartó, és egyben az élet örök nagy 

jelképét jelentő kenyerünkre is. Ahogyan szüleink, nagyszüleink 

tanítottak annak idején a szeretet hitének imádságára: A mi min-

dennapi kenyerünket add meg nékünk ma! Rajtunk is múlik, hogy 

meglegyen tiszta kenyerünk, sónk, és jó borunk! Meglegyen ne-

künk és unokáinknak is, akiktől a földet „kölcsön kaptuk”, mikép-

pen megvolt őseinknek, akiktől örököltük. Emlékezzünk a kézre, 

mely a kenyeret adta, emlékezzünk egy tisztább ősi világ ízeire, és 

adjuk tovább a tudást mi magunk is ugyanazzal a féltő szeretettel, 

mely eddig is megtartotta családjainkat és magyar nemzetünket 

a legínségesebb időkben is!

Tisztelt ünneplő közösség!

Naszvad magyar népe Álmos, Árpád és Szent István magyar 

népe, amely ismeri ezeket az élet-igazságokat, hiszen megélt és 

megmaradt ezen a  helyen. Rómában már 1269-ben olvashatták 

a pápai regestrumban a falu nevét. Szorgos földművelő népe hely-

ben maradt a  megpróbáltatások idején, a  tatár és török időkben 

is. Igazi végvidék volt ez a táj, az öreg Duna fölött. A távolba ve-

sző idők nyomában azonban ott vannak a közelmúlt sebei is. Nem 

tekinthetünk el a  szülők, nagyszülők nemzedékének, az I. világ-

háborút lezáró békediktátum által meghatározott és elszenvedett 

sorsától sem. A  két világégés gyors pusztításánál is gonoszabb 

azonban, a lelkeket ölő lassú sorvasztás politikája. Mert a kibeszé-

letlen, elhallgatott és letagadott múlt ott munkál mindazokban, 

akik megélték itt az 1945-ös elhurcolást, majd csupán két évre rá 

a kitelepítést. Éltek, haltak és élnek ma is még közülük számosan!

Amikor Párizs, a vén Európa nyugati fővárosa, a határon át test-

vér-települések kialakításának ösztönzéséről rendelkezett, vajon 

gondolt-e a  vízen túli Szőnyre, amely 1947 után „Kisnaszvaddá” 

duzzadt, a  sok „átvetett” itteni magyar családtól? Lehet, hogy 

a Rajna is hasonlatos volt ekkor még a Dunához Strasbourg kör-

nyékén? Lehet, mert ott is azonos ajkú közösségek éltek a folyó két 

partján virágzó falvakban. Őket azonban nem indították örökre 

világgá, hanem a németek és a franciák gazdasági erejükre és egy 

őszinte párbeszédre építve új életet kezdtek maguk és Európa jobb 

sorsra fordításának érdekében. Bízzunk abban, hogy ma már itt 

sem lehet önkényesen fellépni a szülőföldjükön élni akaró magyar 

közösségekkel szemben. Mert nem csak az európai nemzetek csa-

ládjának uniója van már jelen itt a Kárpát-régióban, de itt van kar-

nyújtásnyira az a mai Magyarország, az Anyaország, amely soha 

sem bocsátaná áruba alkudozás tárgyaként, a hatalmak által több-

ször is árvaságra ítélt magyar közösségeket.

Kedves barátaim!

Ma nemcsak 

a  múlttal, hanem 

jelenünk nyomasztó 

adataival is szembe-

sülnünk kell. Mind-

ezen számvetésre 

nemcsak a  hétköz-

napokat, hanem 

az ünnepi pillana-

tok alkalmait is ki 

kell használnunk. 

A  Kárpát-Haza 

magyarságát sem 

kerülte el a  térség-

re összességében is 

jellemző demográ-

fi ai kríziskép erő-

södése: a  fogyás 

ténye. A  kisebbségi 

létbe kényszerített 

magyarság a  szom-

szédos népeknél 

nagyobb ütemben 

fogy. Ennek okai az elvándorlás, az asszimiláció és a negatív nép-

szaporulatban együttesen keresendők. Az azonban, hogy egyéni-

leg mit cselekszünk, vagy épp mi mindent nem teszünk, az a kö-

zösségi létünkből és életünkből is adódik.

Tisztelt naszvadiak!

Tudnotok kell, hogy amíg áll templomotok, Szent István rende-

lése szerint nemcsak minden tizedik faluban, hanem itt is, fontos, 

hogy iskoláitok is álljanak és éljenek. Amíg itt helyben érhetik el 

gyermekeitek az alapoktatást, addig minden áron őrizzétek is azt 

meg! Ebben mi is ott állunk mellettetek, mert a  magyar jövőnk 

záloga az iskola és az anyanyelvi oktatás! Aki anyanyelvén kitel-

jesedik mindenben sikeres lehet: beleértve a szomszédos nyelvek 

és kultúrák megismerését is. Aki azonban megfosztja magát vagy 

gyermekeit az anyanyelv és a magyar kultúra anyanyelven történő 

megismerésétől, az a magyar jövő, és a nemzeti megmaradás elve 

ellen vét.

Mert ahogyan a bevezetőmben idézett Szent Pál Apostol is írja 

egyik levelében, a nehézségben élő testvéreinek: mi nem vagyunk 

a meghátrálás emberei! Nem azért emlékezünk az Istvánnak ke-

resztelt Vajk örökségére, mert szép felidézni a Szent jobb miszté-

riumát, az Intelmeket, a bölcs államszervező törvényeit és keresz-

tény hitünket. Nem azért ünnepelünk ma itt, hogy csupán a múlt 

dicső fényébe révedjünk. A Szent Istváni életműnek üzenete van 

a mába! Üzen a  jelenbe, friss új kenyerünk mellé kinek-kinek az 

otthoni asztal csendjében is! A mindig megújuló életet üzeni. Ön-

ismeretünk pedig azt mondja, hogy mindig képesek voltunk az új 

vetésre akkor is, ha azt mások aratták is le! Nemzeti történelmünk 

végső mérlege nem kudarcok sorozata, hanem a sikeres felállások 

és emberfelettinek tűnő áldozatvállalások európai útja.

E munkában és megmaradásban ezúton is szeretném köszöne-

temet kifejezni a szervezőknek és meghívóimnak. Az ő érdemük 

révén, a mai Istentől megáldott találkozásunk - a naptárral dacolva 

- hamisítatlan Szent István-Napot teremtett itt Naszvadon! Köszö-

net érte Dobosi Róbertnek és a település csemadokos közösségé-

nek!

Isten éltessen Önöket!

Köszönöm megtisztelő fi gyelmüket!”

Fráter Olivér beszédét rövid technikai szünet követte, majd mi-

után besötétedett, az Érsekújvári Rockszínpad állt színpadra, és 

Grease című musicaljüket élvezhette a közönség. (-)
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Máme už takmer za sebou leto s  jeho dovo-

lenkami, prázdninami, proste časom oddychu. 

Času, ktorí venujeme sami sebe. Napriek tomu 

by som sa spolu s vami chcel zamyslieť nad prí-

behom, v  ktorom sa hovorí o  tom, ako sa ve-

novať iným: Príbehom o  milosrdnom Samari-

tánovi.

Kristus výstižne znázornil podstatu pravého 

náboženstva, ktoré nespočíva v systémoch, vie-

roukách či obradoch, ale v skutkoch lásky, v ko-

naní dobra blížnym a  v  pravej láskavosti. Keď 

Kristus učil ľud, „vystúpil jeden znalec zákona 

a pokúšal Ježiša (jeho zámerom nebolo dozve-

dieť sa, ale na niečom Ježiša nachytať): Učiteľ, 

čo mám robiť, aby som sa stal dedičom večného 

života?”

Veľký zástup očakával odpoveď so zatajeným 

dychom. Touto zákonníkovou otázkou hodlali 

kňazi a  rabíni Krista zaskočiť. Spasiteľ sa však 

s  nimi nepúšťal do sporu. Odpoveď žiadal od 

toho, kto mu otázku položil a  povedal: „Čo je 

napísané v zákone? Ako tam čítaš?” Židia stá-

le obviňovali Ježiša, že zľahčuje zákon; on však 

otázku o  večnom živote pozmenil na otázku 

poslušnosti voči Božím prikázaniam. Zákonník 

povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, 

z celého srdca svojho, z celej duše svojej, z celej 

sily svojej a z celej mysle svojej, i svojho blížne-

ho ako seba samého! Ježiš mu odvetil: Správne 

si odpovedal. Toto rob a budeš žiť.” (Luk 10,25-

28). Zákonník nebol spokojný so stanoviskom 

a  skutkami farizejov. Skúmal Písmo s  túžbou 

pochopiť jeho skutočný význam, a  preto sa 

úprimne pýtal: „Čo mám robiť?”

Vo svojej odpovedi obišiel všetky ceremoni-

álne príkazy. Nepripisoval im nijakú cenu, ale 

uviedol dve hlavné zásady, na ktorých spočí-

va celý zákon i  proroci. Kristus túto odpoveď 

schválil, a  tým sa v diskusii s  rabínmi postavil 

na pevný základ. Nemohli ho odsúdiť, že potvr-

dil to, čo zdôraznil vykladač zákona. Ježiš pove-

dal: „Toto rob a budeš žiť!” Zákon predstavil ako 

jednotu, čím ukázal, že nemožno zachovávať 

jedno prikázanie a prestupovať iné, lebo všetky 

majú tú istú spoločnú zásadu.

O poslednom určení človeka rozhoduje jeho 

poslušnosť voči celému zákonu. Zvrchovaná 

láska k Bohu a bezvýhradná láska k  ľuďom sú 

zásady, ktoré treba dokazovať životom. Zákon-

ník sa spoznal ako porušiteľ zákona. Usvedčili 

ho Kristove prenikavé slová. Neplnil spravodli-

vosť zákona, ktorú teoreticky poznal. Nepreja-

voval lásku k svojmu blížnemu. Žiadalo sa hlbo-

ké pokánie, no miesto neho sa snažil sám seba 

ospravedlniť. Namiesto toho, aby uznal pravdu, 

chcel poukázať, ako ťažko je plniť prikázanie.

Tým si chcel utíšiť svedomie a obhájiť sa pred 

ľuďmi. Spasiteľove slová jasne ukázali, že jeho 

otázka je zbytočná, pretože si na ňu vedel odpo-

vedať sám. On sa však pýtal ďalej: „A kto je môj 

blížny?” (Luk 10,29). Táto otázka medzi Židmi 

vyvolávala nekonečné dohady. O  pohanoch 

a Samaritánoch nebolo pochýb; to boli cudzinci 

a nepriatelia. Kadiaľ má však viesť deliaca čiara 

medzi príslušníkmi vlastného národa a  rôzny-

mi spoločenskými vrstvami? Koho mal za blíž-

neho pokladať kňaz, rabín a starší z ľudu?

Ich život bol kolotočom obradov, ktoré ich 

mali očistiť. Styk s nevedomým a nedbalým zá-

stupom poškvrňoval, a  znečistenie bolo treba 

namáhavým úsilím odstrániť. Mali azda „ne-

čistých” pokladať za svojich blížnych? Ježiš sa 

ani teraz nedal zatiahnuť do sporu. Nepokarhal 

fanatizmus tých, čo ho chceli odsúdiť. Jedno-

duchým príbehom svojim poslucháčom ukázal 

taký príklad nebeskej lásky, ktorý zapôsobil na 

všetky srdcia a  zákonníka viedol k  vyznaniu 

pravdy. Tmu možno rozptýliť len svetlom.

Ježiš povedal: „Istý človek zostupoval z Jeru-

zalema do Jericha a dostal sa do rúk zbojníkov. 

Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtve-

ho a odišli. Náhodou šiel tou istou cestou kňaz, 

ktorý ho síce videl, no obišiel ho. Takisto aj le-

vita: keď prišiel na to miesto a  uvidel ho, tiež 

ho obišiel” (Luk 10,30-32). Cesta z  Jeruzalema 

do Jericha má klesajúcu tendenciu. Je to vlastne 

cesta dolu, keďže Jeruzalem leží vo vyššej nad-

morskej výške ako Jericho.

Symbolicky Jeruzalem predstavuje v  Biblii 

kráľovstvo nebeské. Jericho zasa predstavuje 

mesto skazy, bolo prekliate samotným Bohom, 

lebo sa postavilo na odpor Božiemu ľudu na 

ceste z  Egypta (Joz. 6.26,1 Kraľ.16.34).Cesta 

z Jeruzalema do Jericha teda viedla dolu, akoby 

z Božej blízkosti do zatratenia. Náš pútnik teda 

opustil Boha, jeho vedenie, život veriaceho a to 

je vždy katastrofa. Ak to človek učiní, prepadnú 

ho skôr, či neskôr zlé - temné sily (v našom prí-

behu zbojníci).

Kňaz a  levita, ktorí prešli na druhú stranu, 

boli možno medzi Kristovými poslucháčmi. 

Pútnik, ktorý šiel z Jeruzalema do Jericha, mu-

sel čiastočne prejsť judskou púšťou. Cesta viedla 

divokou skalnou roklinou, v  ktorej sa skrývali 

lúpežníci, a  často sa tu páchalo násilie. Tohto 

človeka tu prepadli, o všetko olúpili, zbili a po-

lomŕtveho nechali na ceste. Ako tam ležal, pre-

šiel okolo neho kňaz. Na raneného sa však sotva 

pozrel. Po chvíli sa objavil levita. Bol zvedavý, 

čo sa stalo; zastavil sa a hľadel na trpiteľa. Ve-

del, čo by mal urobiť, bola to však nepríjemná 

povinnosť. Prial si, aby tou cestou nebol ani šiel 

a raneného nemusel ani vidieť.

Presviedčal sa, že celý prípad sa ho vlastne 

ani netýka. Títo dvaja muži zastávali posvätný 

úrad a pokladali sa za vykladačov Písma. Patrili 

k zvláštnej vrstve volených, ktorí mali predsta-

vovať Boha ľudu. Mali „mať súcit s nevedomými 

a blúdiacimi” (Žid 5,2), aby ľuďom pomáhali po-

znať veľkú Božiu lásku k ľudstvu. Boli povolaní 

k rovnakému dielu, k akému sa prihlásil aj Ježiš, 

keď povedal: „Duch Pánov je nado mnou, lebo 

ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium 

a  uzdravovať skrúšených srdcom. Poslal ma 

oznámiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak, 

utláčaných prepustiť na slobodu.” (Luk 4,18).

Prof. Jozef Roháček vo svojom preklade Bib-

lie poznamenáva, že šli smerom dolu. Čiže, ob-

razne povedané - nesprávny smer.

Boh vo svojej prozreteľnosti viedol kňaza i le-

vitu cestou, vedľa ktorej ležal ranený človek, aby 

videli, ako potrebuje zľutovanie a pomoc. Celé 

nebo bedlivo pozorovalo, či srdce týchto dvoch 

mužov prenikne súcit s trpiacim.

Zákon milostivo pamätal aj na zvieratá, kto-

ré nevedia svoje potreby a  utrpenie vyjadriť 

slovami. Mojžiš o  tom dostal pre Izrael toto 

príkazné poučenie: „Ak natrafíš na vola alebo 

osla, čo sa zatúlal tvojmu nepriateľovi, priveď 

mu ho späť. Ak uvidíš osla tvojho protivníka 

ležať pod bremenom, neopúšťaj ho, ale určite 

mu ho pomôž zodvihnúť” (2 Moj 23,4.5). Ježiš 

však chcel príbehom zbitého človeka predstaviť 

prípad trpiaceho brata. O koľko viac mali byť 

ich srdcia pohnuté zľutovaním nad ním než 

nad ťažným zvieraťom! Mojžiš im oznámil, že 

Hospodin, ich Boh, „Boh veľký, mocný a hroz-

ný... prisluhuje právo sirote i vdove, miluje cu-

dzinca”.

Kňaz a  levita to všetko dobre poznali, ale 

v  živote sa tým neriadili. Stali sa úzkoprsými 

a výlučnými sebcami. Pri pohľade na raneného 

človeka nemohli predsa s istotou povedať, či je 

príslušníkom ich národa alebo nie. Odvrátili sa 

v domnení, že ide o Samaritána.

Príbeh však pokračuje: Okolo trpiaceho šiel 

istý Samaritán, a  keď ho uvidel, zľutoval sa 

nad ním. Nevyzvedal, či cudzinec je Žid, alebo 

pohan. Dobre vedel, že Žid by mu ako Sama-

ritánovi v  podobnom utrpení napľul do tváre 

a s opovrhnutím by odišiel. Židia a Samaritáni 

sa nenávideli. On nezaváhal. Nepomyslel na to, 

že sa sám vystavuje prípadnému nebezpečen-

stvu, ak sa na tomto mieste zdrží.

Stačilo mu, že pred ním ležal olúpený, trpia-

ci človek. Vyzliekol si rúcho a prikryl ho. Olej 

a víno, ktoré mal ako cestovnú potrebu, použil 

na ošetrenie a  občerstvenie raneného človeka. 

Posadil ho na svoje dobytča a pomaly šiel vedľa 

neho, aby cudzincovi rýchlejším pohybom ne-

pôsobil bolesť. Zaviedol ho do hostinca, kde sa 

o neho postaral. Keď sa chorému k ránu uľavilo, 

Samaritán pokračoval vo svojej ceste. Prv ho 

však zveril do opatery majiteľa hostinca, zaplatil 

potrebné výdaje a niečo aj pridal. Čo viac, hosti-

teľovi dal niekoľko rád pre prípad potreby: „Sta-

raj sa oňho a ak na neho vynaložíš viac, ja ti to 

na spiatočnej ceste uhradím” (Luk 10,35). Nie je 

nikde napísané, ktorým smerom išiel. Ale podľa 

toho ako sa zachoval možno usúdiť, že naopak 

ako kňaz a levita. On šiel hore, zo zatratenia stú-

pal k nebeskému kráľovstvu. Príbeh sa skončil.

Ježiš sa uprene zadíval na zákonníka, akoby 

mu čítal v  duši, a  dodal: „Kto z  týchto troch 

podľa teba, bol blížnym tomu, čo padol do rúk 

zbojníkov?” (Luk 10,36). Zákonník nechcel ani 

teraz vysloviť meno Samaritán a  odpovedal: 

„Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo.” Ježiš 

povedal: „Choď a konaj podobne!” Tým je otáz-

ka: „Kto je môj blížny?” navždy zodpovedaná. 

Kristus názorne ukázal, že naším blížnym nie 

je len príslušník našej cirkvi, spoluvyznávač. Tu 

neprichádza do úvahy rasa, farba pleti ani tried-

ny pôvod.

Naším blížnym je každý, kto potrebuje našu 

Pre dušu

Príbeh o milosrdnom Samaritánovi
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Nem. Nincs sajtóhiba az írás címében. El-

sőre engem is meglepett, ám most már biztos 

adatok alapján tudom, a család így, rövid o-val, 

Fonayként használta nevét. Holott, együtt 

a naszvadiakkal, mindezidáig én is Fónayként, 

vagyis hosszú ó-val ismertem és használtam 

a  nevet. Megvallom, ha netán egy hónappal 

korábban születik ez az írás, sokkal adatszegé-

nyebb lett volna.

Mindig is foglalkoztatott a Fonay család sor-

sa, de egyéb dokumentumok híján csak a csa-

lád síremlékén található, puritán szövegekből 

tudott meg az ember bizonyos dolgokat, tudha-

tott esetleg azokból levonni bizonyos következ-

tetéseket. Meg esetleg apám, meg az ő generá-

ciójához tartozók egy-egy régi megjegyzéséből, 

elmondásaiból. Mert valahol, apám generáció-

jának iskolakezdésével, iskolaéveivel kezdődik 

Fonay József naszvadi kántortanítóskodása. 

Ám ezeket az apámék által elmondottakat is, 

már az én gyerekkoromra is inkább anekdota-

szerűségekké változtatta, szépítette a múló idő.

Már készültem a  „Fónay” epizód írására, 

amikor merő véletlenül összefutottam a  Bu-

dapesten élő Nemes Bandi barátommal, aki 

elmondta, hogy Esztergomban találkozott 

Fonay József unokájával, akit Dr. Horváth Ist-

vánnak hívnak, és az Esztergomi Balassi Bálint 

Múzeum igazgatója. Egy másik barátomtól, 

a  párkányi Csicsay Alajostól aztán kaptam 

egy telefonszámot is. Azóta telefonon, már 

két alkalommal is beszélgettünk Dr. Horváth 

Istvánnal, tőle a bizonyos konkrétabb adatok, 

elmondta azt is, míg nagyanyja élt, aránylag 

gyakran látogatta őt Naszvadon, és Minden-

szentek napján, szinte minden esztendőben 

meglátogatja a családi sírhelyet a naszvadi te-

metőben...

A  családfő, Fonay József 1886-ban született 

Erdőcsokonyán. Keresem a  települést a  térké-

pen, valahol Somogy, vagy Zala déli részén kelle-

ne lennie, ám nem találom. Mint ahogy nem ta-

lálom a helységnevek névjegyzékében sem. Ami 

feltehetően azt jelenti, valamely nagyobb, szom-

szédos településhez csatolták a  régebbi, vagy 

közelebbi múltban. Csáktornya, ahol a  tanító-

képzőt végezte, ma Horvátországban található, 

Čakovec néven. A  tanítóképző elvégzése után 

a  (számomra) népviseletéről híres Buzsákon 

volt az első állomáshelye, az 1904-1911 közötti 

időszakban. Itt ismerkedett meg későbbi fele-

ségével, az 1892-ben Szigetváron született, gyö-

nyörű keresztnevű, Gosztonyi Szilárdkával, aki 

Budapesten végezte a  tanítóképzőt. Naszvadra 

már együtt kerültek 1911-ben.

Fonay József előbb rövid ideig osztálytanító-

ként működött, majd 1934-ben bekövetkezett 

haláláig a naszvadi iskola igazgató-kántortaní-

tója volt. Még az ő neve és fotográfi ája szerepel 

igazgatóként a  csehszlovákiai magyar nyelvű 

oktatás 15. évfordulójára kiadott vaskos alma-

nachban is, és ugyanitt, mint a naszvadi peda-

gógusok egyikének, megtalálhatjuk nejének 

nevét és fényképét is. (E fotográfi a szerint is, 

neje, Gosztonyi Szilárdka, nevéhez méltóan, 

nagyon szép fi atalasszony volt, és biztosan nem 

vagyok egyedül véleményemmel, hogy idős 

asszonyként is nagyon szép nő volt.)

Gyermekeik már mind Naszvadon születtek. 

Elsőszülött lányuk, Ilonka, 1913-ban, és ahogy 

ez a családi síremléken is nyomon követhető, 

fi atalon, tizenkilenc évesen halt meg, két év-

vel édesapja halála előtt. Második gyermekük, 

az 1915-ben született Anna volt a most meg-

ismert unoka, Dr. Horváth István édesanyja. 

Anna létezéséről jómagam mindezidáig nem 

is tudtam, és úgy vélem, csak a naszvadiak ma 

már legidősebb generációjából emlékezhetnek 

rá esetleg néhányan. Tanítóképzőt végzett ő is, 

akár csak az 1917-ben, harmadikként született 

József. A  negyedik gyerek, László, 1919-ben 

született. A családi síremlékről (is) tudhatjuk, 

a két fi ú, nyomtalanul eltűnt, valahol a máso-

dik világháború eszeveszett forgatagában.

Egy rövid bekezdés erejéig tán érdemes ki-

térni arra is, hogy Dr. Horváth István édesapja, 

Horváth Dezső is tanított Naszvadon, mégpe-

dig az 1928-32-es időszakban. Ő, a  Bajcshoz 

tartozó Farkasdpuszta igazgató tanítójának 

volt a fi a. Naszvadi ténykedése idején ismerke-

dett meg Fonay Annával, 1932-ben házasodtak 

össze, majd megpályázta és el is nyerte a bényi 

iskola igazgatói székét. A második világhábo-

rút követő három esztendő kirekesztettségének 

viszontagságai késztették a családot, hogy Esz-

tergomba költözzön.

A családi sírkövön elől Fonay József, és fi a-

talon elhunyt lányának, Ilonkának porcelán-

képe. Az oszlop hátsó, kápolna felőli oldalán 

fent Fonayné Gosztonyi Szilárdka, alább pedig 

két fi ának, Lászlónak és Józsefnek porcelánké-

pe (Józsefét valaki, valamikor összetörte, ám 

most kiderült, összetört darabjai hiánytalanul 

megvannak Dr. Horváth Istvánnál), és a szív-

bemarkoló szöveg: elestek valahol a  második 

világháborúban. Az egyik huszonhat, a másik 

huszonhét évesen.

Sokszor elgondolkodom a család, különösen 

Fonayné Gosztonyi Szilárdka sorsán. Mit kel-

lett átélnie életének kilencven esztendeje alatt! 

Fiatalon eltemette elsőszülött lányát, férje is 

csak ötvenéves volt, amikor elment. A sírkőre 

ugyan felrakatta háborúban eltűnt fi ai nevét és 

arcmását, ám biztos vagyok benne, végig ott 

élt benne a remény, titkon várta hazatértüket. 

S emlékük, egészen biztosan, csak az ő, 1982-

ben bekövetkezett távoztával került végérvé-

nyesen a naszvadi temető hantjai alá.

Fonayék

Naszvadiak...
Mottó:

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

megtiszteli, hanem önmagát is felmagasztalja és értékeli ezáltal.”        (Makovecz Imre)

Németh Gyula:

pomoc. Je ním každý nepriateľom ranený a zú-

božený človek.

Satan zviedol, zbil, olúpil, zničil človeka a ne-

chal ho, aby zahynul. Spasiteľ sa však zmiloval 

nad našou bezmocnosťou. Opustil svoju slávu, 

aby nám pomohol. Našiel nás na pokraji smrti 

a  ujal sa nás. Hojil naše rany. Prikryl nás rú-

chom svojej spravodlivosti. Pripravil nám bez-

pečné útočište a všetko za nás vyplatil. Zomrel, 

aby nás vykúpil. Vlastným príkladom hovorí 

svojim nasledovníkom: „Toto vám prikazujem, 

aby ste sa milovali navzájom. Ako som ja milo-

val vás, aby ste sa aj vy vzájomne milovali” (Ján 

13,34).

Zákonník sa spýtal Ježiša: „Čo mám robiť?” 

Ježiš potvrdil, že láska k Bohu a k človekovi je 

vrchol spravodlivosti, a dodal: „Toto rob a bu-

deš žiť!” Samaritán poslúchol napomenutie 

láskavého a milujúceho srdca a tým dokázal, že 

je uskutočňovateľom zákona. Kristus vyzval zá-

konníka: „Choď a konaj podobne!” Od Božích 

detí sa očakávajú skutky, nielen slová. „Kto ho-

vorí, že ostáva v ňom, má aj sám žiť, ako žil on.” 

(1 Ján 2,6).

Toto príkladné naučenie potrebuje dnešný 

svet práve tak ako Ježišovi poslucháči. Sebectvo 

a  bezduchý formalizmus takmer uhasili oheň 

lásky a  vyhnali všetky cnosti, ktoré zušľachťu-

jú povahu. Mnohí vyznávači jeho mena stratili 

zo zreteľa skutočnosť, že kresťania majú pred-

stavovať Krista. Ak nebudeme praktickým, se-

baobetavým úsilím pomáhať ľuďom v  rodine, 

v okolí, v cirkvi a kdekoľvek inde, potom nám 

nijaké vyznanie nepomôže, lebo kresťanmi nie 

sme. Kristus spojil svoje záujmy so záujmami 

ľudstva a žiada nás, aby sme v diele spásy boli 

jedno s ním. Hovorí: „Zadarmo ste dostali, za-

darmo dávajte” (Mat 10,8). Hriech je najväčšie 

zlo, a je našou povinnosťou hriešnikom súcitne 

pomáhať.

Ako kresťania nesmieme prejsť na druhú 

stranu, aby sme boli čo najďalej od tých, čo 

potrebujú našu pomoc. Ak vidíme trpiacich, 

či už ranených telesne alebo hriechom, nikdy 

nesmieme povedať: To sa ma netýka .Vierou 

a  modlitbou premáhajte moc nepriateľa. Slo-

vami viery a  povzbudenia prinášajte balzam 

skleslému a ranenému.

Nikdy by sme nemali obísť trpiaceho člo-

veka bez toho, aby sme ho nepotešili tou úte-

chou, akou nás utešuje Boh. To všetko je len 

naplnením zásady lásky - zásady, ktorú obrazne 

vystihuje príbeh milosrdného Samaritána a kto-

rú svojím životom jedinečne spríkladnil Ježiš. 

Jeho charakter vyjadruje pravý význam zákona 

a objasňuje, čo znamená milovať blížneho ako 

samého seba. Keď Božie deti preukazujú milo-

srdenstvo, dobrotu a  lásku k  všetkým ľuďom, 

potom svedčia aj o povahe nebeských zásad.

Potvrdzujú, že „Hospodinov zákon je doko-

nalý, osviežuje dušu” (Ž 19,8). Kto túto lásku 

neprejavuje, prestupuje zákon, ktorý zbožne vy-

znáva. Ako sa totiž správame k svojim bratom, 

taký je aj náš postoj k Bohu. Božia láska v srdci 

je jediným prameňom aj našej lásky k blížnemu. 

„Ak niekto povie: Milujem Boha a  nenávidí 

svojho brata, je luhár. Veď kto nemiluje brata, 

ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého ne-

vidí. A toto prikázanie máme od neho, aby ten, 

kto miluje Boha, miloval aj svojho brata” (1 Ján 

4,20.21).

 Mgr. Jaroslav Krajčovič
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Szemben a kiskápolnával, a régi Kossuth 

téren áll a mi iskolánk. Erről szeretnék most 

megemlékezni és a régi kedvesnővérekről.

Ötödik osztály, tanítónőnk Decsi M. 

Narcisza kedvesnővér és 53 elemista kis-

lány. A  tanítás katolikus köszöntéssel, ke-

resztvetéssel és rövid fohásszal kezdődött: 

„Isten nevével kezdem el, Ő segít meg 

kegyelmével.” Kettesével, hátra tett kéz-

zel, fegyelmezetten ültünk, három sor pad 

volt a tanteremben. Decsi M. kedvesnővér 

mindig mosolyogva, szeretettel, sohasem 

türelmetlenül tanított bennünket. Tantár-

gyakon kívül sok hasznos és szép dologra 

is megtanított, aminek később hasznát ve-

hettük a háztartásban.

A  Mária Alfonza alapította rend 

kedvesnővérei - Decsi M.  Narcissza fő-

nöknővér, Seszták M.  Bernadett igazga-

tónővér, M.  Imolda, 

M.  Irma, M.  Beáta, 

M.  Oriola, M.  Ger-

trúda, M.   Krisztofóra, 

M.  Olga - tanítot-

ták az iskolásokat. 

Lelkiatyánk Varjú Mi-

hály esperes, a  hitok-

tatónk a  főtisztelendő 

Száraz József káplán úr 

volt.

Az apácazárda 

a  templom mögötti 

épületben volt, majd 

később átköltözött az 

iskolával szemben levő 

Nógrády-kastélyba, 

amit az utolsó 

Nógrády grófk isasszony örökségül hagyott 

a kedvesnővérekre.

1945-ben kezdtük meg a  hatodik osz-

tályt. A  tanítás azzal kezdődött, hogy ki-

sebb csoportokra osztottak bennünket, 

hogy légiveszély idején zökkenőmentesen 

lejussunk az óvóhelyekre. Az iskolához 

közeli házakhoz voltunk beosztva. Amikor 

bemondták, hogy légiveszély, gyakorolni 

kellett, hogy időben lejussunk. A  tanítás 

akadozott, kedvesnővéreink akkor sem ve-

szítették el lélekjelenlétüket, és minden si-

mán, rendben ment. Ez sem tartott sokáig, 

mert októberben megszállták az országot 

a  német katonák, ezzel egész Magyaror-

szágon bezárultak az iskolák kapui. (Mi is 

Magyarországhoz tartoztunk.) A  háború 

vége felé a  mi kedves iskolánkba sebesült 

orosz katonákat szállásoltak el, kórház lett 

az iskolánkból.

Római katolikus reáliskolából csak ket-

tő volt egész Magyarországon, Naszvadon 

és Dunaszerdahelyen. Kedvesnővérünk 

kihangsúlyozta, hogy legyünk büszkék 

és kíméljük, de bizony jó alaposan tönk-

rement. Sokára tudták újra rendbe hoz-

ni, így amikor megkezdődött a  tanítás, 

a templom mögötti fi úiskolában nyitottak 

összevont osztályokat, 1-4. évfolyamig és 

5-7. évfolyamig összevont osztályt nagyon 

kevés tanulóval, már szlovák nyelven. 

A  kis elemistákat Tögelová Anna kiváló 

tanítónő oktatta, a  nagyokat, az 5-7. ösz-

szevont osztályt pedig Anton Rajec szintén 

kiváló tanító-igazgató. Mire megtanultunk 

valamennyire szlovákul, ő megtanult ma-

gyarul. Tanítás mellett kántorkodott, szín-

darabokat rendezett, kulisszákat festett. 

Szerzett fi lmeket, melyeket szombaton és 

vasárnap le is vetített.

Magyar nyelvű oktatás újra az 1949/1950-

es tanévben kezdődött Mordényi József 

igazgató úrral. Rendbe tették az iskolá-

kat, a háborúnak már nyoma sem maradt. 

A fent említett iskolában tanultak a gyere-

keink mindaddig, amíg felépült a szép új is-

kola, ahol magyarok és szlovákok egyaránt, 

egyetértésben és békében tanulhatnak.

A mi kedvesnővéreink azonban nem tér-

tek vissza. Ezúton fejezzük ki hálánkat és 

köszönetünket osztálytársaink nevében is.

A  szépen felépült apácazárda újra meg-

telt a  Mária Alfonza alapította szerzetes-

rend kedvesnővéreivel. Így nem lettünk 

szegényebbek, újra otthonra találtak a  fa-

lunkban a kedvesnővérek. Otthonuk lett az 

idős és ápolásra szoruló kedvesnővéreknek 

is, ami a falunak dicsőséget, büszkeséget, 

gazdagságot és jó hírnevet jelent.

 A régi ötödikesek nevében

SZCSM

ANNO.. .

Római Katolikus Reáliskola 1943-1944

* A naszvadiak ünepe. 

Ritka ünnepség folyt le Naszvadon 

a mult hó 28-án. A község által fölépitett 

uj leányiskolát és Chemez Antal buzgól-

kodása folytán fölállitott Páduai sz. An-

tal szobrát szentelte meg Folkusházi 

Sándor tótmegyeri plébános és kerületi 

esperes. A  hivek örömét emelte a  ke-

rületi papság jelenléte, kik őszi kerü-

leti gyűlésüket is Naszvadon tartották. 

A  10  órakor tartott ünnepélyes szent 

mise után megkezdődött az iskola és 

utána a  szoborszentelés. Meghatottság 

és szinte látható öröm szállotta meg úgy 

a jelenlevő hiveknek, mint a gyermekek 

szivét, midőn azok leánykáiknak nevel-

tetési helyét, emezek pedig a Megváltó-

ról nevezett irgalmas nővérek tapintatos 

vezetése folytán azzá vált - kedves tar-

tózkodási helyüket megszentelni látták. 

Az ünnepség fénypontját Fábián János 

c.  kanonok, érsekujvári plébánosnak 

alkalmi szent beszéde képezte, ki vilá-

gos s  a  nép szivéhez szóló beszédében 

fölhivta a hiveket Páduai sz. Antal eré-

nyének követésére s saját és hozzátarto-

zóik lelkének megszentelésére. Beszédét 

a tantestülethez intézett szavaival fejez-

te be, buzditván őket arra, hogy ne csak 

mint tanitók, hanem mint népnevelők 

vegyenek részt a  növendékek lelkének 

megszentelésében. A  kié az iskola, azé 

a  jövő! Vajha visszhangra találnának 

e  lelkes szavak s a  lefolyt ünnepség ki-

induló pontja volna Naszvadon a hitélet 

föllendülésének.

(Esztergom, 1897. október 10.)

gy g )
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A MAGYAR DAL NAPJA

Citeratábor
Kecskemét
A  tiszakécskei citeratábor nevének hallatán minden Kárpát-

medencei népzenész felkapja fejét, hiszen több ezerre tehető azok 

száma, akik az elmúlt évek folyamán részt vettek a táborban, meg-

élhették a tábor hangulatát és inspirációk sokaságával feltöltődve 

vitték a megtanultakat otthonukba és az otthonaik környékén lévő 

kultúrházakba, fesztiválokra.

A mi citerásaink is a visszatérő vendégek kategóriába tartoznak, 

így jutottak el idén is a Kecskemétre áthelyezett táborba. Hogy mi-

lyen is volt a tábor, hogyan emlékeznek rá citerásaink, kiderül az 

alábbi sorokból, melyeket Bencsik Csilla és Szlávik Bibiána írtak. 

A tanultakat a novemberi népdalesten mutatják majd be, így mi, 

a közönség is ízelítőt kaphatunk zenéjükön keresztül a tábor han-

gulatából.

Bencsik Csilla: Citeratábor... Uhh... A legeslegjobb tábor a vilá-

gon.

Minden évben alig várjuk, hogy megérkezzünk és a rég nem lá-

tott barátokkal beszélgethessünk. A napirend sűrű volt. A regge-

li beéneklést citerapróbák követték, majd délutáni tábori csokor 

után újabb citerapróbák, végül pedig az esti programok. Az utol-

só és egyben a legnehezebbb nap a gála és a búcsúzás napja volt. 

A tábor már a buszra felszállva hiányzott. Ha tehetném/tehetnénk, 

még jó pár hétre visszamennénk.

Szlávik Bibiána (Imely): Tábor... Hát mit is mondjak róla? Szuper 

volt. A napirendünk kicsit sűrű volt. De azért volt elég szabadidőnk 

is. Sok új embert ismertem meg, és sok volt a régi barát is. Imádom 

őket. Esténként sokáig fennmaradtunk és hülyéskedtünk. Nagyon 

jó volt! Ha lehetne, akkor most azonnal visszamennék. A búcsúzás 

volt a legrosszabb. Nagyon nehéz volt elmenni. Mindenki hiány-

zik. Jövőre, remélem, elmegyünk és akkor megint együtt lehetünk 

a barátainkkal ebben a lenyűgöző táborban.

Fotók lapunk 12. oldalán. -DR-

MEGHÍVÓ

HársCsekeDésA Trio 
koncertje

Mikor?

2013. szeptember 8., 19 óra
Hol?

Művelődési Központ Naszvad, Kamaraszínház
Belépődíj:   4 €

A jegyek megvásárolhatók az egészségügyi központ előtti 

újságárusnál 2013. augusztus 26-tól.

Kérjük a pontos megjelenést, a műsor megkezdése után nem 

áll módunkban a későn érkezőket a nézőtérre beengedni!

Figyelem! A kamaraszínház csak 100 férőhelyes!

Dés András – ütőhangszerek
Budapesten született Dés László szaxofonos, zeneszerző és Vásárhelyi 

Mária szociológus fi aként. Iskoláskorba érve kezdett zenélni. Saját triója, 

a Dés András Trió 2007 ősze óta létezik, 2008 szeptemberében vették fel 

az „Unquiet Stillness” című debütáló albumukat. A  trió másik két tagja 

a gitáros Oláh Szabolcs és a bőgős Szandai Mátyás.

Cseke Gábor – szintetizátor
A pécsi születésű zongorista, zeneszerző többek között a MAO, Sramkó 

János, Horgas Eszter zenekaraiban is részt vesz, mindemellett tanít a kő-

bányai zeneiskolában, és állandó zongorakísérője a  Magyar Rádió jazz-

versenyeinek.

Hárs Viktor – baritongitár
Budapesten született, 15 évesen kezdett nagybőgőzni, valamint basz-

szusgitározni. 1985 és 1988 között elvégezte a Bartók Béla Zeneművészeti 

Szakiskola Jazz- és Klasszikus bőgő tanszakait. 1989 és 1992 között lu-

xushajókon és szállodákban játszott saját zenekarával, több mint 30 or-

szágban. 1993 óta az egyik legfoglalkoztatottabb bőgős, basszusgitáros 

Magyarországon. A  jazz-produkciók mellett 1987 óta néhány évig tagja 

volt a Katona Klári zenekarnak, valamit 1998-tól 10 évig tagja volt a Hobo 

Blues Bandnek, melynek egyik zeneszerzője is volt. Nevéhez is fűződik 

Hobo József Attila-, Faludy György-, valamint Villon-estjének zenéje és 

több Hobo Blues Band-lemez. 1999 óta a Kőbányai Zenei Stúdió tanára. 

2003-ban Artisjus-díjat kapott.

Presser Gábor a  Magyar Dal Napjáról: „Azt gondoltam, hogy a  min-

dent elárasztó importzene árnyékából legalább évente egy napra egy kis 

fényt koldulhatunk a saját értékeink megvilágításához... Egynapos ünnepre 

gondoltam, amely nekünk és rólunk szól, mi szervezzük, ahogy mondják, 

„alulról”. ”

2008-ban a Sziget Fesztivál mínusz első napján Presser Gábor kezde-

ményezésére került sor a Magyar Dal Napjának első, hétórás koncertjére. 

A hét óra alatt a magyar zenészek részben saját, részben más előadók da-

lait adták elő, és voltak formációk, melyek kifejezetten erre az alkalomra 

jöttek létre, mint pl. a Rock Allstar (Skorpió tagjai, Vikidál Gyula, Török 

Ádám, Karácsony János, Takáts Tamás, Ferenczi György), az Omega 

Tribute Band (Mihály Tamás, Benkő László, Kalapács József, Keresztes   

Ildikó, Roy, Gömöry Zsolt, Maróthy Zoltán, Mihály András) vagy az MR2 

Allstar.

2009-ben a Magyar Dal Napját már koordinált formában, szeptember 

13-án tartották meg. Azóta minden év szeptemberének második vasár-

napján rendezik meg a Magyar Dal Napját, Budapesten kívül egyre több 

vidéki helyszínen is.

2010-től meghirdették a Magyar Dal Fővárosa címet is, melyre Buda-

pesten és annak kerületein kívül valamennyi város önkormányzata pá-

lyázhat. A címet 2010-ben Eger, 2011-ben Nyíregyháza, 2012-ben Szom-

bathely és 2013-ban Békéscsaba nyerte el.

A HársCsekeDésA TriórólA Magyar Dal Napjáról
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Közel 20 gyermek vett részt a már hagyomá-

nyos néptánctáborban Nagyigmándon, amelynek 

évek óta a nagyigmándi alapiskola ad otthont.

Mindamellett, hogy napi rendszerességgel, 

de játékos könnyedséggel újabb és újabb tánc-

koreográfi ákat tanulhatnak gyermekeink, a szó-

rakozásról is gondoskodtak a  tábor szervezői, 

Malomsoki Nóra és István.

A  képeken látható, hogy szinte bűvöletébe 

kerülnek az egyes foglalkozásoknak a tábor la-

kói, a lelkesedés, amellyel az ottlétről meséltek, 

ugyanerről árulkodik.

Leírhatatlan, milyen szellemi gyarapodási 

lehetőségben részesültek a  táborozók; az egy-

máshoz való viszonyulás, csoportokban való 

viselkedés, tolerancia, a másság tisztelete és el-

fogadása terén és ezen túl is rengeteg ismeretre 

tettek szert, amely akaratlanul is, spontán végig-

kíséri őket az életükben.

Ezúton is köszönjük, mi, szülők, a szervezők-

nek a törődést és az óriási felelősségvállalást.

Naszvad (Nesvady) a Nyitra mentén, a Komáro-

mi járás északi határán fekvő nagyközség. Régeb-

bi forrásmunkákból kitűnik, hogy a  népviselete 

a  martosival és a  komáromszentpéterivel együtt 

a  járás legszebb és legszínesebb népviseletei közé 

tartozott.

A  nők alsóneműnek fél vászoninget és „négy 

szí” vászonból készült „péntűt” vettek fel. A péntű 

elöl hasított, kötővel volt a  derékra kötve, de le-

hetett korcos is. A  félingek ujja gyolcsból készült. 

A könyékig apró ráncokkal szorosra varrták (var-

rásos féling), a szűk részre azután „lémec” került, 

amelybe színes szalagokat fűztek. A szalag két vé-

gét „csatra kötötték” (maslira). Az ing eleje végig 

gombolódott. Az alsóneműre vették fel a „midert” 

(pufándlit), ami a  szoknyát tartotta. A  9-10 alsó-

szoknya közül a  legalsó mindig piros „pargétból” 

készült; a  többi szintén készülhetett pargétból, de 

különböző színű kartonból is, viszont valameny-

nyinek az alja piros posztóval volt beszegve. A fel-

sőszoknya kockás szövetből, csíkos puplinból, 

selyempuplinból, vatmolból, fekete bársonyból, se-

lyembársonyból, feketebársonyból vagy plüssbár-

sonyból készült. Mind az alsó, mind a felső szok-

nya ráncokba volt lerakva. Díszítésükre „fogacsot”, 

vagy „söprűt” használtak.

Az ingre pruszlikot vettek fel. Anyaga azonos 

lehetett a  felsőszoknya anyagával, de lehetett el-

térő is. A  pruszlik elejét ezüst vagy arany „sík” 

díszítette. (A sík esetleg zöld, vagy kék színű is le-

hetett.) A gombok alá a két szélén csipkés, széles 

„rúzsás szallag” volt varrva. A  pruszlik hátuljára 

„boszontót” varrtak, amely a  pruszlikéval azo-

nos anyagból készült, és csipke vagy sik díszítette. 

A  pruszlik elejét csak az első világháború utáni 

évektől kezdődően díszítették. A  kötény piros, 

zöld, kék vagy fekete klottból készült. A lányok fe-

kete kötényt csak a böjti időszakban viseltek. A kö-

tény alsó részére „mizliket” varrtak. A kötény alját 

csipke és keskeny szalag is díszítette. Hátul kapcsol-

ták össze, kötője pedig elöl volt „csattra” (maslira) 

kötve.

A női ruházatot tekintve, annyi a különbség a le-

ány- és az asszonyviselet között, hogy amíg az asz-

szonyok kendőt viseltek, addig a lányok (két ágból 

font lapos kontyot viseltek) „hajadonfűtt” jártak 

(télen is), a ruházat színe pedig férjhezmenés után 

kezdett sötétedni.

A  lányok a  nyakukban ezüstgyöngyből fűzött 

négy-öt soros láncot viseltek, ezenkívül külön 

gyöngykötőt (szalagot) kötöttek hátul a nyakukba. 

Régebbi az ún. „csicsógyöngy”, amely 6-12 soros, és 

szorosan simul a nyakra. A lábra színes patentha-

risnyát és félcipőt (bársonycipőt) húztak. Kivarrott 

zsebkendőt tartottak a  kezükben. Széleit varrás, 

sarkait színes rózsák díszítették. Ezt a viseletet télen 

és hosszúujjú kétsoros „lipityő” és a  „tulipántos” 

kérgű (régebben puha, később keményszárú) csiz-

ma egészítette ki.

A férfi  ünneplő posztó- vagy adriaruha volt, kö-

tött cérnagombokkal (gülügomb). A  lajbi (kabát) 

alatt a férfi ak szintén pruszlikot és fehér gyolcsinget 

hordtak. A  pruszlikot a  nyakban színes szalaggal 

kötötték meg. Színes pántlikák lógtak a  legények 

kalapján lévő „csinált bukrétákról” is. A  köznapi 

ingnek csak az ujja volt gyolcsból, a többi része vá-

szonból készült (Naszvad mindig híres volt takács-

mestereiről). A  köznapi felsőruha a  vászongatya 

és a pruszlik volt. Lábukon bőrpapucsot hordtak. 

A  ún. „priccses nadrágot” csak a  30-as évek kö-

zepétől viselték. Télen fl anéros melegnadrágot és 

csizmát („huszárszegett szárút”) hordtak. Téli fel-

öltő volt a virágos bunda.

A gyermekek iskolás korukig, vagy még tovább 

is „ubonyban” jártak.

A vőlegénynél az öltözéket szintén gyöngybok-

réta és földig érő fehér szalag egészítette ki.

Az itt leírt népviselet (az évszázad első évtizede-

inek viselete) némileg megváltozott a  II. világhá-

borút megelőző és követő években (a nők viselete 

rövidebb és cifrább lett), az ötvenes évektől kezdő-

dően pedig mindinkább eltűnik. Németh Gyula

(Megjelent a Hét c. hetilap Szlovákiai magyar népviseletek soro-

zatában, 1977-ben.)

Határtalan néptánctábor Nagyigmándon

Naszvadi népviselet
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Minden tanév végén értékelünk, összegzünk és tanulságot szűrünk 

le tevékenységünkről, kiterjesztve fi gyelmünket mindazon apróságok-

ra, melyeket éves terveinkben lefektettünk. Komoly feladatra vállal-

kozunk minden iskolaév elején, gondosan kiválasztva a szakköri, az 

egyszeri nevelési feladatokat, formába öntve versenyeken, vetélkedő-

kön, szervezett kirándulásokon, látogatásokon, különböző társasági, 

társadalmi és egyéb eseményeken diákokkal, fi atalokkal, családokkal 

és minden kedves szimpatizánssal együtt.

Nevelési céljainkat az elmúlt tanévben is sikeresen teljesítettük, 

gazdagabbá és tájékozottabbá téve minden résztvevőt. Fontos, hogy 

részesei voltunk a községünkben történt valamennyi társasági és tár-

sadalmi eseménynek úgy a kultúra, mint a sport és egyéb területeken. 

A szép számú állandó szakköröket látogatók mellett el tudtuk látni fe-

ladatainkat a község védnöksége alatt.

A  hasznosan eltöltött  szabadidő, szakszerű vezetés és pedagógusi 

hozzáállás mellett, sok gyermek és fi atal hétköznapjait tette értelmes-

ség és gazdagabbá. Az új 325. sz. törvény ugyan sok probléma elé állí-

tott bennünket (új pénzügyi törvény az iskolák, iskolai intézmények fi -

nanszírozására), de a községi hivatal segítségével áthidaltuk ezeket. Ha 

még a szakköreinket látogató vidéki diákok településeitől is megkaptuk 

volna a  támogatást (imelyi polgármester negatív hozzáállása), szinte 

problémamentes évet zárhattunk volna. Panaszra így sincs okunk. 

Példamutató az intézményben dolgozó nevelőpedagógusok munkája, 

hozzáállása, elkötelezettsége, akárcsak néhány külsős munkája.

A kicsúcsosodás mindig a nyári tevékenység. A 2013-as az utóbbi 

évek egyik legjobban sikerült nyara volt. Nagyon nagy  volt az érdek-

lődés, és sajnos nem tudtunk minden igényt kielégíteni. A nagyszerű 

siófoki tábor mellett sikeres nappali tábort szerveztünk két turnusban, 

társszervezői voltunk a horgásztábornak, a kis focisták összpontosítá-

sának Paton, és a kézisek felkészülésének. Több mint 100 gyermek és 

fi atal vett részt a nyári táborokban.

Elvárásaink sikeresen teljesítve, mi pedig optimistán várjuk az új 

iskolai évet, melyben megint csak tesszük majd a dolgunkat.

 Alföldi Károly, igazgató

A szabadidőközpont a 2012/13-as 
tanévben is teljesítette küldetését
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V septembri je fenomén plaču na pôde ma-

terskej školy neodškriepiteľnou súčasťou každo-

denného života. Pri nástupe najmenších detí do 

MŠ nie je ničím výnimočným. V ranom veku je 

pre dieťaťa plač dôležitým spôsobom komuni-

kácie. Ako dieťa rastie, učí sa mať väčšiu kontro-

lu nad rôznymi situáciami a prichádza na mno-

ho iných spôsobov, ako zdieľať svoje potreby. 

Hlavnou náhradou plaču sa stáva reč, ktorú si 

dieťa osvojuje. Avšak plač aj naďalej ostáva pre 

väčšinu ľudí a tak aj deti, prostriedkom komu-

nikácie. V  ranom detstve býva pomerne často 

používaný na vyjadrenie bolesti, obavy, frustrá-

cie, smútku a ďalších emócií.

Plač je správanie, kedy dieťa vzlyká, kričí 

a  podobne. Takéto správanie sa stáva problé-

movým v  okamihu, kedy ho dieťa nadmerne 

používa ako prostriedok k získaniu pozornosti 

dospelých a nielen ako reakciu na bolesť, zlosť, 

nespokojnosť, smútok a iné emócie.

Rodičia, ktorí svoje dieťa veľmi dobre pozna-

jú, dokážu presne rozpoznať, čo je pravým dô-

vodom plaču. Ak pred nástupom do materskej 

školy dieťa neplakávalo často, potom má určite 

nejaký skutočný dôvod. Aj v prípade, že plaká-

valo často, nemusíme a  ani nemôžeme ihneď 

predpokladať, že je motivované výhradne po-

trebou pozornosti. Je na nás - rodičoch a peda-

gógoch, aby sme plač detí dokázali rozlíšiť.

Niektoré deti plačú preto, lebo iné dieťa má 

niečo, čo práve ono chce, alebo preto, lebo iné 

dieťa mu niečo vzalo, nedovolilo sa zapojiť do 

hry ostatných, slovne alebo fyzicky sa pohádalo 

s kamarátom. Dôvodom plaču môže byť a aj to, 

že mu učiteľka neodpovedala, v  niečom nevy-

hovela. Najčastejším dôvodom býva skutočnosť, 

že mu matka a  otec práve odišli, alebo že ne-

dokáže samostatne dokončiť nejakú hru, úlohu, 

nie je mu dovolené zúčastniť sa nejakej aktivity. 

Stáva sa aj to, že dieťa s plačom odmieta vykonať 

aktivitu navrhovanú učiteľom. 

Je len samozrejmé, že v septembri, keď dieťa 

prichádza do celkom nového, cudzieho prostre-

dia, plače. Plače, lebo sa bojí, cíti sa opustené 

a samotné, smutné aj rozčúlené. Tento trauma-

tický zážitok sa vo väčšine prípadov po týždni 

- dvoch vytráca. Pocit ohrozenia vystrieda ra-

dosť zo spoločných hier s  rovesníkmi, smiech, 

šantenie a  experimentovanie v  MŠ. Najviac 

pomáha uisťovanie (učiteľky aj rodičov) opako-

vané viackrát za deň: „Neboj sa, mamička ťa tu 

nenechá. Má ťa veľmi rada a určite príde hneď 

ako dokončí svoju prácu. Aj my (pani učiteľky) 

pôjdeme domov; MŠ zatvoríme a ráno sa sem 

zasa vrátime, aby sme sa spoločne pekne zahra-

li. Vymyslíme niečo veselé. Ako, s čím by si sa 

chcel/a zajtra hrať?”

Dieťa, ktoré keď začne chodiť do MŠ skutoč-

ne preplače určitú časť dňa, je naozaj v  strese. 

Tento typ plaču my, učiteľky MŠ, neprehliada-

me. Ukľudňujeme deti, utešujeme ich, doneko-

nečna im opakujeme vyššie uvedenú klauzulu, 

venujeme sa im a objímame ich. Našou snahou 

je pomôcť deťom, aby si uvedomili, že ich rodi-

čia neopustili. Jemný a priateľský prístup z našej 

strany veľmi dôležitý i za cenu, že v procese pre-

konávania strachu dochádza k vytvoreniu silné-

ho citového puta medzi dieťaťom a  učiteľkou. 

Pre určitú, ale len krátku dobu je takáto väzba 

nenahraditeľná, ale akonáhle je dieťa v pohode, 

nemala by byť učiteľkou ďalej podporovaná. 

Silné upnutie na učiteľku by podľa odborníkov 

malo odznieť so zapojením dieťaťa do školských 

aktivít a interakcií s kamarátmi.

Stáva sa, že plač dieťaťa nesúvisí so začiatkom 

dochádzky do MŠ. Vtedy zisťujem, či v  živote 

dieťaťa nenastali iné zmeny. Na narodenie súro-

denca, úmrtie v rodine, rozvod, hádky rodičov 

alebo iný, znepokojujúci zdroj stresu reagujú 

deti citlivejšie a situáciu vnímajú a pociťujú ako 

emocionálny tlak a plačú. V takýchto prípadoch 

je nevyhnutný rozhovor a následne úzka spolu-

práca s rodičmi, podpora a pozornosť dieťaťu.

Ďalším dôvodom k plaču sú aj úrazy. Úlohou 

učiteľky je zistiť, či ide o skutočné alebo a zin-

scenované nehody (za účelom vynútenia pozor-

nosti), alebo motorické problémy detí, nebodaj 

poruchy vnímania. Plač z ubližovania druhými 

je v MŠ tiež častým javom. Práve tu sa deti učia 

spolupráci, porozumeniu, požičiavaniu si hra-

čiek, tolerancii, trpezlivosti a empatii. Riešením 

je v  každom prípade učiť deti zlepšovaniu so-

ciálnej prijateľnosti a prosociálnemu správaniu.

Plač môže byť aj alternatívnym prostriedkom 

komunikácie u  dieťaťa, ktoré nemá rozvinutú 

verbálnu (slovnú) komunikáciu. Ako ináč dať 

ostatným vedieť o svojich potrebách?

Rodičia, zbystrite svoju pozornosť!

Ak vaše dieťa využíva plač ako manéver s cie-

ľom získať pozornosť, prečítajte si rady odborní-

kov. Uvádzajú účinné postupy a stratégie, ktoré 

dokážu zmeniť správanie sa dieťaťa:

-  Pripomeňte svojmu dieťaťu: „Nerozumiem ti, 

keď plačeš” a keď aj naďalej pokračuje, odíďte. 

Nepozerajte sa naň a ani prostredníctvom vý-

razu tváre, postoja mu nedávajte najavo, že si 

získalo vašu pozornosť. Nevenujte mu pozor-

nosť tak dlho, dokedy plače.

-  Buďte pripravení na to, že keď začnete plač 

svojho dieťaťa viditeľne prehliadať, dieťa prav-

depodobne bude plakať ešte dlhšie a hlasnej-

šie ako obvykle. Očakávajte uvedenú reakciu, 

pretože dieťa skúša vašu trpezlivosť a  po-

kračuje v  získavaní pozornosti zabehnutým 

spôsobom. Zapamätajte si, že keď bude dieťa 

so svojimi pokusmi ignorované, svoje správa-

nie rýchlo zmení, ale ak mu bude venovaná 

akákoľvek (aj nepatrná) pozornosť, upevní 

to v  dieťati presvedčenie, že plač je účinným 

prostriedkom dosahovania pozornosti.

-  Keď dieťa prestane plakať, ihneď k nemu príď-

te a  venujte mu maximálnu pozornosť: „Tak 

fajn! A teraz sa pozrieme, do čoho by sme sa 

mohli spolu pustiť. Poď sadnem si na chvíľu 

k  tebe!” a  nasmerujte aktivitu svojho dieťaťa 

žiadaným smerom.

-  Ak by sa dieťa znova rozplakalo, treba mu 

vysvetliť, že ak bude ďalej plakať, nemôžete 

sa s  ním rozprávať. V  prípade, že by ani tak 

neprestalo, treba ho nechať osamote, kým ne-

prestane plakať.

-  Dôležité je dieťaťu vysvetliť aké správanie od 

neho očakávate a  oceňujete. Vhodné správa-

nie zakaždým pochváľte. Hovorte s ním o tom, 

ako vás teší, keď sa zapája do rôznych aktivít 

v  MŠ, keď sa hrá, kreslí a  riadi sa pokynmi 

pani učiteliek a  ako sa pekne zabáva so svo-

jimi rovesníkmi. Usmievajte sa na svoje dieťa, 

nezabudnite ho objať a venovať mu akúkoľvek 

inú formu pozornosti. Tieto stratégie pomá-

hajú upevňovať správny spôsob správania.

Kombinácia upevňovania správneho správa-

nia dieťaťa, keď neplače a ignorovanie plaču pri-

nášajú podľa odborníkov rýchlu zmenu v sprá-

vaní sa dieťaťa.

Sú vám, milí rodičia problémy s plačom blíz-

ke, známe? Aj vás trápi nepríjemná vidina prvé-

ho septembrového dňa v materskej škole?

Nezabudnite na to, že každé dieťa si vytvá-

ra jedinečné reakcie na to, čo sa okolo neho 

deje. Väčšina z rôznych foriem správania, kto-

ré prejavuje je „vhodná” a rozvíja sa ďalej tým, 

že k nemu dospelí alebo rovesníci vyjadria sú-

hlas alebo nesúhlas. Rady odborníkov uvedené 

v našom príspevku by vám mali uľahčiť riešenie 

„plačlivých” situácií na začiatku školského roka. 

Sme presvedčené, že spoločným postupom, úsi-

lím, trpezlivým, milým a  láskavým prístupom 

určite pomôžeme našim najmenším prekonať 

ťažké obdobie odlúčenia od najbližších a o pár 

dní sa budeme môcť tešiť so vzájomnej prítom-

nosti a  spoločne strávených chvíľ v  našej ško-

ličke.

Prajeme úspešné zahájenie školského roka!

Mgr. Dana Molnárová

MŠ - Óvoda, Sládkovičova 2, Nesvady

Pl č j á i k d di ť l ká k ičí

„Septembrový” plač v materskej škole
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folytatás a 12. oldalon

Történelmi barátság. Talán ezzel a két szóval lehetne jól kifejezni a kö-

zel kétezer lelket számláló, Bács-Kiskun megyei falu, Felsőszentiván és 

Naszvad kapcsolatát. E két falu barátságát a  történelem kegyetlen törté-

nései kovácsolták össze. Hiszen ha nincs a II. világháborút követő, szinte 

minden naszvadi családot érintő, emberi értékeket fi gyelembe nem vevő 

lakosságcsere, talán nem is tudnánk egymás létezéséről. Hisz a két telepü-

lés között van vagy 300 kilométer hosszú országút. 

Ezt az országutat már jó párszor végigdöcögtük. Mi is, és ők is, ide is, 

meg oda is. Nem történt ez másképp augusztus 23-án sem, amikor is sok-

sok év után a  naszvadi öregfi úk Felsőszentivánon szerepeltek. A  90-es 

években ez a vendégszereplés „mindenéves” volt, hol a naszvadi öregfi úk 

mentek, hol a felsőszentivániak jöttek. Ezeknek a találkozásoknak, mecs-

cseknek is nagy szerepük volt abban, hogy az akkori naszvadi önkor-

mányzat Felsőszentivánt felvette a testvértelepülései közé. 

Az utóbbi években azonban ezek a  mérkőzések elmaradtak, egészen 

a tavalyi Naszvadi Napokig, amikor is egy barátságos 1:1-es döntetlennel 

vetettünk véget az üres éveknek. A visszavágóra a Felsőszentiváni Faluna-

pok 2013 keretében került sor.

A pénteki munkanap és a nyári szabadságok révén egy kis szervezésbe 

került összeszedni 11 épkézláb naszvadi öregfi út, de azért a fáradozásnak 

meglett a gyümölcse: dél környékén a polgármesterrel együtt 14-en vág-

tunk neki a közel 4 órás útnak. Mint ilyenkor mindig, az odaút tele volt 

izgalommal, várakozással (na meg persze fermentált szőlőlével).

Mivel a mérkőzés az érkezésünk napján este 6-kor volt, így utunk egye-

nesen a focipályára vezetett. Az út fáradalmai gyorsan leperegtek rólunk, 

mikor Bandi és csapata a tőle megszokott szívélyes fogadtatásban részesí-

tett. Ismerős arcok vettek körül (zenei aláfestésnek már csak a „Nélküled” 

című dal hiányzott...).

A kezdőrúgást a császártöltési származású Ledneczki János végezte el. 

Felsőszentivánon 
vendégszerepeltünk

Program podujatia Nesvadských dní
A Naszvadi Napok műsora

2013
Piatok 13. 9. 2013 - Péntek 2013. 9. 13. 
10.00 -  Bežecká súťaž pre deti - (centrum obce)

Futóverseny gyermekeknek - (faluközpont)
15.00 -  Stretnutie bývalých žiakov ZŠ maď.

A naszvadi Alapiskola volt diákjainak
találkozója (az alapiskola díszterme) 

17.00 -  Kladenie vencov k Pamätníku Nesvadčanov 
Koszorúzás a Naszvadiak Emlékművénél 

18.00 -  Slávnostné zasadnutie obec. zastupiteľstva
Ünnepi önkormányzati ülés 
(Priamy prenos NTV - Az NTV élő közvetítése ) 

20.00 -  Koncert skupiny ZBG együttes koncertje 
Disco (Nádvorie kultúrneho domu - Kultúrház udvara) 

Sobota 14. 9. 2013 - Szombat 2013. 9.14. 
08.00 -  Nesvadské hody - Naszvadi búcsú 
09.00 -  Futbalový turnaj - Futballtorna

(Športové ihrisko - Sportpálya) 
10.00 -  Vernisáž III. fotosúťaže Nesvadčanov 

Naszvadiak III. fotóversenyének megnyitója
(Študio galéria kult.domu - Kultúrház, Stúdiógaléria) 

12.00 -  Súťaž vo varení - Főzőverseny 
(Nádvorie kultúrneho domu - Kultúrház udvara) 

15.00 - Zábavné programy - Szórakoztató műsorok 
Sógorok (Magyarország)
(Námestie pred obecným úradom - Főtéri nagyszínpad) 

16.00 -  Silvia Klimentová, Peter Kliment, Gejza Petrík
a skupina KAMARÁTI 
(Námestie pred obecným úradom - Főtéri nagyszínpad)

16.00 -  Futbalový zápas: Starí páni Nesvady - Ács
Futballmérkőzés: Naszvadi öregfi úk - Ács 
(Futbalové ihrisko - Futballpálya) 

18.30 -  Vyhodnotenie súťaže vo varení 
A főzőverseny kiértékelése 
(Nádvorie kultúrneho domu - Kultúrház udvara) 

19.30 -  Ľudová veselica - Népmulatság 
CARSON - Simonics Marcel, Ágh Attila 
(Nádvorie kultúrneho domu - Kultúrház udvara) 

19.30 -  Ľudová veselica - Népmulatság 
(Tržnica - Piactér) 

Nedeľa 15. 9. 2013 - Vasárnap 2013. 9.15. 
08.00 -  Nesvadské trhy a hody 

Naszvadi búcsú és vásár 
08.00 -  Cirkevné bohoslužby - Vasárnapi istentiszteletek 
11.00 -  Svätá omša pri kaplnke - Szentmise a kápolnánál 

(Námestie slobody - Szabadság tér) 
15.00 -  Slávnostný záverečný galaprogram 

Podunajské rockové divadlo (Kolárovo)
(Námestie pred obecným úradom)
Ünnepi gálaműsor 
Kis-Duna Menti Rockszínház (Gúta)
(Főtéri nagyszínpad) 

15.00 -  Majstrovský futbalový zápas 
Bajnoki labdarúgó-mérkőzés 
(Futbalové ihrisko - Futballpálya) 

17.00 -  Majstrovský hádzanársky zápas 
Bajnoki kézilabda-mérkőzés 
(Športová hala - Sportcsarnok) 

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, 
lezecká stena - mászófal, trampolína - trambulin 

vzdušný hrad - légvár



12

Naszvadi közéleti lap Novum Naswod

Állatorvosi Állatorvosi 
rendelo rendelo 

Naszvadon (a Szabadidőközpont mellett)

Veterinárna Veterinárna 
ordinácia ordinácia 
v Nesvadoch (pri CVČ)

- kutyák mikrochipezése - kutyák mikrochipezése 
- čipovanie psov- čipovanie psov

Hé, Sze, Pé - Po, Str., Pia: 
15.00 - 17.00

dr. Kulich Péterdr. Kulich Péter
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2013. IČO: 42205573 Elérhetőség: info@novumnaswod.sk / A lapban megjelent cikkek nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség véleményét.
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Šéfredaktor: Ildikó Varga, Redaktori: Róbert Dobosi, Zoltán Kelemen, Péter Lestár, Tibor Simonics, Zoltán Takács, Grafi ka, zalamovanie: r0by. 
ISSN 1338-7977. Vyd. Ministerstvo kultúry SR pod ev. č: EV4445/11. Realizované s fi nančnou podporou Úradu vlády SR - program Kultúra národnostných 
menšín 2013. IČO: 42205573 Kontakt: info@novumnaswod.sk Názory publikované v mesačníku nemusia byť totožné s názormi redakcie.

Citeratábor - Kecskemét - képekben

ÚJSZÜLÖTTEK – 
VITAJTE MEDZI NAMI

Elizabeth Bednárová,  Timotej Benik, 

Emma Fördös,  Virág Lakatosová 



HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK – 
SĽÚBILI SI VERNOSŤ

 Martin Turčan –  Žaneta Záhorecová, 

 Zsolt Lakatos –  Erika Lakatosová, 

 Szabolcs Lovász –  Krisztina Halász



ELTÁVOZTAK KÖZÜLÜNK – 
OPUSTILI NÁS

Jozef Podobný (63),  Mária Vaneková (75)

Társasági rovat – 
Spoločenská rubrika

A gondos cseléd
A ház ura félrevonja a bejá-

rónőt:

– Kérem, Mária, vesse be úgy 

az ágyamat, hogy a feleségem 

azt higgye, hogy este itthon 

aludtam.

– Igenis, csak előbb megcsinálom az ő 

oldalát...


Mosolyra fakasztó

Öregfi úk mércével mérve egy jó iramú, látványos megmozdulásokban szegény mérkőzés volt. 

A helyzetkihasználások döntöttek, és mivel a hazai csapat a nagyobbnál nagyobb gólhelyzeteket is 

kihasználatlanul hagyta, így a vége 0:2 lett a naszvadi csapat javára.

Persze a meccs után megbeszéltük a mérkőzés legfontosabb pillanatait, előjöttek a régmúlt emlé-

kek (1991-ben az ifi csapatban fociztam utoljára Felsőszentivánon), közben meghallgattuk Máriót és 

az Apostol együttest, és egyet nosztalgia diszkóztunk. 

A reggeli gyors kelésnek és reggelinek egy oka volt: délután a naszvadi nagycsapat Ógyallán mér-

kőzik, és a focisták egyben szurkolók is lévén szeretnék megnézi a helyi derbit. A búcsúzkodás és 

a hazaút is olyan volt, amilyen ilyenkor lenni szokott: lehangoló.

Köszönet a felsőszentivániaknak még egyszer (így a médián keresztül is) a meghívásért, a vendég-

szeretetért. Remélem, ez is csak egy állomása volt (nem a végállomása) a generációkról generációkra 

szálló történelmi barátságnak.

 Simonics Tibor


