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A testület
14. üléséről

Zo 14. zasadnutia
zastupiteľstva

A tavalyi év utolsó képviselő-testületi ülését december 16-ra hívta össze Haris József polgármester. Ján Luca hivatalvezető szokásos
bevezetője után Keszi Marianna kért szót és ismételten a községi
rendőrök fellépését kérte az utcákon kóborló kutyák eltávolítása
érdekében.
Az ülés elején került elfogadásra 2016. évi költségvetés, ám,
talán tekintettel a múlt hónapban lefolytatott vitára, hozzászólás ezúttal nem hangzott el. A költségvetés összege 4,837 milllió
euró, ebből az ingatlanfejlesztések szempontjából fontos tőkejellegű (nagyrészt ingatlanértékesítésből származó) bevételek 1,544
millió, a pénzügyi bevételek, azaz a tervezett hitelfelvétel 800 ezer
eurót tesznek ki. A tőkejellegű kiadások – összesen 2,063 millió
euró – közül megemlítendő a termálfürdő építésére előirányzott
1,660 millió eurós összeg. A pénzügyi kiadások a megnövekvő
törlesztőrészletek miatt magasabbak a 2015. évi szintnél, összegük
várhatóan 447 ezer euró lesz. Az említett kettővel szemben a büdzsé harmadik eleme, a folyó költségvetés összege viszont a tervezet szerint úgy a bevételi, mint a kiadási oldalon alacsonyabb
a múlt évinél.
A következő napirendi pontban a képviselők jóváhagyták a község költségvetési és támogatott szervezeteinek költségvetését is. Az
utóbbiaknál nem lesz változás a 2015. évhez képest: a kultúrház
75 000, a kisüzem 170 000, a sportlétesítmények 55 ezer euróból
gazdálkodnak az idén is.
A folytatásban a döntés született a benzinkutat üzemeltető Tóth
és Fekete házaspár közös beadványáról, melyben a töltőállomás
alatti önkormányzati tulajdonú földterület megvásárlását kérték.
A képviselők előzetesen jóváhagyták a telek eladását.
Három rendeletmódosításra került sor ezután, ezeket a vonatkozó törvényi keretek változása indokolta. A változások nyomán
nőnek az óvodák, napközi otthonok és iskolai étkezdék bér- és
üzemeltetési költségeit biztosító és egy tanulóra számított kvóták,
bővül az ingatlanadó hatálya alá eső épületek köre és több pontban
módosul a helyi adókról szóló községi rendelet.
Ezután a polgármester által beterjesztett két költségvetési kiigazítás jóváhagyása következett, majd Pataky Erzsébetnek, a kulturális és iskolaügyi bizottság elnökének indítványára év végi prémiumot szavazott meg a testület az óvodák, az óvodai és iskolai
étkezdék, a napközik és a szabadidőközpont alkalmazottainak,
összesen 3 400 eurót.
Majd ismét költségvetés-módosítások következtek, ezúttal a fent
említett három községi szervezet vezetői kértek kiigazítást úgy,
hogy két intézmény estében a bérköltségek javára történt az eszközök átcsoportosítása.
A napirend utolsó, tizenkettedik pontját követő felszólalások során előbb Molnár Zoltán sport- és ifjúsági bizottsági elnök tájékoztatta a jelenlevőket és a tévénézőket a január eleji teremlabdarúgótornáról, utána a polgármester beszélt hosszabban a 2016. évvel
kapcsolatos elképzeléseiről. Elmondta, hogy az év végére mintegy
300 ezer eurónyi költségvetési tartalék halmozódott fel, beszélt
a nyaralótelkek értékesítésének megkezdéséről az idei évben, valamint arról, hogy a leendő fürdő mellett wellnessközpont építését
mérlegeli egy befektetői társaság. Tájékoztatása szerint a közeljövőben lehetőség nyílik pályázati pénzekből megoldani az óvodák
hőszigetelését és ablak- és tetőcseréjét.
A rövid, alig egyórás ülés karácsonyi és újévi jókívánságokkal
zárult.
Takács Zoltán

Posledné vlaňajšie zasadnutie poslaneckého zboru zvolal starosta Jozef Haris na 16. december. Po obvyklom úvode prednostu
Jána Lucu sa o slovo prihlásila Marianna Kesziová a opakovane
žiadala, aby zasiahla obecná polícia a odstránila z ulíc túlavé psy.
Na začiatku zasadnutia sa schvaľoval rozpočet obce na rok 2016,
ale s diskusným príspevkom, zrejme vzhľadom na debatu vedenú
na predchádzajúcom zasadnutí, tentoraz nevystúpil nikto. Výška
rozpočtu je 4,837 milióna eur, z toho kapitálové príjmy (prevažne
pochádzajúce z predaja nehnuteľností), dôležité z hľadiska rozvoja
investícií, tvoria 1,544 mil. eur a príjmové finančné operácie, čiže
plánované prijatie úveru, 800-tisíc eur. Z kapitálových výdavkov
– spolu 2,063 mil. eur – treba vyzdvihnúť sumu 1,660 mil. eur určenú na výstavbu termálneho kúpaliska. Výdavkové finančné operácie v dôsledku rastúcich splátok úveru budú vyššie ako v roku
2015, očakáva sa, že ich súčet bude 447-tisíc eur. Oproti týmto
dvom zložkám rozpočtu však tretia časť, bežný rozpočet, bude tak
na strane príjmov, ako aj výdavkov nižší než v uplynulom roku.
V nasledujúcom bode programu poslanci schválili rozpočty
rozpočtových a príspevkových organizácií obce. Pri posledných
uvedených nebude zmena v porovnaní s rokom 2015: kultúrne
stredisko bude mať aj v tomto roku k dispozícii 75 000, verejnoprospešné služby 170 000 a športové a turistické služby 55 000 eur.
V ďalšom priebehu sa rozhodlo o žiadosti manželov Tóthovcov
a Feketeovcov, ktorí prevádzkujú čerpaciu stanicu a majú záujem
kúpiť pozemky vo vlastníctve obce, na ktorých sa stanica nachádza. Poslanci dali predbežný súhlas na predaj parciel.
Potom prišli na rad úpravy troch všeobecne záväzných nariadení v dôsledku zmien v príslušných zákonoch. Vplyvom týchto
úprav porastú dotácie počítané na jedného žiaka a určené na mzdy
a prevádzku materských škôl, školských družín a školských jedální, rozšíri sa okruh stavieb podliehajúcich dani z nehnuteľností
a vo viacerých bodoch sa zmení nariadenie o miestnych daniach.
Pokračovalo sa hlasovaním o dvoch rozpočtových opatreniach
predložených starostom, po ktorom na návrh Alžbety Patakyovej,
predsedníčky komisie kultúry a školstva, zastupiteľstvo schválilo
koncoročné prémie pre zamestnancov materských škôl, školských
jedální, školských družín a centra voľného času v celkovej sume
3 400 eur.
Vzápätí sa opäť hovorilo o rozpočtoch, tentoraz žiadali úpravy
riaditelia troch vyššie spomínaných obecných organizácií tak, že
v prípade dvoch išlo o preskupenie prostriedkov v prospech mzdových nákladov.
Po poslednom, dvanástom bode programu nasledovala voľná
diskusia, v ktorej najskôr predseda komisie športu a mládeže Zoltán Molnár informoval prítomných a televíznych divákov o januárovom halovom futbalovom turnaji a po ňom rozprával o svojich
predstavách v súvislosti s rokom 2016 starosta obce. Uviedol, že na
konci minulého roka sa vytvoril prebytok z hospodárenia obce vo
výške približne 300-tisíc eur, hovoril o začatí predaja rekreačných
pozemkov tomto roku a o tom, že skupina investorov zvažuje postavenie wellness centra vedľa plánovaného termálneho kúpaliska.
Podľa jeho informácií sa v blízkej budúcnosti naskytne možnosť
financovať zateplenie a výmenu okien a strechy materských škôl
z verejných zdrojov.
Krátke, približne hodinové zasadnutie ukončili vianočné a novoročné želania.
Zoltán Takács
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Bauer Katalin emlékest
Lassan már a januárnak is vége van, én mégis egy olyan eseményről szeretnék beszámolni Önöknek, amely még december
első felében történt.
A Novum Naswod tavaly októberi számában már írtam arról,
hogy a községünkben működő irodalmi kör tagjai szorgalmasan
gyakorolnak arra az emlékestre, amely Bauer Katalin, a naszvadi
magyar tanítási nyelvű alapiskola volt pedagógusa tiszteletére készül. Az irodalmi kör tagjaihoz csatlakoztak Bauer Katalin egykori
tanítványi közül páran – Pataky Erzsébet, Hanzelík Edit, Dibusz
Éva, Csanádi Olga –, s a fiatalabb generációk képviselői sem maradtak ki a készülődésből. Nos, december 11-ére a próbák véget
értek – Tóth Teri néni „csiszolta” a szavalókat, Becse Szabó Ilona
operaénekesnő pedig a dalok előadóit (sőt, felkérte zongorakísérőnek a naszvadi származású, Nyitrán tanító Kisjakab Józsefet),
a versek mappákban lapultak, a szereplők ünnepi ruhákban, diszkrét sminkben, izgatottan várták az est megnyitását.
Az emlékestet az irodalmi kör vezetője, Oriskóné Bencsik Klára
nyitotta meg, köszöntve a nézőket, a Bauer család megjelent tagjait – Bauer Katalin mindhárom fiát – Győzőt, Balázst és Ferencet
– családjával és a többi díszvendéget. Ezután a műsor szervezője,
Tóthné Szedlák Teréz méltatta ünnepi beszédében Bauer Katalin
munkásságát. Idézek a beszédből: „Méltán nevezte a tanfelügyelő
irodalomóráit lírai költeményeknek. Az irodalmi hősöket követendő példaként mutatta be, hiszen példakép nélkül nem nőhet fel
egyetlen nemzedék sem.” Tóth Teréz után az est műsorvezetője,
Gáspár Tünde lépett a színpadra, hogy pár mondatot szóljon a két
híres költő, Petőfi Sándor és Arany János barátságáról, és felkonferálja az első hat előadót.
A versözönt Pataky Erzsébet indította Petőfi János vitéz című
verses népmeséjének első részével, őt követte Bódis Irén Arany
János Toldijának Előhangjával. A Toldi hatására született Petőfi
Arany Jánoshoz című verse, amelyet Hanzelík Edittől hallhattunk.
Ezután egy szerelmi vallomás következett, Petőfi Szeretlek, kedvesem című költeménye Kis Richárd tolmácsolásában. Arany János ma is időszerű versét, a Fülemilét Dibusz Éva adta elő. A sort
Almási Éva zárta, aki A tintásüveg című Petőfi-verset szavalta el.
A szavalókat énekkar váltotta fel a színpadon, amely Kisjakab József zongorakíséretében Petőfi Sándor Befordúltam a konyhára...
című költeményének megzenésített változatát adta elő.
Ezután ismét Petőfi-versek következtek – Patasi Mária előadásában a Reszket a bokor, mert..., Csanádi Olga szavalatában az István
öcsémhez, Becse Norbert tolmácsolásában pedig az örökérvényű
Szeptember végén hangzott el.
Az éneké és a zenéé lett a főszerep az elkövetkező percekben.
Először Becse Szabó Ilona énekelte el zongorakísérettel Petőfi
megzenésített versét, az A virágnak megtiltani nem lehet címűt,

utána az operaénekesnő és Vecsey Lajos duettet énekelt,
Petőfi Rózsabokor
a domboldalon című
költeményének megzenésített változatát.
Arany János-verseket
hallhattunk
a dalok után. A Mátyás anyja című
költeményt
Dézsi
Rebeka, a Fiamhoz
címűt Vecsey Lajos,
a Tölgyek alatt címűt
Orisko Klára szavalta el. Becse Szabó Ilona gyönyörű
énekhangját élvezhettük megint, aki Iluska belépőjét dalolta el Petőfi János vitézéből.

Az emlékest újabb Petőfi-versfüzérrel folytatódott: A XIX. század
költői című verset Bencsik Csaba előadásában hallhattuk, A Tiszát
Sallai Zsuzsa szavalta el, A puszta, télen címűt pedig Csontos Erzsébet. A forradalom bukása miatti keserű csalódottságának hangot adó Európa csendes, ujra csendes című verset Gáspár Tünde,
a Jövendölés című látomásverset Haris Rebeka tolmácsolta.
Az összeállítás Petőfi Távolból című költeményének megzenésített változatával ért véget. A dalt nemcsak az összes szereplő énekelte – a közönség is bekapcsolódott, mielőtt vastapssal nyilvánította volna ki az emlékest iránti tetszését.
Orisko Klára zárszava után Bauer Győző mondott meghatottan
köszönetet az emlékestért az egész Bauer család nevében, valamint
közölte, hogy Bauer Katalin fiai ösztöndíjat alapítanak, amelyet
minden tanév végén az alapiskola három legjobb tanulója kap
majd meg. Ezt a nemes gesztust Becse Norbert, az alapiskola igazgatója köszönte meg.
A közel másfél órás műsor ezzel véget ért, de az este még nem –
a díszvendégeket és a szereplőket fogadás várta a Csemadok székházában, amely méltó befejezése volt a rendezvénynek.
Dobosi Henrietta
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Nyilas Misi karácsonya
Egyszer volt, hol nem volt... Volt egyszer egy
angol nagymama, aki látva a világégés utáni állapotokat, és megsajnálva a borzalmakról mit sem
tehető gyermekeket, összecsomagolta ajándékát
egy cipősdobozba, és elküldte egy szegény gyermeknek. Nem sejthette, hogy egyszerű, de nemes
tettét százak, ezrek, milliók követik majd és, hogy
a cipősdobozba zárt szeretet áttör határokat, korokat, életszemléleteket, és mozgalommá fejlődik.
A Cipősdoboz akció (vagy ahogy szülőhazájában, Angliában hívják, Operation Christmas
Child) egy évtizede érte el hazánkat, akkor még
Nyugat-Európából érkezett csomagokat kaptak
karácsonyra – a Baptista Szeretetszolgálat közreműködésével – az arra rászoruló gyerekek. A későbbi években a szeretetszolgálat elindította önálló akcióját az ajándékozásra. A „boy” vagy „girl”
feliratok helyett megszülettek a „fiú” és „lány”
címkék, és az akció mottói: „Tízezer gyermek ka-

rácsonya”, „Nyilas Misi karácsonya”, „Nyilas Misi
– Pakkok”. Először ez még elérhetetlen álomnak
tűnt... Ám ma már tudjuk, ez nem így van, hiszen
mindenütt sokan csatlakoznak az ajándékozási
akciókhoz.
A karácsony a meghitt együttlét és ajándékozás
ideje, de sajnos sokan nem, vagy csak nagy nehézségek árán tehetik meg, hogy ezt az ünnepet
karácsonyfa állításával, ajándékozással koronázzák meg. Az adventi időszak azért is fontos, mert
ilyenkor az emberek érzékenyebbek a körülöttük
élők nehézségeire. Iskolánk diákjai és pedagógusai
szintén úgy gondolták, hogy csatlakoznak ehhez
a nemes elgondoláshoz.
December 14-től 18-ig adhatták le a csomagokat azok a diákok, akik szerettek volna megajándékozni valakit. A szépen becsomagolt dobozokba
iskolai tanszerek, társasjátékok, higiéniai eszközök, ruházati kiegészítők, könyvek, képeslapok,

Már hagyománnyá vált a naszvadi magyar
tannyelvű alapiskolában, hogy minden évben
a II. osztály karácsonykor betlehemes játékot mutat be, és ezzel teszi még szebbé az ünnepet.
December 24-én feldíszítjük a karácsonyfát,
és ezen az estén megajándékozzuk szeretteinket.
Az ajándékozás szokásának eredete valószínűleg
a napkeleti bölcsek és a pásztorok történetére vezethető vissza, akik a kisded Jézusnak ajándékokkal hódoltak Betlehemben. A pásztoroknak, akik
a pusztán legeltették a nyájat, megjelent az Úr angyala, és tudatta velük, hogy megszületett a Megváltó. A pásztorok meg is találták Betlehemben
Máriát és a kisded Jézust, ahol hódolatukat fejezték ki az Isten fiának. Ezt a történetet dolgoztuk
fel a tanulókkal.
Nagyon örültünk ennek a kihívásnak, hamar
meg is kezdtük az előkészületeket. Megbeszéltük
a gyerekekkel, hogy egy zenés műsort készítünk.

Betlehemezés
A szereposztás egy kis gonddal járt, mivel csak
három fiú van az osztályban, a darab viszont négy
fiút igényelt. Szerencsére ezt az akadályt is sikerült elhárítani, az egyik kislány örömmel vállalta,

tartós édesség , esetleg kedves üzenetek kerültek.
kerültek
Egy hét leforgása alatt diákjaink és szüleik jóvoltából 76 csomag gyűlt össze. A csomagok
a környező falvak egyházközösségeihez kerültek
Heriban László lelkiatya jóvoltából, hogy így jussanak el az arra rászoruló családokhoz.
Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek megismerjék és megtapasztalják az önzetlen segítségnyújtás
örömét. Reméljük, hogy ajándékaink sok gyermek arcára varázsolnak mosolyt és örömet karácsony ünnepén.
Gátasi Irén
a szerecsen király szerepét, így aztán szorgalmasan készülhettünk a bemutatóra. A látvány kialakítására is ügyeltünk, korhű ruhákat készítettünk,
melyek még szebbé tették az előadást. A modern
technika segítségével lehetőség volt a jelenet alatt
folyamatosan zenét biztosítani a gyerekek dalaihoz, valamint a mikrofonos hangosítást a szövegekhez. Nagyon sok örömet átéltünk, és élménynyel gazdagodtunk a próbák és az előadások
során, ami hozzájárult, hogy e szép ünnep mélységét megértsük. Ezzel a műsorunkkal kívántunk
kellemes ünnepeket az iskola tanulóinak, tanárainak és dolgozóinak, és az idén első alkalommal
az óvodásokat is megörvendeztettük játékunkkal.
December 25-én, karácsony ünnepén, a római
katolikus templomban mutattuk be játékunkat, és
kívántunk szeretetteljes, békés karácsonyi ünnepeket.
Mgr. Holka Gizella

Naszvadi népszokások
Irta: Szombath Antal, tanító
VI.
„Találja ki, hogy mikor mozgott
a temető, a temetőben úszott a koporsó, a koporsóban a halott imádkozott?”
„Hát ez bizony kissé fogas kérdés, no de nem baj. Húzd rá cigány!
A tánc alatt majd eszembe jut.”
A cigányok egy régi nótába kezdenek, melyet a vőfély a kisvőfélylyel együtt énekel és táncol, kezében a három szál gyertyával.
I.
Üstér’, aranyér’, cifra ruháér,
El ne vedd a lányt koszorújáér’.
Inkább elvehedd jámborságáér’,
Előtted való szép járásáér’.
„Meggyújtottam az első szál
gyertyát az Atya Isten nevében,
Eszembe is jutott a kérdés megfejtése. Ime: Akkor mozgott a temető,
temetőben úszott a koporsó, koporsóban imádkozott a halott, amikor
Jónás prófétát elnyelte a cethal.
Igaze?”
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„Igaz fiam! Halld a második kérdést! Mikor beszél a birka a lóval?”
„Ha egyszeribe kitalálnám, nem
hinnék el kendtek, hogy gondolkoztam is rajta. Húzd rá cigány,
a tánc alatt majd kitalálom.”
II.
Jobb itt u pusztán, mint a padló
deszkán,
Nem leszek többet nyoszolyóleány,
Ha leszek, leszek, menyasszony
leszek,
A vőlegénynek üdvöse leszek.
„Meggyújtottam a második szál
gyertyát a Fiú Isten nevében. Gondolkodtam a feladott kérdésen,
melyre a felelet így hangzik: Akkor
beszél a birka a lóval, amikor a cigány muzsikál! Ugy van-e?”
„Ugy van! Eltaláltad fiam. Hanem találd ki a harmadik kérdést is s akkor nyugodtan viheted
a menyasszonyt. Hogyan repül három szúnyog?”

„Nagy becsben tartják kendtek
azt a menyasszonyt, ha annyira
megkínoznak érte. Ujra a cigányokhoz kell folyamodnom. Húzd
rá cigány!”
III.
Örül a Maris, fektetni viszik,
Jobban a Lajos, mert mellé fekszik.
Vessük meg tehát a szép nyoszolyát,
S kívánjunk nekik szép jó éjszakát!
„Meggyújtottam a harmadik
szál gyertyát is a Szentlélek Isten
nevében. Sokat törtem a fejem
a találós kérdésen. Azt hiszem ki
is találtam, ha azt mondom, hogy
három szúnyog csakis páratlanu1
repülhet. Igaz-e, Apámuram?”
„Igaz, helyes. Igy kénytelenek
vagyunk a szép menyasszonyt kiadni. Itt van, vidd hát!”
A vőfély most kézenfogva
a menyasszonyt a szoba közepére vezeti, ahol feláll a kisvőfély is
a nyoszolyólánnyal, int a cigánynak,
ki új nótába kezd és megindul az

ÁRGYÉLUS-TÁNC.
I.
Az igaz Messiás már eljött,
Sokféle csodákat köztünk tett,
A vizet is borrá tette,
A násznépet vendégelte,
Kánaán menyegzőben.
II.
Mindnyájan az ujbort kóstolják,
Nosza rajta, vígan kiáltják,
Jaj, de jó bor ez az új bor,
Sokkal jobb bor, mint az ó-bor.
Kánaán menyegzőben.
III.
András a poharat vigyázza,
Soká kerül, nehezen várja,
Tamás elől elragadja,
Szomjas torkába fölhajtja,
Kánaán menyegzőben.
IV.
Ekkor már mindnyájan vigadtak,
Vígan egyet-kettőt ugrottak,
Ugy meghordozták Magdolnát,
Mind elrugdalta papucsát,
Kánaán menyegzőben.
(folytatjuk)
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Naszvadiak...

Nesvadský spoločenský mesačník
Mottó:
„A közösség nemcsak kegyet gyakorol, ha valamelyik becses fiát megbecsülésével
megtiszteli, hanem önmagát is felmagasztalja és értékeli ezáltal.”
(Makovecz Imre)

Németh Gyula:

Végső búcsú Dobosi Józseftől
Azok is, akik, bármily módon társai voltunk ebben a ténykedésben, s azok is, akik
koruknál fogva, már csak az utóbbi években
ismerhették.
Övezze tisztelet emlékét!

DOBOSI József
1926 – 2015
Szeretteinek, rokonainak és tisztelőinek
hosszú sora vett végső búcsút december
7-én a nyolcvankilenc éves korában elhunyt
Dobosi Józseftől, községünk, közösségünk
egyik, több évtizeden át aktív közéleti személyiségétől a helyi temetőben.
A Heriban László helyi lelkipásztor által celebrált római katolikus szertartás végén előbb Simonics Tibor, a Csemadok
alapszervezetének vezetőségi tagja, majd
dr. Haris József, községünk polgármestere
is búcsúbeszédben méltatta az elhunyt érdemeit. Simonics Tibor búcsúbeszédében elsősorban az elhunyt Csemadokban kifejtett
sokéves, érdemdús tevékenységéről szólt,
melyet a Csemadok Központi Bizottsága
1986-ban a Csemadok Érem arany fokozatának odaítélésével méltányolt. S több járási
szintű elismerés mellett a Csemadok helyi
alapszervezete pedig 2014-ben a Csemadok
alapszervezetének Örökös Tiszteletbeli Vezetőségi Tagja cím odaítélésével méltányolta
Dobosi József Csemadokban kifejtett ténykedését. Az alapszervezet több mint ezer
tagja nevében búcsúzott az elhunyttól.
Dr. Haris József polgármester búcsúbeszédét teljes terjedelmében közöljük ezen az
oldalon.
Dobosi József sok évtizedes, önzetlen
közéleti ténykedésének hosszan tartó, viszszafordíthatatlan, mindinkább eluralkodó
súlyos betegsége vetett véget évekkel ezelőtt.
Önzetlen munkálkodásának eredménye
azonban ott van, s ott is marad közösségünk
mindennapjaiban. S így emlékezzünk rá!

Dr. Haris József polgármester
búcsúbeszéde
Tisztelt gyászoló család, tisztelt gyászoló
gyülekezet!
Mély gyászban állunk a koporsó mellett,
melyben drága halottunk Dobosi József
nyugszik. Szívünket megtörte a fájdalom,
gyötör a gondolat, hogy örökre eltávozott
közülünk. A vigasztaló szavak bármenynyire is szépen és meghatóan hangzanak,
nem képesek gyógyítani szívünk friss sebét.
A gyász, a mélyen átérzett gyász könnyeket
fakaszt, és csendet, nyugalmat követel. Bár
ebben a pillanatban nehéz a szó, s teljesen
föl sem foghatjuk a bennünket ért veszteség
nagyságát, röviden mégis el kell gondolkodnunk Dobosi József barátunk életéről.
1926. november 5-én Naszvadon született.
Fiatal éveit Naszvadon töltötte mint mezőgazdasági munkás. A második világháború
által Dániába vitte a sors. 1946 februárjában
tért vissza szülőfalujába. A háború utáni
években az ácsmesterséget tanulta ki.
1954-ben a naszvadi postahivatalban
kezd dolgozni. Közben befejezte középiskolai tanulmányait a Komáromi Magyar Tannyelvű Gimnáziumban, és mint postavezető tevékenykedik több községben, egészen
nyugdíjba vonulásáig.
Dobosi József szinte egész életében aktívan tevékenykedett községünk társadalmi
életében. Már 1957-ben megválasztották
községi képviselőnek, majd 1959-ben elvállalta a helyi sportegyesület vezetését. A sport
terén 1969-ig aktivizálta magát, ekkor megválasztották a Csemadok helyi szervezete
elnökévé. A Csemadok vezetőségében 15
éven keresztül dolgozott mint elnök vagy vezetőségi tag. 1977-ben a Csemadok Központi Bizottságának tagjává is megválasztják.
A helyi nyugdíjasklub vezetői posztját 1987től 1998-ig töltötte be, és ez évben fejezte be
több mint negyven évig tartó képviselői pályafutását is a helyi önkormányzatnál.
Más területeken is aktívan tevékenykedik. Tagja volt a Szlovák Vöröskeresztnek,
a Slávia Sportegyesületnek, a kiskertészek
helyi szervezetének, a rokkantak helyi szervezetének, a Jednota Fogyasztási Szövetkezetnek mint a helyi szervezet elnöke.

Közéleti pályafutása mellett megjelentetett
három könyve is szülőfalujához, Naszvadhoz
kötődik. Az 1977-ben kiadott „Naszvad az
én falum” című könyvéért 1997-ben Polgármesteri Díjban részesült, majd 1999-ben
Köszönőlevelet kapott az „50 éves a naszvadi
Csemadok” című könyvéért. A harmadik
könyv, a „Naszvad” is községünk újkori és
régebbi történéseivel foglalkozik. Közel fél
évszázados aktív társadalmi, önként vállalt
kötelezettségének ideje alatt példamutató igyekezettel végezte feladatai sokaságát,
amelyekből kitűnik szülőfaluja és a magyarság iránti végtelen szeretete.
Tisztelt gyászoló család, tisztelt gyászoló
gyülekezet!
Engedjék meg, hogy Naszvad község önkormányzata nevében, saját nevemben is
Dobosi Józsefnek őszinte köszönetemet fejezzem ki, községünk közéletében elvégzett
munkájáért. Köszönetemet fejezem ki családjának is, amely támogatta, segítette közéleti tevékenységét.
Kedves Józsi bácsi!
Mindig a becsület és a lelkiismeretesség
példaképe voltál számunkra. Most meghatódva, fejet hajtva állunk koporsód mellett
szeretteiddel, barátaiddal együtt, hogy végső
búcsút vegyünk Tőled. Ígérjük, hogy emlékedet szeretettel megőrizzük, és tovább folytatjuk azt a becsületes alkotó munkát, melynek Te is közvetlen részese voltál.
A költő szavaival búcsúzom Tőled: Megköszönöm most a könnyet, a kenyeret, /
Egyetlen féltő sok szereteted. / Megköszönöm a nótát, a mesét, / Az életünk történetét. / Csukott szemedbe csak azt mondhatom: / Egyszerű szóval: Jó voltál hozzánk,
s mi / Szeretünk örökké, nagyon.
Nyugodj békében!
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Évértékelő
Minden szervezet, egyesület, cég, de akár
a magánszemélyek, családok is az év vége
fele közeledve számot vetnek magukban az
éppen lezárandó év eseményeiről, történéseiről. Értékelik a sikereket, csalódásokat,
majd terveznek, fogadalmakat tesznek.
A tervezés és a visszapörgetés gondolatmenetei közben szinte észrevétlenül, szórakozás, pihenés, vagy éppen a semmittevés
néha idegesítő ténye mellett elbúcsúznak

az óévtől és átlépnek a következőbe, az
újévbe, majd röviddel a petárdák, pezsgőpukkanások hangja után visszatérnek
a mindennapi élet zavaros viharába és próbálnak eleget tenni a rohanó világ elvárásainak.
Mint a fent említettek, úgy a Csemadok
naszvadi alapszervezete is az alapszabályának megfelelve az éves munkáról, történésekről évzáró közgyűlést tartott 2015.
december 12-én a helyi művelődési központban. A délután 3 órai kezdés idejére
vajmi kevesen jöttek el a közel ezer fős
tagságból és bár a gyűlés közepe fele már
vagy 60 fő hallgatta a beszámolókat, mégis azt kell megállapítani, hogy községünk
legnagyobb taglétszámú és egyik legaktívabb szervezetének éves beszámolójára,
valamint a 2016-os év terveire kevesen
voltak kíváncsiak. Történik ez akkor, amikor több mint 120 aktív tagja van a szervezetnek. Az óvodáskorú gyermekekből álló
Mini Pettyem, az iskoláskorú Kis Pettyem,
az alapiskolát már elhagyók Pettyem néptánccsoportja, kik együtt több mint 40
tagú
g tánccsoport
p
lehetnének. A sort folyy
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tatva meg kell említeni a már időközben
12-14 tagúra nőtt Viza citerazenekart,
a hattagú Sústya citerazenekart, a Búzavirág éneklőcsoportot, kik harmincat meghaladó létszámmal gyakorolnak hetente,
majd az év elején alakult irodalmi kör
egytucatnyi tagját, kik heti rendszerességgel látogatják a Csemadok klubhelyiséget
és végül, de nem utolsósorban a húsztagú
vezetőséget, kik havi rendszerességgel történő összejöveteleiken irányítják a szervezetet. Ugye nem kell matematikai zseninek lenni ahhoz, hogy az említett számok
tükrében megállapítsuk: bizony siralmas
a helyzet, ami az évzáró látogatottságát
illeti.
Akik nem voltak ott, nem hallgathatták
végig a terjedelmes beszámolót, így nem
tudhatják, hogy milyen munka is folyik
a szervezetben, hol jártak a népművészek,
hová vitték jó hírnevét községünknek, de
arról sem szerezhettek tudomást milyen
tervek szövődtek a 2016-os évre.
S most a 2015-ös év eseményeiről.
2015. január 17. – 46. Vince-bál –
a megszokott módon, magas színvonalon
zajlott, jó hangulatban, anyagilag is eredményes összegzéssel.
2015. január 31. – 5. Csemadok Farsangi Ifjúsági Bál – mint azt az elejétől fogva
megtapasztalhattuk, ez alkalommal is nagy
volt az érdeklődés a bál iránt, meghaladta
a kultúrház befogadóképességét. Rendezett
körülmények között, jó hangulatban zajlott
egészen reggelig.
E hónapban alakult meg a szervezet
égisze alatt az irodalmi kör, mely a kezdetekben 5-6 taggal működött, de nagyon
gyorsan megszaporodott az irodalom iránt
érdeklődők száma, az év végére már 15-20
állandó látogatója lett az összejöveteleknek.
2015. február 13. – Farsangfarka 2015 évtizedeken keresztül hagyomány, hogy az
aktív szereplők, közülük főleg az idősebb
korosztály elbúcsúztatja a farsangot egy
kis összejövetellel, amelyre maguk készítik
a finomabbnál finomabb falatokat és mindenki hozza magával a pohárba valót is.
2015. március 7. – 16. Mátyás-napi Tavaszváró Néptáncfesztivál, Nagyigmánd
– Búzavirág éneklőcsoport, a Sústya és
a Viza citerazenekarok, valamint a Pettyem
néptánccsoport utazott el Nagyigmándra,
ahol nagy szerettel fogadják népművészeinket már több éve.
2015. március 14. – XXI. Bakonyi Amatőr Népművészeti Fesztivál - a Sústya citerazenekar és a Búzavirág éneklőcsoport
kapott meghívást és annak eleget téve vett
részt a fesztiválon.

2015. március 15. – Az 1848-as szabadságharc és forradalom tiszteletére rendezett emlékünnepség, a megszokott módon
több szevezettel együtt került megrendezésre a helyi kultúrházban, majd fáklyás
felvonulás után a kopjafánál folytatódott.
2015. március 28. – III. Nagymegyeri
AQUA és Gasztrofesztivál - Csapatépítő
kiruccanás volt a nagymegyeri fesztivál,
ahol felléptek népművészeti csoportjaink,
a fellépéseken túl pedig egész napos fürdőzés volt a könnyűnek tűnő feladat, mindemellett a Csemadok főzőcsapata is részt
vett a fesztivál főzőversenyében és persze
a verseny mellett elláta a szereplőket kellő
mennyiségű eledellel is.
2015. április 17. – Nagykéri Hagyományőrző Napok - Hagyományőrző délutánra várták Kis Pettyem néptánccsoportunkat április 17-én Nagykérre.
2015. április 19. – XXI. Zene-Barátság
Fesztivál - a Búzavirág éneklőcsoport és
a Sústya citerazenekar vett részt a fesztiválon, visszatérő vendégként.
2015. április 26. – A tánc világnapjának tisztelgünk - Ismét néptáncosokkal,
kézművesekkel telt meg a naszvadi kultúrház. A hazai néptánccsoportokon túl bemutatkoztak a perbetei, az érsekújvári, az
ógyallai és a nagykéri táncosok is.

2015. május 16. – Bíborpiros szép rózsa
országos népzenei vetélkedő - A területi
döntőről amelynek Libád község adott otthont, minden részvevő népművészeti csoportunk továbbjutott a kerületi döntőbe.
2015. május 16. – 2. Mátyusföldi citera
és dalest - Vágkirályfán jártak ismét énekeseink és citerásaink, már visszatérő vendégként a szívélyes fogadtatás elmaradhattalan,
majd a jó hangulatú együttlét ugyanúgy.
2015. május 31. – XI. Nemzetközi
Pünkösdi Bor és Népzenei Fesztivál A Búzavirág éneklőcsoport és a Sústya citerazenekar kapott ismételten meghívást
Kisudvarnokra, ahol népművészeti gálaműsorban mutatták be naszvadi hagyományainkat.
2015. június 5-7. – 49. Országos Népművészeti Fesztivál, Deáki - A Pettyem
néptánccsoport legkisebbjei képviselték
ez alkalommal szervezetünket, műsorukat
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ség részéről, hanem a szakmai vezetőktől
is.
2015. június 13. – Fellépés Nagykéren
- Ismét Nagykéren léptek színpadra táncosaink, már több ismerőst találva a többi
vendég között, mint az első alkalommal.
2015. június 20. – Felvidékiek találkozója, Felsőszentiván - Kihagyhatatlan,
amíg hívnak megyünk szlogenekkel körülrajongott esemény, amelyen a Búzavirág
éneklőcsoport, a Sústya és a Viza citerazenekarok szórakoztatták a volt naszvadiakat.
2015. június 26-július 5. – Tűzvirág
Fesztivál - A megszokottól eltérően kamarajelleget kapott az eddig nagyszabású fesztivál, de ennek ellenére hangulatában talán
felülmúlta az eddigieket.
2015. június 27. – Víz, Zene, Virág Fesztivál, Tata - Egy közös, szlovák, magyar és
lenygyel projekt keretén belül jutottunk el
Tatára a Víz, Zene, Virág Fesztiválra, melyen a Viza és a Sústya citerazenekarok,
valamint a Búzavirág éneklőcsoport vett
részt.
2015. június 30. – Csemadok-tagavatás
- A hagyományoknak megfelelően a tanév befejezésekor a végzős tanulók egy kis
megvendégeléssel egybekötött ünnepélyes
Csemadok-tagavatás keretében kapták
meg Csemadok tagkönyveiket a klubhelyiségben, s ekkor került átadásra a végzősök
legsikeresebbjének a vásárlási utalvány is,
ezzel is ösztönözve a diákokat a jobb eredmények elérésére.
2015. július 18-19. – Hagyományőrző
hétvége Naszvadon - Az idei nyáron a legkisebb néptáncosainknak is lehetőséget adtunk, hogy a „Határtalan néptánctábor” keretein belül egy hagyományőrző hétvégén
ismerkedjenek a magyar hagyományokkal.
A táborba szülőkkel vagy nagyobb testvérekkel vártuk néptánccsoportjaink legkisebb tagjait.
2015. július 25. – Hrvatski Dan, Csávoly
- Hosszú útra indult a busz 2015. július 25én a Kis Pettyem néptánccsoport tagjaival
és kísérőikkel. A csávolyi horvát napokon
képviselték szervezetünket és községünket.
2015. augusztus 19. – 44. Nemzetközi Kórustalálkozó, Dorog - A Búzavirág
éneklőcsoport kapott meghívást és fogadta
el azt.
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2015. augusztus 21. – Szent István-nap
- Az ünnepi megemlékezést rendhagyó
módon a HMK kőszínpadán tartottuk és
az ünnepi műsort utcabál és tűzijáték követte, majd táncmulatság, ahol a jó zenéről
a Carson zenekar gondoskodott.
2015. szeptember 12. – Naszvadi Napok 2015 - Ez évben első alkalommal vett
részt főzőcsapatunk a gulyásfőző versenyen, ahol sikeresnek is bizonyult. A gálaműsorban ez alkalommal a Viza citerazenekar mutatkozott be.

2015. október 2. – Mécs László emlékest - Első, nagyközönség előtti rendezvényként marad meg községünk történelmében
a Csemadok mellett működő irodalmi kör
által rendezett Mécs László emlékest.
2015. október 24. – Bíborpiros szép
rózsa, Pered - A népzenei verseny kerületi
fordulóján is arattak csoportjaink és szólistánk, mind egytől egyig továbbjutott az
országos megmérettetésre.

2015. november 14. – Dalolj, táncolj
velünk... - Kivételesen majdnem teltház
előtt zajlott a népművészeti gálaműsor, az
imelyi, a nagyigmándi, a győri és a helyi
csoportok jóvoltából színes műsort élvezhetett a közönség.
2015. november 21. – Bíborpiros szép
rózsa, döntő - A Bíborpiros szép rózsa
népzenei vetélkedő X. évfolyamának országos döntőjét 2015. november 21-én
rendezték meg Dunaszerdahelyen. A döntőbe 27 énekes szólista, 2 citerás szólista,
8 citerazenekar, 1 vonós zenekar, valamint
39 népdalkör kapott meghívást. Az erős
mezőnyből a Sústya citerazenekar aranysávos minősítést, a Búzavirág női éneklő-

csoport aranysávos minősítést, a Búzavirág
férfi éneklőcsoport ezüstsávos minősítésr,
Szabó Júlia ezüstsávos minősítést érdemelt
ki. Bedecs Ilona, alapszervezetünk több
művészeti csoportjának vezetője többéves
pedagógiai munkásságáért különdíjban részesült.
2015. november 27. – 50 ÉVES A CITERA NASZVADON - Ez alkalomból került
sor a Katica-bál megszervezésére, amely
a kezdeti nehézségek ellenére egészen jól
kikerekedett és jó hangulatú, eseményekben gazdag bállá nőtt az est folyamán, ezzel ünnepelve azt, hogy már ötven éve szól
a citera Naszvadon szervezett formában.
2015. december 11. – Bauer Katalin
emlékest - Több száz gyermek lelkébe ültette be a magyarságtudatot, mindamellett
természetesen a tananyagot is elsajátítatta a nebulókkal. Bauer Katalinra – „Kató
néni” – iskolánk volt pedagógusára, kinek
óráin még a legnyughatatlanabb fiúk is
mozdulatlanul hallgatták a szebbnél szebb
mondákat, kinek énekkarába büszkeség
volt bekerülni, kit nem lehetett nem szeretni, az irodalmi színpad tagjai méltón emlékeztek meg.
2015. december 11. – Könyvcsomag
átadás az alapiskolában - A Selye János
Egyetem és a Csemadok Területi Választmányának jóvoltából szervezetünk 120 darabos könyvcsomaggal ajándékozta meg az
alapiskolát.
2015. december 12. – Évzáró közgyűlés
És amit még el kell mondani: A vezetőség 22 alkalommal ült össze az évzárót
is beleszámolva. Csoportjaink útjaik során többezer kilométert tettek meg, vitték
a szervezet és a község jóhírét.
A 2015-ös évben a Viza citerazenekar teljesen új népviseletbe öltözhetett, ezzel bezárva azt a hosszú sort, amelynek keretén
belül a Búzavirág éneklőcsoport, a Petytyem néptánccsoport minden korosztálya
minőségi népviseletbe bújhatott és ezekben a csodaszép ruhákban gyakorolhatják,
mutathatják be és adhatják tovább nemzeti
örökségünket. Dióhéjban ennyi a többezer
társadalmi munkával eltöltött óra eredményéről, amelyért köszönet mindenkinek!
-DR-
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Hitélet

Hiánycikk a szeretet
Két héttel ezelőtt a világ keresztényei a szeretet ünnepét, Jézus
Krisztus születését ünnepelték. Karácsony szentestéjén a családok a szeretet légkörében közösen élték meg e szép ünnepet.
De az ünnepek elmúltával valahogy az emberek arcáról eltűnt
a mosoly, a vidámság, a megértő, jó szó. Az utcán járva naponta
sok életkedvét veszített embert, sok családi, rokoni, szomszédi perpatvart látni. Elgondolkodhatunk Jézus Krisztus szavain,
melyeket Szent Máté evangélista így jegyzett le: „Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből... Szeresd felebarátodat, mint önmagadat...” (Mt 22, 37-39).
Ezek a gondolatok elénk tárják a szeretettel átitatott napok után
a kérdést: Miért oly kevés
és a szeretet az emberek között? Miért
oly sok a szeretetlenség? Miért hiánycikk az emberek életében
a szeretet?
Már a mózesi törvény előírja az
ószövetségi ember számára a szeretet gyakorlását minden emberrel szemben. Krisztus
Urunk örömhírének fő
üzenetévé tette a szeretetet. Saját egzisztenciájával mutatta meg,
mennyire szerette az
Istent és az embert, és
e isteni szeretet a példaképe a mi emberek
iránti szeretetünknek.
Már kétezer éve itt
van a világban a kereszténység és még mindig
olyan kevés a szeretet,
még mindig gyenge
a szeretetünk, s nem
tudja legyőzni a rosszat, a gyűlöletet csoportok, nemzetek és
fajok között – de még a keresztények között sem.
MIÉRT?
Azért, mert valahogy nem tudjuk vagy nem akarjuk felfogni,
magunkévá tenni és életünkkel megvalósítani, amit DörnyeiCsögl teológusok így fogalmaztak meg: „...a főparancs két részből áll, az azért van, hogy megértsük: Istent nem közvetlenül:
„Isten és én, senki más” formában kell szeretnünk. Hanem úgy,
amint felénk jön, Ő nem mutatja meg közvetlenül önmagát, hanem a személyekben és dolgokban, a feladatokban és kellemes
és fájdalmas élményeiben rejti el önmagát; így mindenben, ami
van, az Atya jön felén, mint az értünk lévő Szeretet. Tehát nekünk is mindenben, ami van, szeretnünk kell a Szeretetet: úgy
kell találkoznunk mindennel, hogy ez a találkozásunk az Atyával való szeretet partnersége legyen.” (A szentségek életértéke,
137. old.)
S ezt a földi életében nagyon jól meg is értette és meg is valósította a Nobel-díjas Boldog Kalkuttai Teréz anya, aki Szentatyánk, Ferenc pápa ősszel szentté fog avatni. Egy politikai
vezető egy alkalommal fiatal embereknek kijelentette, hogy ő
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majd kiteszi Teréz anyát az üres zarándokházból, amely Káli
istennő temploma mellett állt. Eljött, hogy megnézze a helyet.
Amikor kijött a házból, találkozott néhány fiatallal és így szólt
hozzájuk: Megígértem, hogy kiteszem innen ezt a nőt, meg is
fogom tenni. De hallgassatok ide: addig nem teszem ki, míg el
nem hozzátok anyáitokat, meg nővéreiteket, hogy elvégezzék
a munkát, amit ezek az apácát végeznek. A templomban kőből
faragott istennőtök van, itt az élő istennőtök.
Igen, Krisztus Urunkban világra jött a szeretet és ezt a szeretetet kell a világban a keresztényeknek terjeszteniük; mert
a szeretet erejének műve nagyon nagy. De mit tapasztalunk
é látunk? A gyűlölet és
és
a háborúk egyre szapor
rodnak
a világban.
Ha valaki úgy gond
dolja,
hogy merész eme
b
bizonyítékom,
hadd hívj
jam
fel a figyelmét az
u
utóbbi
idők Mária jelen
néseire
– mindegyikben
a bűnbánatról van szó.
É miért van a világnak
És
s
szüksége
a bűnbánatra?
M
Mert
hiánycikk a szeret mert távolodunk az
tet;
I
Istentől,
gyenge a hitünk,
s elvesztjük hitünket.
sőt,
Itt a válasz a kérdés
sünkre
– Miért olyan kev a szeretet az emberek
vés
A
között? Azért,
mert elveszett vagy
veszendőben van a szeretet
szeretetünk Isten iránt!
Azoknál, akik még nem veszítették el a hitüket, de a szereösszpontos
tetüket csak az emberekre összpontosítják,
felborult a szeretet
sorrendje. Ezt a sorrendet már az ószövetségi tízparancsolatban
kifejezte Mózes, amikor megmutatta, hogy Istennek kell lennie
életünkben az első helyen, és ez a kapcsolat irányítja a felebaráti
kapcsolatainkat is.
Nem szabad elfelejtenünk, hogy az Isten iránti szeretet alapja
a felebaráti szeretetnek. Ott, ahol nincs szeretet az Isten iránt,
ott csökkeni fog a felebaráti szeretet, mindenesetre megváltozik
és csökken az értéke. Ha a tiszta, keresztény, felebaráti szeretet, amely Istent szerette az emberben, humanizmusra változik,
nem lesz értéktelen, de azzal, hogy elvált az alaptól – az Isten
iráni szeretettől –, csak emberi nívóra jutott és minőségileg alacsonyabb fokon van. Veszélyeztetve van az értéke és az intenzitása is csökkeni fog.
Amint csökken az Istenbe vetett hitünk, úgy csökken az Isten
iránti szeretetünk is; és ezzel csökken a felebaráti szeretetünk.
Ezért minden hívőnek szent kötelessége, hogy a felebaráti nagy
szeretetét – melynek alapja az Isten iránti szeretet – élete tetteivel vigye a világba és ossza szét ott, ahová az Isten állította őt,
hogy a világ el ne pusztuljon a szeretet hiányában.
Heriban László
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ANNO...
Rovatunkban ezúttal nem a távoli múltból, hanem a 90es évek elejéről merítünk: Győry Attila 1993-ban megjelent
Kitörés című regényéből, amely három fiatal amszterdami
és párizsi csavargását írja le. Közlésünk apropóját az adja,
hogy egyikük, D. közöttünk nőtt fel és ma is szorosan kötődik
Naszvadhoz. Az idézett szövegrész azt a helyzetet írja le, amikor a három főhős egy kényszerű brüsszeli kirándulást követő
szétválás után egymásra talál a francia fővárosban. A részletet
a szerző szíves engedélyével közöljük.

Kitörés
(részlet)

Újra tele van a bendőnk, a Szajna partján újabb kajáltatások, ilyen-olyan afromicsodát sütnek nyílt lángon, kurvára
guszta még a látványa is, nemhogy az illata! A Zsani rögtön
fölfigyel a sütő mögötti ládára, ahol halomra dobálva a megpörkölt hús meg a rosszul felvágott kifli. Mert itt aztán adnak
a részletekre, először a szemnek, aztán a szájnak! Ha elcseszik a kifli szakszerű felvágását, mese nincs, kivághatják az
egészet, nincs idő, s nincs hely a raktározásra, nyüzsögnek
az emberek, ha nem itt, akkor ott vesznek, az üzlet az üzlet.
Milyen jó nekünk!
– Nézzük meg először a torn
tornyot.
nyot.
Ez a hapsi holnap is itt fog
og dekkolni, mit félsz, most telee vagyunk kajával – noszogatom
om
a Zsanit, mert telhetetlenüll
landolni akar, miközben
nem érzékeli, hogy nézelődésünk miatt már
gyanúsak vagyunk a sütőnek.
Lelépünk,
fejünk
felett a kivilágított Eiffel-torony nyújtózkodik,
valahol ott fönt emberekk
gyönyörködnek a tájban, én
meg, esküszöm, mindenem
nem
odaadnám, ha egy lezuhanó
nó öngyilkost látnék, tompán koppan
koppanna
nna
az úttesten, az autók összetorlódnának,
zetorlódnánakk
sikoltozás, totális káosz, valami emberi lenne itt
születőben!
Ilyeneken töröm a fejem, a nyakam szinte beadja az unalmast, majdnem kitekeredik, úgy forgatom, mikor a Zsani
meglök, a hangja átmegy orrba.
– Na, mit akarsz? – kérdem.
– A Döce... A Döce! – jön az orrából. A járda szélén fehér
Citroën áll, az ajtajából egy hosszú hajú, Krisztus-szakállas
ürge integet felénk, a zsákja is rekedtre hörgi már magát,
kész.
– Ez nem igaz! Ilyen nincs! – üvölti a Döce, s tényleg. Ehhez már pofa kell, a sors kegyeltjei vagyunk, pedig be sem
nyaltunk! Hogy ebben a városban csak úgy találkozzunk,
teljesen véletlenül, hát. Újra együtt a banda, kezdődik a rock

and roll! Csapkodjuk, ölelgetjük egymást, szinte lerészegedünk a találkozás örömétől, leülünk Szajna hídjára, lábunkat
lóbálva újságoljuk, az eseményeket, ki mennyit élt az utolsó órákban. Nincs mese, Andersen régen halott – megint
tapasztaltunk egy csomót, és tudjuk, hogy megyünk, mert
mennünk kell, figyelni a világ dolgait, mindhalálig, sőt, rendületlenül...
– Úgy nézzetek rám, hogy miattatok feladtam a stoppot.
A figura meghívott kávéra, de leállítottam őt, mert megtaláltalak titeket... És most fáradt vagyok, koszos vagyok, éhes
és szomjas – jegyezte meg siránkozva a Döce, és kiköpött
a Szajnába.
– Hát, tényleg, igen rendes krapek vagy te, Döce. Bizony,
most ott ülhetnél egy tarhás kávéházban, mi meg itt bámulnánk a Szajnát, na ne... hű – karoljuk át vigasztalóan, aztán
a Zsanival hátulról, egy összekacsintásra, egyszerre nyomunk le neki egy nyakast.
– Itt van, tömd magad! – taszigáljuk őt, s csaknem beleesik a vízbe.
– Szóval éhes vagy? – kérdem tőle némi tartalékkal a hangomban.
– Miért? Mutasd, mit loptatok megint?!
– Gyere velünk – mosolygunk rejtélyesen. A sütőknél
könnyen megy minden. Belovagolunk, visszük a cuccot,
nem finnyáskodunk,
nnyásskodu pakoljuk egy az egyben, amit látunk.
A Trocadero
Troccadero ligetébe kotródunk, nem messze tőlünk
kristálytiszta
patak csobog, leülünk a partjára,
krisstályti
ebből
ebből legalább ihatunk is. Döcének van még
konzervje,
csak a nyitóját vesztette el. Nincs
kon
mit
m tenni, vagy fél órát keresgélünk, míg
találunk
egy rozsdás vasdarabot, kőszikta
lákat, s mint a Neander-völgyi rokonaink
onkel Husáng and the gang, úgy nyitjuk
ki a konzerveket. El is vágom a kezem,
káromkodok, annyit vérzek, (...), nézze
meg az ember! Az evés is a régi rokonoktól tanult módszer alapján történik.
Döce
Meat konzervvel, mi pörkölt hússal
D
és kiflivel, igazi kiflivel szállunk a lakomába. A csámcsogással, a gyomorhangokkal,
az elfojtott
böffenésekkel is a Neander-völgyi
elf
rokonainkat
idézzük, tisztelet nekik, béke porarokkonai
ikra. Provokatív
megjegyzésünkre a Döce is vetkőzProvo
ni kezd,
ne higgyük el magunknak se, hogy
kezd azt
azzt mondja,
mon
fejek vagyunk, ő itt, az Eiffel-torony alatt fog megfürdeni.
Elképedünk, ezt kihagytuk a számításainkból.
És a Döce már megy is anyaszült meztelenül a hűsítő, jéghideg, tiszta vízbe, és fürdik a szemétláda, az orrunk előtt,
a párizsi Eiffel-torony alatt! Nosza! Mi is utána! Fürdőzés
után a Zsanival kipakoljuk a hálózsákokat, fogat mosunk,
kipróbálom a Zsani fogkrémét – egészen jó. Bezabálva, megtisztulva, megnyugodva bújunk a zsákba, kint még folyik az
élet, most van a csúcs, élik világukat, ezernyi energia sistereg
körülöttünk, de mi már nem kérünk belőle. Piszkosul fáradtak vagyunk, hajnali két óra van. A Szajna partján ringlispíl
kering, a jó öreg Edith Piaf néni énekli örökzöld sanzonjait,
andalító harmonikaszóra szendergünk el, de úgy, mintha
agyonütöttek volna.
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Príchod Mikuláša do CVČ a oslava pre deti
z materskej školy Bocianik
Dňa 4. decembra 2015 v Centre voľného
času sme si spestrili privítanie Mikuláša so
zaujímavým kultúrnym programom. Na
úvod si deti pozreli krátku rozprávku Máša
a medveď na Vianoce.
Spolu sme si zahrali interaktívnu scénku
Snehulienka a „dvanásť trpaslíkov”. Deti
boli veľmi aktívne a veľmi sa im to páčilo.
Kým sme čakali Mikuláša zahrali sme sa
a zatancovali si. Konečne prišiel i očakávaný Mikuláš s anjelom a s čertom. Svietiacimi očkami prijímali deti balíčky, niektorí

Kirándulás Budapestre
2015 december 12-én némi kitérővel ellátogattunk a budapesti karácsonyi vásárra. Kitérőnk Gödöllőn keresztül vezetett.
Itt megtekintettük a barokk stílusban épült
Grassalkovich-kastélyt. A tárlat vezetője
sok érdekességet mesélt a kastély múltjáról, többek között megtudtuk, hogy Sissi
magyar királyné különösen szeretett itt
tartózkodni.
Az irányt ezután Budapest egyik kedvelt
bevásárlóközpontja felé vettük, ahol az
ebédszünetet töltöttük. A pláza központja
hatalmas karácsonyfájával üdvözölte vá-

smelo, iní trochu bojazlivo. Na záver sa vyfotili deti s Mikulášom a šťastní odchádzali
späť do materskej školy.
Alžbeta Töltésyová
sárlóit. Némi bolyongás után elértük utunk
célját, a Vörösmarty teret. Bár már a város
elkápráztatott minket csodálatos karácsonyi fényeivel, az igazi adventi hangulat itt
fogadott minket. A díszbe öltöztetett fák
alatt az ország egész területéről idesereglett
kézművesek kínálták szebbnél szebb portékáikat. A levegőben orrot csiklandozva terjengett a karácsonyi puncs és más finomságok illata. A téren felállított színpadon élő
koncerteket hallgathattunk.
A nap végén még szebbek voltak a fények, a hangulat is nagyszerű volt és a humor sem hiányzott, köszönhetően a jó társaságnak.
K.A.

Novoročná lyžovačka
Zimnú lyžovačku sme zorganizovali
2.-5. januára 2016 do našich obľúbených hôr, na Moravu. Už druhý rok sme
sa ubytovali v Rožnove pod Radhoštěm
v hoteli „Relax”, ktorý nám ponúkol
príjemné ubytovanie s polpenziou.
Prvý deň sme cestovali za snehom
do blízkeho lyžiarskeho strediska
Rališka, ktorá sa nachádza v Horní
Bečve. V nedeľu a pondelok celý deň
sme strávili na lyžiarskom stredisku
na Bílej. Po večeroch účastníci vysedávali v spoločenskej miestnosti, kde si

zahrali spoločenské hry, rozprávali sa
o denných zážitkoch, ktoré prežili na
svahu, zaplávali si v bazéne, relaxovali

vo vírivke, saune, zahrali si stolný tenis, kolky...
Posledný deň doobeda sme mali
v pláne prehliadku mesta, ale kvôli požiadavke väčšiny sme sa cestou domov
radšej zastavili na pár hodín lyžovať na
Bílej.
Snehu bolo dosť, síce len technického, ale milovníci lyžovania a snowboardu sa mohli venovať športu, ostatní
zase mohli využiť služby hotelu Relax.
Cítili sme sa dobre a zmysluplne sme
využili prvé dni nového roka.
CVČ

sportok szerelmesei, de a pihenésre vágyók is kellemesen tölthetik el itt szabadidejüket.
Síelni és snowboardozni a környék sípályáira jártunk. A hőmérséklet jócskán
nulla fok alá süllyedt, hó mégsem hullott.
Ennek ellenére a pályák tökéletes feltéte-

lekkel működtek. A hóágyúk éjjel-nappal
fújták a havat, így mindenki átélhette a téli
hangulatot.
Jó hangulatban, kellemesen töltöttük el
az év első napjait, kívánjuk mindenkinek,
hogy az egész éve ilyen legyen!
K.A.

Újévi síelés
A naszvadi szabadidőközpontban immár hagyománnyá vált az újévi síelés
a Morva-Beszkidekben. Idén is örömmel
mentünk 2016. január 2-5. között Rožnov
pod Radhoštěm városába, ahol négy napig
a Relax szállodában voltunk elszállásolva.
Már a neve is jelzi, hogy nem csak a téli
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POLGÁRMESTER KUPA 2016

2016. január 9-én reggel 9 órakor vette kezdetét a IX. alkalommal
megrendezett Polgármester Kupa teremlabdarúgó-torna a Vlahy
Jenő Sportcsarnokban. A megjelent csapatokat Molnár Zoltán, az
önkormányzat ifjúsági és sportbizottságának elnöke, illetve községünk polgármestere, dr. Haris József köszöntötte.
Az egész napos tornára hét csapat jelentkezett be. Négy csapat
Magyarországról, testvértelepüléseinkről: Felsőszentivánról, Kiskőrösről, Nagyigmándról és Rémről, a hazaiak közül a Slávia TE,
a naszvadi Sportklub és a Fekete Team. A kiírás szerint mindenki
mindenkivel (körverseny) játszott. A kezdőrúgást a császártöltési Ledniczky János végezte el. A döntetlen mérkőzéseket a húszperces játékidő után 7 méteres pontrúgásokkal döntötték el.
Izgalmas, jó mérkőzéseknek lehettek szemtanúi mindazok, akik

kilátogattak a tornára. A játékosoknak lényegében sérülés nélkül
sikerült végigfocizni a napot. A kiértékelésre hat óra után került
sor.
A torna abszolút győztese vereség nélkül a kiskőrösi csapat lett.
A legjobb góllövő Füleki Antal, úgyszintén kiskőrösi. A torna legjobb kapusának járó szobrocskát viszont a hazai Sportklub kapusa, Jelenčič Adrián mondhatja magáénak. A 2016-os torna igazán
baráti légkörben – mellőzve a focira néha jellemző keménységet
–, többek között ajándékok átadásával, közös csoportképek készítésével zajlott le, majd a díjkiosztó azzal az ígérettel zárult, hogy
a 2017-es X. jubileumi kiírásra ismét meghívást kapnak az idei torna résztvevői.
Holop Ferenc
A szerző felvétele

Škola oslavovala
Koniec kalendárneho roku sa na základnej škole niesol v duchu osláv 70. výročia založenia školy. Škola žila týmto výročím
celý rok. Oslavy vyvrcholili slávnostnou akadémiou. Ako účastník
osláv gratulujem scenaristom a režisérom k výbornému zvládnutiu celého slávnostného dňa. Výborne zvládnutý kultúrny program
pred preplnenou sálou, ukážka zrekonštruovanej kuchynky a posedenie s občerstvením sa konalo vo výbornej atmosfére. Škola vydala k výročiu publikáciu, na ktorej sú tri školy. Stará, nová
a aňalská, ktorá už neexistuje. Tejto škole chcem venovať niekoľko
myšlienok.
Aj táto škola ba mala 70 rokov, dožila sa iba 30. Keďže som na
škole pôsobil 15 rokov, až do jej zrušenia, považujem si za povinnosť, hlavne pre jej bývalých žiakov oživiť jej krátku históriu. Ako
slovenská škola začala 1. septembra 1945. Budova mala dve triedy. Jedna slúžila základnej, druhá materskej. Vyučovalo sa na dve
smeny. Do školy chodili aj žiaci zo Starej Guty a zo záhrad. Za
30 rokov učilo na nej 14 učiteľov, najviac p. uč. Kanovská a ja - 15.
Po vojne mala škola až 80 žiakov neskôr do 40 a pri zrušení 14.
Škola bola veľmi dobre vybavená. Za nášho pôsobenia bola prevedená GO celej budovy, zaviedlo sa ústredné kúrenie, bola svojpomocne vybudovaná tzv. minitelocvičňa a minidieľňa, vybudovali
sme s rodičmi 300 m chodník ku škole. Veľmi dobre bola vybavená
učebnými pomôckami, ktoré sme vyrábali sami, ale aj dodaním.
Televízor, magnetofón, sluchadlová súprava na samostatnú prácu
žiakov, rôzne elektrické tabule, ktoré využívali žiaci samostatne,
veľký školský dvor spreliezačkami. Prišlo však obdobie rušenia
malotriedných škôl a postihlo to aj aňalskú. Keďže sa v Nesvadoch
vybudovala nová škola bolo rozhodnuté. Školský rok 1975/76 bol
posledný. Škola bola zrušená, budovu prevzala materská škola. To
je už iná história.
Zaspomínal si M. Ragan
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Társasági rovat –
Spoločenská rubrika
ÚJSZÜLÖTTEK –
VITAJTE MEDZI NAMI
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Marek Lakatoš, Lea Molnárová,
Sofia Pastoreková, Simeon Pinke


HALÁLOZÁS –
OPUSTILI NÁS
Haris Pál (84), Pásztó András (85)

Megemlékezés
Bennünk él egy arc, egy szeretet,
Amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Csak az idő múlik, feledni nem lehet,
Szívünkben él a fájdalom és a szeretet.

Fájó szívvel emlékezünk
január 18-án,
halálának 1. évfordulóján
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BENGYÁK
Józsefre.
Emlékét örökké őrző,
szerető felesége és fia

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet
mindenkinek, aki
2015. december 28-án
elkísérte utolsó útjára

LUZSICA Gyula
mérnököt
az érsekújvári temetőbe.

A gyászoló család
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