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Mindenkit érint – Týka sa to každého

Vo voľbách do orgánov samosprávy konaných dňa 15. novem-

bra dostal najviac hlasov doterajší starosta JUDr. Jozef Haris, ktorý 

kandidoval ako nezávislý kandidát na starostu s podporou strany 

Most-Híd. Na ďalších miestach skončili nezávislý kandidát Zoltán 

Molnár a Zoltán Takács, kandidát Strany maďarskej komunity.

Vo voľbách do obecného zastupiteľstva zo 41 kandidátov na po-

slanca získalo mandát týchto dvanásť uchádzačov: Juraj Miškovič 

(kandidoval za SMK), Ladislav Sárai (kandidoval za Most-Híd), 

Marianna Kesziová (kandidovala ako nezávislá), Zoltán Molnár 

(nezávislý), Alžbeta Patakyová (Most-Híd), Mária Tóthová (SMK), 

Ottó Becse (Most-Híd), Róbert Dobosi, Zoltán Takács, Zoltán Ha-

ris (všetci SMK), Martin Lešš a András Kelemen (obaja nezávislí). 

Za nimi sa ako prvý náhradník umiestnil Tibor Molnár (SMK), 

ktorý v prípade, ak mandát niektorého poslanca z akéhokoľvek dô-

vodu zanikne, môže nastúpiť na jeho miesto.

Víťazom volieb do zastupiteľstva sa stala Strana maďarskej komu-

nity, ktorej päť poslancov tvorí relatívnu väčšinu v  novom zastu-

piteľstve, štyria uspeli ako nezávislí a Most-Híd má tri poslanecké 

miesta. (Podrobné výsledky volieb sme zverejnili v minulom čísle 

Novum Naswod.)

Ustanovujúce zasadnutie zvolal starosta na 4. december. Na ňom 

najskôr predsedníčka miestnej volebnej komisie Andrea Kürtiová 

oboznámila zúčastnených a divákov obecnej televízie s výsledka-

mi volieb, následne starosta a poslanci zložili sľub. Starosta potom 

v krátkom príhovore zhrnul významnejšie výsledky v oblasti roz-

voja obce za uplynulé štyri roky a načrtol svoje predstavy týkajúce 

sa budúcnosti.

Program pokračoval vymenovaním zástupcu starostu. Jozef Ha-

ris poveril touto úlohou Ottóa Becseho, ktorý v  rokoch 2003 až 

2009 už zastával túto funkciu.

Starosta sa potom poďakoval odchádzajúcim poslancom Jáno-

sovi Dibuszovi, Gizele Holkovej, Kataríne Harisovej a  Tiborovi 

Simonicsovi za ich prácu v uplynulom období. Gizela Holková gra-

tulovala starostovi a poslancom k zvoleniu, zároveň zaželala úspeš-

nú prácu a správne rozhodnutia na nastávajúce štyri roky. Po nej 

požiadal o slovo Ottó Becse, aby sa poďakoval za vymenovanie na 

post zástupcu starostu.

Druhým bodom rokovania bolo zriadenie komisií obecného za-

stupiteľstva. Poslanci jednohlasne rozhodli, že i naďalej budú praco-

vať v tých istých siedmich komisiách. Sú to tieto: fi nančná, školstva 

a kultúry, športu a mládeže, sociálneho a zdravotného zabezpeče-

nia, poľnohospodárstva a rozvoja podnikania, výstavby a územné-

ho plánu a komisia pre ochranu verejného záujmu. V tomto bode 

sa schválili aj mená poslancov, ktorí počas neprítomnosti starostu 

majú právo viesť občianske obrady: Ottó Becse a Zoltán Molnár.

Ostával posledný bod programu: schválenie platu starostu. Prvý 

sa prihlásil Ladislav Sárai a zákonom stanovený základný plat 1.928 

eur navrhol zvýšiť o 40 percent, po ňom predložil návrh na desať-

percentné zvýšenie Zoltán Takács. Pri hlasovaní dostal prvý návrh 

sedem hlasov, traja poslanci sa hlasovania zdržali, jeden nehlasoval.

Ustanovujúce zasadnutie nového obecného zastupiteľstva ukon-

čil starosta krátko pred 19. hodinou.

 Zoltán Takács

A november 15-én megtartott önkormányzati választáson Haris 

József eddigi polgármester kapta a legtöbb szavazatot, aki független 

jelöltként, a  Most-Híd párt támogatásával indult a  polgármester-

választáson. A további helyeken Molnár Zoltán független jelölt és 

Takács Zoltán, a Magyar Közösség Pártjának polgármesterjelöltje 

végeztek.

A  képviselő-választáson 41 indulóból a  következő tizenkét je-

lölt szerzett mandátumot: Miškovič György (a  Magyar Közösség 

Pártjának listáján indult), Ladislav Sárai (a  Most-Híd listáján in-

dult), Keszi Marianna (független jelöltként indult), Molnár Zoltán 

(független), Pataky Erzsébet (Most-Híd), Tóth Mária (MKP), Be-

cse Ottó (Most-Híd), Dobosi Róbert, Takács Zoltán, Haris Zoltán 

(mindhárman MKP), Lešš Martin és Kelemen András (mindketten 

függetlenek). Mögöttük a legtöbb szavazatot Molnár Tibor (MKP) 

kapta, ő pótképviselőként kerülhet be a testületbe, ha a megválasz-

tott képviselők valamelyikének megbízása bármely okból megszű-

nik.

A  képviselő-választás győztese a  Magyar Közösség Pártja lett, 

amely öt képviselőjével relatív többséget szerzett az új testületben. 

Négyen függetlenként jutottak be, a  Most-Hídnak pedig három 

képviselője van. (A részletes eredményeket lapunk múlt havi szá-

mában közöltük.)

Az alakuló ülést december 4-re hívta össze a polgármester. En-

nek során először Kürti Andrea, a helyi választási bizottság elnöke 

ismertette a választási eredményeket, majd a polgármester és a kép-

viselők esküje következett. A polgármester ezután rövid beszédben 

foglalta össze az előző ciklusban megvalósított jelentősebb falufej-

lesztési eredményeket és vázolta a jövőre vonatkozó elképzeléseit.

A  napirend az alpolgármester kinevezésével folytatódott. Haris 

József Becse Ottót bízta meg a tisztség ellátásával, aki 2003 és 2009 

között már betöltötte ezt a posztot.

A polgármester ezután megköszönte az előző ciklus négy távozó 

képviselőjének, Dibusz Jánosnak, Haris Katalinnak, Holka Gizel-

lának és Simonics Tibornak a  munkáját. Holka Gizella gratulált 

a polgármesternek és a képviselőknek a megválasztáshoz, egyúttal 

eredményes munkát és sok sikert kívánt a  következő négy évre. 

Utána Becse Ottó kért szót, hogy megköszönje alpolgármesteri ki-

nevezését.

A második napirendi pont az önkormányzat bizottságainak felál-

lítása volt. A képviselők egyöntetűen úgy döntöttek, hogy továbbra 

is ugyanabban a hét bizottságban fognak dolgozni. Ezek a követke-

zők: pénzügyi, oktatásügyi és kulturális, sport- és ifj úsági, szociális 

és egészségügyi, mezőgazdasági és vállalkozásfejlesztési, építésügyi, 

összeférhetetlenségi. Ugyanitt született határozat arról is, hogy 

a polgári szertatásokon a polgármester távollétében Becse Ottó, il-

letve Molnár Zoltán jogosultak közreműködni.

Hátravolt még egy napirendi pont: a polgármester fi zetésének jó-

váhagyása. Először Sárai Ladislav a  törvényben megszabott 1.928 

eurós havi alapfi zetés 40 százalékos emelésére tett javaslatot, ezt 

követően Takács Zoltán tíz százalékot javasolt. A szavazás során az 

első javaslatot hét képviselő támogatta, hárman tartózkodtak, egy 

képviselő nem szavazott.

Az alakuló ülést röviddel 19 óra előtt zárta be a polgármester.

 Takács Zoltán

Az új 
képviselő-testület 
alakuló üléséről

Z ustanovujúceho 
zasadnutia nového 
zastupiteľstva
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A  65 éves naszvadi Csemadok évzáró közgyűlése zajlott 2014. 

december 13-án a helyi művelődési központ nagytermében.

Általában minden szervezet, így a Csemadok helyi szervezete is 

az év végéhez közeledve számot vet, összesít, átbeszéli az évközi 

történéseket, felszínre hozza az esetleges elkövetett hibákat, s ter-

vet készít arra, hogyan eltávolítani azokat az elkövetkezendő évek-

ben. A nem az elvárásoknak megfelelően lezajlott eseményeken túl 

az éves összesítőben felelevenedik a sok élmény, amelyeket a kö-

zösség tagjai átéltek útjaik során, amikor a rengeteg gyakorlással 

eltöltött idő gyümölcsét különböző helyszíneken mutatták be.

Községünk legnagyobb létszámú társadalmi szervezete a  Cse-

madok ASZ Naszvad évzáró közgyűlésén az ezret meghaladó 

tagság igencsak apró töredéke vett részt, nagyon bőre engedve 

a  számláló kedvet sem voltak többen, mint hatvanan. Persze ez 

nem kell, hogy azt jelentse, hogy nem érdeklődnek a  szervezet 

munkája iránt, csak éppen nem tartották fontosnak az éves beszá-

moló meghallgatását, nem voltak kíváncsiak, milyen terveket szőtt 

a vezetőség a 2015-ös évre.

Az említett érdektelenség ellenére jó hangulatban zajlott az ülés. 

Simonics Tibor, a  szervezet szóvivője köszöntötte a  jelenlévőket, 

majd felolvasta a napi tervet, aminek alapján Dobosi Róbert elnök 

megtartotta évértékelő beszámolóját. Ebből megtudhattuk, hogy 

az egyes csoportok több ezer kilométert utaztak, hogy hagyomá-

nyainkat éltetve bemutassák azokat, hírt vigyenek arról, hogy léte-

zünk, hogy ápoljuk kultúránkat.

A szervezet csoportjai, mint a Búzavirág éneklőcsoport, a Viza 

és a Sústya citerazenekarok, a Pettyem néptánccsoportok, az éne-

kesek és a mesemondók az év leforgása alatt több mint 40 helyszí-

nen képviselték a  szervezetet, vitték jó hírét Naszvad községnek. 

Ezekről a  fellépésekről a  szervezet 

honlapján, (www.csemadoknaszvad.

sk) naprakész szöveges és fotókkal 

alátámasztott információk állnak 

rendelkezésre az érdeklődőknek. 

Hazai és magyarországi fellépések 

sokaságán túl ez évben népművé-

szeink eljutottak Lengyelországba, 

ahol Szlovákiából egyedüliként kép-

viselték hazánkat és Naszvad közsé-

get a  több tucat országot összefogó 

nemzetközi népművészeti fesztivá-

lon. A  Pettyem néptánccsoport és 

a Viza citerazenekar műsora nagyon 

sok dicséretet zsebelt be a  lengyel 

szervezők csapatától.

Hasonlóan nagy sikert aratott 

a romániai körút is, amely már régi 

vágya volt a  Csemadok aktivistá-

inak. Augusztus elején egy egész estét betöltő műsoros összeál-

lítással keltek útra a  csemadokosok. Az első állomás Szék köz-

ségben volt, ahová estére érkezett a  csapat, s  csak egy kellemes 

együtt töltött estét engedélyezett az időbeosztás, ennek ellenére 

egy rögtönzött História-koncerttel szép emlékeket hagytak ma-

guk mögött a  másnap reggeli távozás után. Mezőbergenyén – 

ez volt a  következő állomás – már egész estét betöltő műsorral 

kedveskedtek a hazaiaknak, akikkel teljesen megtelt a kultúrház, 

akárcsak a következő napon Bögöz községben, ahol a falunapok 

műsorának keretében mutatták be a  Felvidékről hozott műsort. 

A két külföldi vendégszereplés új színt hozott a naszvadi népmű-

vészek lelkébe és a  sok taps, köszönő szó pedig majd bizonyára 

erőt ad a folytatáshoz.

Versenyeken elért eredményekben is gazdag volt a  2014-es év. 

Legkisebb néptáncosaink a Tatabányán megrendezett Ki mit tud? 

versenyen arany fokozatú minősítést érdemeltek ki, Szabó Julcsi 

népdal kategóriában pedig ezüst sávos minősítést kapott. A me-

semondók – Bazsó Adrienn és Kis Richárd – az Ipolyi Arnold 

Magyar Népmesemondó Verseny komáromi elődöntőjében ezüst 

sávos besorolást értek el, a Búzavirág éneklőcsoportunk pedig a X. 

Vass Lajos Népzenei Verseny Kárpát-medencei döntőjében Bu-

dapesten Vass Lajos Nagydíjat érdemeltek ki, immáron második 

alkalommal. Elmondható tehát, hogy a versenyeken is megállták 

helyüket népművészeink, így az irány adott, menni kell a kitapo-

sott úton.

Hazai rendezvényekből is akadt bőven, a  beszámolóból ez is 

kitűnt. A  vezetőség rengeteg időt töltött társadalmi munkával, 

Vince-bál januárban, 

ifj úsági bál február-

ban, 1848-as forra-

dalom és szabadság-

harc emlékünnepély 

márciusban, tánc vi-

lágnapja áprilisban, 

Tűzvirág Nemzetközi 

Képzőművészeti és 

Zenei Fesztivál május-

ban és júniusban, Ha-

tártalan Néptánctábor 

és Szent István-napi 

ünnepség augusztus-

ban, 65 éves évfor-

duló megünneplése 

novemberben, majd 

decemberben az év-

záró közgyűlés. Több 

ezer óra odaadó munka az előkészületek, a szervezés és utómun-

kák során, melyekről a hazai magyar sajtóban több mint 50 alka-

lommal írtak, csak pozitívan, és több alkalommal műsorra tűzték 

az egyes rendezvényekről szóló beszámolókat a Pátria Rádióban is.

Dióhéjban ennyit a beszámolóról, majd Lábszky Ivett pénztáros 

a  fent említett rendezvények és fellépések anyagi vonzatáról tar-

tott beszámolója után a  jubilánsok köszöntése következett, végül 

a határozatok elfogadása után a zárszó és köszönetek, jókívánságok 

hangzottak el. 

Az ülést követően a Csemadok klubhelyiségében folytatódott az 

eszmecsere és persze a nóta sem maradhatott el, a bőséges, ered-

ményekben és történésekben gazdag 2014-es év zárásaként.

 -DR-

Csemadok-évzáró   MEGHÍVÓ  MEGHÍVÓ
  A Csemadok naszvadi alapszervezete 

szeretettel meghívja a

46. Vince-bálba46. Vince-bálba
Helyszín: Helyi Művelődési Központ

Időpont: 2015. január 17.
Kezdés: 19 óra
Zene: CARGO

ifj. Szőllőssy Sándor és cigányzenekara
Üdítő, bor az asztalon, svédasztal a 2014-ben 

nagy sikert aratott módon a színpadon.
Jegyár: 25 euró

Kapható az egészségügyi központ előtti újságárusnál 
2014. december 29-től
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(Dr. Haris József nyolcvanadik születésnapjára)
Érdekes szituációnak lehettünk tanúi mindnyájan, akik ott vol-

tunk a Csemadok helyi szervezete megalakulásának 65. évfordu-

lója alkalmából a  közelmúltban tartott ünnepi ülésen. Egymást 

követően két dr. Haris Józsefet is üdvözölt a rendezvény vendégei 

között az est konferansziéja. 

Egyiküket, évtizedek óta is-

merhetjük, községünk nem-

régen – sokadszor – újravá-

lasztott polgármestereként. 

A  másik dr. Haris József, 

akinek életútját ez az írás pró-

bálja meg most nagy vona-

lakban nyomon követni, az 

a dr. Haris József, aki a Stutt-

garti Mezőgazdasági Egyetem 

nyugalmazott tanáraként (az 

utóbbi időszakban) szinte 

évente hazalátogat a Stuttgart 

melletti Filderstadt kisvá-

rosából. Találkozni, részben 

Magyarországon, részben Naszvadon élő rokonaival, „lábnyoma-

it keresni” az egykori poros utcákat borító aszfaltburkolat alatt. 

Megsimogatni minden alkalommal, az egykori 

Kossuth téren, egykori szülőháza portájának 

kapufélfáját, kapuoszlopát. Holott az egykori 

portán újjáalakított ház mostani kapufélfája ma 

már nem a  régi kapufélfa. Egy acélcsőből ké-

szült, úgynevezett, vaskaput tartó kapuoszlopról 

van szó. A régi, a kényszerűen odahagyott, talán 

hasonlíthatott a  mellékelt képen látható, régi, 

Naszvadra jellemző, legtöbbször akácból ké-

szült kapuoszlopra. Vagy az is lehet, hogy a régi 

kapuoszlopok felső díszítését stílusában átvevő, 

abban az időben éppen divatos betonból ön-

tött kapuoszlop volt már portájuk bejáratánál. 

Nem tudom. Nem is kérdez-

tem rá egyszer sem ezidáig. 

Csak megfogott maga a tény, 

hogy egy távolból ritkán ha-

zatérő idős ember első útja 

a  gyerekkorában otthagyott 

kapufélfához vezet. Tud-

va-tudván, hogy ez a  ka-

pufélfa, persze, már régen 

nem ugyanaz a  kapufélfa... 

És mégis!

Ez a dr. Haris József 1934. 

december 14-én született 

Naszvadon, vagyis a lap meg-

jelenése előtt néhány nappal 

töltötte be éppen nyolcva-

nadik életévét. Alapiskolai 

tanulmányainak nagyobbik 

részét (az 1942-1947 közöt-

ti években) még Naszvadon 

végezte. Van itt egy régi fénykép, az egy egykori naszvadi má-

sodikosok osztályfényképe. Jobbról a  második sor szélén írá-

som alanyával, Haris Józseff el. Akik élnek még a korosztályából, 

minden bizonnyal felismerik magukat a  képen. Akik már nem, 

azokat talán még felismerik 

hozzátartozóik. Az 1947-es 

kitelepítés az ő családját is 

(nagyon sok naszvadi csa-

láddal együtt) Bács-Kiskun-

ba, Császártöltésre vetette. 

Ott fejezte be alapiskolai ta-

nulmányait. A  Kalocsai Nö-

vénytermelési Mezőgazdasági 

Technikumban érettségizett, 

és harmadéves volt a  Gödöl-

lői Agrártudományi Egyete-

men, amikor bekövetkeztek 

az 1956-os események. A for-

radalom bukása után, két, 

akkor szintén császártöltési 

illetőségű, ám ugyancsak naszvadi származású barátjával – a nála 

egy évvel idősebb Cserepes Jánossal, illetve a tőle egy évvel fi ata-

labb Maráz Andrással – ő is nekiindult a nagyvilágnak. 

(Ötvenhatos ténykedését húzza alá, hogy az események 

félszázados jubileumi ünnepségek alkalmával a Szabad-

ság Hőse emlékérmet vehette át Sólyom László akkori 

köztársasági elnök kezéből.) Ahogy két társa, úgy ő sem 

akart a  hazától túl messzire menni, így Németország-

ban telepedtek le. Dr. Maráz András később állatorvos, 

Az egykori második osztály...

Dr. Haris József

Sólyom Lászlótól veszi át a Szabadság Hőse emlékérmet Az oklevél

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:

Egy ott(hon) hagyott kapufélfa
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dr. Cserepes János, ugyancsak az állatorvosi egyetemet el-

végezve, farmakológus, gyógyszerkutató lett. Haris József 

a Stuttgart-Hohenheimi Agrártudományi Egyetemen szer-

zett diplomát, majd ott doktorált 1965-ben. Ugyanott foly-

tatta tanársegédként egy évtizeden át, majd 1995-ös nyug-

díjba vonulásáig egyetemi tanárként dolgozott. Eközben, 

bő két évtizeden át vendégelőadója volt a Nürtingeni Me-

zőgazdasági Főiskolának is. És szervezte eközben német-

országi egyetemisták magyarországi, illetve magyarországi 

szakemberek németországi tanulmányutait, szakmai prog-

ramjait. Több tucat tanulmánya, szakmai értekezése jelent 

meg ebben az időszakban. Azok címlistáját 

átfutva – biztosan nem véletlen –, több tanul-

mánya, értekezése foglalkozik a  magyaror-

szági mezőgazdaság helyzetével, vagy a kör-

nyezetvédelem bizonyos összefüggéseivel.

Magánéletének egy bizonyos szakasza 

nem alakult a  legszerencsésebben. Felesé-

ge, Else Röhm, fi atalon, nem egészen har-

minckét éves korában halt meg, 1971-ben. 

Három gyereklányát, Erzsébetet (1960), 

Editet (1962) és Monát (1965) onnét kezdve 

egyedül nevelte. Mindig büszke volt és ma 

is büszke lányaira. Egy régebbi felvételen ott 

látni őket, (feltehetően) a  Stuttgarti Magyar 

Kultúrintézet tánccsoportjának tagjai kö-

zött is. Legutóbb kimondottan a  Csemadok 

megalakulásának 65. évfordulójára rendezett 

ünnepségre jött haza, végigautózva a  mint-

egy kilencszáz kilométeres utat. Azt mondja, 

felemelő érzés volt számára részt venni az 

ünnepségen. Legutóbb, pár nappal ezen írás 

elkészülte előtt beszéltünk telefonon. Mond-

ta, lányaihoz készül. Nem kérdeztem ugyan, 

de az időpontból következtetve, azt hiszem, 

nyolcvanadik születésnapját megünnepelni. 

S  talán a  karácsonyi ünnepet is velük tölteni. Egy nyolcvanéves 

fi atalember, mondanám, ha nem érezném magam is e kijelentés, 

általános értelemben vett disszonanciáját. Ám feloldásaként ezen 

látszólagos ellentmondásnak le kell írnom, hogy három évvel ez-

előtt még rendszeresen teremfocizott volt egyetemi kollégáival és 

a jelenlegi egyetemi hallgatókkal.

Szülőfalujához való viszonyulását jellemezzék az ő gondolatai, 

melyeket egy kérdés kapcsán fogalmazott meg, bő egy évtizeddel 

ennek előtte, naszvadi éveit illetően:

„Távolból, felnőtt szemmel visszanézve, egy nagyon zavaros, bi-

zonytalan, feszült és tragikus időszak volt. A második világhábo-

rút jelző fekete felhők árnyékai nyomasztóak voltak, a katasztrófát 

hozó világháború és az utána következő bizonytalan évek, hetek, 

napok, deportálás, kitelepítés...? Remény, rettegés, és kétségbeesés 

uralkodott az emberekben az utolsó percekig, amíg a vonat Érsek-

újvárból el nem indult – a bizonytalanságba. Nem szerettem vol-

na szüleim, nagyszüleim, dédszüleim bőrében lenni...! Én, mint 

gyerek, életem legszebb, 

legboldogabb éveit töltöt-

tem (a  történtek ellenére!) 

Naszvadon. Ha otthon járok, 

még mindig lábnyomaim ke-

resem... a  Nyitrát, a  Mester-

tót, az egykori szavakat, ki-

fejezéseket. Mert nincs más 

szülőföld...”

Kedves Jóska barátom! 

Sokunk nevében kívánom 

e szép jubileumod kapcsán, 

éltessen a  Teremtő még na-

gyon sokáig a  mostani erő-

ben, egészségben. Legyen ez 

a néhány, talán hevenyészett 

sorokba szedett gondolat, 

meg az oldalra becsempé-

szett, az idő vasfoga által 

megviselt, régi naszvadi ka-

pufélfa fotográfi ája az én, és 

a  Téged tisztelő naszvadiak 

születésnapi ajándéka. Az 

utóbbi esztendőkben kiala-

kult személyes, baráti viszo-

nyunk mindig megtisztelő 

lesz számomra!

Dr. Haris József 2001-ben

Egy régi, naszvadi kapufélfa

Lányaival, 2000-ben
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A  napóleoni hódító háborúk idejében történt: az alpesi Szent 

Bernát-hágóban van az a  kolostor, amelyet a  francia forradalom 

békétlensége nem érintett. A szerzetesek az éjféli szentmisére ké-

szültek. A kolostor főapátja – Bernát atya – a homíliáját készítette. 

Kinn a hózivatar tombolt, süvített, mintha nem is lenne csendes 

szent éjszaka. Nagyon nehezen szedte össze a gondolatait. Hiszen 

valahol lenn a völgyben harcok folytak, csorgott a vér és a félelem 

uralkodott. Testvérének Garducci Romero grófnak is harcba kel-

lett mennie. Mennyi gondja volt vele az életében. S most, amikor 

bajok vannak, levelében adja tudtára, hogy feleségét, kisfi át és szol-

gáját küldi, gondoskodjon róluk.

Közeledik az éjféli szentmise ideje, amikor az atya kutyája ugatni 

kezd és nyugtalanul futkos a szobában. Bernát atya nagyon is jól 

tudja, mit jelent ez. Lent a hózáporban valaki nagyon nagy veszély-

ben van. De itt a szentmise kezdete. Az apát úr dönt és máris tervezi 

a mentő akciót. Rövid idő elmúltával a kutyák megtalálják a meg-

fagyott utasokat – egy asszonyt, a gyermeket és a férfi t. A megfa-

gyott asszonyban Bernát atya felismeri testvére feleségét. A férfi t 

nem sikerült megmenteni. Hosszabb próbálkozás után a kisgyer-

mek kinyitotta szemeit. A GYERMEK, MINT A JÖVŐ ÍGÉRETE. 

Az atya a sikeres akció után az oltárhoz indulva arra gondolt – nem 

elég álmodozni a  testvériségről, a  szeretetről az emberek között, 

hanem naponta bizonyítani kell életünk cselekedeteivel.

E karácsonyi ünnepek megható pillanataiban közénk jön a gyer-

mek – az isteni gyermek. Jön, hogy tanítson meg élni – azzal tanít, 

amit hirdet, de azzal is, ahogyan itt élt közöttünk. Lélekben tekint-

sünk jól és mélyen a jászolban fekvő kisdedre, hogy megértsük első 

prédikációját, amelyet a betlehemi jászolból mondott nekünk.

Az embereknek, akik nem tudnak egymáshoz jóravalók lenni – 

nekik a  szeretetet hirdeti. A  gyermek a  szeretet gyümölcse, sze-

retetből születik. A gyermek tudja a szeretetet a legjobban viszo-

nozni, a gyermek tud bízni az Atyjában, gondtalanul élni az Atya 

bizalmában.

A világnak, amely tele van erőszakkal, e erőtlen gyermek a békét 

hirdeti. Mosollyal, viccel, jósággal többet érsz el, mint erőszakkal, 

kötekedéssel, kiabálással. Tartós az, amit jósággal értünk el, s nem 

az, amit kikényszerítettünk. A  gyermek nem tud kényszeríteni, 

a mosolyával hív.

Az embernek, aki a dicsőséget hajszolja, a szerénységet hirdeti. 

Nem baj, hogy a  hatalmasok nem fogadták be a  társaságukba – 

Ő nyugodtan fekszik az istállóban az állatok és pásztorok társasá-

gában. Itt találnak buzdítást a társadalom kitaszítottjai, mindazok, 

akik nem élhetnek, dolgozhatnak úgy, amint szeretnének. Az istál-

lót is meg lehet tölteni az isteni nyugalommal, békével, szeretettel.

E ünnepi napokban fi gyeljünk nagyon oda – mit mond nekünk 

a jászolban fekvő kisded.

Az, ami örök értékű az életünkben – az a szeretet. Mennyit tet-

tünk belőle magunkévá és mennyit osztottunk szét másoknak? Nem 

a becsvágy, hanem a készséges szolgálat az alapja a békés életnek. 

Nem az erőszak, hanem a szív jósága a legnagyobb emberi erő. Fe-

lesleges várni, amíg megtér a világ, de szükséges, hogy mi térjünk 

meg, mi változtassuk meg gondolkodás módunkat. Itt van a remény, 

ha mi jók leszünk, a körülöttünk lévők kevésbé lesznek rosszak.

Fölösleges volna, ha Jézus ezerszer is megszületne Betlehembe, 

ha nem születne meg az emberek szívében, lelkében.

Kívánom mindannyiunknak, hogy értsük meg a betlehemi kis 

Jézus tanítását s  vigyük mindennapi életünkbe. Adjuk át önma-

gunkat Jézusnak, a  szívünkben kialakított betlehemi jászolt és 

megtelve az Ő szeretetével varázsoljuk e ünnepeket családunk és 

felebarátaink számára Krisztus születésének ünnepévé. 

Mgr. Heriban László

l d k f l d k k

Hitélet
„ Istengyermek, „ Istengyermek, 
kit irgalmad kit irgalmad 
Közénk lehozott...” Közénk lehozott...” 

A nyugdíjas klub életéből
Év végén minden ember számvetést készít az elmúlt esztendőről. Mi 

is értékeltük a klubban az elmúlt közel egy évet. Mint tudjuk, január 

26-tól új elnöke van a klubnak Dudák Ferenc személyében.

Már másnap megtartottuk az első vezetőségi ülést, amit azóta is 

minden hónapban megtartunk. Az énekkar hétfő esténként szorgal-

masan próbál. Minden csütörtökön az ügyes kezű asszonyok kézi-

munkáznak a klubban. Munkáikból júniusban kiállítást rendeztünk, 

aminek nagy sikere volt, több százan megcsodálták.

Februárban volt a nyugdíjas bál, a kultúrház megtelt, nagyon jó volt 

a hangulat. Ott voltunk a március 15-i ünnepségen, a martosi batyu-

bálban, a májusfaállításon, a Szent István-napi ünnepségen, a faluna-

pon beneveztünk a gulyásfőző versenyre, ott voltunk a gútai nyugdíjas 

bálban, augusztusban Selmecbányán jártunk, mint már arról beszá-

moltunk, legutóbb pedig az Én és a kisöcsém elődadáson voltunk.

Minden hónapban ellátogatunk a  győri élményfürdőbe. Vasárnap 

délután lehet a klubban kártyázni, sakkozni, biliárdozni.

Ez évi terveink közt szerepel egy kézimunka-kiállítás karácsony 

előtt és egy zenés esti összejövetel a klubban. Röviden ennyit a klub 

életéből. Minden nyugdíjast szeretettel várunk. Csontos Valéria



7

Novum Naswod Nesvadský spoločenský mesačník

Amikor a  mindennapi kenyér az aszta-

lunkra kerül, senki sem gondolná, hogy 

alapanyaga, a hófehér liszt, hogyan készül. 

A liszt előállításának folyamatát ismerhet-

ték meg a  7., 8. és a  9. évfolyam tanulói 

a november végi tanulmányi kiránduláson. 

Úti célunk a  gútai malom volt. A  szigorú 

élelmiszer-egészségügyi előírásokat betart-

va minden résztvevő fehér köpenyben és 

sapkában léphetett be a malom területére. 

Senki sem gondolta, hogy egy ilyen malom 

milyen bonyolult komplexum belülről.

„Idegenvezetőnk”, Haris László mérnök 

nagy lelkesedéssel fogadott bennünket, 

és körbevezetett a  gyártás minden egyes 

részlegén, ahol részletesen elmagyaráz-

ta az egyes munkafolyamatokat, így téve 

számunkra még érdekesebbé a  látottakat. 

Megtudtuk, hogy csak jó minőségű bú-

zából őrölhetnek kiváló minőségű lisztet, 

amire nagy odafi gyeléssel törekszenek 

is. A  búzát negyvenféle alapösszetevőre 

bontják szét, melyből az általunk ismert 

végterméket állítják elő. Láttuk, hogyan 

készül a teljes kiőrlésű liszt, a korpa, a dara, 

a féldara és a sima liszt.

Tanulóink meglepődve látták, hogy a hét 

emeleten folyó molnári munkát csupán 

néhány szakember számítógépes vezérlés-

sel irányítja és felügyeli. Európa egyik leg-

nagyobb és legkorszerűbb malma feltárta 

titkait tanulóink előtt, akik érdeklődésüket 

nem titkolva számos kérdést tettek fel, ez-

által is gyarapítva ismereteiket. Remélhe-

tőleg lesz tanulóink között olyan, akinek 

ilyen formában is segítséget nyújtottunk 

a pályaválasztás kérdésében.

Köszönet a  gútai malom dolgozóinak 

a lehetőségért, hogy betekinthettünk min-

dennapjaikba.

  Mgr. Burdi Anita, tanítónő

bb é l k űbb l f ltá t

ANNO.. .
Tisztelt, olvasóink, rovatunkban ezúttal 

hosszabb szöveget közlünk, egy ízig-vérig 

bűnügyi történetet, amelyet az év végére 

tartogattunk, hogy a  hosszú téli estéken 

izgulhassák végig a nyomozást. 

A történet a Csendőrségi Lapokban jelent 

meg 1930. március 10-én.

Egy gyilkosság Egy gyilkosság 
kiderítésekiderítése

Nyomozta:  Nagy Sándor ny. tiszthelyettes, 

volt ógyallai járásőrmester.

1905. évi október hó 17-én délelőtt 

Naszvad község előljárósága távbe-

szélőn arról értesítette az ógyallai 

örsöt, hogy Havran János ottani lakos 

földmívest, a  községtől kb. 4  km tá-

volságra, az erdő felé vezető út mellett 

meggyilkolva találták.

Az értesítés vétele után Nagy Sándor 

ógyallai örsbeli járásőrmester 2 csend-

őrrel a  helyszínére ment, hogy a  nyo-

mozást bevezesse. Naszvad községbe 

érve, a jegyzőtől értesült, hogy a hullát 

egy szalmakazalban elrejtve találták 

meg, honnan megtalálása után a hulla-

házba szállították.

Nagy járásőrmester a  hullaházban 

Havran hulláját alaposan szemügyre 

vette. A koponya a tarkó felett szét volt 

zúzva, a  haj aludt vérrel és agyvelőré-

szecskékkel elborítva, a  jobb alsókar 

pedig el volt törve. Mindezek alapján 

gyanítható volt, hogy a  halált tompa 

tárggyal történt agyonverés okozta.

A hulla fel volt öltözve, kabátján több 

helyen, főleg a gallér és az ujjak táján, 

erőszakos szakadások voltak láthatók, 

melyek arra mutattak, hogy a  halált 

erős dulakodás előzte meg. Zsebé-

ben volt néhány koronát tartalmazó 

pénztárcája, így nyilvánvaló volt, hogy 

rablógyilkosság esete nem forog fenn 

s  Havran halála valószínűleg bosszú 

műve volt.

A  meggyilkoltnak felesége előadta, 

hogy férje az előző napon délután az-

zal távozott hazulról, hogy gróf Pálff y 

erdészéhez megy, hogy munkát kérjen. 

Bár férje késő estig nem jött haza, nem 

aggódott, mert arra gondolt, hogy az 

időközben 'keletkezett nagy eső elől va-

lamely ismerőshöz tért be, hogy meg-

várja, míg az eső eláll. Este nyugodtan 

A Rákóczi Szövetség 
ösztöndíj átadása

A gútai malomban jártunk...

Immáron hagyománnyá vált, hogy az 

anyaországban működő Rákóczi Szövetség 

azon magyar családokat, akik nemzeti hova-

tartozásukat felvállalva, magyar iskolába írat-

ták be gyermeküket, támogatásban részesíti. 

Így történt ez idén is 2014. november 24-én 

a naszvadi magyar alapiskolában.

A  meghívót, mint minden évben, az első 

osztályosok és szüleik kapták, akik jelenlét-

ükkel értékelték ezt a  szép gesztust. Termé-

szetesen e jeles rendezvényen részt vett az 

iskola igazgatója, PaedDr. Becse Norbert, 

valamint Holka Gizella első osztályos tanító 

néni és Haris Zsuzsanna nevelőnő.

Az igazgató üdvözlő beszéde szólt úgy 

a  vendégekhez, mint a  megjelent gyerme-

kekhez és szüleikhez is, illetve mindazokhoz, 

kik jelenlétükkel megtisztelték e számunkra 

magasztos eseményt. Ezután a szövetség által 

delegáltak bemutatása következett. A  Rákó-

czi Szövetséget Papp Imre és Szenyó Diana 

képviselte, valamint Varga Anna, a Komárom 

és Vidéke Célalap igazgatója, és ezen szerve-

zet elnöke, dr. Hortai Éva is eljöttek.

A rendezvény Lestár Zsófi a első osztályos 

tanuló szavalatával kezdődött, melyet a  he-

lyi iskolai klub tanulóinak Mikulásváró tán-

ca követett. Ezután a  szót ismét az igazgató 

vette át, aki köszönetet mondott a  jelenlé-

vő szülőknek, amiért bizalmukat kifejezve 

a  naszvadi magyar alapiskolába íratták be 

gyermekeiket, ezzel büszkén vállalva ma-

gyarságukat. Egyben biztosította őket a  jó 

döntésről. Valamennyi pedagógus nevében 

ígéretet tett, hogy gyermekük sokoldalú fej-

lesztése érdekében, a  lehetőségekhez képest 

mindent megtesznek. Külön kiemelte, mi-

szerint a  tudást mindenki saját anyanyelvén 

tudja legjobban elsajátítani. 

Dr. Hortai Éva örömét fejezte ki, hogy 

idén is részt vehetett e szép eseményen. Szá-

mos magyar iskolát látogat meg ez időben, 

de a  naszvadi gyermekek kultúrműsora és 

vendégszeretete a  legszínvonalasabbak közé 

tartozik – mondta beszédében. Ezután Papp 

Imre kapott szót, aki átadta az anyaorszá-

gi magyarság üdvözletét, és természetesen 

a várt ajándékot is, mely tanulónként tízezer 

forintot jelentett és amelyet a  kis nebulók 

szüleikkel karöltve vehettek át.

Lestár Gabriella a szülők nevében köszönte 

meg a kedves vendégek fáradozását és biztató 

szavait és megígérte, hogy jó helyre kerül az 

ajándék. A vendégek idén is kellemesen érez-

ték magukat, és szép emlékekkel távoztak, 

vettek búcsút a 18 elsőstől és szüleiktől.

  Mgr. Holka Gizella,

tanítónő

folytatás a 8. és 9. oldalon
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lefeküdt, csak mikor reggel látta, hogy 

ura még mindig nem jött haza, rosszat 

sejtve, keresésére indult.

A községben senkitől sem kapott fér-

jére vonatkozólag felvilágosítást. Felkel-

tette tehát szomszédait, közölte velük 

az esetet és kérte őket, hogy segítsenek 

neki urát megkeresni. Szomszédai szí-

vesen eleget tettek kérésének s  együtt 

folytatták a  keresést. Mivel Havrant 

a  faluban csak az előző napon látták, 

midőn az erdészlakba ment, az erdész-

lak felé indultak.

Útközben, midőn az erdő közelébe 

értek, feltünt nekik, hogy a vetés az út 

mellett össze volt taposva. Gyanut fog-

va odamentek és követték az onnan az 

út felé vezető nyomokat. A nyomok az 

út másik oldalán folytatódtak és onnan 

egy szalmakazalhoz vezettek. A  kazal 

tövében, hol a  nyomok véget értek, 

kutatni kezdtek a  szétszórt szalmában 

s a kazalban, szalma közé elrejtve, csak-

hamar megtalálták Havran holttestét. 

Erre egyik közülük bement a községbe, 

kocsit hozott, mellyel a hullát a községi 

hullaházba szállították.

A  járőr az asszony kikérdezése után 

a  cselekmény színhelyére ment. A  ve-

tésben talált nyomok több ember dula-

kodását mutatták. Helyenként a vetés-

ben – dacára a már majdnem 24 óra óta 

szakadó esőnek – vérnyomok is voltak. 

A nyomok innen a meghalt felesége ál-

tal is említett szalmakazalhoz vezettek. 

Ott, ahol a hulla feküdt, a szalma csu-

pa vér volt és vértócsa volt a földön is. 

Miután a  hullán talált sebek azonnali 

halált idéztek elő, Nagy járásőrmes-

terben azon meggyőződés alakult ki, 

hogy a tettes, vagy tettesek Havrant az 

út mellett valamilyen tompa tárggyal 

agyonütötték s  hogy a  hullát elrejtsék, 

a  szalmakazalhoz vitték és ott elrejtet-

ték a szalma között.

Nagy járáőrmesternek azon törek-

vése, hogy a  nyomozáshoz alkalmas 

lábnyomokat találjon, meddő maradt, 

mert a  nagy eső a  homokos talajon 

minden lábnyomot elmosott. A  szal-

makazal környékének átvizsgálása után 

azonban sikerült neki a  kazaltól pár 

méter távolságra, a vetésben elhajítva, 2 

darab kapanyél vastagságú, másfél mé-

ter hosszú, frissen vágott akácfahusán-

got megtalálni. Az egyiken vérnyomok 

is voltak, így tehát a gyilkosság valószí-

nűleg ezekkel lett elkövetve. Az, hogy 

2 husáng volt, azt bizonyította, hogy 

a tettesek legalább is ketten voltak.

A  husángok vastagabb végének kis-

mérvű görbületéből, valamint abból, 

hogy a  homorú oldalukon haránt 

gyürődések voltak, Nagy járásőrmester 

arra következtetett, hogy mielőtt azokat 

levágták, a fát lehajlították. A vágási fe-

lület zsebkésre mutatott, melyen azon-

ban csorba lehetett, amit a kérgen levő 

különben élesen kivehető metszési vo-

nal mutatott, mert az egy helyen meg-

szakadt és ott a kéreg nem mutatott éles 

metszésre.

Más nyom, melyből a tettesek kilétére 

következtetni lehetett volna, nem volt 

feltalálható.

Nagy járásőrmester ezután azon nyo-

mok felkereséséhez fogott, hogy a gyil-

kosság elkövetése után a  tettesek mely 

irányban menekültek. Rövid keresés 

után sikerült neki 2 emberi lábnyomot 

a  vetésben felfedezni, melyek a  gyil-

kosság színhelyétől, a vetésen keresztül 

toronyirányban Naszvad község felé 

vezettek, valószínűvé téve azt, hogy 

a gyilkosok naszvadiak lehettek.

A  lábnyomokból megállapította azt 

is, hogy a  tettesek ketten voltak, hogy 

az egyik magasabb volt, mint a másik, 

valamint az is, hogy azok szaladtak, 

mert a nyomok egymástól jóval mesz-

szebb voltak, mint lépésben haladó em-

bernél.

A  nyomok pontos konturjait itt is 

elmosta az eső. Naszvad községtől kb. 

másfél kilométerre, legelőre érve ezek 

is megszüntek s a község alatt a kertek 

végébe érve ujból nem lehetett felfedez-

ni őket.

A  járőr most azt igyekezett megál-

lapítani, hogy a  tettesek a  husángokat 

hol vágták, hogy ezáltal támpontot 

nyerjenek arra, hogy mely irányból jöt-

tek azok a gyilkosság színhelyére, vagy 

esetleg nem hagytak-e ott olyan nyo-

mokat, amelyek a  nyomozást előbbre 

vihetnék. Kevés fáradság után, mivel 

azon tájon nem sok akácfa volt, sikerült 

is a  községtől 1 km távolságra azt az 

akáccsoportot feltalálni, hol friss vágási 

helyek voltak. Más nyom itt sem akadt. 

A vágási hely azonban fekvésénél fogva 

megerősítette azon gyanut, hogy a tet-

tesek Naszvad községből mentek a tett 

színhelyére, tehát azokat ott kell keres-

ni.

A községbe visszaérve, Nagy járásőr-

mester újból kikérdezte Havrannét, aki 

azonban nem tudott megnevezni sen-

kit sem, aki férjének olyan haragosa lett 

volna, hogy képes volt a  gyilkosságot 

elkövetni.

Időközben a járőrnek tudomására ju-

tott, hogy a gyilkosság napján mintegy 

60-80 napszámos jött hazafelé az erdő-

ből és pedig ugyancsak azon az úton, 

amely mellett Havrant meggyilkolták. 

Ezeket Nagy járásőrmester kikérdezte, 

hogy nem találkoztak-e hazafelé jövet, 

Naszvadból az erdő felé menő egyének-

kel. Azok, akik a  szállingózva haladó 

munkáscsoport elején mentek, senkit 

sem láttak, de akik a  végefelé halad-

tak, előadták, hogy a sötétségben láttak 

2 embert velük szemben jönni, kik az 

út kétoldali árkaiban gyorsan mentek, 

vállukon kapafélét vittek s  köszönésü-

ket nem fogadták. Azok, akik látták a 2 

egyént, személyükre nézve közelebbit 

előadni nem tudtak, mert a  sötétben 

nem ismerték meg őket, azt azonban 

valamennyien állították, hogy az egyik 

magasabb volt, mint a másik.

Nagy járásőrmester ezt a 2 ismeretlen 

egyént vette gyanuba, annál is inkább, 

mert a  nyomokból ő is azt állapította 

meg, hogy az egyik tettes magasabb 

növésű volt s úgy gondolta, hogy amit 

a  napszámosok a  sötétben kapának 

néztek, valószínűleg a husáng volt.

Kikérdezte Laczkovics erdészt is, aki 

előadta, hogy Havran járt nála munkát 

keresni s  közben megemlítette, hogy 

szeretné az erdészetnél elvesztett mun-

kafelügyelői állását visszaszerezni, amit 

azonban nem igérhetett meg neki, mert 

Havran hanyagságáért lett az erdészet-

től elbocsátva. Előadta még az erdész, 

hogy Havran kb. fél 19 óra után távoz-

hatott el tőle.

Nagy járásőrmester az erdész elő-

adásából arra következtetett, hogy 

a  gyilkosságnak 19-negyed 20 óra táj-

ban kellett történni, mert az a hely, hol 

a  gyilkosság történt, az erdészlaktól 3 

km távolságra volt, tehát a meggyilkolt 

kb. 19-negyed 20 óra tájban érhetett 

oda, miután az erdészlakból elment.

Miután a  tettesek kilétére vonatko-

zólag semmi nyom sem volt, Nagy já-

rásőrmester a  községben érdeklődött 

Havran életkörülményei felől. Megtud-

ta, hogy Havran az erdészetnél mint 

előmunkás volt alkalmazva, de onnan 

elbocsátották hanyagsága miatt. Az új 

előmunkás utána Dobai Péter naszvadi 

lakos lett, aki azonban - miként azt 

Nagy járásőrmester megállapította - 

nem volt Havrannal haragos viszony-

ban.

De, ha megállapítást nyert is volna, 

hogy Dobai haragban volt Havrannal, 

a  gyilkosság még így sem lett volna 

Dobairól feltételezhető, mert minden-
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ki higgadt gondolkozású embernek is-

merte őt.

Azonban Nagy járásőrmester mégis 

gyanuba vette azzal, hogy ha nem is ő 

a tettes, de valami része lehet a dolog-

ban. Úgy gondolta ugyanis, hogy Dobai 

tarthatott attól, hogy Havran addig jár 

az erdész nyakára, míg az vissza nem 

veszi és akkor ő elveszti mostani jó ál-

lását. Hátha Dobai efeletti félelmében 

tette, vagy tétette el Havrant láb alól.

Dobai Péter kikérdezésekor elfogad-

ható tanukkal alibit igazolt. Fia, a  23 

éves Gyula előadta, hogy 16-án este 

otthon fát vágott, majd átment Héjj 

András nevű barátjához, kivel elment 

a  Weiss-féle kocsmába, hol kettesben 

8 dl pálinkát ittak meg. A pálinka elfo-

gyasztása után kb. 9 órakor a kocsmá-

ból elmentek, egy darabon Héjjt elkí-

sérte, majd hazament, megvacsorázott 

s az istállóban lefeküdt.

Ezután Héjj András kikérdezésére 

került a sor. Amikor Nagy járásőrmes-

ter a községházán meglátta a hatalmas 

termetű 22 éves legényt, ösztönszerűleg 

arra gondolt, hogy csakis Héjj és Dobai 

gyilkolták meg Havrant, mert míg Héjj 

jól megtermett, hatalmas alak volt, ad-

dig Dobai alacsony köpcöstermetű. Ez 

pedig következtetésének és a tanuk be-

mondásának megfelelt.

Héjj előadta, hogy a gyilkosság nap-

ján otthon tartózkodott. 17 óra tájban 

felkereste őt sógora, Dobai Gyula, kivel 

a  Weiss-féle kocsmában 8 dl pálinkát 

fogyasztottak. Utána ketten a kocsmá-

ból eltávoztak, Dobai őt elkísérte, egy 

kicsit az utcán elbeszélgettek, de 20 óra-

kor már otthon volt s az ágyban feküdt. 

Ezt a  kikérdezett szomszédok is meg-

erősítették és előadták, hogy Héjj any-

ja, mikor 20 órakor estét harangoztak, 

szólt is a a fi ának, hogy „Kelj fel Andris, 

imádkozz!”

Weiss Salamon kocsmáros Dobai és 

Héjj vallomásával egybehangzót adott 

elő. Előadta hogy Héjj és Dobai egyedül 

ültek egy asztalnál és csendesen beszél-

gettek. Feltűnt neki, hogy 8 dl pálinkát 

fogyasztottak, pedig annyit sohasem 

ittak nála, habár többször meg szoktak 

kocsmájában fordulni. Megemlítette 

azt is, hogy dacára a  sok pálinkának, 

nem látszott rajtuk ittasság.

Nagy járásőrmester, bár ellenük egy-

előre döntő bizonyíték nem volt, mind-

kettőt őrizet alá vette. Valószínűtlen 

volt ugyan, hogy valaki oly rövid idő 

alatt 4 km térti utat tegyen meg s  ez-

alatt valakit meg is gyilkoljon, de arra 

gondolt, hogy faluhelyen nem haran-

goznak pontosan, hátha a  harangozó 

később harangozott s így mindjárt több 

idejük volt a cselekményhez.

Dobai és Héjj természetesen tagadták 

a gyilkosság elkövetését. Azon kérdés-

re, hogy miért ittak meg éppen a gyil-

kosság napján oly sok pálinkát, azt 

adták elő, hogy máskor is ittak annyit. 

Ruhájukon vérnyomot felfedezni nem 

lehetett. Testükön, arcukon, kezükön, 

dulakodásból eredhető karcolások nem 

voltak. A  házkutatás sem eredménye-

zett semmiféle bizonyítékot.

Héjjnél már több eredmény volt. Vér-

nyomok ugyan itt sem voltak, de volt 

nála egy nagy zsebkés, melynek pen-

géje egy helyen csorba volt s nyelében 

friss fakéregrészecskék voltak felfedez-

hetők. Ez azonban önmagában még ke-

vés bizonyíték volt.

Két nap telt el ezután anélkül, hogy 

valamit sikerült volna megállapítani 

A  harmadik nap azonban mégis meg-

hozta az eredményt. Amint ugyanis 

Dobai a községháza udvarán ült s előt-

tük állott Nagy járásőrmester, észrevet-

te, hogy Dobai csizmájának a fejbőr és 

talpközötti részén csillog valami. Le-

vettette tehát a  csizmáját, azt közelről 

megvizsgálta s a napfénynél apró, csil-

logó, vörösesbarna részecskéket pillan-

tott meg. Ezek megalvadt vérrészecskék 

voltak homokkal keverve, amit a hely-

beli orvos is határozottan annak ismert 

el.

Nagy járásőrmester a  talált vérnyo-

mokat megmutatta Dobainak s  eléje 

tárta, hogy a  vér csakis a  gyilkosság 

színhelyén kerülhetett csizmájára s fel-

szólította, hogy vallja be cselekményét. 

Egészen gyors, szinte váratlan ered-

ménye volt ennek a  felfedezésnek. 

Dobai kiesett a  tettetett nyugalmá-

ból s  már a  zavarával is elárulta ma-

gát, hogy Nagy járásőrmester az egész 

nyomozást helyesen építette fel. Dobai 

megtört s bevallotta, hogy Héjjel együtt 

gyilkolták meg Havrant. Előadta, hogy 

atyja nem tud az esetről. Ez később be 

is bizonyosodott. A  gyilkosság okául 

azt hozta fel, hogy attól tartott, hogy 

Havran addig jár az erdészhez könyö-

rögni, míg az visszaveszi s atyja akkor 

elveszti mostani állását. Hogy ezt meg-

akadályozza, elhatározta, hogy Havrant 

elteszi láb alól.

Midőn 16-án megtudta, hogy Havran 

ismét kiment az erdészhez, felkereste 

sógorát, Héjj Andrást, akivel Havran 

meggyilkolásáról már többször beszél-

tek s  elhatározták, hogy itt a  kedvező 

alkalom, Havrant megölik.

Hogy „mersz”-ük legyen, a  Weiss-

féle kocsmában 8 dl. pálinkát ittak meg, 

¼ 19 óra tájban elindultak az erdő felé.

Útközben az egyik akácosban Héjj 

mindegyikük részére egy-egy husángot 

vágott, hogy azzal Havrant agyonver-

jék. Az erdő szélén sok munkással talál-

koztak, akik elől letértek az út árkába, 

nehogy azok felismerjék őket.

Az erdő közelében lesbe álltak s kö-

rülbelül 10-15 percnyi várakozás után 

jött Havran az erdészlak felől, mely oda 

kb. 3 km-re lehetett. Amikor Havran 

hozzájuk ért, szó nélkül megtámadták, 

de el akart menekülni. Beugrott a vetés-

be, de Héjj utánaugrott s a husánggal fe-

léje sújtott, azonban a sötétben nem ta-

lálta el. Havran dulakodni kezdett, mire 

Héjj odaszólt Dobainak, hogy segítsen, 

mert Havran elveszi tőle a  botot. Ő 

erre odament s a bottal több ütést mért 

Havran karjára, aki Héjjt eleresztette. 

Héjj kiszabadulva, fejbeütötte Havrant, 

aki összeesett. Azután mindketten ad-

dig ütötték, míg meg nem halt. Mikor 

látták, hogy már nincs benne élet, a bo-

tokra fektették, a szalmakazalhoz vitték 

s ott elrejtették.

A cselekmény végrehajtása után fut-

va mentek hazafelé, azért, hogy esetleg 

hosszú elmaradásukkal gyanut ne kelt-

senek.

Héjj kikérdezésekor eleinte tagadni 

próbált, de midőn látta, hogy Dobai 

már mindent beismert, megtört s  ő 

is hasonlóan adta elő az esetet, azzal 

védekezve, hogy őt Dobai beszélte rá 

a gyilkosságra.

A  járőr mindkettőt elfogta s  a  ko-

máromi m. kir. ügyészségnek átadta. 

A  főtárgyalás 1905 december havában 

a  komáromi esküdtszék előtt folyt le. 

Tekintve, hogy a  tettesek egyike sem 

volt még nagykorú, Héjj András 10 évi, 

Dobai Gyula pedig 11 évi fegyházra 

ítéltetett.

Nagy Sándor járásőrmester, aki azóta 

már a  jól megérdemelt nyugdíjat éve-

zi, 4 napi fáradságos nyomozás után, 

majdnem semmiből kiindulva derítette 

ki ezt a nagy kegyetlenséggel végrehaj-

tott gyilkosságot. Jól építette fel a nyo-

mozást és volt kitartása is egészen az 

eredményig.

(Csendőrségi Lapok, 

1930. március 10.)
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Zima je obdobím, kedy je dobré mať v šufl íku schovanú a pripravenú 

dobrú, mäkučkú a teplučkú ponožku. Čo keď nás zastihne treskúca zima? 

Čo si obujeme na naše skrehnuté nohy? My sme si dňa 4. decembra 2014 

našli na položené otázky odpovede. Nepočkali sme si ale na zimu. Povy-

ťahovali sme povestné šufl íky a hľadali sme. Našli sme ponožky do páru aj 

bez páru, doniesli ich do školského klubu a neobyčajne sa s nimi zahrali. 

Stonožka Rafaela je pre deti známou a obľúbenou postavičkou detskej 

piesne. Aby nemala len červené ponožky, ako sa o nej v piesni spieva, deti 

zo školského klubu Slniečko jej zhotovili nové, krásne a  pestrofarebné. 

A aby nebola na svete sama a smutná vymysleli pre ňu veselé kúsky na 

jedno celé popoludnie. Učili sme sa spolu šiť. Zahrali sa na uzlík, ihlu 

a  niť. V  krásnych, v  rôznofarebných ponožkách tancovali deti Labadu 

a vyskúšali si aj stonožkový ľah. Pomocou básne plietli farebné ponožky 

pre malé stonožky a rozlišovali ich farby. Zahrali sa na stonožkové ticho, 

ukladali a chodili po kameňoch, párovali ponožky na čas, skúšali udržať 

loptu vo vzduchu stonožkovými nohami, zahrali sa na trojnohú stonož-

ku, na šikovné zápalky a zatancovali írsky tanec priateľstva. Na záver bola 

unaveným stonožkovým nohám poskytnutá masáž a odmena v podobe 

sladkosti potešila každého.

Popoludnie s Rafaelou sme ukončili krátkou povedačkou: „My sme deti 

veselé, nie sme ešte dospelé; farebná je stonožka, nechýba jej ponožka?” 

Ak áno, u nás, v ŠKD Slniečko si ju môže vyzdvihnúť.

Mgr. Dana Molnárová a Ingrid Procházková

učiteľka a vychovávateľka ZŠ s VJS

5. decembra 2014 sa sála kultúrneho domu zaplnila džavotom detí/žia-

kov všetkých ročníkov základnej školy s výchovným jazykom slovenským. 

Vedenie školy v spolupráci s rodičovským združením pri ZŠ pre ne zorga-

nizovalo príjemné a veselé odpoludnie s Mikulášom a jeho spoločníkmi 

- anjelom a čertom.

Program dňa bol skutočne pestrý. Sprevádzali nás ním pani riaditeľ-

ka PaedDr. S. Hlavačková a žiačka Viktória Kolodzeiová. Najväčším pre-

kvapením bola živá hudba, ktorá deťom/žiakom hrala celý čas do tanca. 

Chlapci z kapely, Ladislav Nagy a Daniel Kovačic, boli bývalými žiakmi 

našej školy. Prišli s ponukou, ktorá sa nezamieta. Ich talent ocenili súčasní 

žiaci a všetci prítomní veľkým potleskom a uznaním.

V  prestávkach medzi hudbou a  tancom predsedkyňa rodičovského 

združenia pani R. Polerecká, vyhodnotila zberové aktivity detí a v mene 

RZ pri ZŠ odovzdala najúspešnejším žiakom ocenenia v podobe nákup-

ných poukážok.

Pani učiteľka Mgr. Blanka Szabóová odovzdala diplomy žiakom, ktorí 

boli úspešnými riešiteľmi školského kola olympiády v anglickom jazyku. 

Potvrdila, že na škole máme veľa talentovaných žiakov a bola by škoda 

nevyužiť ich jazykový potenciál. Absolútnou víťazkou olympiády sa stala 

žiačka siedmeho ročníka V. Hegedűsová.

Hodnotili sa aj výsledky projektu Vianočná pohľadnica. Porota pozo-

stávajúca zo žiakov a učiteľov školy ocenila viacero výtvarných prác. Za 

najvýstižnejšiu a najkrajšiu pohľadnicu bola ocenená N. Kesziová, žiačka 

štvrtého ročníka.

Prekvapením dňa bolo odovzdávanie sponzorského daru v  hodnote 

600 eur. Športovú výstroj pre žiakov na hokejbal zakúpila miestna organi-

zácia Matice slovenskej. Dar žiakom odovzdala pani Eva Tóthová.

Ďalším mikulášskym sponzorom našej školy bol rodič, pán Beták 

z  Aňale. Venoval škole chýbajúce reproduktory k  interaktívnej tabuli. 

Obom sponzorom a rodičovskému združeniu zo srdca ďakujeme za po-

moc a spoluprácu. Hlboko si ju vážime a oceňujeme.

Vystúpenie tanečnej skupiny zloženej zo žiačok slovenských i maďar-

ských tried, pod vedením pani Ing. Ölveczki z umeleckej školy z Hurba-

nova, spestrilo program našich mikulášskych osláv. Na pódium pani ria-

diteľka pozvala aj pedagógov - kolegov, Mgr. L. Sáraiho a Mgr. M. Lešša. 

Obaja páni sú od 4. decembra 2014 poslancami obecného zastupiteľstva 

v  Nesvadoch. Spoločne sme im zablahoželali k  úspechu a  zaželali veľa 

zdravia a pracovných úspechov.

Najočakávanejším a  bezpochyby najzaujímavejším bodom programu 

bolo zvítanie sa detí s Mikulášom. Žiaci 0-4. ročníka pre neho pripravili 

pásmo básní a piesní. Mikuláš si s nimi rád zatancoval. Pochválil deti za 

dobré správanie, ochotne s nimi zapózoval pred fotoaparátom a pred od-

chodom domov im rozdal balíčky. Bolo že to radosti!

Aň l V l šk l hýb jú d k k i k í j b li

unaveným stonožkovým nohám poskytnutá masáž a odmena v podobe

Projekt Detský čin roka pochádza z  dielne občianskeho združenia 

s  rovnomerným názvom. Uvedené združenie v marci vyzvalo deti i ve-

rejnosť, aby im zasielali príbehy detí, ktoré si zaslúžia ocenenie a pozor-

nosť za výnimočný čin alebo skutok, ktorý vykonali. Združenie obdržalo 

správy o 6.191 skutkoch detí a kolektívov. Porotcovia po prečítaní silných, 

dojímavých a krásnych príbehov nominovali do projektu Detský čin roka 

2014 tie príbehy, ktoré môžu motivovať deti k  pozitívnym hodnotám. 

V útlej brožúrke dali priestor príbehom, ktoré umožnia deťom cez príbe-

hy iných detí pomôcť zorientovať sa v tom, čo je dobré a správne. Brožúr-

ku s nominovanými listami potom zaslali školám.

ZŠ s VJS v Nesvadoch mala jedinečnú možnosť zapojiť sa do hlasova-

nia o víťazný príbeh Detského činu roka 2014. Žiačky siedmeho ročníka 

počnúc 20. októbrom denne (cez veľkú prestávku) čítali svojim spolu-

žiakom príbehy uverejnené v brožúrke. Na konci každého týždňa mohol 

každý žiak dať svoj hlas jednému skutku, ktorý považoval za najcennejší. 

Príbehy boli zadelené do šiestich kategórií a súťažilo sa aj v kategórii Cena 

Sašky Fischerovej – Malý Veľký čin. Aj detská porota zostavená zo žiakov 

našej ZŠ rozhodovala o tom, ktorých sedem skutkov získa ocenenie Det-

ský čin roka 2014. Koordinátorkou projektu bola pani učiteľka Mgr. D. 

Sovičová. Výsledky hlasovania našich žiakov zaslala združeniu. V decem-

bri budeme s očakávaním sledovať, ktoré dobré skutky získali najväčšiu 

podporu celoslovenskej detskej poroty.

Oceneným deťom a ich príbehom vopred zo srdca blahoželáme. Všetky 

boli dojímavé, vo svojej podstate krásne, aj keď často smutné až bolestivé 

a  niekedy aj beznádejné. Medzi našimi deťmi však spustili lavínu citov 

a  ľudskosti, v  rozhovoroch o  jednotlivých príbehoch sa ukázala dobro-

srdečnosť a spolupatričnosť detí. Je krásne vedieť, že aj v dnešnom svete 

plnom násilia, zloby, závisti a stresu sa medzi deťmi nájdu také, ktoré veria 

v dobro, dokážu ho rozdávať a chcú urobiť niečo pre toho druhého. Môžu 

nám byť príkladom.

Detská porota a Detský čin roka 2014Detská porota a Detský čin roka 2014

Popoludnie s RafaelouPopoludnie s Rafaelou

Odpoludnie s MikulášomOdpoludnie s Mikulášom
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Komunitné centrum 

YMCA Nesvady je otvo-

rené už takmer rok. Čo je vlastne 

„komunitné” centrum? Komunitné 

centrum ponúka vzdelávacie prvky, 

ktorých charakter môže siahať od formálnych 

kurzov po rôzne krúžky, workshopy a  voľno-

časové aktivity. Má za cieľ priniesť zmenu pre 

jednotlivcov, skupiny a celé komunity.

V  našom projekte – „Komunitné centrum 

- Spolu dokážeme viac” sa systematicky venu-

jeme nielen deťom, ale aj vám – rodičom, ma-

mičkám s deťmi a pedagógom. V rámci aktivít 

pre všetky cieľové skupiny prebiehajú od ok-

tóbra 2013 do decembra 2014 rôzne diskusie, 

workshopy a  stretnutia s  výbornými lektormi 

– odborníkmi. Taktiež môžete využiť odborné 

poradenstvo, psychologické služby, individuál-

ne poradenstvo so psychológom, terapeutom.

Osobne som sa rozprávala s viacerými rodič-

mi, ktorí využili naše služby v rámci poraden-

stva a prednášok. Sú nadšení a veľmi pozitívne 

hodnotia ponúknuté aktivity. Často nevieme, 

ako si poradiť s problémom... Porozprávame sa 

s  kamarátkou pri káve a  je nám akosi lepšie... 

Ale to nie je „vždy” riešenie. Nebojme sa vyu-

žiť práve tieto ponúkané služby v komunitnom 

centre. V tejto činnosti a v aktivitách komunit-

ného centra chceme pokračovať aj v roku 2015. 

Betka Maglodská, YMCA Nesvady



Kedy je treba vyhľadať psychoterapeuta, psy-

chológa alebo psychiatra? A keď ho už vyhľa-

dám, znamená to, že je to už so mnou zlé?

Odpovedá psychoterapeut Mgr. Zoltán Mátyus:

– Často kladené otázky, s  ktorými sa bežne 

vo svojej praxi stretávam. V pozadí ktorých sa 

nejedenkrát skrýva strach z  toho, že sa ukáže 

niečo o mojej osobe, o mojich blízkych. Ukáže 

sa, že niečo nezvládam, že som v niečom zlyhal 

alebo že som akýsi čudný, odlišný alebo že som 

mentálne chorý. Minimálne to bude na mňa vr-

hať zlé svetlo, ktoré zo seba už ťažko zmažem.

Sú to obavy, ktoré bránia urobiť dobré rozhod-

nutia. Sú to obavy, ktoré môžu komplikovať už 

aj tak dosť zložitú a ťažkú situáciu. Jednoducho 

ich potrebujeme prestať riešiť, ako neriešime 

pri neprechádzajúcej bolesti žalúdka návštevu 

gastroenterológa. Jednoducho to necháme po-

súdiť odborníkovi. Tým, samozrejme, nechcem 

povedať, že človek nemá riešiť sám svoj život, 

to určite nie. Keď však už dôjde k  situácii, že 

to sám riešiť nevie, že to niečím presahuje jeho 

schopnosti, silu či možnosti, tak to je už mini-

málne signál na zamyslenie sa nad tým, či mi to 

nestojí za to začať to riešiť, tentokrát už ale inak. 

Či mi môj život, moje zdravie, moja rodina, 

moje dieťa nestoja za to, aby som podstúpil to 

riziko, a vyšiel z akejsi pomyselnej ulity, z akejsi 

bezpečnej skrýše, kde zostávajú veci môjho ži-

vota bezpečne skryté. Zvyčajne sa problém sám 

od seba nevyrieši, práve naopak, má tendenciu 

sa skomplikovať a prerásť aj do iných sfér života, 

komplikujúc tým, samozrejme, aj samotné rie-

šenie problému.

Ak teda niečo môže životu napomôcť, tak 

prečo to neskúsiť.

Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a  Nór-

skom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklú-

zia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou 

pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia pre sociálne zmeny.

November az az időszak amikor már 

a szeptemberben érkező új ovisok is meg-

szokják a  környezetet és a  kezdetekben 

hullatott könnyek már felszáradnak. Már 

csak azért is, mert az idősebb ovis pajtások 

bevezetik őket a  játékok birodalmába és 

a mindennapi rendszerességbe. Azzal a kü-

lönbséggel, hogy az időjárás ilyenkor már 

sokszor beleszól és meghatározza a szabad-

ban való tartózkodást, és így inkább a benti 

foglakozások kerülnek előtérbe. A Mikulás 

és karácsony várás időszaka, hiszen ezen 

ünnepekre kellő időben el kell kezdeni 

a felkészülést.

A  decemberi ünnepek várása alkalmat 

ad arra is, hogy méltóképpen búcsúzzunk 

az ősztől. Két óvónő, Branická Brigita és 

Bazsóová Iveta jóvoltából az emeleti lépcső-

ház fordulójában igen látványos és tetsze-

tős őszi kiállítás készült a gyerekek részére, 

amely bemutatja az ősz gazdagságát, termé-

seit és szépségét, egyben a nyár elmúlását is. 

Az igazgatónő felhívására minden csoport 

makettet készített „A legszebb erdő” témára.

A szabadidőközponttal és a Hurban utcai 

Óvodával közösen kéthetente a középső és 

a  nagycsoportosok úszni járnak Érsekúj-

várba, amit a  gyerekek nagyon élveznek. 

Heti rendszerességgel van egy nem min-

dennapi meseolvasási nap, amikor a  gye-

rekek meseillusztrációt készítenek. A  leg-

szebb rajzokat az óvoda elküldi a „Rajzzal 

vigyük vissza a  mesét az óvodába” című 

versenybe.

Novemberben az óvoda Mikulás-váró 

daloktól,versektől hangos, az ovisok ké-

szülnek a Mikulás fogadására. A hónap vé-

gén várták, hogy Katalin meghozza a hide-

get és a havazást, de ez évben ez elmaradt. 

Így hát a téli örömökre még várni kell.

 Becse Anita, óvónő

Ako sa nám darí...

November 
a Sládkovič utcai oviban

A  2014. október 31-iki estét szellemek 

és boszorkányok társaságában töltöttük 

a győri állatkertben. Miután megnéztük az 

állatokat, édes jutalomért különböző ver-

senyeken vettünk részt. Félelmetesen jó 

élményben volt részünk!

2014. november 8-án az uszodaláto-

gatás után ellátogattunk az érsekújvári 

Klobfesztre is, ahol a  naszvadi versenyzők 

fi nom falatokkal vártak. Köszönjük.

31. októbra 2014 sme strávili Halloween-

sky večer spolu s bosorkami v ZOO záhrade 

v  Győri. Deti mali možnosť aj zasúťažiť, za 

čo boli odmenení sladkosťami.

8. novembra 2014 okrem plávania sme 

navštívili aj novozámocký „Klobfest”, kde 

nesvadskí súťažiaci nás pohostili. 

Ďakujeme.

Szabadidő
központ

CVČ Nesvady
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Hirdetés – Inzercia

Eladó őrölt pirospaprika és hintaszék. Tel: 
0905/993 662.


Predám mletú červenú papriku a hojdacie 
kreslo. Tel.: 0905/993 662.


Eladó morzsolt kukorica. Kezes András, 
Fraňa Kráľa 1.


Predám kukuricu. András Kezes, Fraňa Kráľa 1.


Eladó régi családi ház telekkel a Kisközben 
(Szűk utca). Tel. 0918/104 092.


Predám starší rodinný dom s pozemkom na 
Úzkej ulici. Tel. 0918/104 092.
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ÚJSZÜLÖTTEK – 
VITAJTE MEDZI NAMI

Nikol Palusková,  Dániel Póloš, 

Sebastián Kocsis



HALÁLOZÁS – 
OPUSTILI NÁS

Papp Vincent (74),  Paluska Ján (67)

Társasági rovat – 
Spoločenská rubrika

Pozvánka

Srdečne vás pozývame na 

VIANOČNÝ KONCERT VIANOČNÝ KONCERT 
The Hope Gospel Singers and Band, 

na ktorom zároveň oslávime 

18. výročie založenia 

Miestneho združenia YMCA Nesvady.

KEDY: 21. decembra 2014 o 16 hod.

KDE:  Miestne kultúrne stredisko 

Nesvady

VSTUP: voľný

PROGRAM:  16 hod. - projekcia, príhovor

16,30-17,30 hod. - koncert

INFO:  organizátor: YMCA Nesvady, 

kontakt: 0905 490 632, 

www.ymca.nesvady.sk


