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Mindenkit érint – Týka sa to každého

Prvé zasadnutie nesvadského obecného zastupiteľstva v  roku 
2016 sa konalo 28. januára za účasti jedenástich poslancov, keďže 
Ladislav Sárai chýbal pre pracovné povinnosti. Z pravidelných tém 
bola teraz na programe ročná správa obecnej polície o jej činnosti 
v uplynulom roku, štvrťročná správa o stave vymáhania pohľadá-
vok obce a  schválenie rozpisu rozpočtov obecných organizácií. 
Správu o práci obecných policajtov predložil Tibor Ďurika, v dis-
kusii k nej vystúpili Martin Lešš, Juraj Miškovič a Zoltán Molnár.

V  súvislosti s  obecnými pohľadávkami Juraj Miškovič žiadal 
podrobný rozpis niektorých položiek a Zoltán Takács pripomenul: 
samospráva môže vyrubiť daň aj za vlastné pozemky, ktoré prena-
jíma na poľnohospodárske účely.

K  podrobným materiálom troch obecných organizácií a  troch 
vzdelávacích inštitúcií neodzneli žiadne pripomienky, uznesenie, 
rovnako ako pri predchádzajúcich dvoch, bolo prijaté jednohlasne.

V  ďalšom priebehu zasadnutia boli spresnené podmienky už 
v  decembri schváleného predaja nehnuteľnosti. Na predmet-
nej, v  súčasnosti prenajatej parcele sa nachádza čerpacia stanica 
prevádzkovaná nájomcami. Znalec určil hodnotu pozemku na 
31.700 eur a za rovnakú cenu ho navrhla predať fi nančná komisia. 
Návrh podporili všetci poslanci.

Potom boli prijaté uznesenia o predĺžení a uzavretí nájomných 
zmlúv. Dvaja žiadatelia majú v prenájme miestnosti v zdravotnom 
stredisku, kde jednotná ročná cena prenájmu je 22 eur za jeden 
štvorcový meter, resp. 9 eur v  prípade poskytovania zdravotníc-
kych služieb. Finančná komisia odporučila rovnaké posudzova-
nie nájomcov a postupné zrušenie rozdielu, preto navrhla sadzbu 
15 eur za štvorcový meter pre detského lekára Borisa Horského 
a  zubnú lekárku Marcelu Tóthovú, ale návrh podporili iba piati 
poslanci. Tretia žiadateľka, kozmetička Ingrid Babulíková, si bude 
prenajímať priestory za 22 eur a rovnaké nájomné bude platiť aj 
fi rma KM Equipment za miestnosti v  budove na Športovej ulici 
v bývalom Trio bare. Tieto dve uznesenia schválili poslanci jed-
nohlasne.

Nasledovalo pridelenie uvoľneného obecného bytu na Obchod-
nej ulici 18B. Zmiešaná komisia zo šiestich záujemcov vybrala za 
nových nájomcov Kristiána Homolu a Denisu Vrabcovú, čo bolo 
zastupiteľstvom jednohlasne schválené.

Dôležitým bodom zasadnutia bol predaj pozemkov vymeraných 
v susedstve priemyselnej zóny. Na obecný úrad prišlo päť žiadostí, na 
ich základe muselo obecné zastupiteľstvo rozhodnúť o predaji pri-
bližne štvorhektárovej plochy a predovšetkým o cene parciel. Kým 
stavebná komisia z dôvodu zvýšeného dopytu navrhla minimálnu 
cenu 10 eur, fi nančná komisia sa vzhľadom na cenu nedávno preda-
nej prvej parcely opäť rozhodla pre vtedajšiu sadzbu, čiže 6,74 eura 
za jeden štvorcový meter. Hlasovanie prinieslo tesný výsledok: prvý 
návrh podporilo päť, druhý šesť poslancov, medzi podmienkami ve-
rejnej obchodnej súťaže bude teda fi gurovať nižšia cena.

V závere zasadnutia zastupiteľstvo súhlasilo s investičným záme-
rom zahraničného investora postaviť balneologické centrum a ho-
tel vedľa termálneho kúpaliska.

V  interpeláciách vystúpil Róbert Dobosi s požiadavkou zosta-
venia komplexnej informácie o rekreačných pozemkoch určených 
na predaj, Juraj Miškovič navrhol obnovu služobného bytu škol-
níka v areály školy a Martin Lešš položil otázky o ďalšom osude 
kultúrneho domu a verejného osvetlenia v Aňale v súvislosti s vla-
ňajšou obhliadkou miesta.  Zoltán Takács

Január 28-án, tizenegy képviselő részvételével zajlott a naszvadi 
képviselő-testület első tanácskozása a 2016. évben, mert Ladislav 
Sárai munkahelyi elfoglaltsága miatt hiányzott az ülésről. A rend-
szeresen ismétlődő pontok közül most a községi rendőrség éves je-
lentése, a kinnlevőségekről szóló negyedéves tájékoztatás és a köz-
ségi szervezetek tételes költségvetése volt napirenden. A rendőrök 
múlt évi munkáját Tibor Ďurika foglalta össze, a jelentéshez Mar-
tin Lešš, Miškovič György és Molnár Zoltán fűztek megjegyzést.

A község követeléseivel kapcsolatban Miškovič György egyes té-
telek részletesebb kimutatását kérte, Takács Zoltán pedig megem-
lítette: saját tulajdonában levő és bérbe adott szántóföldre is vethet 
ki ingatlanadót az önkormányzat.

A három községi szervezet és a három oktatási intézmény rész-
letes költségvetéséhez nem hangzott el hozzászólás, a határozatot 
az előző kettőhöz hasonlóan egyhangú szavazással fogadta el a tes-
tület.

Az ülés további részében egy decemberben már jóváhagyott in-
gatlaneladás részleteit pontosította a plénum. A szóban forgó te-
rületen a bérlők által üzemeltetett benzinkút áll, a parcella értékét 
31.700 euróra becsülte fel a  szakértő és ugyanezen az áron java-
solta értékésítésre az ingatlant a pénzügyi bizottság. A  javaslatot 
minden képviselő támogatta.

Majd bérleti szerződések hosszabbításáról és megkötéséről szü-
letett döntés. Két kérelmező az egészségügyi központban bérel he-
lyiséget, ahol egységesen 22 euró, illetve egészségügyi szolgáltatás 
esetében 9 euró az éves bérleti díj. A pénzügyi bizottság a vállal-
kozások azonos elbírálását és a  különbség fokozott eltörlését in-
dítványozta, ezért Boris Horský gyermekorvos és Marcela Tóthová 
fogorvosnő részére 15 eurós négyzetméterenkénti díjat javasolt, 
de ezt csak öt képviselő támogatta. A harmadik kérelmező, Ing-
rid Babulíková kozmetikusnő 22 euróért bérel majd helyiséget az 
épületben, akárcsak a KM Equipment társaság a Sport utca 2. alatti 
épületben, az egykori Trio bár helyén. Utóbbi két beadványról egy-
öntetű igennel határoztak a képviselők.

Ezután az Üzletsor utca 18B alatt megüresedett önkormányzati 
lakásról döntöttek. Az illetékes vegyes bizottság hat jelentkezőből 
Kristián Homolát és Denisa Vrabcovát javasolta új bérlőknek, amit 
egyhangú szavazással erősített meg a testület.

Fontos napirendi pontja volt az ülésnek az ipari zóna szomszéd-
ságában kijelölt telkek eladása. Négy igénylés érkezett a  községi 
hivatalba, ezek alapján kb. négy hektárnyi terület értékesítéséről, 
ezen belül is elsősorban a parcellák áráról kellett döntenie a kép-
viselő-testületnek. Míg az építésügyi bizottság a megnőtt kereslet 
okán 10 eurós minimális árat javasolt, addig a pénzügyi bizottság, 
tekintettel a nemrég eladott első parcella vételárára, ismét az akkori 
ár, 6,74 euró/m2 mellett döntött. A szavazás szoros eredménnyel zá-
rult: az első indítványt öten, a másodikat hatan támogatták, így az 
alacsonyabb összeg szerepel majd az értékesítési feltételek között.

Az ülés végén a  testület beleegyezését adta egy külföldi beru-
házás keretében megépítendő gyógyvizes komplexum és szálloda 
tervéhez a fürdő közelében.

Végül az interpellációk során Dobosi Róbert kérte egy komp-
lex információ összeállítását az eladásra kijelölt nyaralótelkekről, 
Miškovič György az iskolai pedelluslakást javasolta lakható ál-
lapotba hozni és Martin Lešš tett fel kérdéseket a  tavalyi anyalai 
szemlével kapcsolatban az ottani kultúrház és közvilágítás további 
sorsáról.  Takács Zoltán

A testület 
15. üléséről

Z 15. zasadnutia 
zastupiteľstva
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Hosszú idő óta jelen van a  szlovákiai magyar köz-

életben, de refl ektorfénybe igazán akkor került, ami-

kor 2013-ban megyei képviselővé, 2015-ben pedig 

a  Magyar Közösség Pártja Komáromi járási elnökévé 

választották. Melyek politikai pályafutásának legfőbb 

állomásai?

Szülőfalumban, Szentpéteren már húsz éve vagyok ön-

kormányzati képviselő, négy évig alpolgármesterként te-

vékenykedtem. Politikai pályám során nem versengtem az 

első helyekért, a  feladatok azonban mindig megtaláltak. 

A  kitartó munka meghozta eredményét: tavaly az MKP 

Komáromi járási elnökévé, 

a  legutóbbi megyei választá-

sokon pedig a  választópolgár-

ok bizalmának köszönhetően 

Nyitra megyei képviselővé vá-

lasztottak. Több mint négyezer 

szavazatot kaptam járásunk-

ban. Nyitra megye vagyon-

jogi bizottságának elnöke va-

gyok. A  bizottsági munkában 

a  szakmaiság fontos szerepet 

kap, sajnos azonban ez nem 

mondható el a testületi ülések-

ről, ahol a  szlovák képviselők 

nemzetiségi alapon politizál-

nak. Vannak ugyanakkor kéz-

zelfogható eredményeink: si-

került elérnünk, hogy a komáromi kórház belgyógyászati 

pavilonjának, valamint a Szinnyei Könyvtár rossz állapot-

ban lévő központi épületének felújítására a megye elkülö-

nítsen egy-egy jelentősebb összeget.

Két évvel ezelőtt a megyei választáson a Magyar Közös-

ség Pártja mellé tette le a voksát a Komáromi járás: nyolc 

képviselőből hét MKP-s került be a megyei önkormány-

zatba. Tizenöt fős frakciónknak köszönhetően a  mérleg 

nyelve tudunk lenni a  vitás kérdésekben. Hiszem, hogy 

ugyanígy komoly eredményeket tudunk majd elérni járá-

sunk számára, ha ezt a szerepet a szlovák parlamentben is 

sikerül kivívnunk.

Borászként a naszvadi borversenyek rendszeres részt-

vevője. Azt, hogy szívügyének tekinti a mezőgazdaságot, 

bizonyítja az is, hogy alapító tagja a dél-szlovákiai gaz-

dákat tömörítő Gazda Polgári Társulásnak. Milyen pers-

pektívát lát régiónk számára ezen a területen?

Törvényi szabályozással el kell érnünk, hogy importált 

áruk helyett a  helyi termékek kerüljenek fel a  nagy üz-

letláncok polcaira. Ennek egyik feltétele a feldolgozóipar 

újbóli kiépítése. Valamikor önellátók, sőt, exportőrök vol-

tunk, ma azonban 350 ezer helyett csupán 35 ezer ember 

dolgozik a  mezőgazdaságban, élelmiszeripari önellátá-

sunk pedig ötven százalék alá csökkent. Mindez úgy, hogy 

kiváló termőföldjeink vannak, és évszázadok alatt felhal-

mozott tudás birtokában vagyunk. Az infrastruktúra bő-

vítése, a családi gazdaságok és a helyi termékek támogatá-

sa régiónk mezőgazdászainak megélhetését biztosíthatja, 

és ráépíthetjük az idegenforgalmat is.

Régiónk kiváló természeti adottságokkal rendelkezik. 

Mi kell ahhoz, hogy a turizmus terén valódi áttörést ta-

pasztaljunk?

Valóban szerencsés helyzetben vagyunk, hi-

szen adott a szinte érintetlen táj, városainkban 

pedig az épített örökség. A  Vág-Duna-Ipoly 

Eurorégióban, melynek elnökségi tagja vagyok, 

többek között kerékpárutak fejlesztésén dol-

gozunk. A  közelmúltban sikeresen pályáztunk 

a Duna menti „Eurovelo 6” nemzetközi kerék-

párút járásunkat átszelő szakaszainak tervdo-

kumentációjára, most pedig a Gúta-Érsekújvár 

közti kerékpárút terveinek előkészítését vé-

gezzük. Nagy örömömre szolgál az is, hogy 

Naszvad község a  termálfürdő kiépítésén dol-

gozik. Ezek mind olyan lépések, melynek révén 

több turistát tudunk régiónkba csábítani. 

Az utóbbi hetekben-hónapokban sorra járta 

járásunk településeit. Különböző találkozó-

kon, fórumokon vett részt, ahol emberek százainak prob-

lémáit ismerhette meg. Mit tapasztalt, milyen a szlováki-

ai magyarság közhangulata?

Érzékelek egyfajta csalódottságot, főleg az elmúlt négy 

év kapcsán. Az embereknek elegük van a baloldal osztoga-

tó-fosztogató politikájából. A magyarságot érintő problé-

mák nem kerültek előtérbe az elmúlt időszakban. Az MKP 

programja éppen ezekre, a Dél-Szlovákiában élő emberek 

mindennapi gondjait érintő problémákra nyújt megol-

dást. Mi a szlovákiai magyarság érdekeit kívánjuk képvi-

selni. Célunk, hogy az itt élő magyarság megmaradjon és 

gyarapodjon szülőföldjén.

A választások közeledtével mit üzen a naszvadi polgá-

roknak?

Mindenekelőtt azt, hogy boraimmal idén is ott leszek 

a  naszvadi borversenyen! De komolyra fordítva a  szót: 

hiszem, hogy együtt erő vagyunk! Ha március 5-én a Ko-

máromi járás megmutatja valódi erejét, a magyarságnak 

újra lesz hiteles képviselete a szlovák parlamentben, és ott 

lesznek köztük a Komáromi járás jelöltjei is!

 (x)

Az embereknek elegük van a baloldal 
osztogató-fosztogató politikájából

Gyarmati Tihamérral, a Magyar Közösség Pártja parlamenti képviselőjelöltjével beszélgettünk
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VII.

Végre felöltözött az új „menyecske” és 

megjelenik a  vendégek gyönyörűségére. 

Minden szem őt nézi, bírálják, dicsérik, 

hogy hogyan fest így „pittyogósan”.

Fejkötője a  régi egyiptomi Fáraóleány 

fejkötőjére emlékeztet. Elől a  kendője 

homlokához simul, majd a fülek mellett 

két oldalt a kendő sarkai lelógnak, hátul 

csomóba kötve. A  szélén körös-körül 

a  nyakra csillogó kerek kis rézérmek – 

naszvadiasan: „pittyogók” – lógnak le.

Utoljára kér szót a vőfély – pálcájával 

a gerendára ütve – hogy végre befejezze 

a  lakodalmi szertartásokat a  menyasz-

szony táncával.

„Ime, itt áll előttünk az ékes menyasz-

szony, hogy menyecske fejjel először mu-

lasson. Mindenki táncolhat vele egyet, 

kurtát, de vigyázzanak rá, hogy le ne 

tapossák a csizmája sarkát. Az asztal kö-

zepén van egy üres tányér, én kezdem 

a  táncot, a  többi még ráér. Fusson haza 

ki-ki egy pár koronáért. – Húzd rá ci-

gány, – húzd rá az új házaspárért!”

A vőfély derékon kapva a menyecskét, 

alig forog vele egyet-kettőt, máris átad-

ja őt a  rangidősebb rokonnak. Minden 

vendég fordul egypár kört a  menyecs-

kével, kiket ő maga szólit fel a  táncra. 

Aki befejezte a „menyasszonytáncot”, az 

az asztalra készített tányérba teszi az új 

menyecskének szánt pénzdarabot, mely 

sokszor csak fi llérekből áll, tehát szép 

szokás, hogy nem fajul el nyereségvágy-

gyá, mint azt más vidéken tapasztal-

hattam. „Csizmára, szoknyára, kendő-

re” szavakkal teszik a  pénzt a  tányérba, 

mégsem veheti meg azon egyiket sem, 

mert csak pár korona jön össze. Inkább 

a mulatság és a szórakozás kedvéért tör-

ténik. A menyecske ugyancsak kitáncolja 

magát. Mire minden vendég sorra kerül, 

csuromvizes és holtrafáradt lesz. Végre 

a vőlegény kerül sorra, ki újra kiszökteti 

a menyecskét.

Ezzel be is fejeződtek a  lakodalmi 

szertartások. Észre se vettük, hogy az 

idő éjfélre jár, senki sem gondol a haza-

menetelre. De a házigazda sem engedné 

meg, hogy vendégei távozzanak, hiszen 

az igazi fesztelen mulatozás csak most 

veszi kezdetét. Eddig mindenkinek arra 

kellett vigyáznia, hogy meg ne bontsa 

a  szertartások rendjét, pedig ezt nehéz 

megtartani, amikor a jó borocska izgatja 

az embereket s állandóan kitörésre bíztat. 

Most azonban semmi sem tartja vissza 

a vendégeket, hogy ki-ki a maga módja 

szerint mulasson.

A  fi atalabbak kivonultak az udvarra 

táncolni, az öregek a  boros pohár mel-

lett dalolgatnak. Keszi András bácsi viszi 

a szót. Megszokta huszárkáplár korában, 

hogy mindenben előljárjon. Élvezet hall-

gatni kellemesen csengő hangját, melyet 

ugyancsak kiereszt, amikor eldalolja az ő 

gyermekkorabeli divatos nótát:

I.

 Mind azt mondják, nincs asztalom, 

székem,

Bírónak sincs különb, mint énnékem.

Bár gyékényből legyen az megfonva,

Galambommal eszem-iszom róla.

II.

Cifra szűröm Veszprémben vettem,

Azér’ is száz foréntot fi zettem,

Ha én aztat nyakamba terítem,

Még az Angyalod is elkerítem.

A taps, éljenzés és dicséret teljesen tűz-

be hozta Keszi András bácsit, vége-hossza 

nincs a szebbnél-szebb daloknak. De a töb-

bi vendégek sem maradnak tétlenül, poha-

rakat emelve egy lélekkel énekelnek:

I.

 Vedd fel pajtás poharat, poharat, éljen 

a barátság!

 Éljen, éljen, éljen az, éljen köztünk az 

igaz,

Éljen a barátság, szabad a mulatság!

II.

 Hajtsd fel pajtás poharat, poharat, éljen 

a barátság!

 Éljen, éljen, éljen az, éljen köztünk az 

igaz,

Éljen a barátság, szabad a mulatság!

A  víg hangulat csak a  reggeli órákban 

halkul el, amikor egyenkint kihullanak 

a vendégek. Egyik-másik bizony négykéz-

láb jut haza.

Több lakodalmat végignéztem Naszva-

don s mondhatom, hogy kevés helyen lát-

tam annyi szeretetet, annyi megbecsülést, 

oly rendet és oly tisztaságot, mint itt. Ami-

lyen zárkózott, nehezen olvadó természetű 

a naszvadi nép egyénenként, épp oly barát-

ságos és szeretetteljes összejövetelein.

-Vége-

Irta: Szombath Antal, tanító

Naszvadi népszokások

*  A naszvadi Kultúregylet nagyarányú 

kultúrestélye. 

A naszvadi kultúregylet az elmult vasárnap 

nagyarányú és sikeres kultúrestélyt rende-

zett, melynek műsorán több érdemes kör-

nyékbeli előadó is szerepelt.

Bencsik Jenő, ig. tanitó gyönyörű, lelkes 

beszédében köszöntötte úgy a  megje-

lent közönséget, mint az előadókat, kiket 

Baráth Béla kántortanító és Gíra László ta-

nító előzőleg vendégül látott.

Simonyi László, udvardi tanító-nóta-

költő oly szívhez szóló nótákat adott elő 

Szolcsányi Jóska és cigányzenekara kísé-

retével, hogy nótáit többször meg kellett 

ismételnie. Különösen csárdás nótáival 

aratott rendkívül nagy sikert, annyira fel-

hangolva a  közönséget, hogy zenekarral 

együtt kézzel-lábbal verték a taktust.

Ugyancsak fényes sikert aratott Kossányi 

József szentpéteri tanító-költő verseivel. 

Remekbe szedett, művészien felépített 

gondolatai nem csak a  költőt ragadták el, 

hanem a  közönséget is, megdobbantak 

a  szívek, átszellemült arccal éltek, éreztek 

a költővel együtt.

Dinnyés Károly, udvardi ig. kántortaní-

tó „A  falu kultúrája” címmel tartott elő-

adást. Komoly, megszívlelendő szavakat 

mondott, igazságot mely minden ember 

lelkében kell, hogy éljen, ki szereti saját 

faját tiszteli, becsüli a más nyelven beszélő 

felebarátját is. Megtanította a naszvadiakat 

arra, hogy csakis az olyan ember szeretheti, 

tisztelheti és becsülheti más ajkú testvéreit, 

aki saját nemzetiségét is szereti és nem ta-

gadja meg. Mert nem azok a haza építői és 

fenntartói, akik állandóan gáncsoskodnak, 

akik szőrszálhasogatók, akik állandóan és 

mindenből nemzetiségi ellentéteket farag-

nak, hanem azok, akik vállvetve, kéz a kéz-

ben dolgoznak a nép és ezzel a haza javán.

Az előadók neve bevésődött örökre 

a  naszvadiak szívébe. Ritka, szép élmény-

ben volt részük, oly kincset gazdagságot 

adtak a népnek, melyet tőlük senki el nem 

vehet, a tudást.

De volt ám kedv is a szép műsor után. Csak 

a  pirkadó hajnal kergette haza a  tánco-

ló párokat, fáradtan, letaposott cipőkben, 

csizmákban rúgták hazáig, a port.

(Érsekújvár és Magyar Vidék, 1938. február 27.)

ANNO.. .
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Volt az elmúlt, huszadik századnak 
jónéhány drámai, az emberiséget, benne szű-
kebb pátriánk, naszvadi közösségünk pol-
gárait is tragikusan érintő eseménye. Nincs 
szándékomban most sorolni őket, csupán 
közülük egyhez, a traumáiban mindmáig élő, 
egy esztendő híján hetven éve történt kitele-
pítés egy, a  szélesebb közvélemény számára 
tán kevésbé ismert momentumához vissza-
térni.

A tény, hogy községünk akkori lakosságá-
nak több mint a felét (háromezer egynéhány 
személyt) az úgynevezett „lakosságcsere 
egyezmény” keretében az 1947-48-as évek-
ben Magyarországra telepítették, közismert. 
Sokan, sokat foglalkoztunk azóta ezekkel 
a történésekkel, jómagam akár e lap egy-egy 
régebbi számában is. Az tehát nagyjából köz-
ismert a témában kicsit is jártas közvélemény 
számára, hogy döntő többségében három 
megye – Bács-Kiskun, Somogy és Baranya – 
negyven valahány településén terítették szét 
a földönfutóvá vált háromezernyi szerencsét-
len embert. Jómagam negyedik régióként 
már az előzőekben is meg szoktam említeni 
írásaimban a Nyíregyháza környéki tanyavi-
lágot, de ezzel kapcsolatos konkrétabb rész-

letekkel nem nagyon volt módja találkozni 
a szélesebb hazai közvéleménynek. A véletlen 
hozta úgy, hogy a közelmúltban került (újra) 
a kezembe néhai Lebó Sándor levelezéséből 
egy annakidején hozzá írott levél, s  szinte 
ugyanazokban a napokban egy fénykép, köz-
elmúltban eltávozott Dobosi József sógorom 
hagyatékából, melyek kicsit részletesebben is 
feltárnak néhány momentumot az e tanyavi-
lágba telepített naszvadiak sorsából. Ponto-
san ki írhatta a levelet, nem tudni, csak sej-
teni lehet, hogy a felsorolás első négy helyén 
szereplők valamelyike. És következzen akkor 
maga a levél, hűen az eredetihez, mindössze 
néhány, apró alaki kiigazítással:

„Kedves Keresztapa! Szerettettel gondolunk 
magukra. Szívből kivánunk nagyon jó egészsé-
get. Meglepett a levele, hogy arra kiváncsi, mi-
kor telepítettek át bennünket. Kedves Kereszt-
apa, ez a nap úgy hiszem emlékezetes marad 
egész életünkbe. Tehát ez a nap1947 augusztus 
10. Két nap alatt érkeztünk meg a Nyíregyhá-
zi tanya bokor világba. Ezekről az előtt nem is 
hallottunk. 11 évet töltöttünk el Sipos bokorba, 
ami sajnos még akkor is idegen volt a számunk-
ra, és akkor változtattuk meg lakó helyünket, és 
Komáromba költöztünk. Most tehát felsorolom 
kik jöttek és melyik bokorba. Fekete József – 
Sipos bokor, Holenka István – Sipos bokor, Ma-
ráz Lajos – Sipos bokor, Maráz Vince – Sipos 
bokor, Brúszel András – Báji bokor, Lalák 
András – Báji bokor, Barkóci András – Báji bo-
kor, Bódis Imre – Magyar bokor, Gonda And-
rás – Görögkút, Dorogi föld, Hengerics János 
– Görögkút, Dorogi föld, Pásztó Imre – Suján 
bokor, Hengerics András – Suján bokor, Szűcs 
Imre – Suján bokor, Balha Imre – Suján bokor, 
Maráz István – Belfi  bokor, Fazekas Antal – 
Gerhát bokor, Lukácsovics Gyula – Salamon 
bokor, Molnár Péterné – István bokor, Molnár 
Jánosné – Kordován bokor, Csontos József – 
Bálint bokor, Parma Jónásné – Alsóbadúr bo-
kor, Szűcs István – Alsóbadúr bokor, Simonics 
Vilmos – Alsóbadúr bokor, Szűcs Ambrus, 
Alsóbadúr bokor, Tóth Vincze – Alsóbadúr 
bokor, Tóth József – Újtelek, Csuport Lajos – 
Alsóbadúr bokor, Asztalos Sándor – Füzes 
bokor, Jakubács Vincze – Kazár bokor, Haris 
Jónás – Kazár bokor, Huláncki Béla – Debrő 
bokor, Lalák Imre – Felsőpázsit bokor, Öz-
vegy Dibusz Boris – Szekeres bokor, Barkóczi 
Jónásné – Racskó bokor.

Tehát ennyien ennyi felé mentünk. De most 
már nagyon kevesen vannak ott ahova akkor 
vittek. Számtalanszor csókolja az egész család. 
Névnapja alkalmából szeretettel köszöntjük és 
jó egészséget, hosszú boldog életet kivánunk, 
az egész család.”

Tudni kell azt, hogy a  Bács-Kiskunba, 
Somogyba, Baranyába telepítetteket főleg 

(furcsa, tragikus fi ntora a sorsnak) az onnan 
kitelepített, aránylag jómódú németek (svá-
bok) lakóházaiban helyezték el, így a  gyö-
kértelenné válás és a  kirekesztettség óriási 
traumáján túl, legalább ilyen szempontból, 
többségük nem került rosszabb helyzetbe 
az otthoninál. Mindez azonban, ahogy azt 
a fénykép tanúsítja, nem adatott meg annak 
a harmincnégy családnak, kiknek a nyíregy-
házi tanyabokor világban kellett új otthont 
teremteniük. Az otthonihoz viszonyítva szin-
te egy évszázaddal régebi világba csöppentek. 
Egy ismerősöm mondta el egyszer, hogy volt 
család, amely olyan házba került, amelynek 
napraforgószárból volt a tetőzete. S ezt látszik 
alátámasztani az itt közölt fotó is, amely már 
jócskán a  század második felében készül-
hetett. A  szöveg, amit a  fotó hátoldalára írt 
valaki; „Nyíregyháza, Salamon bokor. Ilyen 
házakba vitték a  naszvadiakat. Mielőtt le-
bontották, megörökítették.” Csupán az utolsó 
mondata biztató a kép hátára írt szövegnek: 
„Az odatelepítettek mind szép házat építettek 
maguknak.” 

Hogy mennyien lehetnek azok, ma már 
lényegében az odatelepítettek leszármazottai, 
akik maradtak és „szép házat” építettek eb-
ben, a térkép szerint is, ma is létező tanyavi-
lágban, nem tudni. Bűnösen keveset tudunk 
róluk!

Levélrészlet

Ház a Salamon bokorból

A tanyabokor-világ a térképen

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:   Elfelejtett naszvadiak

Naszvadi lakóház a kitelepítés idején
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Jeden z  mojich obľúbených príbehov 

života, ktoré sa udiali, je príbeh lode Ti-

tanic. Nepotopiteľnej lode. Lode, ktorú by 

nedokázal potopiť ani Boh, ako to pove-

dal jeden zo zamestnancov spoločnosti 

White Star Line, ktorá Titanic vyrobila. 

Všetci príbeh tejto lode dobre poznáme. 

Dvanásť tisícom mužom trvalo viac ako 

dva roky, kým postavili túto loď. Bola po-

stavená v  írskom Belfaste spoločnosťou 

White Star Line, ktorá bola vo veľkej kon-

kurenčnej bitke s ich rivalom, ďalšou lod-

nou spoločnosťou Cunard Line. Majiteľ 

Titanicu a  jeho navrhovateľ chceli niečo, 

čo tu ešte nebolo a chceli dať ľuďom to, čo 

si ľudia bežne nedokázali predstaviť. Preto 

bol Titanic obrovský, luxusný parník, aký 

dovtedy nebol nikdy postavený. Nielenže 

to bola najväčšia, ale aj najluxusnejšia loď, 

ktorá kedy plávala na vodách oceánu. Bol 

to plávajúci palác, päť hviezdičkový hotel 

na mori. Vo vnútri bol bazén, tenisové 

ihrisko, kasíno, veľká tanečná sála, veľké 

reštaurácie a  mnoho iných miestností, 

ako posilňovňa, kinosála a  iné. Titanic 

bol symbolom toho najvyššieho, čo človek 

bol schopný vo vtedajšej dobe dosiahnuť. 

Cena za lístok do prvej triedy sa vyšplha-

la na vtedajšie pomery obrovské čiastky, 

stál vyše 4.350 amerických dolárov, čo je 

v  dnešnej dobe suma okolo 65 tisíc eur. 

Lístok do tretej triedy, najhoršej a  naj-

menej kvalitnejšej stál na dnešné peniaze 

okolo 220 eur. Kapitánom lode sa stal naj-

skúsenejší kapitán vtedajšej doby, kapitán 

Smith, ktorý po tejto prvej plavbe Titani-

cu mal odísť do dôchodku. Loď mala vyše 

800-člennú posádku, najskúsenejšieho ka-

pitána, najväčšie rozmery, najluxusnejšie 

zariadenie a pred sebou svetlú budúcnosť.

Napriek tomu však skončila na dne 

oceánu po necelých piatich dňoch plavby 

a  dodnes leží v  hĺbke 3.784 metrov pod 

hladinou Atlantického oceánu. Z  2.223 

pasažierov zahynulo 1.514. Na celom prí-

behu je veľa udalostí a  detailov, ktoré sú 

fascinujúce, ale jednu z nich by som chcel 

spomenúť.

To, na čo chcem poukázať je neuveriteľ-

ná arogancia ľudí na Titanicu. Je známe, 

že na Titanicu boli záchranné člny, ktoré 

mali kapacitu 65 pasažierov. Boli to naj-

novšie a najväčšie záchranné člny aké kedy 

boli použité na lodi. Žiaľ, záchranné člny 

zaberajú miesto na lodi a preto namiesto 

48 ich bolo na Titanicu 16, a to preto, aby 

si viac pasažierov mohlo užiť krásny a ne-

rušený výhľad na more, bez toho, aby im 

pri tom zavadzali nejaké záchranné člny. 

Ignorovali fakt, že loď je len loď a  môže 

sa potopiť. Tak isto pravidelný nácvik ná-

stupu do záchranných člnov, ktorý sa robí 

na každej lodi bol ignorovaný pasažier-

mi. Bola im totižto zim, aby išli a  skúša-

li nácvik nástupu do záchranných člnov, 

keď boli predsa na lodi, ktorá sa nemôže 

potopiť. Pre nich bol Titanic obrovský zá-

chranný čln na ktorom sa cítili bezpečne. 

Bolo pre nich zbytočné mrhať energiu na 

nejaký nácvik. Tak isto telegrafné správy 

o  prítomnosti ľadovcov prichádzali celý 

deň, avšak nikto im nevenoval pozornosť 

a  boli ignorované. Preto nikto na palube 

nečakal ľadovec, hoci sa ich výskyt dal 

predpokladať. 

Prečo je to zaujímavé? Pretože v  sku-

točnosti táto arogancia spôsobila záhubu 

Titanicu. Istota ľudí, že sa nič nemôže stať, 

že všetko je v poriadku, že sa netreba ni-

jako pripravovať na prípadnú katastrofu 

spôsobila ich smrť.

Povieme si, že my sme dnes iní, že by 

sa nám to nemohlo stať. Myslím si však, 

že arogancia ľudí vtedy nebola ojedinelá. 

Myslím si, že dnešný človek sa im vyrovná 

takmer vo všetkom. Mnoho vecí v našich 

životoch nám ukazujú na to, že niečo nie 

je v  poriadku s  tým, ako žijeme naše ži-

voty. Existuje mnoho varovných znakov, 

ktoré nám ukazujú na to, že je potrebné 

niečo zmeniť. Všetko to, čo sa deje na tej-

to zemi, ako človek dokáže mnoho vecí 

pokaziť, ako dokáže človek ubližovať člo-

veku, ako sa vieme nenávidieť, ako doká-

žeme ničiť všetko okolo nás. Dostávame 

denno-denne správy, ktoré nám ukazujú 

na to, že sa deje niečo, čo nás môže zasko-

čiť a prekvapiť.

Biblia nám o tomto hovorí na mnohých 

miestach. Kresťanská viera je viera, ktorá 

nevidí len po túto časnosť života, ale hľadí 

za ňu. Život kresťana tak má byť životom, 

ktorý je zameraný na večnosť. Biblia nám 

píše o  tom, že jedného dňa to tu všetko 

skončí. To, ako to poznáme, tento život, 

táto prítomnosť, to všetko nie je tým hlav-

ným, prečo žijeme naše životy. Naše životy 

žijeme pre večnosť. Dnešná generácia ľudí 

však žije ako keby žiadna večnosť, žiaden 

koniec, žiadna smrť nikdy nemala prísť. 

Žijeme a robíme si všetko len pre dnešok. 

Dnes nie je v móde riešiť večnosť, mať na 

vedomí vzťah s Bohom, pripravovať sa na 

večnosť a vôbec... veriť v to, že tu bude nie-

čo po tom, ako my odídeme z tejto zeme.

Dôsledkom je, že ľudia sa odvracajú od 

Boha, nepotrebujú Ho, žijú bez akejkoľ-

vek snahy premýšľať nad tým, čo s  nimi 

bude. Tak ako ľudia na Titanicu si užívali 

výhľad, relax, oddych a nezaoberali sa ne-

jakým zbytočným nácvikom nástupu do 

záchranných člnov, nejakým zbytočným 

pridávaním ďalších člnov, ktoré by im len 

vadili pri výhľade. Pán Boh nám vo svo-

jom slove dáva ale jedno varovanie, jednu 

telegrafnú správu. V  Lukášovom evanje-

liu nám hovorí príbeh o  mužovi, majite-

ľovi domu, ktorý odchádza na cestu a dá 

svojmu vrátnikovi príkaz, aby bdel a dával 

pozor na majetok, aby sa nestalo, že keď sa 

pán domu vráti, nájde vrátnika spať. Tento 

príbeh je zakončený varovaním aj pre nás. 

Dbajme a buďme na stráži, pretože nevie-

me kedy sa vráti Pán domu. Inými slo-

vami... nevieme, kedy príde koniec tejto 

časnosti. Nevieme kedy to tu celé skončí, 

kedy skončí náš život.

Otázka teda znie, čo potom? Celý tento 

príbeh z  Biblie chce človeka viesť k  jed-

nému. Aby sme riešili náš vzťah a postoj 

k Bohu. Ježiš Kristus je jediný, kto môže 

zmeniť našu večnosť zo zúfalstva a prázd-

noty na radosť a večnosť v Jeho kráľovstve. 

Jediné, na čom bude záležať na konci na-

šich životov je, čo sme urobili s  Ježišom 

Kristom vo svojom živote. Či sme Ho uro-

bili Pánom a kráľom svojho života, alebo 

sme sa rozhodli si svoje životy ponechať 

vo svojich rukách a  na svojom úsudku. 

Dnes je ešte stále čas, kedy sa s  loďou 

nášho života dá niečo urobiť. Arogancia 

a nevšímavosť ľudí na Titanicu nám môže 

byť výstrahou pred tým, aby sme neboli 

ľahostajní k  správam ako je táto. K sprá-

vam, ktoré nám ukazujú na dôležité sku-

točnosti o našom živote. K správam, ktoré 

nám v našom prípade môžu zachrániť ži-

voty pre večnosť s Bohom. 

Mgr. Martin Tobák

Pre dušu
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V iera nevidí len po túto 

V iera nevidí len po túto 

časnosť života, ale h ľadí za ňu

časnosť života, ale h ľadí za ňu
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Decemberben a  Mikulás-ünnepéllyel 

indult az alapiskola iskolaelőkészítő prog-

ramja. A  következő foglalkozásra január 

27-én került sor abban a tanteremben, ahol 

majd szeptemberben megkezdhetik iskolás 

éveiket a kis nebulók. A foglalkozások célja 

elsősorban megismertetni a gyerekekkel az 

iskolai közeget, az iskola hangulatát, felkel-

teni érdeklődésüket az iskola és a  tanulás 

iránt. Természetesen az ismerkedés kétol-

dalú. A játszóházas jellegű foglalkozásokon 

belül mi is szeretnénk megismerni a  jö-

vendőbeli elsősöket és zökkenőmentessé 

tenni az iskolakezdésüket. A foglalkozások 

alatt a nevelőnővel együtt megfi gyeljük, fel-

mérjük a gyermekek képességeit, esetleges 

hiányosságaikat, me-

lyek kiküszöbölése 

érdekében szakszerű 

tanácsokkal látjuk el 

a szülőket, hogy a to-

vábbi fejlesztés zök-

kenőmentes legyen.

A  fent említett 

szerdai napon az 

óvónénik kísérték 

a jövendőbeli elsősö-

ket az iskolába, majd a rövid bemutatkozás, 

megismerkedés után „birtokba vették“ az 

osztálytermet. A  kezdeti megilletődöttség 

után felszabadultan énekeltek, táncoltak, 

rajzoltak, fi gyelték az utasításokat... Az elő-

készített feladatlapok megoldása senkinek 

sem okozott gondot, mindenki igyekezett 

igazi elsősként dolgozni. Az uzsonnát már 

az iskolai klubban fogyasztották el, ahol 

Tünde néni várta őket. Farsangi álarcokat 

készítettek, játszottak, jól érezték-érez-

tük magunkat. Lehetőségünk volt a szü-

lőkkel is beszélgetni, elsősorban meg-

nyugtatni őket, hogy jó helyen voltak és 

lesznek gyermekeik.

A  beiratkozás (április7-8.) előtt még 

két alkalommal tartunk iskolaelőkészítő 

játszóházas foglalkozást, amelyre ismé-

telten szeretettel várjuk a kisdiákokat.

 PaedDr. Kovács Erzsébet

Oviból az iskolába

Jelmezbál Je lmezbál 
az ovibanaz oviban

„Itt a  farsang, áll a  bál...”csendült fel 

az ismert gyermekdal a Kisgólya óvodá-

ban, s ezzel kezdetét vette a gyermekek 

által oly közkedvelt és várva-várt  jel-

mezbál. Óvónőkként évről-évre meg-

csodálhatjuk az apróságokat ötletesnél 

ötletesebb jelmezükben, nem csoda 

hát, ha a  szülők is elragadtatással fi -

gyelik pergő-forgó gyermeküket a  szí-

nes kavalkádban. A  jelmezekbe bújt 

gyerekek a  félénk bemutatkozás után 

hamar feloldódtak a  táncban és külön-

böző ügyességi játékokban, melyekkel 

igyekeztünk még színesebbé és érde-

kesebbé tenni számukra ezt a  rendez-

vényt. A  lufi ütögetős játéknál a  jókedv 

a  tetőfokára hágott. A  szülők és gyere-

kek biztatásának köszönhetően egyre 

tovább maradtak a  színes lufi k a  leve-

gőben. A  frissítők fogyasztása közben 

a  gyerekek erőt gyűjtöttek a  további 

szórakozáshoz. Természetesen nem ma-

radt el a jutalom sem, így remélhetőleg 

elégedetten és élményekkel gazdagodva 

térhettek haza szüleik kíséretében, akik 

már előre törhetik a fejüket, hogy jövőre 

milyen jelmezt készítsenek csemetéjük-

nek a maszkabálra. Kisgólya Óvoda

FIATAL FÜGGETLENEK az MKP listáján

Orosz Örs9.

Március 5-én összefogással
fogunk nyerni!

Egy olyan szülőföldben hiszek,

ahol otthon érezzük magunkat,

ahol a munka visszakapja régi

becsületét és ahol a családok

biztonsága a legfontosabb érték

Pozsonytól Nagykaposig.

Ma nincs olyan parlamenti

képviseletünk, ami jogaink védelmében,

a gazdasági élet felpörgetésében és a

migránsválság kezelésében kiállna

értünk.

Adjunk hát lehetőséget azoknak

a fi ataloknak, akik civilként már

tettek a változásért: helyi értékekre

épülő fesztiválokat futtattak fel és

kiálltak iskoláinkért, nyelvi jogainkért.

Március 5-én összefogással
fogunk nyerni!
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A naszvadi nyugdíjasklub 2015-ös évzáró taggyűlése 2016. január 24-én

MegnyitóMegnyitó
A  naszvadi magyar és szlo-

vák alapiskola tanulóinak elő-

adásával, illetve Lábsky Valé-

ria szavalatával vette kezdetét 

a 2015-ös naszvadi Nyugdíjas-

klub évzáró taggyűlése. A klub 

vezetőségének megbízásából 

Becse Ottó üdvözölte a  meg-

jelent klubtagokat és a vendé-

geket, többek között a  község 

polgármesterét, dr. Haris Jó-

zsefet. A  gyűlést vezető szlo-

vák nyelven megkérdezte 

van-e a jelenlévők között olyan 

személy, aki nem ért magyarul, tekintettel 

arra, hogy az előterjesztett beszámolókat 

ne kelljen ismételten két nyelven elmonda-

ni. Mivel ilyen személy nem volt, a gyűlés 

magyar nyelven folytatódott.

Elnöki beszámoló Elnöki beszámoló 
a nyugdíjasklub 2015-ös a nyugdíjasklub 2015-ös 
évi tevékenységérőlévi tevékenységéről
Dudák Ferenc, a naszvadi nyugdíjasklub 

elnöke boldog új évet kívánva köszöntötte 

az évzárótaggyűlésen megjelent 78 tagot és 

vendégeket. Megköszönte a  polgármester 

és önkormányzat hathatós támogatását. 

Részletes és mindenre kitérő beszámolójá-

ban havi lebontásban tájékoztatta a tagsá-

got az egész évi tevékenységről, kiemelve 

a vezetőség odaadó és hathatós munkáját, 

az éneklőcsoport fellépéseit, a kézimunka 

csoport (ügyes kezek) munkáját. Beszá-

molt a jól sikerült nyugdíjas bálról, győri, 

pozsonyi, szentendrei kirándulásokról, 

a  klub által szervezett rendezvényekről, 

úgy mint a március 15., májusfaállítás, új 

kenyér ünnepe, falunapok. Külön kiemel-

te a  hosszú idő után újból megszervezett 

Szüreti felvonulás sikerességét, a szomszé-

dos, illetve távolibb települések nyugdíjas-

klubjaival való jó kapcsolat ápolását, Gúta, 

Imely, Martos, Marcelháza, Izsa, Pat.

Tekintettel arra, hogy az elnök kétéves 

mandátuma lejárt, megköszönte a vezető-

ség a tagság hathatós támogatását, mely tá-

mogatás nélkül nem számolhatna be ilyen 

szép eredményekről. Záróbeszédében ki-

emelte, hogy két éve, amikor átvette a klub 

vezetését a kezdőtőke 294,34 euró volt és 

most amikor a mandátuma lejár, 1.316,56 

euróval zárja az évet. Dudák Ferenc a be-

számoló végén gyertyát gyújtott, Lábszky 

Valéria előadásában elhangzott egy szava-

lat és a tagság egy perces néma felállással 

emlékezett mindazon klubtagokra, akik 

2015-ben eltávoztak az élők soraiból.

Gazdasági-pénztári Gazdasági-pénztári 
beszámolóbeszámoló
Csontos Valéria gazdasági felelős tájé-

koztatta a  jelenlévőket a  2015-ös év gaz-

dálkodásáról. Beszámolójában kiemelte, 

hogy a  2015-ös év kezdőtőkéje 813,43 €, 

bevétele 3.441,55 €, kiadása 2.124,99 €. 

A 2015 év mérlege, kézpénz 316,32 €, ban-

ki folyószámlán lévő összeg 1.000,24 €. 

Az ellenőrző bizottság Az ellenőrző bizottság 
beszámolójabeszámolója
A  háromtagú ellenőrző bizottság nevé-

ben Becse Ottó, Gyűrősi Margit, Gogola 

Ferenc, beszámolt a  bizottság munkájá-

ról, kiemelte: az ellenőrzéskor megálla-

pították, hogy a  pénztári napló példásan 

az előírásoknak megfelelően azsuritában-

naprakészen van vezetve , amely tételesen 

tartalmazza a  bevételeket és kiadásokat 

a  nyugtákkal együtt. Ezért javaslatot tett 

a  taggyűlésnek, hogy gazdasági beszámo-

lót fogadja el. Továbbiakban a  bizottság 

megállapította, hogy a 2014-es évzáró által 

elfogadott határozat maradéktalanul telje-

sítve volt. 

A nyugdíjasklub A nyugdíjasklub 
2016. évi tevékenységének 2016. évi tevékenységének 
terve terve 
Dudák Ferenc a  klub újonnan megvá-

lasztott elnökeként megköszönte a  tagság 

megelőlegezett bizalmát, amellyel élni 

és nem visszaélni szeretne. 

Hangsúlyozta a  klub cso-

portjainak létjogosultságát, 

valamint azt, hogy a megvá-

lasztott kétéves időszakban 

mindent megtesz annak ér-

dekében, hogy a  klub gya-

rapodjon, úgy anyagiakban, 

mint taglétszámban. Majd az 

elnök előterjesztette a 2016-

ra szóló tervet, melyben 

hangsúlyozta: aktív részesei 

szeretnének lenni a  község 

közéletének, megszervezik 

az immár hagyományos ren-

dezvényeket. Számít a  klubban működő 

éneklőcsoport, ügyes kezek munkájára. 

Szorosabbra fogják az egyes települések 

nyugdíjas klubjaival a kapcsolatot. Remé-

nyének adott hangot, hogy a  tagság aktív 

részvételével a  kitűzött célokat sikeresen 

tudják teljesíteni. 

VitaVita
Haris József polgármester gratulált az 

újonnan megválasztott elnöknek és elnök-

ségi tagoknak, majd nagy elégedettséggel 

állapította meg, hogy az egyik legaktívabb 

szervezet évzárójának lehet a  részese, hi-

szen ilyen részvétellel egyik tömegszerve-

zet sem dicsekedhet. Hangsúlyozta, hogy 

a nyugdíjasklub azon szervezetek közé tar-

tozik, amely aktívan kiveszi részét a község 

közéletéből. Ezért a klub a továbbiakban is 

számíthat a község, illetve önkormányzat, 

valamint a  polgármester hathatós támo-

gatására, hasonlóképpen, mint az elmúlt 

időszakban. Továbbá felvázolta a  jelenlé-

vőknek a  község távlati terveit, kiemelve 

a megkezdett termálfürdő folytatását, csa-

tornahálózat tervezett kiépítését. Felszóla-

lásában említést tett az újonnan felújított 

közvilágításról. Végezetül megköszönte 

a  vezetőség munkáját és eredményekben 

gazdag évet kívánt az új vezetőségnek és 

tagságnak.

Elnöki zárszóElnöki zárszó
Az elnöki zárszóban Dudák Ferenc az 

évzáró taggyűlést eredményesnek mondta. 

Tisztelettel megköszönte a tagok és vendé-

gek aktív részvételét, mindenkinek ered-

ményes, hatékony munkát kívánva  bezár-

ta a gyűlést.

Beszámoló a naszvadi nyugdíjasklub 
évzáró taggyűléséről
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A farsangi időszakban szinte minden hétvégén szólt a zene a helyi 

művelődési központban. Szervezetünk az utóbbi években, két hétvégén 

is tett róla, hogy a bálozni vágyók kiélvezhessék a farsangi vigadalma-

kat. Míg a Vince-bál ez évben már 47. alkalommal került megrende-

zésre, addig a Csemadok Ifj úsági Farsangi Bál 6. évfolyamát élvezhették 

a fi atal bálozók.

Mint minden az életben, így a bálok látogatottsága is hullámzó, vál-

tozó, attól függően, hogy az éppen potenciális réteget, amely általában a 

bálokat látogatja, milyen családi, baráti történések befolyásolják. Ezért 

és bizonyára más okok miatt is az idei Vince-bál utáni érdeklődés na-

gyon megcsappant. Az elmúlt tíz évben ilyen érdektelenség soha nem 

övezte a rendezvényt, és a kiértékelésnél megállapítottuk, hogy változ-

tatni kell az eddig megszokottakon, újabb és újabb ötletekkel kell gazda-

gítani vagy éppen egyszerűsíteni, s ezáltal olcsóbbá tenni az érdeklődők 

részvételét, ottlétét. Egy egész év áll a  vezetőség rendelkezésére, arra, 

hogy a farsang legnagyobb múltú, a farsang ékeként emlegetett repre-

zentációs bál iránti érdeklődés növekedni tudjon, s betöltse kettős sze-

repét: azon túl, hogy minőségi szórakozást nyújt a résztvevőknek, egyik 

fontos bevételi forrása is egyben annak a szervezetnek, melynek közel 

120 aktív népművészettel foglalkozó tagja gazdagítja szépséges kultú-

ránkat.

Az ifj úsági bál belépőjegyei szinte azonnal elkeltek. Az eddigi tapasz-

talatokból kiindulva két részben kerültek árusításra. Az első körben 

a Csemadok-tagsággal rendelkezők vásárolhattak fejenként 2-2 jegyet, 

majd a második körben már igény szerint osztották szét a 260 belé-

pőt. Hat évvel ezelőtt a  fi atal Csemadok-tagok kérésére hoztuk létre 

ezt a  rendezvényt, amely már az első alkalommal is bombasikert ért 

el és ez a  siker tovább tartja magát, bízzunk benne, még nagyon so-

káig. Az ötlet elég hamar követőkre talált és az utóbbi években már 

a  környező településeken is rendeznek ifj úsági bálokat, szintén nagy 

sikerrel és az ötletet adó naszvadi bál színvonalát is követik a szerve-

zők, mert véleményük szerint is jól bevált az alapfi lozófi a, hogy a többi 

bálhoz igazodva, a minőségi mércét magasra helyezve minőségi szóra-

kozást biztosítva meg lehet szólítani a fi atalabb generációt. Az eddigi 

tapasztalatok igazolják, hogy a  döntés jó volt annak idején, az ered-

mény önmagáért beszél. Még úgy is, hogy a saját fi atal éveikre talán 

nem szívesen emlékező polgártársaink nem nézik jó szemmel a sikeres 

rendezvényt, mondván, italozási lehetőséget biztosítottunk fi atalkorú-

aknak. Ezen természetesen lehetne vitázni, de egyet biztosan állítha-

tunk, ha valamelyik fi atalkorú alkoholizál, az nem a Csemadok veze-

tőségének a hibája. Az említett polgártársaink egyike olyan messzire 

ment el ez ügyben, hogy egyenesen feljelentést tett a járási rendőrkapi-

tányságon, mely feljelentésben rágalmak és elferdített tények sokasága 

jelent meg. A rosszakarattal „jól” és alaposan megfogalmazott vádak 

nyomán a törvényekhez igazodva el is kellett járni az érintett szervnek. 

Az előzetes meghallgatáson jutott el hozzájuk az az információ, hogy az 

ifi  bálban csak 16 évnél idősebb fi atalok vehetnek részt. Aki még nem 

töltötte be a 18. évét, annak aláírással tanúsított szülői belegyezést kel-

lett hoznia magával a belépéshez. A belépőjegyen egyértelműen fel van 

tüntetve, hogy 18 éves kor alatt alkohol fogyasztása nem engedélyezett. 

A büfét biztosító cég minden hatósági engedéllyel rendelkezett, ők a 

törvényből eredően szintén nem szolgálhatnak fel alkoholos italokat 

a kiskorúaknak. Ennél többet nem tehet a  szervezők csapata. A már 

említett 260 bálozó fi atal között a 18 éven aluliak száma különben is 

elenyésző volt, összesen huszonhatan tartoztak ebbe a korcsoportba. 

Az említett polgártárs, aki szerint ez másképp van és akinek bizonyára 

nem a „fi atalok megmentése” volt a szándéka, megnyugodhat: a szol-

gálatban lévő rendőrök, akik természetesen testközelből is megnézték 

a rendezvényt, kizárólag csak jót mondtak, a látottak jó benyomást kel-

tettek bennük és ezt nyíltan közölték is. A részvevők és az ifi  vezetők 

elmondásai alapján a bál hangulatára viszont érezhetően ránehezedett 

az a tény, hogy egy vagy akár több, a saját fi atalságára bizonyára nem 

szívesen visszaemlékező polgártárs szemében ők a megbízhatatlanok 

közé sorolandók csak azért, mert fi atalok. 

És tényleg csak utószóként, lévén a szervezet elnöke, az ifi  bál egyér-

telmű támogatója, két gyermek édesapja, engedtessék meg, hogy meg-

jegyezzem, rengeteg munka van a mögött az eredmény mögött, ami 

látható és érzékelhető pici közösségünkben. Ez az eredmény csak azért 

jöhetett létre, mert kellő bizalommal fordulunk egymáshoz, így fi atal-

jainkhoz is. Az eredményt, a munka gyümölcse okozta elégedettséget 

és örömöt csak azok érezhetik, akik nyitottak és tenni akarók, azaz egy-

szerűen csak „közösségi lények”. 

 -DR-

2016. március 6., 14:30 óra: 

Naszvad – Komját / Nesvady – Komjatice

2016. március 13., 14:30 óra: 

Bánkeszi – Naszvad / Bánov – Nesvady

2016. március 20., 15:00 óra: 

Naszvad – Marcelháza / Nesvady – Marcelová

2016. március 27., 15:00 óra: 

Gyarak – Naszvad / Kmeťovo – Nesvady

2016. április 3., 15:30 óra: 

Naszvad – Zsitvabesenyő / Nesvady – Bešeňov

2016. április 10., 15:30 óra: 

Garamkovácsi – Naszvad / Kozárovce – Nesvady

2016. április 17., 16:00 óra: 

Nesvady – Naszvad – Ekel / Okoličná na Ostrove

2016. április 24., 16:00 óra: 

Hontfüzesgyarmat – Naszvad / Hontianska Vrbica – Nesvady

2016. május1., 16:30 óra: 

Naszvad – Ohaj / Nesvady – Dolný Ohaj

2016. május 8., 16:30 óra: 

Óbars – Naszvad / Starý Tekov – Nesvady

2016. május 15., 16:30 óra: 

Naszvad – Komáromszentpéter / Nesvady – Svätý Peter

2016. május 22., 17:00 óra: 

Naszvad – Nagysalló / Nesvady – Tekovské Lužany

2016. május 29., 17:00 óra: 

Aktív Komárom – Naszvad / Aktív Komárno – Nesvady

2016. június 5., 17:00 óra: 

Naszvad – Ógyalla / Nesvady – Hurbanovo

2016. június 12., 17:00 óra: 

Bellegszencse – Naszvad / Podhájska – Nesvady

Labdarúgás V. liga – kelet
tavaszi fordulók

Futbal V. liga – východ
jarné kolá

Véget ért a báli szezonszezon
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Január 19-én tortával és más fi nomságokkal ünnepeltük, hogy 

a Csemadok égisze alatt működő irodalmi kör napra pontosan egy 

éve alakult. Elégedetten állapíthattuk meg, hogy a tavaly kitűzött 

terveinket várakozáson felül teljesítettük.

Mérlegen az első évMérlegen az első év
2015. január 19-én kezdődött. 

Baráti összejövetelnek indult az 

egész, beszélgettünk, tervezget-

tünk. Ekkor még nem is sejtettük, 

hogy egy év alatt mennyi mindent 

valóra tudunk váltani. Márciustól 

már havonta szerepeltünk a  helyi 

kábeltelevízió műsoraiban, szlo-

vák és magyar versekkel egyaránt. 

Március 15-én részt vettünk a ko-

szorúzási ünnepségen, júliusban 

községünk jubilánsait köszöntöt-

tük versekkel, augusztus 20-án 

a  helyi katolikus templomban és 

a  művelődési ház szabadtéri szín-

padán szavaltunk. Szeptemberben 

a  Naszvadi Napok keretében a  koszorúzáson szlovák és magyar 

verssel köszöntöttük külföldi és hazai vendégeinket. Október 2-án 

Mécs László költő munkásságát ismertettük, az est házigazdája 

és a műsor összeállítója Vecsey Lajos volt. Novembet 10-én vers-

mondással egybekötött koszorúzásra indultunk Pannonhalmára. 

Decemberben egy újabb teltházas irodalmi est következett, ezúttal 

Tóthné Szedlák Teréz rendezésében. 

Az eltelt egy év alatt összesen 15 alkalommal szerepeltünk, 59 ver-

set szavaltunk el, 31 előadó – Almási Éva, Becse Norbert, Bencsik 

Csaba, Bódis Irén, Bujdosó Emilné, Csanádi Olga, Csontos Erzsébet, 

Danics Mária, Dézsi Rebeka, Dibusz Éva, Ďuriková Jarmila, Gáspár 

Tünde, Hanzelík Edit, Haris Rebeka, Hengerics Márta, Holec Má-

ria, Holop Mária, Kis Ri-

chárd, Kiss Vera, Kissová 

Katarína, Kuruczová 

Milada, Lábsky Valéria, 

Lengyel Márta, Mátyus 

Mária, Orisko Klára, 

Pataky Erzsébet, Patasi 

Mária, Pém Bódis Auré-

lia, Sallai Zsuzsa, Szlávik 

Gyöngyi, Vecsey Lajos 

– közreműködésével. 

Hét gyönyörű dallam 

csendült fel a  tehetséges 

művésznő, Becse Szabó 

Ilona előadásában. Az 

operaénekesnő gyönyörű 

hangja és Kisjakab József 

zongorajátéka még színvonalasabbá tette műsorainkat.

Terveink a 2016-os évreTerveink a 2016-os évre
A 2016-os esztendőben egy vidám hangulatú színművel szeret-

nénk szórakoztatni falunk lakosságát, valamint egy kicsit komo-

lyabb hangvételű irodalmi estet is tervezünk. A  belépő mindkét 

esetben díjtalan lesz, szeretettel várjuk községünk lakosait.

 Oriskóné Bencsik Klára,

a kör vezetője

Iskolánkon már több éve sikeresen működik az agyagozó 

szakkör, melyet idén főleg az alsós diákok látogatnak. Pén-

tekenként szebbnél-szebb egyedi tárgyakat alkotnak, aján-

dékokat készítenek. Alkotókedvük, érdeklődésük határtalan, 

kreativitásuk fejlődését nyomon követhetjük alkotásaikon. 

Ez a fejlődés elsősorban akkor lesz igazán hatékony, ha nem 

utánozniuk kell 

bizonyos dolgokat, 

hanem maguk-

nak kell szabadon 

alkotniuk. Ezzel 

együtt fejlődik 

a  gondolkodásuk, 

problémamegoldó 

képességük, szem-

kéz koordináció-

juk tökéletesedik.

Január utolsó 

péntekén rend-

hagyó szakköri 

foglalkozásra ke-

rült sor. Az iskola 

egykori tanulója, 

Csontos Attila tar-

tott nem minden-

napi bemutató fog-

lalkozást, aki fi atal kora ellenére mára a szakmáján belül elismert 

szakembernek számít. Kő-

szobrász-restaurátor szak-

mája mellett legújabban 

éremművészként vívott ki 

magának komoly hírne-

vet. Munkáját többek közt 

a  híres hollywoodi fi lm-

ben, a Herkulesben is lát-

hatjuk, melyben ő készí-

tette az egyik díszletet. De 

a Komáromi Jókai Színház 

A dzsungel könyve című 

musicaljében is láthatjuk 

az általa készített alkotá-

sokat. 

A  foglalkozáson a  gye-

rekek nagy érdeklődéssel 

hallgatták őt, fi gyeltek 

utasításaira, tanácsaira. 

Már most gyönyörű, kis 

alkotások születtek, pedig ez még csak a kezdet! Ugyanis Atti bá-

csi megígérte, ha ideje engedi, eljön még párszor, és mutat egy-két 

„trükköt”, ahogy ő mondta.

Szívet melengető érzés, hogy az egykori kis felfedezett mára hí-

res emberré lett, s visszatérve egykori iskolájába irányítgatja, okít-

ja, bátorítja a mostani kisdiákokat.

 PaedDr. Kovács Erzsébet

Ünnepeltünk – egyéves az irodalmi körÜnnepeltünk – egyéves az irodalmi kör

Kézműveskedtünk, de kivel?!Kézműveskedtünk, de kivel?!
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ÚJSZÜLÖTTEK – 
VITAJTE MEDZI NAMI

Lakatoš Zsolt,  Tóth Filip, 

Tóth Bence,  Molnárová Olívia



HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK – 
SĽÚBILI SI VERNOSŤ

 Hideghéty Peter  –  Losonczi Pataky Erzsébet

 Uhrin Radoslav   –  Barkócziová Nika



HALÁLOZÁS – 
OPUSTILI NÁS

Cserepes Pál (77),  Haris Pál (84), 

Dobosi Gyula (76),  Dobosi Erzsébet (74)

Gumbér Ferenc (77),  Bucsek Ilona (70) 

Gyűrösi Miklós (66), 

Társasági rovat – 
Spoločenská rubrika

Návšteva 
u poľovníka

Ľudia by v zime a v nepriaznivom počasí ne-

mali zabúdať na prikrmovanie vtáctva a lesnej 

zveri. Práve preto sa každoročne v  zimnom 

období realizuje v materskej škole počas edu-

kačných aktivít tematika starostlivosti o vtákov 

a  lesnú zver. Aj toho roku získali deti mnoho 

encyklopedických poznatkov z danej tematiky, 

poznávali zvieratká a  vtáky pomocou obráz-

kov a  prezentácií na interaktívnej tabuli. Pri-

krmovanie vtáctva a pomoc lesným zvieratám 

napomáha budovať vzťah ľudí k prírode. O to 

cennejšie sú pre deti informácie o zvieratkách, 

ktoré získajú už v predškolskom veku. A kto by 

vedel o lesnej zveri viac ako ujo poľovník?

Aby si osvojené poznatky deti viac utvrdi-

li aj priamou činnosťou, riaditeľka materskej 

školy zorganizovala návštevu u  poľovníka. Tu 

mali deti oboch tried možnosť zblízka si po-

zrieť a pohladkať niektoré voľne žijúce zviera-

tá (reparované), ktoré by inak videli len v lese 

a určite by sa nedali pohladkať. Voľnú diskusiu 

s ujom poľovníkom sme podložili rôznymi po-

ľovníckymi časopismi. Potom deti s  údivom 

chytali drsnú srsť vypchatého diviaka, líšky, 

srnky, jeleňa, kuny, rozlišovali kačice, bažanty, 

niekoľko vtákov a  s  úžasom pozorovali lebku 

medveďa.

Všetky tieto divé zvieratá ich očarili a  ešte 

dlho o nich rozprávali! MŠ-Bocianiky


