
Novum NaswodNovum Naswod
Naszvadi közéleti lap / 2015. szeptember, V. évfolyam 9. szám Nesvadský spoločenský mesačník / September 2015, V. ročník, 9. číslo

Érsek Róbert két éve igazolt Dorogra, ahol 

a  birkózóklub versenyzőjeként fi gyeltek rá fel 

a válogatott szakvezetői.

Augusztus elején a  naszvadi birkózótanoda 

neveltje, Érsek Róbert a magyar válogatott me-

zében Szabadkán a kadet Európa-bajnokságon 

kötöttfogásban 100 kg súlycsoportban bronzér-

mes, majd augusztus végén Szarajevóban a ka-

det világbajnokságon világbajnoki ezüstérmes 

lett.

Érsek Róbert Szabadkán a második fordulóban 

görög ellenfelet vert, majd a  negyeddöntőben 

a  cseh Ondřej Dadákot győzte le. Az elődön-

tőben nyolc másodperccel a párharc befejezése 

előtt még 3:2-re vezetett, de mivel orosz vetélytársa, Alihanov sze-

rezte a meccs utolsó pontját, ezért ő került a fi náléba. A bronzcsa-

ta tizennyolc másodperc után befejeződött, miután Róbert remek 

válldobást követően két pörgetést is kivitelezett, s 8:0-s győzelem-

mel zárta szabadkai remeklését. 

A  szarajevói Amel Bečković Sportcsarnokban 

Érsek Róbert nehéz úton jutott a 100 kg fi náléjá-

ba. Kirgiz, orosz, cseh és kazah ellenfelet győzött 

le érte. A  négy összecsapáson huszonöt akció-

pontot szerzett, ami a legnehezebbek között nem 

éppen gyakori, ellene pedig tizenegyet értek el 

a  vetélytársak. Három nagyon kemény meccse 

volt a fi náléig. A korosztály tavalyi Eb-bronzér-

mesét, az orosz Agahanovot 8-5-re, míg az idei 

Ázsia-bajnokságon második kazah Szavenkót 

7-5-re gyűrte le. Az Eb után ismét Róbert útjá-

ba került a cseh Dadák, aki kellemetlen ellenfél. 

Szabadkán, az Eb-n, az 1-1-ig tartó kínlódás után 

Érsek zseniális húzással hozta a meccset 5-1-re. 

Most csak 2-1-re sikerült, de megvolt.

A döntő nem nyújtott esztétikai élményt. A magasabb és – 

legalábbis látszatra – erősebb, iráni Amin Mirzazade nem volt birkózós kedvében. Ázsia idei ka-

detbajnoka mind a két menet elejét megnyomta, az elsőben kiléptette Érseket (0-1), a második-

ban pedig intést csikart ki a bírókból (0-2). Ezt leszámítva azonban végig „falazott”, az aktivitás 

látszatát keltve került el minden olyan szituációt, amelyből akció indulhatott volna. Éppenséggel 

meg is lehetett volna inteni, de a nehéz nap végére a naszvadi fi úban már nem maradt annyi erő, 

hogy esélye lett volna győztes akciót indítani.

Érsek Róbert így is az év egyik nagy felfedezése a magyar birkózásban. Ha úgy erősödik bele 

a nehézsúlyúak világába, hogy a délelőtti akciózó kedvét nem hagyja el, szerez ő még aranyakat!  

-i-

Fotó: Kovács György
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Mindenkit érint – Týka sa to každého

Nesvadské hody v  polovici septembra sú aj časom konania slávnost-

ného zasadnutia obecného zastupiteľstva, na ktorom na návrh zastupi-

teľského zboru alebo starostu preberajú svoje ocenenia zaslúžilé osoby 

a organizácie.

Tento rok boli v  prevahe tí druhí: päť kolektívov a  dve osoby mali 

možnosť prevziať vyznamenania z rúk starostu Jozefa Harisa. Ten sa na 

zasadnutí zvolanom na 11. september poďakoval za činnosť základnej 

škole s vyučovacím jazykom slovenským, sláviacej 70. výročie založenia, 

50-ročnému citarovému súboru Viza, Centru voľného času založenému 

pred štvrťstoročím, dvadsať rokov vysielajúcej Nesvadskej televízii a sku-

pine Históra, ktorá pôsobí desať rokov. Ceny prevzali riaditeľka Silvia Hla-

vačková, vedúci súboru Tamás Dobosi, riaditelia Karol Alföldi a František 

Holop a spevák Oliver Lábsky.

Po nich prevzal vysoké obecné vyznamenanie Július Németh. Július 

Németh sa narodil v  roku 1949 v  Nesvadoch. Školy absolvoval v  Nesva-

doch a Hurbanove. Od roku 1967 pracoval ako strojný zámočník a popri 

zamestnaní v roku 1975 zložil maturitné skúšky na komárňanskom gym-

náziu. Kultúrne dianie ho priťahovalo už od mladosti. V roku 1975 sa stal 

odborným referentom Csemadoku (Kultúrneho zväzu maďarských pracov-

níkov v Československu) a v tomto období začal aj publikovať v domácej 

maďarskojazyčnej tlači. V jeho príspevkoch, ktoré v 70. a 80. rokoch okrem 

iných zverejňovali periodiká Új Szó, Új Ifj úság, Irodalmi Szemle a  Hét, 

prevažujú témy zo sveta kultúry. Nájdeme medzi nimi krátke správy, re-

portáže o rôznych podujatiach, ale aj hĺbkové interview s umelcami. Popri 

písaní sa venuje aj fotografovaniu, jeho zábery typicky zachytávajú domá-

ci kraj, nesvadskú krajinu. Od roku 1977 do roku 1990 pôsobil vo funkcii 

okresného tajomníka Csemadoku v  Komárne. Na začiatku 90. rokov bol 

vedúcim umeleckej agentúry kultúrneho zväzu Csemart a v týchto rokoch 

začína organizovať nesvadské výstavné trhy. Z nich sa neskôr vyvinuli Ne-

svadské dni a v rámci nich Stretnutia Nesvadčanov, poriadané v striedavo 

v dvoj- a trojročných cykloch. Július Németh vždy považoval za svoju srd-

covú záležitosť udržiavanie vzťahov s tými obyvateľmi našej obce, ktorí boli 

v  povojnovom období vysídlení do Čiech a  Maďarska. Mal rozhodujúcu 

úlohu v tom, že osoby, ktoré sa usilovali o to isté v Maďarsku, boli náležite 

ocenení doma, v Nesvadoch. Pričinil sa o to počas troch volebných období 

(1990-1994 a 1998-2002-2006) ako poslanec, ako predseda komisie kultúry 

a školstva, a pričiňuje sa o to i teraz ako civilná osoba. K uvedeným činnos-

tiam sa v posledných rokoch pridružili nové aktivity: Július Németh, podľa 

vlastnej defi nície literárny publicista prispieva do umeleckých časopisov 

Szél-járás a Atelier článkami o výtvarnom umení a fotografi i, od roku 2008 

je riaditeľom Medzinárodného umeleckého festivalu Tűzvirág, každoročne 

konaného v Nesvadoch a od roku 2011 pravidelne píše o lokálnej histórii 

do miestneho mesačníka Novum Naswod. V roku 2012 vyšla knižka, ktorú 

napísal o čestných občanoch Nesvád a je aj autorom vlani vydanej publiká-

cie Šesťdesiatpäť rokov (Hatvanöt esztendő) o histórií miestnej organizácie 

Csemadoku. Júliusovi Némethovi za výsledky dosiahnuté v spomínaných 

činnostiach, za zásluhy pri upevňovaní súdržnosti Nesvadčanov, resp. za 

kultúrnu a osvetovú prácu obecné zastupiteľstvo udelilo cenu obce Nesvady.

Na tomto mieste sa treba zmieniť o tom, že v tomto roku pribudol ďalší 

čestný občan našej obce. Najvyššie vyznamenanie udelilo obecné zastupi-

teľstvo talianskemu podnikateľovi Carlovi Vaccarimu, zakladateľovi a ma-

jiteľovi fi rmy Ferplast s  fi liálkami v  niekoľkých krajinách, ktorý pred 10 

rokmi postavil svoj výrobný závod na Slovensku v  Nesvadoch. Firma je 

odvtedy najväčším zamestnávateľom u  nás, pritom štedro podporuje aj 

športový život obce. Carlo Vaccari prevzal titul čestného občana 4. júla.

 Zoltán Takács

Szeptember közepe, a  naszvadi búcsú ideje egyben az önkormányzat 

díszközgyűlésének időpontja is, amikor a képviselő-testület vagy a polgár-

mester által elismerésre érdemesített személyek és közületek közérdekű 

tevékenységét méltatják.

Az idén utóbbiak voltak többségben: öt intézmény és két személy vehe-

tett át kitüntetést Haris József polgármester kezéből. A szeptember 11-re 

összehívott közgyűlésen a hetven éve működő szlovák nyelvű iskola, az 

ötvenéves Viza citerazenekar, a  negyedszázada létrehozott Szabadidő-

központ, a húsz éve indult Naszvadi Televízió, valamint a tízéves História 

együttes tevékenységét köszönte meg a polgármester a megjelent vezetők-

nek: Silvia Hlavačková igazgatónőnek, Dobosi Tamás zenekarvezetőnek, 

Alföldi Károly igazgatónak, Holop Ferenc igazgatónak és Lábsky Olivér 

énekesnek.

Utánuk Németh Gyula publicista részesült magas községi kitüntetésben. 

Németh Gyula 1949-ben született Naszvadon, iskoláit helyben és Ógyallán 

végezte. 1967-től géplakatosként dolgozott, majd 1975-ben a  komáro-

mi gimnázium esti tagozatán érettségi vizsgát tett. Vonzódása a  kultúra 

iránt korán megmutatkozott. 1975-ben a Csehszlovákia Magyar Dolgozók 

Kulturális Szövetségének (Csemadok) szakelőadója lett. Ekkortól kezdett 

publikálni a  szlovákiai magyar sajtóban. Írásaiban, melyek a hetvenes és 

nyolcvanas években többek között az Új Szó, az Új Ifj úság, az Irodalmi 

Szemle és a Hét lapjain jelentek meg, a kulturális témák domináltak. Van 

ezek között rövid tudósítás, eseményről beszámoló riport és művészt be-

mutató mélyinterjú is. Mindeközben fotózással is foglalkozott, jellemzően 

a naszvadi határ, a naszvadi táj jelenik meg a fényképein. 1977-től 1990-ig 

a Csemadok komáromi járási titkáraként tevékenykedett. Az 1990-es évek 

elején a szervezet Csemart nevű művészeti ügynökségét vezette és ebben 

az időben kezdte el szervezni a naszvadi bemutató vásárokat is. Ezekből 

nőttek ki a későbbi Naszvadi Napok és az azok keretében két-, illetve há-

romévente megrendezett Naszvadiak Találkozója. Németh Gyula mindig 

szívügyének tekintette a  háború után Magyarországra és Csehországba 

telepített naszvadiak felkarolását. Meghatározó szerepe volt abban, hogy 

azok a  személyek, akik ugyanezért fáradoztak Magyarországon, méltó 

elismerésben részesüljenek itthon, Naszvadon. Tette ezt három cikluson 

keresztül (1990-1994 és 1998-2002-2006) önkormányzati képviselőként, 

a kulturális és oktatásügyi bizottság elnökeként, és teszi jelenleg is, civil-

ként. Az említett tevékenységekhez az utóbbi években számos új szerepkör 

is társul: Németh Gyula, önmeghatározása szerint irodalmi publicistaként, 

a  Szél-járás és az Atelier folyóiratokban jelenteti meg képzőművészettel, 

fotográfi ával foglalkozó írásait, 2008-tól a Naszvadon évente megrendezett 

Tűzvirág Nemzetközi Művészeti Fesztivál igazgatója, 2011-től pedig rend-

szeresen jelennek meg a Novum Naswod című helyi lapban helytörténeti 

írásai. 2012-ben Naszvad díszpolgárait bemutató könyve jelent meg és ő 

jegyzi a Hatvanöt esztendő című, a Csemadok naszvadi alapszervezetének 

történetét feldolgozó, tavaly megjelent kiadványt is. Németh Gyulának 

a felsorolt tevékenységek során elért eredményei, a világon szétszóródott 

naszvadiak összefogásában mutatkozó érdemei, valamint kulturális és is-

meretterjesztő munkássága elismeréseként a naszvadi önkormányzat kép-

viselő-testülete Naszvad község díját adományozta.

Ide tartozik még, hogy falunk díszpolgárainak sora is bővült az idei év-

ben. A legrangosabb kitüntetést az önkormányzat Carlo Vaccari olasz üz-

letembernek, a több országban működő Ferplast cégcsoport alapítójának 

és tulajdonosának adományozta, aki tíz évvel ezelőtt a vállalat szlovákiai 

üzemét Naszvadon építette fel. A cég azóta a falu legnagyobb munkaadó-

ja és nagyvonalú támogatója falunk sportéletének is. Carlo Vaccari július 

4-én vette át a díszpolgári címet. Takács Zoltán

A testület 
10. üléséről

Z 10. zasadnutia 
zastupiteľstva
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Minden település számára fontos helyi ünnep a  falunap. Ez az az 

alkalom, amikor összegyűlnek a falu lakosai, eljönnek látogatóba a kö-

zeli és távolabbi helyeken élő rokonok, ismerősök, hogy megálljanak 

egy pillanatra a  napi rohanásban és örüljenek az életnek, örüljenek 

egymásnak.

„Kapni jó, adni még jobb.” Mondhatni erre alapozva döntött úgy 

a Csemadok naszvadi alapszervezetének vezetősége, hogy az idén ak-

tívan részt vesz a  Naszvadi Napok keretén belül megrendezésre ke-

rülő főzőversenyen. Nem kimondottan a versenyzés céljából, hanem 

a bevezetőben említett örömszerzés, egy kellemesen eltöltött délután 

reményében vállaltuk a feladatot.

A  délutáni sütés-főzés kezdetére a  számunkra kijelölt sátort igye-

keztünk a  helyi hagyományoknak híven feldíszíteni, hogy ezáltal is 

vonzóbbá tegyük a kínálatunkat a hozzánk látogató kedves vendégek 

számára. Amellett, hogy otthon készített pogácsával és süteménnyel 

vártuk a sátrunkhoz érkező ismerősöket, barátokat, a legnagyobb ke-

letje mégiscsak a helyben sütött, és a versenybe is benevezett burgo-

nyalángosnak, naszvadiasan „brevanynak” volt. Nem kevésbé kapós 

volt, mondhatni sort álltak érte, a gyermekek egyik kedvence, a pa-

lacsinta, amit fi nom házi lekvárral kínáltunk. Hát van, ki ezt ételt ne 

szeretné? Volt szilvás, barackos, epres, sőt még mogyorókrémes is, ami 

természetesen szintén házilag készült. Mindenki kedvére válogatha-

tott, el is fogyott minden, hírmondója sem maradt egyiknek sem.

Estére kissé elfáradtunk, de mindannyian arra a következtetésre ju-

tottunk, hogy jó volt adni, jó volt örömet szerezni, jó volt rég nem 

látott ismerősöket, barátokat látni, jó volt velük pár szót váltani, és jó 

volt örülni az életnek, örülni egymásnak. Jó hír is van. Jövőre mindezt 

megismételhetjük. Jöjjenek el, várjuk Önöket! Gál Mária

Izgalommal teli várakozással szálltunk fel 2015. augusztus 19-én 

délután a Dorogra tartó buszra, ugyanis a naszvadi Csemadok Bú-

zavirág vegyes éneklőcsoportja – fennállása óta először – meghívást 

kapott a 44. Nemzetközi Kórustalálkozóra Dorogra.

Délután ötre érkeztünk meg a kultúrház elé, ahol szívélyes fo-

gadtatásban volt részünk. A  műsor hat órakor kezdődött, addig 

felöltöztünk, az asszonyok fejét bekötötték, a  férfi ak felhúzták 

csizmáikat, kalapot tettek fejükre és indulhattunk a  színpadra. 

Mindenki enyhén lámpalázas volt, mert olyan neves fellépők tár-

saságába kerültünk, mint a dorogi Szent Borbála Kórus, a táti Fér-

fi kórus, a tarjáni Nemzetiségi Dalkör, az esztergomi Balassa Bálint 

Vegyeskar és a  nemzetközi hírű Coro A.N.A. Latina férfi kórus 

Olaszországból. Minden műsorszám előtt bemutatták a  fellépő 

csoportokat és köszöntötték a szervezetek vezetőit, köztük Dobosi 

Róbertet is. 

A program svédasztalos vacsorával folytatódott, ahol lehetőség 

nyílt pár szót váltani a többi fellépővel is. Így kerültünk kapcsolat-

ba az olaszországi csoporttal, akik megcsodálták a férfi ak kalapja 

mellé tűzött árvalányhaj bokrétát. Mivel ilyen szép „kalapdíszt” 

még nem láttak, rögtön el is kérték a bokrétákat. A kérést a cso-

port tagjai szívesen teljesítették. Simonics József és Fekete Klára 

jóvoltából volt még tartalékban annyi árvalányhaj, hogy a bokrétá-

kat elajándékozhattuk, és a hétvégi itthoni fellépésre Fekete Klára 

újakat kötött. 

Az est további részében közösen énekeltünk a többi csoporttal, 

új barátaink olasz dalt tanítottak, néhányan régi-új ismerősökkel 

beszélgettek, majd miután elénekeltük szokásos búcsúdalunkat, 

indultunk haza. Hazafelé Esztergomban a tűzijátékot is volt alkal-

munk megcsodálni.

A  busz a  késő esti órákban ért a  Csemadok elé. Mindenki fá-

radtan, de élményekkel telve tért haza. Köszönet a szervezőknek 

a meghívásért, a találkozó színvonalas, gördülékeny lebonyolításá-

ért. Fekete Klára

Augusztus 21-én Szent István királyunk és az új kenyér tiszte-

letére ünnepi megemlékezés volt a  kultúrház udvarán. Elsőként 

Lábsky Olivér és Nagy Haris Krisztina lépett a színpadra a Felvi-

dék Himnuszával, őket Ágh Attila kísérte gitáron. A jelenlévőket 

és a meghívott vendégeket Takács Zoltán köszöntötte. Ünnepi be-

szédet mondott Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség főtitkára. Az 

előző évekhez hasonlóan az új kenyeret Naszvad polgármestere, 

dr. Haris József szelte fel.

A kultúrműsorban felléptek a naszvadi alapiskola diákjai, a Bú-

zavirág éneklőcsoport és Vecsey Lajos, a helyi irodalmi kör tagja. 

Az ünnepi műsort Nagy Haris Krisztina, Nagy Krisztina és Nagy 

Csaba zenei műsora zárta. A hagyományokhoz híven a Csemadok 

helyi alapszervezetének vezetősége zsíros kenyérrel látta vendégül 

a jelenlévőket.

Az ünnepi megemlékezést rendhagyó módon utcabál és tűzijá-

ték követte. A jó zenéről a Carson zenekar gondoskodott.

Az ünnepi megemlékezés szervezői – a Csemadok alapszerveze-

te, a naszvadi alapiskola és a Naszvadiak Polgári Egyesülete jövőre 

is sok szeretettel vár mindenkit.                                     Lábsky Ivett

Naszvadi NapokNaszvadi Napok

Nemzetközi 
Kórustalálkozón Kórustalálkozón 
járt a Búzavirágjárt a Búzavirág

Államalapítónkra Államalapítónkra 
emlékeztünkemlékeztünk
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A hercegprímás szlovenszkói birtokainak eladását kezdte meg 

a vagyonkezeléssel megbízott liquidációs bizottság. A Beneshez 

közelálló brünni Lidové Noviny értesülése szerint egyelőre csak 

a naszvadi kataszteri községbe tartozó és az anyalai egyházi 

intézöség kezelése alatt álló 210 magyar holdas területek, valamint 

az érsekújvári kataszteri körzethez tartozó bajcsi egyházi földva-

gyon 170 magyar holdjának eladásáról van szó, amelynek eladását 

a szlovenszkói egyházi vagyonkezelőség, az állami földhivatal és az 

iskolaügyi minisztérium fogja jóváhagyni. Az esztergomi érsekség 

szlovenszkói javainak eladását folytatólagosan fogják megejteni.

(MTI-lapszemle, 1932. szeptember 1.))

ANNO.. .

Hagyományőrző hétvége Naszvadon
Öt éve, hogy az első „Határtalan Néptánctábort” szerveztük 

Nagyigmándon naszvadi és nagyigmándi iskolás néptáncosok rész-

vételével. Az idei nyáron a legkisebb néptáncosainknak is lehetősé-

get adtunk, hogy a „Határtalan Néptánctábor” keretein belül egy 

hagyományőrző hétvégén ismerkedjenek a magyar hagyományok-

kal. A táborba szülőkkel vagy nagyobb testvérekkel vártuk néptánc-

csoportjaink legkisebb tagjait.

A  tábor megszervezésénél, a  programok összeállításánál a  leg-

fontosabb az volt, hogy a két napot együtt töltsék a gyerekek szüle-

ikkel, testvéreikkel. A néptáncórákon felvidéki játékokkal, dalokkal 

ismerkedhettek. Kézműves foglalkozásokon mindenki kedve és 

választása szerint vehetett részt. Gyöngyfűzésre, szövésre, fonásra, 

rongybaba és levendulazsák készítésre, népi terítők díszítésére és 

még sok egyéb érdekes tevékenységre vártuk a szülőket, gyerekeket. 

A szabadban népi játékokon próbálhatták ki ügyességüket, bátorsá-

gukat a táborozók.

A hétvége jó ötletnek bizonyult, hiszen mindkét nap nagyon jó 

hangulatban telt el. Boldogan és nagy örömmel táncoltak, játszot-

tak, kézműveskedtek szüleikkel, testvéreikkel a gyerekek. Két napot 

együtt töltöttek családtagjaikkal, aminek emléke még nagyon soká-

ig a szívükben marad.

Köszönet a  hétvége támogatásáért Bedecsné Dián Annamáriá-

nak, Varga Imrénének (Eszti néni), Bencsik Csabának, Fekete Klá-

rának, Horváth Juditnak, Horváth Boglárkának, Láng Jánosnénak 

(Éva néni), Molnár Beának, Pőcze Petrának,Varga Lajosnak.

 dr. Malomsoki Nóra

A  szabadidőközpont 1990. szeptember 1-jén nyílt meg az ak-

kori községháza épületében. A  kitűzött célt a  pedagógusok oda-

adó munkájának köszönhetően minden iskolaévben teljesítette. 

A  20-22 szakkört átlagosan 250-270 gyermek és fi atal látogatja. 

Az egynapos rendezvények során nagyon sok ismeretterjesztő, 

megismerő akciót valósított meg, emellett számos verseny és torna 

szervezésében segített. A  szabadidőközpont munkatársai évente 

100-120 rendezvényt szerveznek, amelyeken összesen 4000-7000 

személy vesz részt. Nyári táborból 6-7-et szervez a központ:, két 

külföldit, két-három nappalit, két-három összpontosítást sporto-

lóknak, horgászoknak, kéziseknek. A  nyári aktivitásokon száz-

száztíz fő vesz részt. A központ szorosan együttműködik a helyi 

oktatási intézményekkel és a  kultúrházzal. A  nevelői és oktatói 

munka magas színvonalát bizonyítja, hogy a régebbi szakkörösök 

ma a gyermekeiket is beíratják az intézménybe. A jubileumot egy 

dokumentációs tájékoztató kiállítással ünnepelték, mely áttekin-

tést ad az elmúlt huszonöt év munkájáról.

 -szabadidőközpont-

25 éves 25 éves 
a szabadidőközponta szabadidőközpont

k k b k b b l
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Nagyon hosszú idő telt el már e sorozatban megjelent utolsó írásom óta. 

Próbálgatom a számítógép billentyűit, most már tán menni fog... Az anya-

gok régen kiválasztva, előkészítve, csak éppen megírni kellett volna őket. 

Ha nem jön közbe egy váratlan, aránylag hosszan tartó betegség, amely 

szinte lehetetlenné tette a megírásra szánt anyag rendszerbe szedését... De 

bízzunk benne, túl vagyunk rajta...!

Több, személyes portréként gyűlt az anyag, az idő most már persze túl-

haladta egyik-másik időbeni aktualitását, legyen hát most ez így, egy rövid 

összefoglaló mindazokról, akikről az írások akár egyenként is szólhattak 

volna...

Czárán Dánielről például. Akiről kevesen tudják, hogy egyik megalapí-

tója volt az érsekújvári szervezett sportmozgalomnak. Fiatal korától kezdő-

dően az érsekújvári gimnázium testnevelő tanáraként működött, életének 

mintegy utolsó másfél évtizedét élte Naszvadon, és itt is nyugszik a naszvadi 

temetőben. Jómagam, egykori vasárnapi újságkihordóként még emlékszem 

megöregedett, pocakos alakjára a régi postaudvarból. Mondjuk, akkor 

eszembe nem jutott volna egykori testnevelőtanári mivolta... Hogy ki is volt 

ő tulajdonképpen? Az érsekújvári futball történetét feldolgozó szerzőtől kell, 

hogy idézzek néhány sort: „1880-ban született Sipeten, Temes megyében. 

1905-ben, mint helyettes tanár már az érsekújvári gimnázium testnevelő 

tanára. Maga is kitűnő tornász... Rövid két évvel városunkba érkezése után 

az Ő kezdeményezésére alakul meg az Érsekújvári Sport Egyesület, az ÉSE. 

...Az ötvenes évek megmagyarázhatatlan hullámai a szomszédos Naszvad 

polgárává tették, ahol szeretett feleségével (Dvihally Margittal) alussza örök 

álmát.” (Temetőbeli sírkövén a velük egy házban élő Bukovinszky Lenke 

múlt századbeli postáskisasszony és Dudich Sára neve szerepel, feleségének 

fejfája a szomszédos síron az idő martalékává lett).

Nyolcvanöt éve, 1930-ban született Hanzelik Kálmán, a naszvadi ma-

gyar nyelvű oktatás egyik, talán mindmáig legmeghatározóbb személyisé-

ge. A májusi lap hasábjain már méltatták Hanzelik érdemeit, csupán annyi-

val egészíteném ki az ő általa leírtakat, hogy kedves felesége, Szolár Margit, 

nagyon sok generáció óvónénije, szintén idén lett volna nyolcvan éves.

A napokban töltené (töltötte volna) be nyolcvanötödik életévét nagyon 

sokunk egykori fi zika-kémia szakos alapiskolai tanítója, Dibusz Lajos. Tu-

dást, emberséget egyformán tanultunk, mondhatnám úgy is; örökre meg-

tanultunk tőle... Az első helyi születésű pedagógusok egyikét tisztelhetjük 

személyében.

Hetvenöt éves lenne az idén Tóth Miklós, a helyi nemzeti bizottság egy-

kori elnöke, aki nagyon fi atalon ment el közülünk...

Nyolcvanöt éves lenne az idén dr. Babicz Ferencz, községünk egyik dísz-

polgára...

Nyolcvanéves az idén dr. Maráz András, Naszvadról elszármazott, Né-

metországban élő állatorvos...

Hatvanéves lehetne Polgár Tibor erdészmérnök, Csicsó község egykori 

közkedvelt, naszvadi származású polgármestere...

Nyolcvanöt éves Keszi Sándor, az „Életforgók” című, naszvadi vonat-

kozásokban bővelkedő könyv naszvadi származású, Magyarországon élő 

szerzője...

S ide kívánkozik néhány további, idén, kerek jubileumához érkezett 

(Magyarországon élő, ám naszvadi származású) személyiség neve is: 

Paluska József mérnök, Marosné Jakubács Magdolna pedagógus, Dobosi 

László vállalkozó, dr. Fekete Erzsébet jogász, Keszi Ilona egykori adatgyűj-

tőm, Molnár Károly mérnök... és még jó néhányak neve.

Ha lehetek kicsit személyes ezen sorok végén – van egy mások számá-

ra szinte ismeretlen síremlék a naszvadi temetőben, rajta a név, Németh 

Lajosné Barta Ágnes. Májusban múlt kerek negyedszázada, hogy elment. 

Nincsenek különösebb, a felsoroltakéhoz hasonló, közösségi mércével 

mérhető érdemei. „Mindössze annyi”, hogy ő volt az Anyám...

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 idő után, újra...

III.
A KÉZFOGÓ.

Kedves szertartás, valóságos esküvő. Mielőtt 
a  jegyesek az oltárhoz mennének, a  rokonok, 
szülők előtt is frigyre lépnek.

„E házban felnevelt virágszál! Idejövetelünk 
okát és szándékát hallottad és megértetted. 
Azért kérdem tőled: 

„Szereted-e az itt jelenlévő ifj út!?”
„Szeretem!”
„ Akarod-e neki kezedet házasság fejében 

nyújtani?” 
„Akarom!”
„Nyújtsd tehát kezedet!”
Mindenki komoly, halálos csendben van 

a szobában. Most a vőfély áldólag terjeszti kezét 
az ifj ú pár fölé és rövid áldást mond:

„Örök mindenható Isten, ki a  magas meny-
nyekben vagy, tekints alá, ez ifj ú párra és áldd 
meg frigyüket, melyet ma oltárod előtt kötnek. 
Adj nekik boldogságot és szeretetet egymás 
iránt, erőt, egészséget és hosszú életet, holtuk 
után pedig örök üdvösséget. Amen!”

A  fi atalság mindezen szertartásokkal nem 
sokat törődik. Vígan járják odakinn a  csárdást 
s hozzá kedves nótát fújnak.

Egy legény:
„ Jaj, de nagyon szeretném,
ha ezt a lányt feleségül vehetném,
Jaj, de nagyon szeretném,
ha ezt a lányt feleségül vehetném.”

Mind:
„ Piros csizmát húzatnék a lábára,
gyöngykoszorút aranyos homlokára!
Jaj, de nagyon szeretném.
ha ezt a lányt feleségül vehetném.”

Egy leány:
„ Jaj, de nagyon jó lenne,
ha kigyelmed felesígül elvenne,
Jaj, de nagyon jó lenne,
ha kigyelmed felesígül elvenne.”

Mind:
„ Megcsókolnám egy nap akár százszor is,
reggel. délben, este, no meg máskor is.
Jaj, de nagyon jó lenne,
ha kigyelmed felesígül elvenne.”

Az asszonyok ezalatt már türelmetlenek. Meg 
akarják venni a  menyasszony ágyát. Világért 
sem engednék el ezt a kedves kis jelenetet. Itt az 
alkalom, hogy élesre fent nyelvüket kipróbálják. 
Ezt is a vőfély vezeti be pár szóval:

„Kedves apámuramék! Mi már rendbejöt-
tünk s  mindenféle dolgot szépen elintéztünk. 
De még egy dolog van, ami oda lyukad, ágy kell 
az asszonynak, amiben alusznak. No de mi, fér-
fi ak erre rá nem érünk, meg az ágyi bútorhoz 
keveset is értünk. Felbíztattam tehát egy pár 
asszonynépet, jőjjenek és a menyasszony ágyát 
vegyék meg. Itt is vannak szép sereggel, mind-
egyik hóna alatt literes üveggel!”

„Hogy az ágy komámasszony? ”
„Ezer korona a vánkos, minden sarka!”
„Hát mi van abban a vánkosban, hogy ilyen 

drága? Arany?”
„Nem arany, csak fi nom pehely. Puha he-

lye esik majd rajta az ifj ú párnak. Külseje meg 
naszvadi szőttes ám, cifra!”

„A külsejét látom, de belül mi van, lássuk csak, 
nehogy törekszalmával legyen megtöltve!?”

A  komámasszony ügyesen szalmát húz elő 
a  csizmaszárából – melyet előre odakészített – 
és úgy tesz, mintha a vánkosból rántotta volna 
ki. Igen mókásan csinálják az egész alkut, kacaj, 
nevetés, sikitás az egész ház.

„Lássa, komámasszony, hogy nem tollú van 
benne!?”

„Keteknél tudom, hogy az a  szokás. Ked is 
szómavánkussal adta el a lányát. Nézze meg ked 
a belsejit, oszt veszi, vagy nem veszi!”

„Az egész vánkosért adunk 1.000 fi llért, eny-
nyivel megelégedhetik, különben itt hagyjuk!”

„No nem bánom, legyen meg a ked akaratja! 
De erre iszunk egyet!”

„Éljen! éljen! éljen! Mer azongya, hogy: 
Asszonyok:
„ Lakodalom van a mi utcánkban,
Ide hallik zengő muzsikája,
Hivatalos vagyok oda én is,
El nem mennék, ha százszor üzennél is.”

Mind:
„ Mostan viszik a menyasszony ágyát,
elvesztették a nyoszolya lábát,
Addig asszony nem fekszel az ágyba,
Még kész nem lesz a nyoszolya négy lába.”

 (folytatjuk)

Irta: Szombath Antal, tanító

Naszvadi népszokások
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V dejinách nášho národa zohrávali jedi-

nečnú a nezameniteľnú úlohu jedinci, ktorí 

neprijímali dané spoločenské podmienky 

pasívne, ale ich pretvárali. Odstraňovali 

z  nich to, čo považovali za zlé, ujímali sa 

kladných podnetov, ktoré ponúkala daná 

doba, a  presadzovali ich vo svojom okolí. 

Takýmto výnimočným zjavom v našich de-

jinách bol Ľudovít Štúr (29. október 1815 

– 12. január 1856).

Slovenský biografi cký slovník predsta-

vuje Štúra ako kodifi kátora spisovnej slo-

venčiny, politika, básnika, publicistu, jazy-

kovedca, novinára, redaktora, pedagóga. 

O jeho živote a činnosti je veľa odborných 

a populárnych článkov, štúdií, kníh.

Ľudovít Štúr bol však aj významnou 

evanjelickou osobnosťou. Vyšiel z  národ-

ne uvedomelého, evanjelického prostredia. 

Otec Samuel Štúr bol národnokultúrny 

pracovník, učiteľ. Od roku 1813 až do svo-

jej smrti pôsobil v Uhrovci. Patril k osvie-

tenským typom dedinských učiteľov, ktorí 

sa celý život venovali osvetovej práci me-

dzi ľudom. Samuel Štúr spolu s  manžel-

kou Annou mali šesť detí, štyroch synov 

a dve dcéry. Boli obetaví, vrúcni a zbožní 

ľudia. Vytvorili svojim deťom harmonické 

prostredie s  vysokými mravnými a  du-

chovnými hodnotami. Umožnili im získať 

dobré vzdelanie už v domácom prostredí. 

No súčasne s  vedomosťami, vypestovali 

v nich aj hlboký vzťah k národu a k Evanje-

lickej cirkvi augsburského vyznania. Životy 

ich štyroch synov boli dôkazom toho, že sa 

im podarilo zo svojich detí vychovať ľudí, 

ktorí vo svojom okolí vyvolávali obdiv svo-

jou všestrannosťou. O Štúrových rodičoch 

napísal Jozef Miloslav Hurban, že taká ro-

dina sa tak ľahko na Slovensku nenájde, 

čo by ubiedenému národu bola zanechala 

také poklady, ako zanechali manželia Sa-

muel a Anna Štúrovci. Syn Karol bol fará-

rom a  profesorom na evanjelickom lýceu 

v Modre, syn Ján stoličným sudcom a Sa-

muel sa stal farárom v Zemianskom Pod-

hradí. Ich druhorodené dieťa, syn Ľudovít 

sa stal jednou z  najvýznamnejších osob-

ností slovenských dejín a  hlavným repre-

zentantom slovenského národného hnutia 

a slovanských koncepcií.

Ľudovít Štúr si svoje základné vzdelanie, 

nadobudnuté v rodine, doplnil na nižšom 

gymnáziu v  Győri (1827-1829). Ako štu-

dent sa zapájal do činnosti Spoločnosti 

česko-slovanskej. V  rokoch 1835-1837 sa 

stal jej podpredsedom. Pod Štúrovým ve-

dením sa pretvárala na politicko-národný 

spolok a stala sa jadrom celého národného 

hnutia. V  roku 1838 dvadsaťtriročný Štúr 

odchádza na štúdiá do Halle. Tu študoval 

dva roky. Pôvodne chcel študovať teológiu, 

ale od tohto predsavzatia upustil a  študo-

val históriu, fi lozofi u, fi lológiu a  politiku. 

Po návrate z  Nemecka v  rokoch 1840-

1843 pôsobil ako námestník profesora J. 

Palkoviča na Katedre reči a  literatúry čes-

ko-slovenskej. V tomto období bol známy 

svojou prednáškovou činnosťou. Cieľom 

jeho prednášok bolo vzbudiť vedecký záu-

jem u študentov o dejiny, literatúru, jazyky 

a kultúru Slovanov. Mládež však vychová-

val aj v  oblasti náboženstva. J. Kalinčiak 

hodnotil jeho účinkovanie medzi mláde-

žou týmito slovami: „Štúr hľadel spolu i ná-

boženský cit a náboženský život u mládeže 

obživiť, vystúpil teda obzvlášte oproti raci-

onalistickému smeru, a snažil sa v mládeži 

vzbudiť vedecké spytovanie a zošľachtenie 

srdca na poli náboženskom a teológie pro-

testantskej: hľadel vzbudiť a obživiť vieru.”

Účinok Štúrovho výkladu Evanjelia Ma-

túšovho, 5. kapitola na mládež, poznáme aj 

z Hurbanovho opisu: „Z verša na verš stup-

ňoval sa jeho zápal a z nás asi päťdesiatich 

malicherných racionalistov počúvajúcich 

nové, neslýchané názory, ktoré priam vy-

vierali z  ducha, nebolo nikoho, komu by 

neboli zaihrali slzy pokánia v očiach i slzy 

radosti nad úchvatnými pravdami. Nikdy 

tak hádam ešte nebol na týchto školách 

zvestovaný Kristus, tak hlásaná kresťan-

ská idea, čo temer za dve hodiny k úžasu 

a  k  oduševneniu všetkých nás rozvádzal 

nadšený Štúr. A my všetci ozaj znovuzro-

dení v myšlienkach svojich, vrátili sme sa 

domov. Z mojich úst nevyšlo od tých čias 

nerozvážne alebo nectené slovo o  Písme 

svätom a o náboženstve kresťanskom.”

V  náboženskom živote videl Štúr odzr-

kadlenie národa a  spravodlivosti, ktorá je 

od Boha. V Štúrových verejných prejavoch 

sa jeho vzťah k  Bohu a  cirkvi dosť jasne 

prejavil. Napríklad v  článku uverejnenom 

v Národných novinách pod názvom „Ne-

opúšťajme sa!” prihováral sa k  mládeži 

a  vyzýval ju k  obetiam: „ Mládenci naši 

slovenskí, nie je človek len z hliny, ale vdú-

chol doňho Boh ducha svojho, nedajteže sa 

podjarmiť telesnému životu, ale rozduchaj-

te v sebe tú iskru vyššiu a verte, že človeka 

a  národa vznešenosť len v  živote vyššom, 

živote duchovnom záleží.”

V júli 1843 na fare v Hlbokom kodifi ko-

vali Ľ. Štúr, J. M. Hurban a M. M. Hodža 

spisovnú slovenčinu na báze stredosloven-

ského nárečia, predovšetkým liptovského, 

oravského a turčianskeho. Podľa neho vy-

pracoval aj hláskoslovie a tvaroslovie. Štúr 

si už v 30. rokoch 19. storočia uvedomoval, 

že rozvoj národného života nie je možný 

bez jednotného spisovného jazyka. Spisov-

ný jazyk považoval za najvhodnejší nástroj 

na povznesenie vzdelanosti a  kultúrnosti 

širokých vrstiev.

Evanjelická cirkev si ctí Ľudovíta Štúra 

ako významnú osobnosť, ktorá stála pri 

zrode moderného slovenského národa 

a kodifi kácii spisovného slovenského jazy-

ka. Radíme ho k bojovníkom proti národ-

nému a sociálnemu útlaku. Uvedomujeme 

si jeho prácu za povznesenie hospodárskej 

a duchovnej činnosti národa. Ceníme si aj 

jeho pedagogický rozmer a  výchovný ná-

boženský vplyv na mládež. Dňa 29. októb-

ra si s vďakou a úctou pripomenieme 200. 

výročie jeho narodenia.

 Mgr. Mária Popičová,

evanjelická farárka – konseniorka

Pre dušu 20152015
Rok Ľudovíta ŠtúraRok Ľudovíta Štúra
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Slnkom zaliate prázdniny sa skončili. Opäť 

sme prekročili brány našej školy, opäť je tu za-

čiatok nového školského roka. Nového školské-

ho roka, ktorý sa bude niesť v duchu 70. výročia 

jej založenia.

Okamihy v živote bývajú rôzne. Sú také, pri 

ktorých sa ani na chvíľu nepozastavíme a pripa-

dajú nám celkom bežné. Sú však aj chvíle a nie 

je ich málo, ktoré nie sú obyčajné. Sú to chvíle 

čarovné svojou krásou. Práve takouto má šancu 

byť i táto chvíľa pre nás všetkých.

Vítame vyše 40 najmladších školáčikov a za-

číname písať aj históriu 70. výročia založenia 

základnej školy s vyučovacím jazykom sloven-

ským v Nesvadoch.

Vážený pán starosta, pán prednosta, pedago-

gický zbor, vážení rodičia a milí žiaci,

dovoľte mi preto, aby som dnešný deň začala 

príhovorom k  tým, ktorí sú v  škole najmladší, 

k našim nulťáčikom a prváčikom. Vám môžem 

povedať: Tak toto je tá chvíľa milé deti, kedy sa 

stávate žiakmi veľkej školy, na ktorú ste sa tak 

veľmi tešili a  pripravovali. Dnes začínate dlhú 

a prekrásnu cestu poznania, pri ktorej si často 

zaspievate od radosti, ale možno budú i  ťažšie 

chvíle. Verím však, že vždy bude pri Vás niekto, 

kto Vám pomôže.

Tešia sa na Vás pani kuchárky v školskej jedál-

ni a tiež pani upratovačky s pánom školníkom, 

ktorí nám vyupratovali, vyčistili školu a pripra-

vili ju tak, aby sme sa v nej dobre cítili. 

Tešia sa na Vás i  ostatní zamestnanci 

školy, ktorí zabezpečujú jej chod. 

Vám, milí žiaci vyšších ročníkov, ja 

i celý pedagogický zbor, želáme, aby sa 

Vám darilo. Milí naši piataci a deviata-

ci, Vás čaká náročný školský rok. Čaká 

Vás testovanie, na ktoré sa budete pri-

pravovať a celé to bude výsledkom Va-

šej zodpovednosti voči sebe, voči Va-

šim rodičom, voči našej škole. Dvere 

riaditeľne Vám budú vždy otvorené, ak 

budete potrebovať pomoc a podporu. 

Mojim kolegom a  kolegyniam ch-

cem popriať veľa úspechov v  najkraj-

šom povolaní na svete, ktoré sa novým 

školským rokom opäť začína a možno tiež niečo 

navyše – aby sme spoločne našli dosť síl, trpez-

livosti, lásky a prijímali každého žiaka ako jedi-

nečnú osobnosť. 

V školskom roku 2015/2016 nás čakajú zme-

ny. V 1. a 5. ročníku budeme postupovať podľa 

inovovaného štátneho i školského vzdelávacie-

ho programu.

Čakajú na nás vynovené triedy i  učebne 

a množstvo zaujímavých pomôcok, ktoré sme 

získali z projektov na odborné vyučovanie fy-

ziky, chémie, biológie a polytechnickej výcho-

vy.

Tešíme sa na spoluprácu v  školskom klube 

detí a  tešíme sa aj na spoluprácu s  materský-

mi školami, ktoré nám pripravujú šikovných 

predškolákov. Tešíme sa na spoluprácu s  ob-

cou, združením rodičov, radou školy a  inými 

spoločenskými organizáciami v  obci. Zaželaj-

me si v  závere veľa úspechov, aby školský rok 

2015/2016 bol plný zaujímavých projektov, 

súťaží, hier, aby sme zažívali školu hrou, tešili 

sa zo spoločenských a športových podujatí, aby 

bol školský rok pestrý a veselý. Verím, že v našej 

škole nájdete človeka, ktorý Vás podporí, po-

môže, vysvetlí, čo nepochopíte, podá Vám po-

mocnú ruku. Úprimne si želám, aby naša škola 

fungovala ako úspešná výchovno-vzdelávacia 

inštitúcia, ale zároveň mala svoju dušu, otvore-

né srdce a  hladiace ruky ako v  dobrej rodine. 

Všetko dobré Vám prajem do nového školského 

roka! 

Na záver ešte jedna myšlienka, možno úsmev-

ná, možno na zamyslenie: Každý je génius. Po-

kiaľ budete posudzovať rybu podľa jej schop-

nosti vyliezť na strom, bude celý svoj život žiť 

s vedomím, že je neschopná. (Albert Einstein)

Tisztelt polgármester úr, mélyen tisztelt szü-

lők, rokonok, vendégek, kedves gyerekek, tisztelt 

pedagógusok!

Az időjárás-előrejelzők alapján, a tegnapi nap 

volt az utolsó forró napunk. Több százéves sta-

tisztikák dőltek meg a  tikkasztó napok számát 

illetően, és remélem, hogy a D-vitaminból min-

denkinek elégséges mennyiség jutott. Kipihenve, 

feltöltődve, új célokkal a  tarsolyunkban állunk 

itt az új tanév küszöbén.

A  nyár kezdetével új jogszabályok léptek ér-

vénybe, amelyekre az iskolavezetés rugalmasan 

reagált. Lehet, hogy túl optimista vagyok, de én 

korántsem látom a mai tanévkezdetünket, olyan 

feketén, mint egynéhány szakemberünk. A hely-

zet sohasem volt rózsás, de ma sem reménytelen. 

Pánikot nem keltünk, de ha kell, tiltakozunk, 

mert szakmai szervezetünk Csipkerózsika-ál-

mát aludta a megelőző években. Mindent meg-

teszünk, ha kell, harcolunk is a  jogainkért, de 

a  bizonytalankodó szülőket nem riasztjuk el 

a magyar oktatási intézményektől. Mi egy stabil, 

kiegyensúlyozott közösség vagyunk, akire gyer-

mek és szülő egyaránt támaszkodhat.

A  nevelőtestületünkben egy kis változás 

történt. Reményeink szerint még erősebbek 

lettünk, és tantestületünk egy komoly, érett pe-

dagógussal gazdagodott. Bízom benne, hogy 

döntésünk meghozza gyümölcsét, és beigazo-

lódnak elvárásaink. Remélem, hogy a  kollektí-

vánk még inkább összekovácsolódik, és a közös 

célkitűzéseink az elkövetkezendő időszakban 

rendre megvalósulnak. 

Ismét megújultunk. A szünidőben megkezd-

tük két új szaktantermünk kialakítását. A mun-

kálatok elképzeléseink alapján folynak, de 

a  bonyolult közbeszerzés lassítja tenni akaró 

törekvéseinket. A  felső tagozatosok új iskola-

padokat kaptak, megújítottuk a  tansegédeszkö-

zeinket, festettünk, javítottunk, felfrissítettük 

osztálytermeinket. Mindent elkövetünk annak 

érdekében, hogy diákjainkat tiszta, esztétikus 

környezet fogadja, és – már amennyire ez lehet-

séges – szeressenek iskolába járni!

Kedves kis elsősök! Szeretettel üdvözöllek 

titeket. Ne féljetek a megpróbáltatásoktól, a ki-

hívásoktól! Minden akadály leküzdhető, és ezt 

közös erővel mi le is küzdjük. Ezért állunk mi 

mellettetek: szülők, tanárok és barátok.

Kedves szülők! Megköszönöm, hogy a  mi 

iskolánkat választották, és ígérem, döntésük 

helyességét a magyar alapiskola tanári kara kitű-

nő munkájával hálálja majd meg. Az anyanyelv 

fontos szerepet tölt be az ember jellemében, 

állhatatosságában, büszkeségében és nem utol-

sósorban gerincességében. Egy nagyon fontos 

lépést tettek gyermekük álmainak beteljesedése 

érdekében, mivel az anyanyelvi oktatás biztosítja 

céljaik maradéktalan elérését. 

Tisztelt kollégák! Az új tanévhez nagyon sok 

türelmet, kitartást, eredeti elképzelést, és a jövő-

ben is növekvő tanuló számot kívánok! A verse-

nyeken legyünk legyőzhetetlenek, az iskolában 

pedig építsük tovább nagy családunkat! 

Váci Mihály költőt idézve „Nem elég az útra 

lelni, / az úton menni kell, / nem elég az úton 

menni, / a célt elérni kell.”

Köszönöm megtisztelő fi gyelmüket!

Az anyanyelv fontos szerepet 
tölt be az ember jellemében

Tisztelt polgármester úr mél en

✤✤✤✤✤      ✤✤✤✤✤      ✤✤✤✤✤      ✤✤✤✤✤      ✤✤✤✤✤      ✤✤✤✤✤       ✤✤✤✤✤       ✤✤✤✤✤       ✤✤✤✤✤       ✤✤✤✤✤       ✤✤✤✤✤       ✤✤✤✤✤      ✤✤✤✤✤      ✤✤✤✤✤      ✤✤✤✤✤      ✤✤✤✤✤

Becse Norbert igazgató tanévnyitó beszéde

Príhovor riaditeľky školy Silvie Hlavačkovej

Každý je génius
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Hirdetés
Eladó régebbi családi ház. Bajcsi utca 7. Infó: 

035/7692 028.

Predám starší rodinný dom. Bajčská ul. 7. 

Info: 035/7692 028.
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Mécs László emlékest
A községünkben február óta működő irodalmi kör tagjai 

nagy fába vágták a fejszéjüket: egy irodalmi est keretében 
mutatkoznak be első ízben a nagyközönség előtt. 

A kör tagjai – Becse Szabó Ilona operaénekesnő vendégsze-
replésével – 2015. október 2-án, pénteken 18:00 órai kezdettel 
Mécs László papköltő születésének 120. évfordulója tiszteleté-
re irodalmi estet szerveznek a helyi művelődési központban. 
Mécs László (1895–1978) a két világháború közötti vallásos 
líra legnépszerűbb, leghatásosabb egyénisége volt. Páratlan 
népszerűségnek örvendett a kispolgári közönség körében. 
Pódiumra termett alkatával, zengő hangjával bárhol lépett 
föl, mindig telt házat vonzott, ő volt a vegetáló vidéki egyletek 
megmentője. Kötetei is pillanatok alatt keltek el. A Pannonhal-
mán elhunyt és eltemetett költő életrajzába, pályafutásába és 
verseibe „kóstolhatunk bele” az emlékest folyamán. A műsor 
összeállítója Vecsey Lajos, aki egyben az est házigazdája is.

A műsorra szeretettel hívja és várja községünk irodalom-
kedvelő lakosságát az összes szereplő nevében az irodalmi kör 
vezetője, Oriskóné Bencsik Klára. A belépés díjtalan.

Dobosi Henrietta

ÚJSZÜLÖTTEK – 
VITAJTE MEDZI NAMI

Fördős Adam,  Nagy Gréta



HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK – 
SĽÚBILI SI VERNOSŤ

 Aaron Brent Connell  –  Zuzana Bazsóová



HALÁLOZÁS – 
OPUSTILI NÁS

Zsarnocai Štefan (83), Pšenák Vojtech (55), 

Pálinkásová Mária (88)

Társasági rovat – 
Spoločenská rubrika

KÖSZÖNTŐKÖSZÖNTŐ
Elérkezett a jubileumod napja
szemünk megtelik könnyel,
szívünkben a szeretet lüktet,
lelkünket öröm tölti be.
Élj köztünk még sokáig,
hiszen amíg Te vagy nekünk,
nem vagyunk egyedül.
2013. október 3-án tölti be 80. életévét 

LEBÓ ERZSÉBET. 
Szívből gratulálnak: fi ai: Vili, Josko, Pityu, 
menyei, unokái, dédunokái: Lucia, Tomi, 

Borisko, Lianka, Ricsi és Dominik


