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A testület
27. üléséről

Z 27. zasadnutia
zastupiteľstva

A december 16-ra összehívott tanácskozás legjelentősebb napirendi pontja a 2017. évi községi költségvetés megtárgyalása és
jóváhagyása volt. A két héttel korábban elfogadott módosító javaslatok eredményeként a költségvetés összege 4.330 euróval
meghaladja a hatmilliót. Ebből 2,904 milliót tesznek ki a folyó
költségvetési bevételek, 1,8 milliót a tőkebevételek és 1,3 milliót a pénzügyi bevételek. Igaz, a két utóbbi összeg lényegesen alacsonyabb is lehet, ahogy azt Takács Zoltán pénzügyi bizottsági
elnök elmondta, mert jelenleg nem tudható pontosan, mekkora
összeg folyik be az ingatlanvagyon tervezett értékesítéséből, illetve lesz-e hitelfelvétel 2017-ben, s ha igen, milyen összegű. A kiadási oldalon a folyó kiadásokra 2,615 milliót különített el a községi hivatal, a tőkejellegű és pénzügyi kiadások mértéke pedig az
adott bevételtípusok beérkezésének függvényében alakul majd:
az előbbiek esetében 3,290 millió, utóbbiaknál 99 ezer euróval
számol a költségvetés.
A napirendi pont részeként a támogatott községi szervezetek költségvetését is jóváhagyta a képviselő-testület: a kisüzem
jövő évi pénzügyi kerete 170 ezer euró, a művelődési központé 93 ezer euró és a sportkomplexumé 58.500 euró lesz. A költségvetési intézmények részére előirányzott számok így alakultak: a magyar iskola 388 ezer, a szlovák 444 ezer és a szabadidőközpont 69 ezer euróból gazdálkodik az új évben. Haris József
polgármester egy képviselői kérdésre válaszolva elmondta még,
hogy a költségvetésben 110 ezer eurós tétellel megjelenő csatornázási munkálatok megkezdését az elhúzódó közbeszerzési eljárás késlelteti, véleménye szerint a folyamat 2017. első negyedévének végén lezárulhat.
Az ülés további részében a képviselők véglegesítették Kelemen
Attila POKER nevű vállalkozása részére a 2015 júniusában jóváhagyott adásvételi szerződést, mert a megállapodásnak megfelelően az ingatlanon felépült a vállalkozó nagyraktára.
A következő pontban a nyaralótelkek értékesítésének második
köréről szavazott a testület. Mivel a tavaly novemberi első versenypályázat résztvevői végül kevesebb parcellát vásároltak, ezúttal 76 telekre lehetett pályázni azonos feltételek mellett, január
17-i határidővel. Ezzel kapcsolatban Kelemen András megemlítette, hogy az önkormányzat a közösségi oldalakon is hirdethetné a telkek eladását.
Hátravolt még négy költségvetési kiegészítés jóváhagyása, melyek javarészt a sportkomplexum és a kisüzem megnövekedett
személyi kiadásait fedezik részben állami (8.238 euró), részben
saját, önkormányzati (22.305 euró) forrásból.
Az ülés végén két felszólalás hangzott el: először Pataky Erzsébet ismertette az iskolaügyi és kulturális bizottság döntését,
amely a 2017. évi Naszvadi Napok időpontját szeptember második hetének végére teszi, utána Haris József a gazdasági kilátásokat említve megjegyezte, hogy előreláthatóan jelentős többlettel
zárul a költségvetés 2016. évi mérlege.
Az alig egyórás 27. üléssel lezárult a megbízási időszak első
fele, a képviselő-testület január végén folytatja munkáját. A polgármester szokásához híven megköszönte a képviselők és önkormányzati dolgozók egész évi munkáját, egyúttal kellemes ünnepeket és sikeres új évet kívánt Naszvad minden lakosának.
Takács Zoltán

Najdôležitejším bodom programu zasadnutia zvolaného na 16.
december bolo prerokovanie a schválenie obecného rozpočtu na
rok 2017. V dôsledku pozmeňovacích návrhov schválených o dva
týždne skôr výška rozpočtu o 4.330 eur prekročila hranicu 6 miliónov eur. Z tejto sumy bežné príjmy predstavujú 2,904 milióna
eur, kapitálové príjmy 1,8 milióna eur a finančné príjmy 1,3 milióna eur. Platí však, ako poznamenal predseda finančnej komisie
Zoltán Takács, že posledné dve sumy môžu byť nakoniec podstatne nižšie, pretože v súčasnosti nie je presne známe, aká bude výška príjmov z plánovaného predaja nehnuteľností, resp. či si obec
v roku 2017 vezme úver, a ak áno, v akej sume. Na strane výdavkov sa na bežné výdavky vyčlenilo 2,615 mil. eur, kým výška kapitálových a finančných výdavkov sa bude vyvíjať v závislosti od plnenia príslušných príjmových položiek: v prípade prvých rozpočet počíta so sumou 3,290 mil. eur a finančné výdavky sú vo výške 99-tis. eur.
Súčasťou tohto bodu bolo aj schválenie rozpočtov príspevkových organizácií obce: pre Verejnoprospešné služby to bude 170tis. eur, pre Miestne kultúrne stredisko 93-tis. eur a pre Športové a turistické služby 58.500 eur. Čísla pre rozpočtové organizácie
sú nasledujúce: v novom roku bude maďarská škola disponovať
sumou 388-tisíc eur, slovenská 444-tisíc eur a Centrum voľného
času 69-tisíc eur. Starosta ďalej v odpovedi na poslaneckú otázku uviedol, že začatie kanalizačných prác, na ktoré sa v rozpočte vyčlenilo 110-tisíc eur, mešká pre verejné obstarávanie; podľa
jeho názoru by sa proces mohol uzavrieť na konci prvého štvrťroku 2017.
V ďalšom priebehu zasadnutia poslanci definitívne schválili
v júni 2015 predbežne odsúhlasenú kúpnopredajnú zmluvu s majiteľom firmy POKER Attilom Kelemenom, pretože podnikateľ
splnil podmienky dohody a na pozemku postavil veľkosklad.
V nasledujúcom bode zastupiteľstvo hlasovalo o druhom kole
verejnej obchodnej súťaže na predaj rekreačných pozemkov. Keďže účastníci novembrových prvých súťaží nakoniec kúpili menej
pozemkov, tentoraz sa záujemcovia mohli uchádzať za rovnakých
podmienok o kúpu 76 parciel v termíne do 17. januára. András
Kelemen v tejto súvislosti pripomenul, že by samospráva mohla
zverejniť predaj parciel aj na sociálnych sieťach.
Ostávalo ešte schváliť štyri rozpočtové opatrenia, ktoré sa prevažne týkali zvýšených osobných výdavkov Verejnoprospešných
služieb a športového komplexu, hradených sčasti zo štátnych
(8.238 eur), sčasti z vlastných, obecných zdrojov (22.305 eur.)
Na konci zasadnutia odzneli dva diskusné príspevky: najprv
Alžbeta Patakyová oznámila rozhodnutie komisie školstva a kultúry, ktorým sa v roku 2017 dátum Nesvadských dní presúva na
druhý septembrový víkend, potom Jozef Haris v súvislosti s vyhliadkami hospodárenia spomenul, že obec pravdepodobne uzavrie rok 2016 so značným rozpočtovým prebytkom.
Sotva hodinové 27. zasadnutie ukončilo prvú polovicu volebného obdobia, obecné zastupiteľstvo bude opäť zasadať koncom
januára. Ako po iné roky, starosta obce sa i tentoraz poďakoval
poslancom aj zamestnancom samosprávy za celoročnú prácu
a všetkým obyvateľom Nesvád zaželal príjemné sviatky a úspešný nový rok.
Zoltán Takács
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Csemadok visszatekintés
A szervezet 2016-os tevékenységének értékelését a hazai rendezvényekkel kezdeném, amelyeket a Csemadok helyi szervezete önállón
vagy más szervezetekkel közösen szervezett meg. A közös bennük,
hogy idehaza, Naszvadon kerültek megrendezésre.
Pici csalódással kezdődött a tavalyi év, amikor az elmúlt évtizedekhez képest gyér érdeklődés volt a 47. alkalommal megrendezésre kerülő Vince-bál iránt. Kevesen jöttek el, de elmondható, hogy
ennek ellenére a bál színvonala megtartatott és az ott lévők elmondása szerint jó hangulatúra sikeredett. A vezetőségi ülésen a kiértékeléskor több elhangzott vélemény alapján elmondható, hogy általánossá vált községünkben az alacsony látogatottságú bálok száma ugyanúgy, mint a különböző rendezvények iránti mérsékelt érdeklődés. Általános véleménnyé nőtte ki magát az a tény is, hogy hazai érdeklődőkkel nem tudjuk az elkövetkezendő időben megtölteni
a kultúrházat, így ki kell tárni kapuinakat a nem naszvadiak előtt
is. Meg kell őket szólítani és akkor
talán rentábilis lehet egy-egy rendezvény.
Bizonyíték erre a 6. alkalommal
megrendezett Csemadok Ifjúsági
Farsangi Bál, mely 250 eladott belépőjegyével messze meghaladja
a naszvadi átlagot, ami a bálozók
számát illeti a farsangi időszakban. A környék fiataljai előszeretettel jönnek Naszvadra, a hét évvel ezelőtt megálmodott és sikeresen megszervezett rendezvényre. Az akkoriban még egyedinek
számító rendezvénynek természetesen akadtak követői a környező
településeken, de a Csemadok vezetősége a fiatal vezetőségi tagokkal
együtt úgy látja, hogy még egy ideig fenntartható ez az érdeklődési
láz. Persze tenni kell érte, újabb és újabb ötletekkel gazdagítani a szórakozási lehetőséget. Ezért is kerül sor 2017-ben a helyszínváltozásra. A 450 főt befogadni képes Agrorent kultúrteremben kerül megrendezésre a 7. Ifjúsági Csemadok Bál, és mire e lapot a kedves olvasó
kézhez kapja, már biztosan telt házasnak lesz mondható, mert időközben az összes belépőjegy elkel.
Március derekán társszervezőként vettünk részt az 1848-as szabadságharc és forradalom tiszteletére rendezett emlékünnepség kivitelezésében, amely a megszokott módon a helyi művelődési központ nagytermében kezdődött, majd a Csemadoknál elhelyezett
kopjafánál folytatódott. Míg a kultúrházban a műsor első részét
szépszámú közönség tekintette meg, addig a kopjafa koszorúzásánál már nagyon megcsappant az érdeklődők száma. Ennek következtében a műsor záróakkordját, a nemzeti himnuszunkat már csak
hozzávetőlegesen száz fős csoport énekelte. A nemzeti ünnepeinkről
való megemlékezés alapvető kötelessége szervezetünknek, így a jövőben is elsőrangú feladatként kell tekinteni ezekre az eseményekre attól függetlenül, hogy a látogatottság és minőség hullámzó lehet
– néha pozitív, néha pedig negatív csúcsokat fog döntögetni.
Már nyugodtan említhető hagyományos műsorként a táncos,
zenés, kézműves foglalkozásokkal tűzdelt egész napos rendezvényünk, a „Tánc világnapjának tisztelgünk”, amit nyolcadik alkalommal rendeztünk meg. A rendezvényre a környező települések –
Imely, Ógyalla, Érsekújvár, Perbete, Nagykér és testvértelepülésünk,
Nagyigmánd tánccsoportjainak, népművészeinek részvételével került sor. A program keretében a délelőtt a kézműves foglakozásokról
szólt, délután pedig a táncé lett a főszerep. Az egyes csoportok először a színpadon, majd a táncházban már mindenki együtt a táncparketten ropta – beleértve a műsorra ellátogató és táncolni vágyó
közönséget is. Olyan rendezvény ez, ahol gyermekeink, népművé-

szeti csoportjaink és a környező települések csoportjai között baráti, szakmai kapcsolatok alakulnak ki. Az elmúlt évek tapasztalata ezt
többszörösen bizonyította már.
Május végén, június elején, a megszokott időben került megrendezésre községünk talán legnagyobb volumenű és legösszetettebb
rendezvénye, mely szinte teljes mértékben Csemadok-rendezvény
(segítőtárs a munkálatokban a Novum Naswod havilapot is kiadó
Naszvadiak Polgári Egyesülete). Talán nem túlzás, ha igényesnek,
sokoldalúnak és szervezettnek minősítem a rendezvényt, hiszen az
idelátogatók döntő többsége így látta a tíz napos rendezvényt. A képzőművészek már szinte hazajönnek, Naszvadon otthonosan mozognak, mert többségük már évek óta visszatérő vendég. Az alkotótáborban a hangulat családias, az idelátogató művészek az egyes hiányosságok – elsősorban technikai berendezések hiánya – ellenére is
derűlátóak a jövőt illetően. 2016ban az elnyert pályázatnak köszönhetően első alkalommal sikerült elérni, hogy a művészi pályán éppen csak induló generáció is részt vehetett a táborban és
együtt alkothattak a már tapasztalt és elismert művészekkel. Ezt
természetesen 2017-ben is szeretnénk folytatni. A fesztivál elengedhetetlen zenei része annak
ellenére, hogy nagyon sok pozitív hozzászólás, köszönetnyilvánítás volt olvasható a rendezvény
Facebook-oldalán, nem hozta meg az elvárt bevételt, és mivel már biztosan tudható, hogy
a 2017-es évre nem lesz pályázati lehetőség, így nagy valószínűséggel ez a rész idén teljesen elmarad.
Júliusban „Hagyományőrző hétvége” volt a Csemadok-klubban,
ahol a néptánciskola legfiatalabb növendékei élvezhették a hagyományőrző tevékenységek adta lehetőségeket. A gyermekek és a szülők élvezték a táncot, a sok-sok zenét, a kézműveskedést, és talán
a legfontosabbat, a csoportos foglalkozást, mely a gyermekek lelki világát bizonyára pozitív irányban befolyásolja. Útmutató nekik a másik tisztelete és az alkalmazkodás alapszabályait is játékos, eseményekben és minőségében gazdag környezetben sajátíthatják el.
Augusztusban ismét nemzeti ünnepeink egyikének tisztelegtünk a „Szent István-nap és az új kenyér ünnepe“ címmel fémjelzett,
egész estét betöltő műsorral. Felállíttattuk a főtéri nagyszínpadot,
de a rossz időjárás miatt végül a kultúrházban került megrendezésre úgy az ünnepi rész, mint az azt követő rockopera, amelyet az Érsekújvári Rockszínpad mutatott be.
Októberben a Csemadok égisze alatt működő Mécs László Irodalmi Kör szervezésében a „Kire ütött ez a gyermek” című esztrádműsor került bemutatására, ekkor a helyi alapiskola tanulói számára. A műsorban három generáció lépett színpadra, egyes esetekben
egy-egy családból a színpadon állt az unoka, a szülő és a nagyszülő is.
Novemberben a hagyományos „Dalolj, táncolj velünk” című népdalesten szórakozhatott a közönség, akik nagyon kevesen voltak.
Nagyon kevesen érdeklődnek a szervezet munkája iránt. Talán már
az ötödik eseménynél említem a tényt, hogy ismét kevesen voltak.
A vezetőség minden egyes rendezvény után az okokat keresi, de sajnos nem találunk kielégítő válaszokat, nincs magyarázat a kirívó közönyre, mely napjainkban jellemző ránk, Naszvadon élőkre.
Szintén novemberben, immáron második alkalommal került
megrendezésre a „Katica-bál”, melyet a Viza citerazenekara kezdeményezésére szerveztünk meg 2015-ben. Egyedisége a bálnak, hogy
a napjainkban megszokott tánczene mellett népzenére is táncolhatfolytatás a 4. oldalon
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tak a bálozók. Elmondásuk szerint ez külön élmény volt mindenkinek. Az első rendezvény annak apropójából született, hogy 2015-ben
ötven év telt el azóta, hogy szervezett formában megszólalt a citera
Naszvadon, megalakult az első citerazenekar. Az évfordulóra megszervezett rendezvényt az előző évi sikeren felbuzdulva már hagyományteremtő céllal folytatták fiataljaink. A szervezési munka gyümölcse a sikeres második Katica-bál volt.
Az évzáró közgyűlésre decemberben került sor, melyen
felsorolásra kerültek a 2016os évben történtek, és bemutatásra került a következő,
a 2017-es év ütemterve is.
Saját rendezvényeinken kívül természetesen hazai felkéréseknek is eleget tettünk.
Irodalmi színpadunk állandó
részvevőként ott volt minden
jubiláns műsoron, népművészeti csoportjaink a nyugdíjasklub meghívásának eleget téve részt vettek a májusfaállításon, a szüreti felvonuláson, és citerásaink az egyes
külső helyszínekre is elkísérték őket.
Hogy a sok gyakorlás eredményét más közegben, más közönségnek is megmutassuk, és hogy ezzel is terjesszük kultúránkat, hogy
képviseljük községünket a nagyvilágban, a lehető legtöbb külsős felkérésnek is eleget tettünk. Csoportjaink szinte havi rendszerességgel
látogattak el különböző helyszínekre, falunapi műsorokra, népművészeti fesztiválokra.
2016-ban kevés lehetőség volt versenyeken részt venni, de ahol
megjelentünk, ott siker koronázta a befektetett munkát. Szervezetünk történetében Szabó Julcsi révén először sikerült olyan magasságokba emelkedni, mint a „Fölszállott a páva”
országos népzenei vetélkedő. Csengő hangjának köszönhetően egészen a középdöntőig jutott, így a televízió képernyője előtt izgulhattunk sikerének. Julcsi pályafutása is a helyi Csemadokban kezdődött, itt terelték jó irányba. Sikereiről a jövőben bizonyára még sokat hallunk.
A felsorolt rendezvények, fellépések, események a kemény és kitartó munka nélkül nem
jöhettek volna létre. A szervezési feladatokat
a húsztagú vezetőség végzi. Havi rendszerességgel találkozunk és a vezetőségi üléseken tervezzük meg mindig a következő hónap eseményeit, de a már megrendezett eseményeket is kiértékeljük. Népművészeti csoportjaink is a rendszeres próbáknak köszönhetik azt a színvonalat, amit
i az utóbbi
óbbi években
é kb
elértek. Heti rendszerességgel, minden péntek este találkozik a Búzavirág éneklőcsoport, a Sústya citerazenekar és Bedecs Ilona vezetésével készülnek az egyes kihívásokra. A közel negyvenfős csoport
már évtizedek óta tartja a kiemelkedő színvonalat, évek óta a legjobbak között tarják őket számon a népművészettel foglalkozó szervezetek. Néptáncosaink három korcsoportban szombat délelőttönként
Malomsoki István és Nóra vezetésével tanulják az újabb és újabb koreográfiákat. A néptáncoktatás bevezetésének köszönhetően napjainkban is negyvenfős gyermeksereg látogat a Csemadok-klubba minden
szombat délelőtt. Míg az éppen soron lévők a táncteremben gyakorolnak, addig a többiek kihasználva a játékterem adta lehetőségeket játszanak, szórakoznak, akárcsak az őket elkísérő szülők.
Vasárnap a kora délutáni órákban gyakorol a Viza citerazenekar,
Dobosi Tamás vezetésével. A fiatal csapat a hagyományos citerahang
megszólaltatása mellett újszerű hangzásban is gyakorolja a szebbnél
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szebb nótákat, amelyeket természetesen el is énekelnek fellépéseinken.
Mint az látható, a klubhelyiség kihasználtsága inkább a hétvégékre összpontosul. A hét első napján a Mécs László Irodalmi Kör tagjai
veszik birtokba a klubhelyiséget. Itt tervezik a különböző fellépési lehetőségeiket, valamint készítik az újabb és újabb esztrádműsorukat.
A Novum Naswod havilap szerkesztősége szintén havi rendszerességgel él a klub nyújtotta lehetőséggel. Mindezeken túl egy-két alkalommal az MKP helyi alapszervezete is
a Csemadok helyiségeiben tartja éppen soron következő gyűlését. Nem
rendszeresen, de számos alkalommal a Csemadok ifjúsági csoportja is
használja a klubhelyiséget, egyszerűen csak közös szórakozás végett vagy
éppen szervezett szórakoztató versenyek szervezéséhez. Mindezek alapján elmondható, hogy a klubhelyiség
kellőképpen, hasznosan van kihasználva, teljesíti a hozzá fűzött elvárásokat.
Ahhoz, hogy a felsorolt rendezvények, fellépések létrejöhessenek,
a már említett csoportvezetőkön túl
közell százhúsz
dolgozó
egyén munkája is szükséges, akik
kö
á hú aktívan
kí
d l
nem restek szabadidejük egy részét a kultúráért, a kulturális élet
szimbolikus oltárán feláldozni.
Ahogyan az látható a visszatekintésben, a 2016-os év is aktivitások sokaságával telt el, és ugyanez várható a 2017-es évben is. Az idei
év a versenyek éve lesz, de emellett nagyvonalú terveket is szövögetünk. Nyáron a szlovéniai magyar közösség meghívásának igyekszünk majd eleget tenni, legalább két helyszínen akár egy egész estét
betöltő műsorral, mint azt tettük két éve az erdélyi körúton. Ősszel
a svájci magyarok szövetségének vendégei lehetünk, ahová már élő
meghívásunk van.
A távoli kiruccanások mellett jut idő
testvéri és baráti településeinkre is elvinni a begyakoroltakat, de új kapcsolatok kialakításán is munkálkodunk.
A 2017-es év talán egyik legfontosabb feladata, hogy
megpróbáljuk viszszahódítani a közönséget az egyes
rendezvényeinkre,
hogy minél
d é i k h
i él többen
öbb éérezhessék,
h é hogy sokrétű, komoly munka folyik a Csemadok Naszvadi Alapszervezetében. Önt,
kedves naszvadi lakos, aki nem vesz részt közvetlenül a munkánkban, arra kérjük, buzdítjuk, hogy minél több alkalommal látogasson
el rendezvényeinkre, támogassa részvételével a munkánkat.
Végezetül egy felhívás Önhöz, kedves olvasó:
Kérjük, támogassa adójának 2%-val a Csemadok Naszvadi Alapszervezetét. Bizonyára tudja, hogy ez az egyetlen olyan, az államkasszába irányuló összeg, aminek a sorsáról Ön dönthet.
Csak annyit kell tennie, hogy munkáltatójánál jelzi, kit kíván támogatni adójának 2%-val. Ha bővebb tájékoztatásra van szüksége, kérem, látogassa meg szervezetünk könyvelőjét, pénztárosát Lábsky Ivettet a főtéri ruhás üzletében. Ott juthat megfelelő nyomtatványokhoz is. A szervezet nevében előre is köszönöm!
Dobosi Róbert, elnök
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Naszvadiak...
Németh Gyula:

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

Naszvadiak exodusa

A második világháború vérzivatarát követően is még további bő, három-négy vészterhes esztendő szakadt a trianoni határokon újra kívül rekedt, ismét dél-szlovákiaivá lett magyarság
nyakába. Az 1944. december 21-én Debrecenben megalakult,
Dálnoki Miklós Béla vezette ideiglenes magyar kormány két nappal megalakulása után kéréssel fordult Moszkvához, hogy a szövetségesek közöljék a Magyarországgal kötendő fegyverszünet
feltételeit. A londoni csehszlovák kormány (teljes egyetértésben
a Moszkvában tartózkodó Gottwald vezette kommunista emigrációval) szerette volna a békeszerződés feltételei közé felvetetni a csehszlovákiai magyaroknak a München előtti határai között
újraszerveződő, terveik szerint homogén szláv államából való
egyoldalú kiutasítását, de ezt a szövetséges nagyhatalmak képviselői elutasították. A magyar fegyverszüneti egyezményt 1945. január 20-án írták alá, ennek értelmében Magyarországnak katonailag és közigazgatásilag ki kellett ürítenie mindazokat az 1938
előtt Csehszlovákiához, Romániához és Jugoszláviához tartozó
területeket, amelyeket a két bécsi döntés alapján, illetve katonai
erővel csatolt vissza 1938-1941 között. A győztes nagyhatalmak
1945. május 7-én annullálták a két bécsi döntést, azaz azokat viszszamenőlegesen érvénytelenné nyilvánították. Miután Csehszlovákia az 1945. július-augusztusi potsdami konferencián sem kapott nagyhatalmi engedélyt a magyar kisebbség egyoldalú kitelepítésére – eltérően a németekétől –, Beneš köztársasági elnök rendeletek sokaságával (az elhíresült Beneš-dekrétumok) tette szinte
teljes egészében jogfosztottá a csehszlovákiai magyarságot. A tárgyilagosság kedvéért azonban hozzá kell tenni, hogy azok Szlovákia területén, vagyis az itt élő magyarságot illetően a Szlovák
Nemzeti Felkelés idején konstituálódott Szlovák Nemzeti Tanács
rendeletei alapján kerültek gyakorlati megvalósításra. Elkezdődött tehát a dél-szlovákiai magyarság, köztük a naszvadiak éveken át tartó exodusa, kényszerű, tömeges vándorlása és megalázása. Előbb a belső (csehországi) kényszertelepítésekkel (deportálások), a vagyonvesztés és kitelepítés alól (elvileg) mentességet jelentő, úgynevezett reszlovakizációval, valamint a Magyarországtól kikényszerített lakosságcsere (szlovákiai magyarok kitelepítése, magyarországi szlovákok repatriációja) egyezménynyel. A tematikával foglalkozó szakirodalom szerint a szlovákiai magyarok csehországi és magyarországi telepítési veszteségei
együttesen meghaladták a százezret, a maradás reményét (!) kínáló reszlovakizációt pedig több mint négyszázezren kérelmezték.
A deportálás ugyan nem, de a kitelepítés az én családomat is
közvetlenül érintette. Pár hónappal e szomorú események befejezése után születvén, közvetlen élményem nem lehet ezzel kapcsolatban. Cseperedvén azonban anyám kitelepített testvéreinek,
Örzse nénémnek, Gizi nénémnek, Péter bátyámnak és Sanyi bátyámnak nevei, meg anyám akkor már özvegyen kitelepített nevelőanyja, Barta öreganyám alakja viszont már vissza-visszarémlik ezen időszak otthoni beszélgetéseiből. Gyerek voltam még, az
ötvenes években valamikor, s így csak foszlányokat őriz emlékezetem arról, ahogy a Boldogasszonyfára kitelepített Örzse nénémet, néhai jóanyám idősebb testvérét vártuk haza az első látogatásra. Itthonlétéből, anyámhoz hasonló, parasztszoknyás alakján túl másra nem is nagyon emlékszem. Még talán arra, hogy
anyámmal, apámmal, meg nővéreimmel együtt megsirattuk örömünkben a megjöttét is, meg sírtunk akkor is, amikor néhány
nap múlva visszaindult. Úgy emlékszem, egy-két évre rá még hazalátogatott egyszer, aztán vele már sohasem találkoztam. De ma
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is őrzöm néhány idős, göcsörtös parasztkezével írott, anyáméknak címzett levelét, húsvéti, karácsonyi üdvözlőlapját. Úgy tudom, a molványhidi temetőben van eltemetve. Gizi nénémmel,
Sanyi bátyámmal, Péter bátyámmal meg családjaikkal aztán már
gyerekként is, meg felnőttként is gyakrabban találkoztam. Az
előbbi kettő a Komárom melletti Csémen, tehát az otthonhoz közel telepedett meg évekkel a kitelepítés után, Péter bátyám pedig
vasutasként, a Szigetvár melletti Molványhidon, Baranyában maradt. Persze, ma már nekik is csupán csontjuk porlad a csémi, illetve szigetvári temetőkben. S családjaik, vagyis unokatestvéreim,
s azok gyermekei, meg unokái élnek az egyik, illetve a másik régióban. Egykori lakodalmak, temetések képei jelennek meg őket
idézve, ahogy e gondolatokat fogalmazom, ám ahogy múlnak az
évek, egyre ritkábban találkozunk...
Sok év elszaladt közben, s rokonaim magyarországi létén túl
egyszerű, mindennapi földi halandóként, sokáig nem foglalkoztam én különösebben a kitelepítés meg a kitelepítettek tematikájával. Mindaddig, amíg nagyjából egyidőben, egyrészt levelezni
nem kezdtem a Bácsbokodon élő Lebó Sándorral, apám egykori iskolatársával, a kitelepített naszvadiak „mentorával”, másodjára pedig; amíg nem találkoztam Maráz László Megbékélés című
rádiós dokumentumműsorával, majd nem sokkal később magával Maráz Lászlóval is. Megdöbbentett és rádöbbentett valamire ez az összeállítás, meg a szerzőjével való személyes találkozás.
A kisebbségi kultúrában, a kisebbségi politikában dolgoztam már
folytatás a 6. oldalon
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akkor, meg még azután is hosszú ideig, s szárnyait bontogató fiatal publicistaként e dokumentumműsor kapcsán Maráz Lászlóval
készített interjú lett, azt hiszem, publicisztikai munkásságom első
komoly, mélyreható megnyilvánulása. S innét datálható az én igazi kapcsolatom is a Bács-Kiskunba, illetve Magyarország egyéb
régióiba, Somogyba, Baranyába, meg a Nyíregyháza környéki tanyavilágba kitelepített naszvadiak sorsával. Csávoly volt e települések közül az első, ahová az akkori Pallas Lapkiadónál dolgozó barátaim, Tóth Ernő meg Stenczer Ferenc jóvoltából és társaságukban eljutottam. És máig tisztelt barátom, a szintén kisebbségi sorsú, csak éppen bunyevác Mándics Mihály, azóta is az én
atyai Miska barátom, e szomorú tematika személyes megélője és
avatott ismerője volt az első, akit ebben a régióban személyesen
megismertem. Ekkor jártam első ízben Lebó Sándor bácsbokodi
portáján is. Nagyon sokat jártam, járok vissza azóta ezekbe a régiókba, sok embert, emberi sorsot volt alkalmam megismerni. És
ne tűnjék szerénytelenségnek, de azt hiszem, életem meghatározó
részévé vált ezeknek a sorsoknak, életutaknak a számontartása,
nyomon követése. Megtisztelő számomra, hogy tehettem, tehetek valamit azért, hogy ezek az emberek, legyen szó akár e meghurcoltatások még élő elszenvedőiről, akár azok leszármazottairól, újra érezhetik, hogy szülőföldjük, őseik szülőföldje ma is sajátjaként tartja számon őket. S otthon lehetnek újra Naszvadon,
érkezzenek bármikor is!
Szomorú évforduló kapcsán íródnak e sorok. Idén van hetven
esztendeje annak, hogy az első három nagy transzport 1947 janu-
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árjában elindult (amennyiben valósak az elsődleges adataim) öszszességében 326 naszvadi családdal – 1.128 személlyel, embertelen körülmények közepette az érsekújvári vasútállomásról a csehországi ismeretlenbe. Majd ugyanezen esztendő nyarán és őszén
(és még az 1948-as évben is) számtalan transzport indult el ugyanazon érsekújvári vasútállomásról, 580 naszvadi családdal – 2.683
személlyel egy másik, magyarországi ismeretlen felé. E számokból megállapítható, hogy a deportáció a naszvadi magyar nemzetiségű lakosság 24,37%-át, a kitelepítés pedig, 57,97%-át érintette.
A harmadik, s most, hogy e tematikát behatóbban tanulmányozom, számomra a legalattomosabbnak tűnő intézkedésről, az ún.
reszlovakizációról pillanatnyilag még nincs konkrét, Naszvadot
illető számszerű adat a birtokomban, de ha a különböző szakirodalomból az akkori Ógyallai járás reszlovakizációs átlagszámát
veszem, ami 55%, akkor a három összegeként 137,34% jön össze!
Ami éppen a reszlovakizáció alattomos, illúziókeltő voltát húzza erősen alá. Vagyis, hogy a reszlovakizációs kérelem benyújtása messze nem jelentethette az ígért, biztos menekülését a kérvényezőnek, sem a deportálástól, sem a kitelepítéstől!
Most, hogy e sorokat papírra vetettem, elgondolkodtam, mint
már annyiszor; a három embertelen intézkedés közül melyik is
volt a legembertelenebb? Meg hogy – állítólag – az idő minden
sebet begyógyít. Őszintén mondom, most sem tudom a választ
egyikre sem...

Karácsonyvárás az oviban
A karácsony a békesség, meghittség, szeretet ünnepe. Ki is várná jobban eljöttét,
mint a legifjabb korosztály, hiszen elmaradhatatlan velejárója az ajándékozás is.
Az ovisoknál is elkezdődött a visszaszámlálás. Az adventi ünnepséggel vette kezdetét, melynek évről-évre rendszeres résztvevői vagyunk. A főtéren rendezett gyertyagyújtásnál verssel, dallal, tánccal színesítik
a műsort a gyerekek. Ezt követően az oviban megrendezésre került a várva-várt Mikulás ünnepség, melynek – idén első ízben
– a szülők is résztvevői lehettek, és megörökíthették csemetéik ragyogó arcát a műsort
követő ajándékozásnál, azaz a csomagok
kiosztásánál. A gyerekek emlékezetében
valószínűleg sokáig megmarad a Mikulással való közös tánc élménye is.
Az alapiskolás diákok Mikulás-műsorán az ovisok már nem szereplőként, hanem nézőként vettek részt. Örömmel látták viszont
egykori játszótársaikat, figyelemmel kísérték szereplésüket, és
ügyességükért tapssal jutalmazták őket. Meghívást kaptunk a másodikos diákok által előadott betlehemes játék megtekintésére is,
ahol az ovisok megismerkedhettek a kis Jézus születésének történetével.
Közvetlen az ünnepek előtt került sor a fenyő feldíszítésére, természetesen a gyerekek közreműködésével. Ezt követően felelevenítettük a karácsonyi szokásokat, mégpedig a megterített asztalnál,
ahol a gyerekek mézeskalács és ostya csipegetése közben elmesélhették, mint ünnepelnek családi körben. Már csupán a karácsonyi
ünnepségsorozat legörömtelibb pillanata maradt hátra, mégpedig
a fenyő alatt található csomagok bontogatása. Az előkerülő játékokat örömmel vették birtokukba és helyezték használatba.
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A vidám arcok láttán felmerült a gondolat: remélhetőleg sosem
tűnik el arcukról a mosoly, szívükből a jóság és szeretet.
Kisgólya Óvoda

ANNO...
* Naszvad (Komárom.) kántor-segédtanitót keresek. Fizetése egy polgári évre 150 frt, ágynemün kivül teljes ellátás. Jó hangja legyen, temetni tudjon, orgonálásban jártas
legyen. Az állás azonnal elfoglalható, de szelid jó modoru
és tiszteletteljes legyen. Kelt Naszvad, 1894 jan. 7. Pataky
György, kántor és főtanitó.
(Néptanitók Lapja, 1894. január 13.)
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Szomszédolás
Vrábel Sándor, az ógyallai alapiskola nyugdíjas tanítója így nevezte azt, amikor ellátogatunk szűk hazánkban csak két településsel arrébb, hogy megismerkedjünk az ott élő emberekkel, azok kultúrájával, múltjukkal, történelmükkel, esetleg híres személyiségeikkel. Ezt tettük mi is, amikor elhatároztuk, hogy Sanyi bácsi kedves meghívására részt veszünk a X. Nemzetközi Műveltségi Vetélkedőn „Ógyalla szülöttje: Feszty Árpád” címmel.
A verseny az ógyallai alapiskola szervezésében idén már tizedik
alkalommal került megrendezésre a Feszty Hét keretében. A tíz
év alatt az elvetett mag terebélyes fává vált, és 2007-től a verseny
nemzetközi szintre emelkedett. A négytagú zsűriben foglalt helyet Ökrös Mariann, a Feszty-körkép elnöke, Györgyné Rabi Lenke a dél-komáromi Jókai Mór Könyvtár nyugalmazott igazgatója, Mgr. Vrábel Tünde, Phd. magyar és történelem szakos tanár és
a zsűri elnöke, Görbe Márk budapesti művészettörténész. A jubileumi vetélkedőn tizenkét település tizennégy csapata versenyzett.
Idén először „A magyarok bejövetele” című körképnek otthont
adó Ópusztaszer is képviseltette magát a versenyen. A Feszty baráti köréhez tartozó Pósa Lajos költő hagyatékát ápoló iskolák közül a bátkai alapiskola tanulói jöttek el, akik egy kiállítást is hoztak
magukkal „Feszty és Pósa barátsága ma is él” címmel.

csapatával, akiket végig szorongatott a naszvadi csapat – Simonics
Réka 7.oszt., Mikulec Amina 8.oszt. és Kovács Noémi Katinka
9. osztályos tanulók. A háromtagú csapat az előkelő 3. helyen végzett. A lányoknak nagyon megtetszett a verseny, jól érezték magukat, és elhatározták, hogy jövőre is elmegyünk.
Az ünnepélyes eredményhirdetésre és a díjak átadására a Feszty
emlékszobában került sor. Itt említeném meg, hogy mára már az
itt található tárgyak, iratok, könyvek, fotók, festmények és reprodukciók gyűjteménye több mint 200 darabból áll. Nagy élmény
volt ezt látni és megtapasztalni, hogy Sanyi bácsi és az ógyallaiak
milyen lelkesen ápolják, őrzik és bővítik a híres festő szellemi hagyatékát.
Mgr. Miskolczi Melinda

A nagyon kreatív, többfordulós vetélkedő első részében minden
csapat hozott egy csipetnyi „hazait”, egy ötperces prezentáció keretében. A bemutatók során nemcsak neves személyiségeket ismerhettünk meg, hanem egy-egy település történelmével is megismerkedhettünk. A mi csapatunk Lebó Sándort, Naszvad egyik díszpolgárát és a sústyázás mesterségét mutatta be a jelenlevőknek. A jól
sikerült „versfaragás” sok vidám percet szerzett a versenyző csapatoknak. A Feszty-szalon és a Pósa-asztal című részben a csapatoknak egy rövid bemutatkozó idézet alapján kellett felismerniük azt
a személyt, aki a baráti körökhöz tartozott. Így ismerkedtünk meg:
Pósa Lajossal, Jókai Rózával, Feszty Árpáddal, Dankó Pistával és
Lányi Gézával. A versenyző tanulókat próbára tette a lassan feledésbe merülő szólások és közmondások kitalálása és azok értelmezése. A puzzle-szerűen feldarabolt festmény hiányzó részének
megoldása nem jelentett gondot a csapatoknak. A vetélkedő befejező részében a honfoglalás témáját minden csapat kiválóan oldotta meg. Az utolsó néprajzos feladat a széna begyűjtésével és a kaszálással volt kapcsolatban.
A végig fej-fej melletti küzdelemben nagy csatát vívott a tavalyi
győztes búcsi Katona Mihály AI az ógyallai Feszty Árpád AI „A”
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Pre dušu
Akokoľvek by sme sa rozhodli charakterizovať dnešný svet, jedno slovo, ktorým by sme ho určite necharakterizovali je slovo radostný. Dnes je vo svete veľmi málo radosti. Minimálne u nás, dospelých ľudí. Deti sa vedia radovať nefalšovane a úprimne z mnohých vecí. Mohli sme tak vidieť nedávno na Vianoce. Keď si otvoria darček a nájdu tam presne to, čo očakávali, veľmi sa tešia.

Novum Naswod
je len naháňanie sa za vetrom. Akokoľvek bol múdry, nebol radostný a šťastný, lebo poznal, koľko mrzutosti a trápenia je okolo neho
a čím viac vedel, tým viac bola bolesť v jeho srdci.
Takže Šalamún skúsil opak. Kazateľ 2 kapitola hovorí: „Povedal
som si: Nože, skúsim to s radosťou, užívať dobré veci...” Šalamún začal piť víno a jesť jedlo aké sa mu len ráčilo, začal si ako sa hovorí užívať, podujal sa na veľké veci – vystaval si domy, záhrady, vinice, sady, kúpil otrokov a otrokyne, obrovské stáda dobytka, nahromadil striebra a zlata, spevákov a speváčky a nakoniec aj mnoho žien. Prevýšil každého, kto bol pred ním aj po ňom. Čokoľvek

Čím viac máme, tým menej
sa vieme skutočne tešiť
Alebo tam nájdu niečo ešte lepšie, o čom ani nesnívali, vyobjímajú svojich rodičov a tešia sa z daného darčeka. My, dospelí, to
máme ťažšie. Je veľmi málo vecí, ktoré nás vedia urobiť radostnými. Väčšinou chodíme po svete a máme zachmúrené tváre. Prečítame si noviny, a nič dobré tam na nás nečaká. Zapneme si televízor, správy a zasa sú tam len samé negatívne veci, ktoré ani reportáž o šteniatkach na záver nezachráni. Ideme po ulici a vidíme znova tie isté zachmúrené tváre, sedieť v autobuse, v električke, na ulici, v obchode. Ako keby už na svete neexistovala radosť. Niekedy
si myslíme, že na to máme aj právo sa neradovať. Veď predsa tých
dôvodov na radosť až tak veľa nie je. Myslíme si, že ak by sme toho
mali v živote viac, ak by sme predsa mali na jednu alebo dve dovolenky do roka, na jedno auto, na to, aby sme mohli čo to usporiť...,
že vtedy by sme mali dôvody byť radostní. Aká je však pravda?
Mnohokrát, aj keby sme mali luxusné Ferrari, veľkú jachtu pri stredozemnom mori, vilu na pobreží Floridy, štyri zdravé deti, hodinky s vodotryskom a bieleho jednorožca v stajni, tak aj tak by sme
asi stále nemali až tak veľa radosti. Je to paradox dnešnej doby, že
človek čím viac má, tým menej sa vie skutočne tešiť a radovať. Samozrejme, že tie vyššie spomenuté veci by nás tešili, ale nebola by
to radosť, ktorá by nás skutočne dokázala naplniť.
Existoval v histórii ľudstva jeden muž, ktorý sa rozhodol podrobiť radosť detailnému prieskumu. Volal sa Šalamún a dal si za úlohu nájsť zmysel a pôvod radosti. Potreboval na to 12 kapitol v Biblii, celý svoj život a strašne veľa sklamaní a škaredých pádov. Postup jeho výskumu bol veľmi zaujímavý. Najprv sa rozhodol nájsť
radosť skrze múdrosť a poznanie. V Biblii v knihe Kazateľ v 1 kapitole čítame: „Zaumienil som si poznávať múdrosť a poznať pochabosť a bláznovstvo. Spoznal som, že aj to je len honba za vetrom.
Lebo kde je mnoho múdrosti, tam je mnoho mrzutosti a kto rozmnožuje poznanie rozmnožuje bolesť.” Šalamún zistil zarážajúcu skutočnosť. A to, že čím viac vie, tým viac sa trápi a zažíva bolesť. Čím
má väčšie vedomosti, tým je viac mrzutý z vecí, ktoré spoznáva
a uvedomuje si ich. Šalamúnova múdrosť nebola len tak hocijaká. Biblia nám o ňom hovorí, že múdrosť dostal priamo od Boha
ako dar. Napriek takejto múdrosti a poznaniu Šalamún radosť neobjavil. V našej dobe by Šalamún možno vychodil pár vysokých
škôl, spravil doktorát, potom spravil docentúru, stal sa profesorom
a dekanom univerzity. Pôsobil by vo viacerých vedeckých celosvetových komisiách, bol by čestným profesorom na najsolventnejších univerzitách sveta, publikoval množstvo kníh, prispieval do
časopisov, nakoniec by boli po ňom pomenované viaceré univerzity, dostal by návrh na Nobelovu cenu, ktorú by s prehľadom získal. A nakoniec vlastne po ňom pomenovali Šalamúnove ostrovy,
čo je už poriadne ocenenie. Takto nejako by to vyzeralo, keby žil
dnes. Napriek tomuto všetkému Šalamún prišiel na to, že to všetko
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si jeho oči zažiadali, neodmietol im. To sú doslovné slová z Biblie.
Ako však končí táto časť? Šalamún hovorí: „Ale... Vtedy som obrátil pozornosť na všetky diela, ktoré moje ruky vykonali a na námahu,
ktorú som vynaložil na ich vykonanie a hľa – to všetko bola márnosť
a honba za vetrom; z ničoho niet úžitku pod slnkom.” Takže ani toto
mu nevyšlo. Akokoľvek si užíval a doprial tej pozemskej radosti,
šťastia, blaha a dostatku v každej oblasti, radosť jednoducho nenašiel. Bolo to pre neho znovu ako naháňanie vetra... skúste chytiť
vietor.... Zistil, že všetko to je márne a zbytočné. Že nič nemá trvalý úžitok pod slnkom, na tejto zemi a nič ho nedokáže naplniť a dať
mu trvalý pocit radosti.
Zatiaľ to, čo píšem vyzerá ako skvelý návod na depresiu. Aj Šalamún možno už upadol do depresií. Nakoniec ale vo všetkom
v tom svojom životnom hľadaní Šalamún prišiel k receptu na radosť. Niekde ďalej v tejto knihe kazateľ čítame tieto slová od Šalamúna: „Nič nie je lepšie pre človeka ako jesť a piť a dožičiť si dobré
veci pri svojej lopote. Aj to som zbadal, že to pochádza z Božej ruky.
Lebo kto môže jesť a užívať bez Neho?”
Aké je teda Šalamúnovo zistenie? Všetko na tomto svete má svoj
obsah a svoju hodnotu len v Bohu. Všetko záleží od toho, ako dané
veci prijímame vo svojom živote. Ak si uvedomujeme, že moja
práca, hoci často je to tam náročné, a šéf je niekedy otravný a kolegovia nie sú nič moc..., že táto moja práca je darom od Boha a pochádza to z Božej ruky, vtedy môžeme mať z nej radosť. Aj naša rodina, hoci deti niekedy neposlúchajú a nie vždy to je ľahké, aj naša
rodina je obrovskou radosťou, ak ju vnímame ako dar od Boha.
Všetko v našom živote, čo žijeme, sa môže zmeniť na radosť, ak si
uvedomíme, že to nie je samozrejmé, automatické a samo od seba,
ale že je to niečo, čo pochádza z Božej ruky. A naopak, všetko, aj to
najlepšie sa zmení na niečo, čo nám nebude robiť radosť, ak si neuvedomíme, že to pochádza z Božej ruky. Či si veriaci alebo nie,
skeptik, ateista... každý človek na tejto zemi žije a dýcha len preto, že mu to Boh dovoľuje a umožňuje. Každá vec v tvojom živote, ktorú máš je darom od Boha. Objaviť radosť znamená objaviť
túto pravdu. A tá potom človeka vedie do vďačnosti. Byť vďačný za
samozrejmosti nášho života, ktoré ale v skutočnosti vôbec nie sú
samozrejmosťami. Byť vďačný za rodinu, prácu, školu, deti, susedov, mesto, v ktorom žijem, kamarátov, ktorých mám, jedlo, ktoré
môžem jesť, šaty, do ktorých sa môžem obliekať. Nič nie je lepšie,
než si dožičiť dobré veci s vedomím, že pochádzajú z Božej ruky
a s vďačnosťou Bohu.
Prajem každému z nás, aby sme si vedeli v živote nájsť čas ďakovať tomu, kto je strojcom všetkých našich radostí a udržiavateľom celého nášho života, bez ohľadu na to, či si to uvedomujeme
alebo nie.
Mgr. Martin Tobák, kazateľ
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Divadelné vystúpenie „Slniečko” v materskej škole
S prvým vdýchnutím mrazivého vzduchu a nesmelou vločkou skrytou v dlani sa
spoznáva, že prichádzajú Vianoce. Tlmený
jas žiari nielen z preplnených výkladov, ale
odráža sa i v očiach ľudí. Teplo, neha, láska... Je to čas, keď tie najvzácnejšie city ožívajú, aby aj v dušiach ľahostajných prebudili zvyšky dobra, ktoré často skrývajú...
A práve preto aj nás – detičky z Materskej školy Bocianiky navštívilo bábkové divadlo „Slniečko”, aby scénkou „Dvaja huncúti a Vianoce” našim deťom pripomenulo
p
čaro Vianoc. Marionetyy dievčatka a chlap-

ca priblížili deťom čas Vianoc, darčekov,
prianí..., ale hlavne aké je dôležité, aby rodina bola na tieto krásne sviatky pokoja
a lásky spolu.
Marionety zapájali naše detské publikum rôznymi otázkami k tejto téme. Deti
sa naučili pesničku, ktorú sprevádzali veselým pohybom radosti. Takto prebiehalo jedno dopoludnie, kedy sme si priblížili sviatok zimy – Vianoce s našimi deťmi
v materskej škole.
MŠ Bocianky

Centrum voľného času Nesvady - Szabadidőközpont Naszvad

Jedendňový výlet do Bratislavy
10. decembra 2016 sme zorganizovali
1-dňový výlet do hlavného mesta Slovenska. Prehliadku so sprievodcom sme začínali na Bratislavskom hrade, kde hradné
nádvorie bolo naladené do vianočnej atmosféry. Pozreli sme sa aj do 40 m hlbokej
studne, zavítali sme do novo rekonštruovanej barokovej záhrady so stromami, záhonmi, fontánou a sochami. Rozhľad z hradu
na okolie bol veľmi krásny a aj zaujímavý.
Pred nami ležala Bratislava, Maďarsko aj
Rakúsko. Potom sme sa vybrali po úzkych
uličkách do starého mesta a vypočuli sme
históriu mesta. Videli sme Dóm sv. Marti-

na, Michalskú bránu, Modrý kostol sv. Alžbety... Prehliadka sa skončila pred Primaciálnym palácom. Vedľa, pred Starou radnicou na Hlavnom námestí a na Hviezdoslavovom námestí sa konali vianočné trhy.

Vychutnali sme adventnú náladu, vianočný
punč, pečené gaštany a lokše. Krásny výlet
nám spríjemnilo aj počasie. Celý deň svietilo slniečko, a bolo teplo ako na jar.
-cvč-
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A 48. Farsangi Vince-bál képekben
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X. Polgármester Kupa a Vlahy Jenő
Sportcsarnokban
Idén immár tizedik alkalommal rendezték meg a Vlahy Jenő Sportcsarnokban a Polgármester Kupát. Mivel az utolsó pillanatban játékoshiány miatt viszszalépett a helyi Fekete Team csapata, így
a magyarországi vendégcsapatok (Kiskőrös, Rém, Nagyigmánd, Felsőszentiván)
mellett csak két naszvadi gárda (Sport
Klub, Slávia) kapcsolódott be a küzdelmekbe. A körmérkőzéses rendszerben
mindenki mindenkivel játszott. A mérkőzések 25 percesek voltak.
„Tavaly a tornagyőztes kiskőrösiek
egy díszes, nagyméretű serleget vehettek át Haris József polgármestertől, a régebbi kupa ugyanis végérvényesen a helyi Sport klub birtokába került, mivel az
alakulat előtte háromszor is az első helyen
végzett. A tornán 33 évnél idősebb játékosok vehettek részt. Erős csapatok kerültek
szembe egymással, a legtöbb játékosnak
ugyanis van labdarúgó múltja, így min-

den
nyújtott,
d csapat kiváló
ki áló teljesítményt
lj í é
új
mindenki a legtöbbet hozta ki magából”
– mondta Molnár Zoltán szervező, a helyi önkormányzat sportbizottságának elnöke.
A kezdőrúgást a 73 esztendős Ledniczky
János végezte el, akit hároméves korában
szüleivel együtt telepítettek ki egy Kiskőröshöz közeli faluba. Molnár Zoltán az
idős sportrajongónak egy kék-fehér színű naszvadi mezt ajándékozott. „Szívszorongató érzés kerítette hatalmába a szur-

kolókat,
k lók amikor
ik diákcsapatunk
diák
k llabdarúbd ú
gói a tornán résztvevő együttesek zászlóival futottak be a sportcsarnokba” – állapította meg Nemes Ferenc szervező.
A 2017. évi Polgármester Kupa végeredménye: 1. Kiskőrös, 2. Sport Klub,
3. Nagyigmánd, 4. Rém, 5. Slávia, 6. Felsőszentiván.
A torna legjobb góllövője Kiefer Gábor
(Rém), legjobb mezőnyjátékosa Pásztor
Tibor (Nagyigmánd), legjobb kapusa Kovács László (Kiskőrös), legjobb naszvadi
játékosa pedig Polgár Artúr (Sport Klub)
volt.
„Jövőre mindenképp több naszvadi csapatot szeretnénk indítani a tornán” – nyilatkozta lapunknak Haris Zoltán, a sportbizottság tagja.
Simonics Tibor
Fotó: Holop Ferenc
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Társasági rovat –
Spoločenská rubrika
ÚJSZÜLÖTTEK –
VITAJTE MEDZI NAMI
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Stela Kezesová,
Laura Farkasová,
Leonard Szabó,
Anabela Lakatosová,
Balázs Andruško


HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK –
SĽÚBILI SI VERNOSŤ
Daniel Lakatos – Patrícia Lakatosová


HALÁLOZÁS –
OPUSTILI NÁS
Rozália Benčová (75),
Kezes Lajos (65)

Felhívás
Hetven éve történt a kitelepítés
2017-ben hetven éve lesz annak, hogy falunk
lakosságának jelentős részét a szlovák-magyar lakosságcserének nevezett intézkedés
keretében Magyarországra telepítették. Az
évforduló alkalmából a Naszvadiak Polgári Egyesülete az önkormányzattal együttműködve és az érintett magyarországi települések bevonásával megemlékezésre készül.
Számos helyen – Bácsalmás, Bácsbokod, Baja,
Boldogasszonyfa, Bonnya, Borota, Bőszénfa,
Császártöltés, Csávoly, Felsőszentiván, Hajós, Kaposhomok, Kiskőrös, Nemesnádudvar,
Rém, Szentlászló, Szulok – már létrejött a kapcsolat, a sikeres lebonyolításhoz viszont az
kell, hogy minden befogadó települést megszólítsunk. Ehhez olvasóink is hozzájárulhatnak, ha tudomásuk van olyan személyekről,
akik adatokkal, felvilágosítással szolgálhatnak az adott településre telepített egykori
naszvadiakról. A fent említetteken kívül a következő magyarországi községekkel és városokkal szeretnénk még felvenni a kapcsolatot:
Almamellék, Almáskeresztúr, Antalszállás,
Barcs, Csátalja, Csikéria, Ecseny, Endrőc, Endrőd, Gadács, Hajdúdorog, Homokszentgyörgy,
Jágónak, Kaposvár, Kecel, Kétújfalu, Kisberki,
Kunbaja, Mélykút, Mike, Miklósi, Nagykovácsi, Nyíregyháza, Pécs, Szállásföld, Szorosad,
Szulimán, Teklafalu, Vaskút, Zöcsketelep.
Kérjük, hogy ha Ön vagy családtagja,
rokona, ismerőse segíteni tud az ügyben,
jelezze ezt
a Naszvadiak Polgári Egyesületének
a novum.naswod@gmail.com e-mailcímen
vagy a 0918 104092 telefonszámon.
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