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Mindenkit érint – Týka sa to každého

Júnové zasadnutie nesvadského obecného zastupiteľstva, ktoré sta-

rosta Jozef Haris zvolal na Petra a  Pavla, malo dva dôležité body: 

schválenie prijatia úveru potrebného na dostavbu termálneho kúpa-

liska a vyradenie Centra voľného času zo siete škôl. Obidve otázky 

vyvolali rozsiahlu debatu, no hlasovania priniesli rozdielne výsledky.

V  treťom bode programu predložil starosta návrh, ktorý mení 

výšku úverového limitu z 1,2 mil. eur schválených v rozpočte obce 

na 1,5 mil. eur a  súčasne obsahuje i  samotné prijatie tohto úve-

ru. Priložené podklady obsahovali ponuky troch bánk, pričom naj-

výhodnejšie podmienky mala Slovenská záručná a rozvojová ban-

ka: celková výška úrokov pri 15-ročnej splatnosti úveru je 88-tisíc 

eur a  priemerná ročná splátka predstavuje 106-tisíc eur. Najskôr 

sa ujal slova Juraj Miškovič a tlmočil podporné stanovisko staveb-

nej komisie, po ňom hovoril o diskusii vo fi nančnej komisii Zoltán 

Takács. Vyzdvihol, že vychádzajúc z realizačnej štúdie spred troch 

rokov v letnej, resp. zimnej sezóne je potrebná denná návštevnosť 

1 100, resp. 160 ľudí, aby hospodársky výsledok areálu pokryl splát-

ky úveru, a upozornil, že napriek viacerým výzvam vedenie obce 

neoboznámilo zastupiteľstvo so svojimi predstavami o prevádzko-

vaní kúpeľov. Juraj Miškovič poznamenal: jedinou chybou kúpeľov 

je to, že s  ich výstavbou sa nezačalo skôr. Zástupca starostu Ottó 

Becse uviedol, že chápe isté obavy, ale je presvedčený, že podobne 

ako po diskusiách o predošlých veľkých a (ako sa ukázalo) úspeš-

ných investíciách obce, aj v prípade termálneho kúpaliska sa zro-

dí správne a múdre rozhodnutie. Róbert Dobosi popri chýbajúcej 

koncepcii prevádzky spomenul aj neexistujúci manažment kúpe-

ľov, zároveň zdôraznil, že diskusia je prirodzenou súčasťou riadenia 

vecí verejných a treba ju podporovať, nie utláčať. Starosta v jednej 

zo svojich odpovedí uviedol, že podľa plánov bude prevádzkova-

teľom spoločnosť vo vlastníctve obce, a neskôr vyhlásil: počkajme 

desať rokov a uvidíme, ako bude vyzerať areál. Hlasovanie sa nako-

niec skončilo jednohlasným výsledkom, prijatie jeden a polmilió-

nového úveru podporilo všetkých dvanásť poslancov.

Nie však návrh týkajúci sa vyradenia Centra voľného času zo sie-

te škôl. Starosta zdôvodnil tento krok tým, že následkom právnej 

úpravy, zavádzajúcej pred niekoľkými rokmi vekové obmedzenie, 

počet návštevníkov výrazne klesol, čo veľmi sťažuje činnosť stre-

diska. Jeho slová potvrdil aj riaditeľ Karol Alföldi a dodal, že tento 

fakt, síce obzvlášť nezdôrazňovaný, ale bol uvedený v ročných sprá-

vach inštitúcie. Uviedol to v odpovedi na vystúpenie Zoltána Mol-

nára, v ktorom poslanec spomenul, že poslanci zastupiteľstva dosiaľ 

dostávali iba kladné vyjadrenia o práci Centra voľného času, inicio-

vanie okamžitého zatvorenia preto prichádza nečakane. Popri ďal-

ších diskusných príspevkoch požiadala o slovo aj Alžbeta Patakyo-

vá, aby oznámila, že komisia školstva a kultúry nepodporila zruše-

nie centra. Starosta nakoniec vyhlásil, že zvolá stretnutie s účasťou 

riaditeľov škôl, aby našli riešenie, ako možno v budúcnosti udržať 

voľnočasové aktivity pre deti. Po ukončení diskusie podporili zru-

šenie inštitúcie len dvaja poslanci, desiati ho zamietli.

27. júla opäť zasadalo obecné zastupiteľstvo. Pôvodne neplánova-

né rokovanie starosta zvolal z dôvodu schválenia obecných ocenení 

odovzdávaných pri príležitosti Nesvadských dní a vypísania ďalšie-

ho kola verejnej obchodnej súťaže na predaj rekreačných pozem-

kov. Termín podania súťažných návrhov na kúpu zvyšných 71 par-

ciel bol 20. september.  Zoltán Takács

Péter-Pál napjára hívta össze Haris József polgármester 

a naszvadi képviselő-testület júniusi ülését, amelynek két megha-

tározó pontja volt: a fürdő befejezéséhez szükséges hitelfelvétel és 

a  szabadidőközpont megszüntetése. Mindkét kérdés hosszú vitát 

generált, de a két szavazás ellentétes eredményt hozott.

A harmadik pontban terjesztette elő a polgármester azt a javas-

latot, amellyel a költségvetésben jóváhagyott 1,2 millió eurós hi-

telkeretet 1,5 millióra növelte és egyidejűleg indítványozta a  hi-

tel felvételét is. A csatolt anyag három bank ajánlatát tartalmazta, 

ezek közül a SZRB kínálta feltételek voltak a legkedvezőbbek: a 15 

éves futamidőre felvett hitel kamata 88 ezer euró, az átlagos évi 

törlesztőrészlet 106 ezer eurót tesz ki. Első felszólalóként Miškovič 

György ismertette az építésügyi bizottság támogató álláspontját, 

utána Takács Zoltán beszélt a pénzügyi bizottság ülésén elhang-

zottakról. Kiemelte, hogy a három éve elkészült megvalósítási ta-

nulmányból kiindulva a nyári, illetve téli szezonban napi 1 100, ill. 

160 látogató kell ahhoz, hogy az éves törlesztőrészletet kigazdál-

kodja a létesítmény, és felhívta a fi gyelmet, hogy a község vezeté-

se a megismételt kérések ellenére sem ismertette a testülettel a für-

dő üzemeltetésére vonatkozó elképzeléseit. Miškovič György meg-

jegyezte: a fürdő egyetlen hibája, hogy a falu nem fogott korábban 

az építésébe. Becse Ottó alpolgármester elmondta: megérti az ag-

gályokat, de meggyőződése, hogy akárcsak a korábbi nagy és sike-

resnek bizonyuló községi beruházások megvitatása után, most is 

jó és bölcs döntés születik. Dobosi Róbert a működési koncepció 

mellett a fürdő hiányzó személyzetét is számon kérte, egyúttal ki-

hangsúlyozta, hogy a közügyek intézésének a vita természetes ve-

lejárója, amit támogatni, nem pedig elnyomni kell. A polgármester 

viszonválaszai egyikében elmondta, hogy a tervek szerint önkor-

mányzati tulajdonú cég lesz az üzemeltető, majd később kijelen-

tette: várjuk ki az idejét, és tíz év múlva meglátjuk, hogyan néz ki 

a létesítmény. A szavazás végül egységes eredményt hozott: a más-

fél millió eurós hitel felvételét mind a tizenkét képviselő támogatta. 

Nem úgy a  szabadidőközpont bezárására irányuló indítványt. 

A  polgármester a  lépést azzal indokolta, hogy a  néhány éve be-

vezetett korhatár-módosítás szabályozás nyomán lényegesen csök-

kent a látogatók száma, ami nehezíti az intézmény működését. Sza-

vait Alföldi Károly igazgató is megerősítette, hozzátéve, hogy ke-

vésbé hangsúlyosan ugyan, de ezt már korábban is jelezte beszá-

molói során. Ezt Molnár Zoltán azon felvetésére válaszolta, hogy 

a képviselők eddig csak pozitív jelzéseket kaptak a központ műkö-

déséről, így az azonnali megszüntetés kezdeményezése váratlanul 

jött. A vitában mások mellett Pataky Erzsébet is szót kért, hogy el-

mondja: a kulturális bizottság nem támogatja a szabadidőközpont 

megszüntetését. A polgármester végül kijelentette, hogy az iskola-

igazgatókkal egyeztetni fog arról, miként tartható fenn a gyerme-

kek szabadidős tevékenysége a jövőben. A vita lezárását követően 

mindössze két képviselő támogatta az intézmény megszüntetését, 

tízen elutasították azt.

Július 27-én ismét ülésezett a  képviselő-testület. Az eredetileg 

nem tervezett tanácskozást többek között a  falunapokon átadott 

elismerések jóváhagyása és a nyaralótelkek értékesítésének újabb 

köre végett hívta össze a polgármester. A újabb versenypályázat ke-

retében szeptember 20-ig lehetett benyújtani a  vételi ajánlatokat 

a fennmaradt 71 parcellára. Takács Zoltán

A testület 33. és 
34. üléséről

Z 33. a 34. zasadnu-
tia zastupiteľstva
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Druhé letné zasadnutie sa konalo 24. augusta a zúčastnili sa na 

ňom všetci poslanci. Z pravidelne sa opakujúcich bodov boli v pr-

vej časti na programe správy o plnení obecného rozpočtu a stave 

pohľadávok k 30. júnu. Kým rozpočet možno považovať každoroč-

ne za vyrovnaný, dve položky pohľadávok vykazujú neustály rast. 

Ide o nezaplatené dane z nehnuteľností fyzických osôb a poplatky 

za odvoz smetí, ktoré sú prakticky nevymožiteľné.

V  ďalšom priebehu sa zastupiteľstvo zaoberalo žiadosťou Re-

gionálneho rozvojového centra. Nezisková organizácia z Nových 

Zámkov, ktorá v januári otvorila denné centrum pre starších ľudí, 

by chcela rozšíriť svoju činnosť, k čomu potrebuje viac priestoru. 

Preto sa obrátila na samosprávu s požiadavkou dlhodobého prená-

jmu bývalej slovenskej školy. Na zasadnutie sa dostavil riaditeľ or-

ganizácie a stručne vysvetlil jej zámer: zmluva o nájom by sa pod-

písala na obdobie niekoľko desaťročí, náklady na obnovu a rekon-

štrukciu budovy by sa fi nancovali z verejných zdrojov a v prípade 

plnokapacitnej prevádzky domova by sa o klientov staral približ-

ne 45- až 50-členný odborný personál. Poslanci dali predbežný sú-

hlas s prenájmom s podmienkou, že detaily zmluvy o nájme vypra-

cuje obecný úrad.

Ďalším bodom rokovania bola kúpna zmluva na nehnuteľnosť. 

Parcela v susedstve budovy na Športovej ulici 1 ako súčasť hlav-

ného námestia je v súkromnom vlastníctve, po súhlase vlastníkov 

sa teraz pre obec naskytla príležitosť na jej odkúpenie. Hodnotu 

vlastníckeho podielu s výmerou 201 štvorcových metrov odhadol 

znalec na 4 072 eur a rovnakú kúpnu cenu odhlasovali aj poslanci.

Potom schválili kúpnu zmluvu pre Jozefa Kováča, ktorej pred-

chádzala zmluva o  budúcej zmluve na 3-hektárový pozemok 

v priemyselnej zóne, získaný vo verejnej obchodnej súťaži na jar 

roku 2016. Imeľský podnikateľ postavil na pozemku halu, čím spl-

nil podmienku zakotvenú v  zmluve o  budúcej zmluve a  prevod 

vlastníctva sa mohol dokončiť.

Na programe rokovania bola aj jedna žiadosť o pridelenie bytu, 

uvoľnený dvojizbový byt na prízemí nájomného domu na Ob-

chodnej ulici 11A dostala do trojročného nájmu Gizela Fedorová.

Prijali sa ešte tieto uznesenia: žiadosť o vyhlásenie obce Nesvady 

za mesto; tri všeobecne záväzné nariadenia: o používaní pyrotech-

nických výrobkov, o podmienkach predaja a poskytovania služieb 

na trhových miestach na území obce a trhový poriadok obce. Za-

sadnutie sa skončilo o 20.30 hodine.

9. septembra, na deň obce, zvolal starosta Jozef Haris do kultúr-

neho domu slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva, na kto-

rom odovzdal šesť ocenení. Najvýznamnejšie vyznamenanie, pa-

mätnú plaketu Labor et Concordia získala starostka našej družob-

nej obce Nagyigmánd Erika Hajdu Farkas, cena obce bola udelená 

učiteľke základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Gizele 

Holkovej, a bývalému riaditeľovi Centra voľného času Karolovi Al-

földimu. Ďalšie ocenenia získali jubilujúce organizácie a inštitúcie: 

futbalový klub založený v roku 1927, tridsaťročný klub dôchodcov 

a materská škola Nezábudka na Sládkovičovej ulici, ktorá otvorila 

brány tiež pred tridsiatimi rokmi.

 Zoltán Takács

Teljes létszámban vettek részt a  képviselők augusztus 24-én 

a második nyári ülésen, melynek első részében a rendszeresen is-

métlődő pontok közül ezúttal a költségvetés és a kinnlevőségek 

féléves helyzete volt napirenden. Míg az előbbi évről évre kiegyen-

súlyozottnak mondható, az utóbbinál két tétel állandó növekedést 

mutat. A lakossági ingatlanadó- és szemétdíj-hátralékról van szó, 

amelyeknél a befi zetések kikényszerítése gyakorlatilag lehetetlen.

A  továbbiakban először a  Regionális Fejlesztési Központ 

(Regionálne rozvojové centrum) beadványával foglalkozott a tes-

tület. Az érsekújvári nonprofi t szervezet, amely januárban idős-

otthont nyitott a nyugdíjasklub épületében, bővítené a tevékeny-

ségét, ehhez viszont több helyre van szüksége. Ezért kérvényez-

te az önkormányzattól az egykori szlovák iskola hosszú távú bér-

be adását. Az ülésen megjelent a szervezet vezetője és röviden be-

számolt az elképzeléseiről: a bérleti szerződés több évtizedre szól-

na, az épület felújítását és átalakítását pályázati pénzből végeznék 

el és az intézmény teljes kapacitású üzemeltetése esetén 45-50 fős 

szakképzett személyzet gondoskodna az otthon lakóiról. A képvi-

selők előzetesen jóváhagyták a kérelmet azzal, hogy a bérleti szer-

ződés részleteit a községháza dolgozza ki.

A következő pont tárgya egy ingatlanvásárlás volt. A Sport utca 

1. alatti ház szomszédságában lévő parcella a főtér részeként ma-

gántulajdonban van, a tulajdonosok beleegyezését követően most 

lehetőség nyílt, hogy az önkormányzat megvásárolja. A 201 négy-

zetméteres tulajdonrész értékét az értékbecslő 4 072 euróra be-

csülte fel, ugyanezt a vételárat szavazták meg a képviselők is.

Majd az imelyi Jozef Kováč részére véglegesítették azt az elő-

szerződést, amelyet 2016 tavaszán kötött a faluval a versenypályá-

zaton elnyert három hektárnyi terület megvásárlásáról. A telken 

egy csarnokot épített a  vállalkozó, amivel teljesítette az előszer-

ződében megszabott feltételt, így kerülhetett sor az adásvétel le-

zárására.

Egy lakáskérelem is szerepelt az ülés napirendjén, az Üzletsor 

utca 11A. számú ház földszintjén felszabadult kétszobás lakást há-

roméves időtartamra Fedor Gizella kapta meg.

Ami még hátravolt: határozat született arról, hogy az önkor-

mányzat kérelmezi Naszvad község várossá nyilvánítását; három 

rendeletet fogadott el a képviselő-testület: a pirotechnikai termé-

kek használatáról szólót, az utcai árusítást szabályozót és az új pi-

acrendeletet. Az augusztusi ülés fél kilenckor fejeződött be.

A  szeptember 9-i, szombati falunapra díszközgyűlést hí-

vott össze a  művelődési házba Haris József polgármester, ame-

lyen hat elismerést adott át. A legrangosabb kitüntetést, a Labor 

et Concordia érmet Hajduné Farkas Erika, testvértelepülésünk, 

Nagyigmánd polgármester asszonya vette át. Naszvad község dí-

ját kapta Holkáné Gyűrösi Gizella, a magyar tannyelvű iskola pe-

dagógusa és Alföldi Károly, a szabadidőközpont nyugdíjba vonult 

igazgatója. Elismerésben részesült még az 1927-ben alapított lab-

darúgó-egyesület, a harminc éve működő nyugdíjasklub és a szin-

tén harminc éve megnyitott Sládkovič utcai Nefelejcs óvoda.

 Takács Zoltán

A testület 
35. üléséről

Z 35. zasadnutia 
zastupiteľstva
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Nagyszabású rendezvénnyel emlékezett 

meg a naszvadi önkormányzat a második vi-

lágháború utáni lakosságcseréről: a  70. év-

forduló kapcsán 22 magyarországi befoga-

dó település küldöttsége érkezett Naszvadra 

szeptember 9-én, hogy a tizedik alkalommal 

megrendezett Naszvadiak Találkozója kere-

tében rója le tiszteletét a  naszvadi kitelepí-

tettek emléke előtt. A  megemlékezés tizen-

egy órakor a  római katolikus templomban 

Heriban László és Lengyel Sándor lelkiatyák 

által celebrált szentmisével kezdődött, amely 

után Haris József polgármester díszebéden 

látta vendégül a  delegációkat. Délután két 

órakor a résztvevők megkoszorúzták a kite-

lepítési emlékművet, majd négy órától a mű-

velődési házban díszközgyűléssel és emlékműsorral folytatódott 

az ünnep. Az emlékműsor részeként díszoklevelet kaptak azok, 

akik sokat tettek az itthoni és magyarországi naszvadiak kapcso-

latának ápolásáért: Csepregi Csaba, Fekete András, Kalmár János, 

dr. Mándics Mihály, Pataricza Máté, Vörös Szilárd (Felsőszentiván), 

Bognár József (Szentlászló), Nyitrai István (Bőszénfa), Barkóczi Fe-

renc (Kiskőrös), Szíjj Ferencné (Nagyigmánd), Papp Imréné, Vető 

Zoltán (Rém), Angeli Sándor, Walter Menyhértné Maráz Gizel-

la (Császártöltés), Horsa Istvánné Fekete Zsuzsanna (Komárom), 

Fekete Imre (Baja), Nemes András (Dunakeszi), Kerekes Sándorné 

dr. Nemes Mária (Budakeszi), Domonyi László (Kiskőrös), Dibusz 

János, Dobosi Róbert, Dudák Ferenc, Gyűrösi Gizella, dr. Haris Jó-

zsef, Holka Gizella, Holop Ferenc, Molnár Zoltán, Németh Gyula, 

Pataky Erzsébet, Tóth Lajos (Naszvad). Posztumusz elismerésben 

részesültek: dr. Babicz Ferenc, Dobosi József, Lebó Sándor, Maráz 

László, Mikle Vilmos és Mikle Vilmosné. A rendezvénysorozat az 

esti órákban állófogadással ért véget.

Az alábbiakban Kerekes Sándorné dr. Nemes Máriának a kitelepí-

tettek emlékművénél elhangzott beszédét közöljük.

Kedves Földijeim!

Néhány héttel ezelőtt az a megtiszteltetés ért, hogy felkértek arra, 

hogy a kitelepítés érzelmi oldaláról mondjak néhány gondolatot.

Ezen a szóbeli felkérésen nem esett szó arról, hogy hol kellene az 

emlékeimet, érzéseimet elmondanom: a kultúrházban, vagy a pol-

gármesteri hivatalban, még véletlenül sem gondoltam arra, hogy 

ezen a megszentelt helyen beszélhetek. Amikor megkaptam a meg-

hívót, kissé meglepődtem, hisz’ nagy elődök beszéltek e szent he-

lyen. Emlékszem az emlékmű felszentelésére, Édesapám megillető-

dött arcára, könnyel teli szemére.

25 évvel ezelőtt így kezdtem a megemlékezést: Plágiumot követ-

tem el ezzel a megszólítással! 1992-ben Borbély Péter plébános úr 

írt levelet minden kitelepített naszvadinak. Sok szeretettel köszön-

tött bennünket és ezt írta: „45 éve annak, hogy az emberi gonosz-

ság elűzött benneteket naszvadi otthonotokból. Szétszakított szülőt 

gyermekétől, gyermeket szülőjétől, testvért testvérétől. Azóta sokan 

porladnak, ki tudja, hány helyen, hány temetőben. E fájdalmat sze-

retnénk enyhíteni, amikor meghívunk benneteket haza testvéri ta-

lálkozóra.”

Igaz, ő csak egy-két levelet küldött el, de futótűzként terjedt a hír! 

A naszvadi templom harangja minket is hív a vasárnapi ünnepé-

lyes szentmisére! 

Hál’ Istennek az itthon maradt naszvadiak kedvet kaptak a ven-

dégváráshoz, és sokszor, eleinte évente, majd kétévente megismét-

lődött a találkozó. Már nem csak a falu nagytiszteletű papja, de az 

állami vezetők is magukénak érezték a kitelepített magyarok sorsát, 

s gyönyörű ünnepségek keretén belül kerültek megrendezésre a ta-

lálkozók. Öt évvel később Borbély Péter plébános úr felszentelte ezt 

az emlékművet. Édesapám mellett álltam, de nem mertem felnézni 

rá, nem akartam, hogy tudatosuljon benne, hogy észrevettem, hogy 

sír a meghatottságtól.

Valamikor engem arra tanítottak, hogy két kérdést soha sem illik 

feltenni. Az egyik, hogy egy férfi  tárcájában mennyi pénz van, a má-

sik, hogy egy hölgy hány éves. Az én esetemben fel sem kell tenni 

a kérdést, mivel nagy tisztelője vagyok koszorús költőnknek, Pető-

fi  Sándornak, csak őt tudom idézni: „Itt születtem én ezen a tájon.”

A kitelepítést magam részéről nagyon zokon vettem, mert csen-

des szobában ringó bölcsőmet fel kellett cserélni a  hangosan za-

katoló vonatra, édesanyám babafürösztő teknőjét pedig az ápoló 

személyzet lelketlen mosdatására. Én büntethetetlenül, joggal, és 

hangos ordítással hoztam tudomására a  világnak tiltakozásomat 

a Benes-dekrétumok és a kitelepítés ellen. 

Szüleim elmesélése szerint a vagonokra, melyekben elszállásoltak 

minket, nagy fehér betűkkel írta rá valaki, hogy „megy a kincs, jön 

a  nincs”. Természetesen ezt gyermekként magamra vonatkoztat-

tam, mert szüleim sokszor szólítottak „kincsemnek”. Minket Csá-

szártöltésre telepítettek. A  helybéli német ajkú (köznyelvben svá-

boknak nevezett) lakosság – teljesen érthető okokból, hiszen őket 

is kiüldözték otthonaikból, elvették házukat, még ingóságukat is – 

nem nagy lelkesedéssel fogadta a betelepített naszvadiakat, de még 

a legkeményebb szívű sváb asszonyokat is megdöbbentette az én til-

takozásom. Szüleim a  teherautót és kocsikat pakolták le, én meg 

úgy ordítottam, hogy átjött a szomszédból Lizi néni és megkérdezte 

édesanyámat, hogy „maguknál ez a szokás, hogy hagyják sírni a ba-

bákat, vagy nyúzzák ezt a szegény gyereket?” és ezzel kivett a böl-

csőből és anyu szerint dallamos sváb altatódallal próbált megnyug-

tatni. Ennyit a megérkezésünkről.

Már nagyobbacska voltam, amikor kora őszi estéken kint ül-

„Messze van a kicsi falum...”„Messze van a kicsi falum...”

Fotó: Sedliak Pál
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tünk a  „gongon”, vártuk haza édesapámat a  munkából, de csak 

a szomorú, kesergő nótaszót hozta a szél a pincesor felől. Esténként 

a naszvadi fi atalemberek összegyűltek a császártöltési pincesoron, 

hol egyik, hol másik pincéjében és egy-két pohár bor mellett mond-

ták el a világnak, hogy 

„ Árva magyarnak születtem, árva az én hazám, 

De az Isten a jó Isten gondot visel reám,

Elvesztettem szülőföldem, hazám sincs már nékem,

Sorsüldözött magyar vagyok, ez a bűnöm nékem”,

vagy azt, hogy 

„Messze van a kicsi falum, de a tornya mégis ide látszik...”

A történelem ismét beleszólt kicsi gyermeki életembe, ismét min-

denünket lefoglaltak és elvettek, elhajtották édesapám gyönyörű lo-

vait, így édesapám a téeszesítés elől a fővárosba menekült tanulni. 

Amikor tanulmányait befejezte, új munkája miatt át kellett költöz-

nünk Bácsalmásra, egy háromnyelvű (sváb, bunyevác, magyar) fa-

luba. Itt sem ment zökkenőmentesen a  beilleszkedés. Míg Tölté-

sen már az őslakosság „kitelepített felvidékinek” nevezett bennün-

ket, és úgy-ahogy befogadta a  naszvadiakat, Bácsalmáson bizony 

„lecseszkóztak”. Mivel már nyolc évesen is önérzetes voltam és szü-

leimtől megtanultam, hogy a magyarságomra büszkének kell len-

nem és ki kell állnom érte, hisz apám mindenét – szülőföldjét, ha-

záját, házát – adta azért, mert magyarnak vallotta magát, kikértem 

magamnak a sértést, és történelmi ismereteim alapján kioktattam 

a bunyevác idős asszonyt, hogy „én nem cseszkó vagyok, hanem ki-

telepített felvidéki magyar”.

Az élet fi ntora, hogy az egyetem elvégzése után ismét egy sváb 

községbe (Budakeszire) kerültem, s  további fricska, hogy egy haj-

dani kitelepített naszvadi család – a naszvadi gátőr – hagyatékából 

származó házat vettük meg és építettük újjá. Ebbe a faluba költöz-

tek idős szüleim is, immáron a kitelepítés óta harmadszor számol-

va fel az otthonukat s ebben a temetőben, de naszvadi földdel a ke-

zükben nyugosszák örök álmukat. Édesapám a ravatalozótól a sír-

jáig énekelte (CD-felvételről), hogy „sorsüldözött magyar vagyok”. 

Soha nem tudta megemészteni, elfogadni ezt a megaláztatást, örök-

ké gyökértelen maradt.

Múlt szombaton tartottunk egy Babicz unokatestvér találkozót itt 

Naszvadon. Több mint százan jöttünk össze, itthon maradottak, ki-

telepített naszvadiak és azok leszármazottai. 300 évre visszamenő-

leg (az 1700-as évek óta) 11 generáción keresztül lehet nyomon kö-

vetni a naszvadi Babicz családot. Az utolsó négy generáció képvise-

lői voltunk jelen, akik jól reprezentáltuk a hajdani kitelepítést. Déd-

nagyapám 78 évesen, mint jómódú gazda került a  kitelepítendők 

listájára. Hét élő gyermekéből ötöt telepítettek át Magyarországra, 

Csávoly, Császártöltés, Boldogasszonyfa és Rém községbe. Jelenleg 

160 élő leszármazottjából 53 él Felvidéken és 107 Magyarországon.

Ha megkérdezi valaki, hogy ki is vagyok, honnan származom, 

most is büszkén vallom, hogy én a felvidéki Naszvadról kitelepített 

magyar vagyok. Családunk sok vihart élt át, többször veszített va-

gyont, házat, hazát, de mindig felemelte a  fejét. Búslakodtunk el-

vesztett javainkon, de optimistán néztünk a megoldandó feladatok 

elé. Az emlékműre vésett mondat lehet a jelmondatunk, hiszen va-

lóban igaz, hogy „az ember elmegy, de a szülőföld örök”.

Köszönöm fi gyelmüket!

Naszvadi vonatkozása is van a színezüst 
Szent István éremnek

2017. augusztus 22-én leplezte le a Magyar Éremkibocsátó Kft . 

a grandiózus, egy kilogramm súlyú Szent István emlékérmet. Az 

érem bemutatását dr. Gedai István történész előadása előzte meg. 

A szigorúan limitált példányszámban elérhető, színezüstből ké-

szült, egy kilogramm súlyú Szent István emlékérmet Csontos Atti-

la, nemzetközileg elismert szobrász- és éremművész álmodta meg.

A témaválasztást a cég vezetője, Király András a következő sza-

vakkal indokolta: „A Magyar Éremkibocsátó Kft . hazánk egyik 

legnagyobb érme- és emlékérem-forgalmazójaként különösen el-

hivatott a nemzeti témájú kibocsátások iránt. Évről évre izgatot-

tan és egyre mélyülő elköteleződéssel választjuk ki egész éves kí-

nálatunk legizgalmasabb, leglátványosabb darabjának témáját, 

amely aztán egy rendkívüli, egy kilós színezüst érem formájában 

ölt testet.

Meggyőződésünk, hogy Szent István királyunk emléke és hagya-

téka valamennyi magyar állampolgár számára kiemelkedő jelen-

tőséggel bír mind a mai napig. Ennél fogva idén úgy határoztunk, 

hogy méltó módon tisztelgünk nemzeti múltunk előtt: államala-

pító királyunk tiszteletére egy egyedülálló színezüst érmet álmod-

tunk meg, amelyet ezúttal 12 gyémánt berakás tesz még kápráza-

tosabbá.”  Forrás: www.eremkibocsato.hu

j gy g

H ké d i l ki h ki i k h á
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Tento rok 2017 je v  živote našej obce 

a mnohých ľudí v našej obci plný výročí. 

Naša obec si pripomínala jedno významné 

70-ročné výročie, ktoré predstavovalo vý-

znamný míľnik v živote našej obci. Mno-

ho ľudí si tohto roku v mojom okolí pri-

pomína významné životné jubileá, osla-

vuje výročia svadieb, narodenie detí. Nie 

všetky výročia sú však veselé a  radostné. 

Niektoré sú smutné, ako keď si pripomína-

me odchod našich blízkych z tejto časnos-

ti, keď si pripomíname výročia vojnových 

konfl iktov alebo ťažkých a smutných mo-

mentov z  nášho života. Ako ľudia máme 

rôzne postoje k  výročiam. Niektorý 

na ne často zabúdame – síce 

neradi, ale stáva sa to a  po-

tom z toho vychádzajú rôzne 

problémy v  domácnostiach. 

Napríklad výročia svadieb, 

zabudnuté narodeniny atď. 

Ďalší zasa máme výročia po-

značené v troch kalendároch 

naraz, zakrúžkované hrubou 

červenou fi xkou a už niekoľ-

ko dní predtým si dáme pri-

pomienku vo svojich mobi-

loch, aby sme na ne náhodou 

nezabudli.

A  potom sú tu ďalšie dve 

veľké skupiny ľudí... Takí, kto-

rí výročia jednoducho regis-

trujú, ale radšej nad nimi veľmi nechcú 

premýšľať. Výročia im a  tak isto aj nám 

všetkým pripomínajú fakt, že všetci starne-

me a že moment, ktorý si pripomíname, je 

stále viac a viac vzdialený od dnešného dá-

tumu. A nad tým nikto nechce premýšľať, 

pretože sa s tým mnohí nevieme zmieriť. 

Tou druhou skupinou sú tí, ktorí po-

čas výročí veľmi radi premýšľajú nad tým, 

čo sa dialo v minulosti. Pozerajú fotky, te-

šia sa, spomínajú a  rozprávajú ostatným 

o tom, aké to vtedy bolo. 

Vidíme, že môžeme mať rôzne prí-

stupy k výročiam. Na čo tu vlastne ale sú? 

Čo je zmyslom výročí? Samozrejme, jed-

na vec je, že nám pripomenú udalosť, kto-

rá sa odohrala v  minulosti. Verím však, 

že sa na ne potrebujeme pozerať inak než 

len na vec minulosti, na niečo čo sa odo-

hralo niekedy dávno. Apoštol Pavol v Bib-

lii píše v liste Filipským toto: jedno robím: 

zabúdam na to, čo je za mnou, a usilujem 

sa o  to, čo je predo mnou. Bežím k cieľu 

za nebeskou cenou, totiž za Božím povola-

ním v Kristovi Ježišovi. 

Je to veľmi krásny biblický verš preto-

že ukazuje na pravdu toho, ako mnohý ži-

jeme. A teraz už nemusíme rozprávať len 

o výročiach. Mnoho ľudí v dnešnom sve-

te žije v  minulosti. Špeciálne na Sloven-

sku často počujeme ľudí spomínať na to, 

aké to kedysi bolo, o čo to bolo kedysi lep-

šie a aké je to dnes o ničom. Ľudia žijú zo 

spomienok, z fotografi í, zo zážitkov preži-

tých niekedy dávno. Spomínajú na vzťa-

hy, ktoré kedysi mali, kamarátov, ktorý už 

kamarátmi nie sú, miesta, ktoré navštívili, 

spomínajú na ľudí, ktorých kedysi 

spoznali. Na 

spomínaní nie je 

nič zlé. Je pekné spomínať a  zamýšľať sa 

nad minulosťou. Avšak je tu jedno nebez-

pečenstvo, ktoré hrozí všetkým, ktorí radi 

spomínajú. Nostalgicky spomínať na mi-

nulosť môže totiž spôsobiť to, že nám ute-

čie prítomnosť. Preto sa mi tak veľmi páči 

ten biblický text ktorý písal Pavol. Zabú-

da na to, čo je za ním, nie preto, že by to 

bolo zlé alebo že by nesmel spomínať ...len 

vie, že mu to bráni žiť naplno v prítomnos-

ti. A zároveň hľadí na to, čo je v budúcnos-

ti, na cieľ jeho života, na to, čo je v skutoč-

nosti dôležité. Nespomína na to, kde bol, 

čo robil, koho spoznal, aj keď to isto boli 

pre neho dôležité veci. Pretože sa tým ne-

chce zabrzdiť na ceste, ktorú má pred se-

bou a po ktorej musí teraz kráčať, aby raz 

získal odmenu a cenu, ktorou je pre Neho 

večnosť s Ježišom Kristom v nebesiach. 

Možno sú tieto Pavlove slová kľúčom 

pre nás všetkých ako žiť svoj život tak, aby 

sme v jeho cieli nemali výčitky a ľútosť nad 

tým, ako sme ho prežili. Mať pohľad upre-

tý na cieľ, na budúcnosť, na cieľovú pás-

ku. Aby sme nikdy nezabudli, čo je zmys-

lom tohto života, pre čo žijeme a kam sme-

rujeme. Aby sme nezabudli na to, že dô-

ležité sú rozhodnutia, ktoré robíme v prí-

tomnosti a  ktorými ovplyvňujeme to, čo 

s nami bude v budúcnosti. Osobne verím 

tomu, že každý človek potrebuje nájsť ten 

jediný skutočný zmysel život, a to je vzťah 

s Ježišom Kristom. A tak otázkou prítom-

nosti sa stáva otázka: aký je tvoj vzťah 

k  Božiemu synovi, Ježišovi Kristovi? Od-

mietaš Ho a nechceš s ním mať nič spoloč-

né? Veríš v Neho, ale tam to končí? Cho-

díš o ňom počúvať do kostola a to je všet-

ko? Alebo si mu odovzdal 

svoj život, vyznal Ho za svoj-

ho Pána a záchrancu a snažíš 

sa žiť svoj život tak, aby On 

mal z teba radosť? To je otáz-

ka, ktorú musíme riešiť dnes 

v prítomnosti, aby sme mohli 

hľadieť na ten istý cieľ, na aký 

hľadel Pavol. 

Aj nás v našom zbore Brat-

skej jednoty Baptistov čaká 

tento mesiac jedno veľké vý-

ročie. Ideme si pripomenúť 

70 rokov od momentu, kedy 

náš zbor vznikol a začal pôso-

biť v  Nesvadoch. 70 rokov je 

dlhá doba. Sme za ňu vďační 

Bohu, určite si pozrieme niekoľko fotiek, 

videá, vypočujeme si spomienky pamätní-

kov. To, čo je ale dôležitejšie než minulosť 

je pohľad na prítomnosť a budúcnosť. Čo 

ideme dnes robiť preto, aby sme ako zbor 

mohli hľadieť ešte radostnejšie a  ešte tú-

žobnejšie na tú nebeskú cenu? Čo môže-

me už dnes robiť pre to, aby tu o 70 rokov 

nezostala po nás len budova, spomienky 

a fotky? 

To je niečo, na čo by sme mali všetci 

myslieť v našich životoch. Aby sme ich ne-

prežili v  minulosti, hoc ako krásna bola. 

Ale aby sme sa snažili zmeniť dnes v tejto 

prítomnosti to, aká bude naša budúcnosť 

a kde budeme tráviť svoju večnosť.

A ak máte čas, tak ste srdečne vítaní 29. 

októbra 2017 o 10:00 hod. v kostole Brat-

skej jednoty Baptistov na Novej ulici 35 

v  Nesvadoch. Príďte si s  nami zaspomí-

nať s vďačnosťou na 70 rokov, ktoré nám 

Pán Boh dovolil pôsobiť a existovať v na-

šej obci. A zároveň sa spolu budeme môcť 

pozrieť na budúcnosť, ako ju má Boh pri-

pravenú pre každého človeka, ktorý uverí 

v Jeho meno. Všetci ste srdečne vítaní.

Martin Tobák,

kazateľ

Pre dušu

Čo je zmyslom výroč í?Čo je zmyslom výroč í?

utných mo-

udia máme

ektorý 

spomínajú na ľudí, ktorých kedysi 

spoznali. Na 

spomínaní nie je 

Bohu, určite

videá, vypoč
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51. Nemzetközi Kórustalálkozó Dorogon
Számunkra kissé szokatlan, de rangos rendez-

vényre kapott meghívást a  Csemadok alapszerve-

zetének énekkara.

Augusztus 20-ika előestéjén Dorogra utaztunk, 

hogy részt vegyünk az 51. Nemzetközi Kórustalál-

kozón, melynek idén is a Dorogi József Attila Mű-

velődési Ház adott otthont. A közel százéves épület 

1927 őszétől üzemel, a közel 350 főt befogadó szín-

háztermet 1935-ben avatták fel.

A program a hazai Halleluja Kamarakórus fellé-

pésével kezdődött. Csolnokról a Wagenhoff er Kórus 

érkezett, Budapestet pedig a  Belvárosi Vegyeskar 

képviselte. A Maklári József Kórus Pelbárról érke-

zett. A távoli Franciaországból a Dauphinelle Chorale de Saint-Ismier 

látogatott el Dorogra.

A  csodálatosan szép kórusmű-

vek repertoárja közt üdítőleg hatottak 

a naszvadiak által előadott nógrádi ka-

tonadalok, a  Naszvad környéki dalok, 

valamint a  szatmári nóták. Befejezés-

képpen a  szereplők közösen elénekel-

ték Kodály Zoltántól az Esti dalt.

Az estébe nyúló program után a kul-

túrház nagytermébe vonultunk át, ahol 

bőségesen megterített svédasztalos va-

csora várta a szereplőket. Mi más is kö-

vetkezhetett ezután, mint a  spontán, 

szívből jövő nótázás. A  közös éneklés 

újdonsült francia barátainkkal áthidalta a nyelvi akadályt, megtaláltuk 

a közös hangot, nagyon jól éreztük magunkat.  -GM-

Szeptemberben Naszályra kapott meghívást a  Csemadok égisze 

alatt működő Búzavirág vegyes éneklőcsoport, a Pettyem néptánco-

sai, valamint a Sústya citerazenekar.

Az alig egyórás utazás után megérkeztünk a Tatától kb. hét kilomé-

terre fekvő településre. A 2 450 lelket számláló község apraja és nagy-

ja kint volt a futballpályán, az ott felállított fesztiválsátor előtt és alatt, 

és itt vártak minket a szervezők is. Megérkezésünkkor már a javában 

folyt a kultúrműsor, felnőtt énekeseink és a kis táncosaink Vágó Zsu-

zsi és Kocsis Dénes tolmácsolásában a Neoton Família slágereit hall-

gatva készülhettek a fellépésre. Simonics Timea bemutatkozó beszé-

dében röviden vázolta falunkat, szervezetünket, a csoportjainkat, ami 

után először a Fölszállott a páva népzenei vetélkedőn is sikeresen sze-

replő fi atal tehetségünk, Szabó Julcsi lépett színpadra. A Zoboralji da-

lokat előadó énekesünk nagy tapsot kapott a szép számban megjelenő 

közönségtől. Őt követték kis táncosaink, akik sajnos kénytelenek vol-

tak nélkülözni Nóra nénit, de ez mit sem vont le előadásuk színvona-

lából. Látszott, hogy felkészültek, sokat gyakoroltak, tanítómestereik 

méltón lehetnek büszkék rájuk. A nézők reakciójából ítélve megálla-

píthatjuk, hogy ez a fellépésük is jól sikerült. 

Énekeseink még fel sem léptek, és minden oldalról csak a dicsére-

tet kapták, mégpedig a fellépőruháikért. Hogy ilyen szépet még nem 

láttak. Hiába, a  naszvadi népviselet önmagáért beszél, még a  volt 

naszvadiakat is odacsalogatta. Mert mint kiderült, ha nem is ide tele-

pítették őket, idővel ideköltöztek, hogy közelebb legyenek szülőföld-

jükhöz. Szó szót követett, jött a kérdezz-felelek. „Mikor is született? 

35-ben. Akkor őt ismeri? Hát persze. És mi ismerjük őt és őt? Naná! És 

Önök hol laktak? Homokokon. Akkor Agacsost ismeri. Hogyne. Meg 

nem messze volt a Paluska kocsma is. A régi épületre még én is em-

lékszem, hisz két házzal arrébb laktak a nagyszüleim.” Mire elmagya-

rázom, kik voltak ők, azonnal egy szomorú esemény emléke tör belő-

le elő, pedig még csak gyereklány volt, akkor ’44-ben. Az apai nagy-

anyám temetése, aki alig múlt negyven, mikor távozott az élők sorá-

ból, halálával hátrahagyva egy féléves csecsemőt. Olyan erős élmény-

ként rakódott le az akkori kicsiny gyermeklelkében egy elhunyt édes-

anyát megsirató hozzátartozók fájdalma – történetesen az én nagy-

mamámé –, hogy mindez ma is elevenen él emlékeiben. Csak hozzá-

teszem, hogy a sors további kegyetlen fordulata folytán ezt a kicsi ár-

vát az anyai nagymamám a sajátjaként nevelt fel. Tisztelet emlékük-

nek, de ez már egy másik bonyolult történet, de hálás vagyok a sors-

nak, hogy úgy vezérelt útjaimon, hogy találkozhattam egy számomra 

ismeretlen volt naszvadi lakossal, aki ha szomorú esemény kapcsán is, 

de felelevenítette nagymamám emlékét, akinek én csak a sírját látogat-

hattam a temetőben. 

E kisebb, személyes kitérő után térjünk vissza a Naszályi Napokon 

történtekre. A naszvadiaknak nem csupán a ruháikkal, az előadásuk-

kal is sikerült elnyerni a jelenlévők tetszését. Színpompás műsort lát-

hatott, hallhatott tőlük a  színültig megtelt sátor alatt helyet foglaló 

közönség. A végén újdonsült naszályi ismerőseink nem fukarkodtak 

a dicséretekkel, kedveskedtek étellel, itallal.

Mint mindig, most is elénekeltük a búcsúdalunkat, és jó éjszakát kí-

vánva a viszontlátás reményében hazafelé vettük utunkat.  -GM-

l lő p di mé k r klán lt kk r ’44 b n Az p i n

él ó l h k b kék á k A é ők k ó ából í él áll

XVIII. Naszályi NapokXVIII. Naszályi Napok
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A matematikát a nehéz tantárgyak közé sorolja a legtöbb ember. Van-

nak, akik azt mondják, hogy azért nehéz a tanulók nagy részének a mate-

matika, mert nem a gyakorlati élethez kapcsoljuk. A gyakorlati életből kell 

venni a feladatokat és problémákat. Fel kell kelteni a tanulók érdeklődését, 

aktivizálni őket, széppé, játékossá kell tenni a matematikát. Ne passzív be-

fogadói legyenek a matematikai igazságoknak, hanem feldolgozói, majd-

nem feltalálói. A tanár szerepe ezért nem a tanítás, hanem a vezetés. Úgy 

kell irányítania a  tanulók munkáját, hogy szívesen dolgozzanak, eljussa-

nak a matematikai igazságok felismeréséhez, és így sikerélményeik révén 

szeressék meg ezt a tudományt. 

Mi is próbáljuk ehhez tartani magunkat és diákjainkat nemcsak a kö-

telező tananyaggal ismertetjük meg, hanem a különböző versenyfeladato-

kon keresztül próbáljuk még érdekessebbé, színesebbé tenni a tantárgyat. 

Tanulóink többféle versenybe kapcsolódtak be a tanév folyamán, és az el-

ért eredményeik bizonyítják, hogy ha a tudás kis szorgalommal és akarat-

tal párosul, akkor szép eredmények születhetnek.

Pitagoriász
A verseny a tanulók logikájára, 

rutinosságára és fürgeségére ala-

poz. Az iskolai versenybe 16 ta-

nuló kapcsolódott be. Ezek közül 

a  sikeres tanulók a  járási verse-

nyen is bizonyíthattak: 5. osztály 

– Kelemen Roland – 2. hely a 64 

tanulóból, 6. osztály – Takács Pé-

ter és Zajíc Dávid Máté, 7. osztály 

– Miskolczi Márk – 3. hely az 51 

tanulóból, Simonics Réka, 8. osz-

tály – Mikulec Amina.

Hozzá kell tenni, hogy a  fel-

adatok összeállítói nagyon ma-

gasra tették a  mércét, bizonyít-

ja ezt az is hogy az ötödikeseknél volt a legmaga-

sabb a sikeresség, de még ott sem érte el a 30 %-ot. 

A nyolcadikosoknál csak 7,14 %-os volt. 

Matematikaolimpia
A verseny célja pontos, részletes feladatmegol-

dás, melynél a lépéseket indokolni kell. A házi for-

dulóban hat feladatot kell a tanulóknak megolda-

niuk. Az a tanuló számít sikeres megoldónak, aki 

legalább négy feladatot megold egyes, kettes osz-

tályzatra. Sikeres megoldóink képviselték isko-

lánkat a járási versenyen, ahol két óra alatt három 

feladattal kellett megbirkózniuk. A sikerességhez 

ezen a versenyen az összpontszám felét kell elérni. 

Az elérhető összpontszám 18 pont volt. Eredmé-

nyek: 5. osztály – Kelemen Roland – sikeres meg-

oldó – 21-32. hely – 10 pont (73 tanuló), 6. osztály 

– Takács Péter – sikeres megoldó – 10-13. hely – 15 pont (64 tanuló), 7. osz-

tály – Simonics Réka – sikeres megoldó – 15-19. hely – 12 pont (52 tanu-

ló), Miskolczi Márk – sikeres megoldó – 21-24. hely – 10 pont (52 tanuló).

Maks országos levelezőverseny
A verseny az idén nyolc fordulóból állt, a tanulóknak minden alkalom-

mal négy feladatot kellett megoldaniuk. Összesen tizenhárom tanuló kap-

csolódott be a versenybe és kilenc tanuló érte el a legjobb Maxicsillag és 

Maxifrajer minősítést.

5. osztály – Haris Ádám – Maxicsillag, Kelemen Roland – Maxifrajer, 

6. osztály – Takács Péter – Maxifrajer, 7. osztály – Miskolczi Márk – 

Maxifrajer, Simonocs Réka – Maxifrajer, Tóth Bence – Maxifrajer, 8. osz-

tály – Mikulec Amina – Maxifrajer, Bazsó Bernadett – Maxifrajer, Szabó 

Júlia – Maxifrajer

Matematikai kenguru
Ez egy nemzetközi matematika verseny, melybe ebben az évben Szlo-

vákiában 55 863 tanuló kapcsolódott be az alapiskolák első évfolyamától 

a középiskolák negyedik évfolyamáig. A felsősök 24 különböző nehézsé-

gi fokú feladatot oldottak egy óra alatt, ahol öt válaszlehetőségből kellett 

a helyeset kiválasztaniuk. A versenybe bekapcsolódó tanulók létszáma év-

folyamok szerint: 5. évfolyam – 4 tanuló, 6. évfolyam – 4 tanuló, 7. évfo-

lyam – 3 tanuló, 8. évfolyam – 4 tanuló, 9. évfolyam – 3 tanuló.

A tanulók közül négy tanuló érte el a legjobb eredményt. Az számít sike-

res megoldónak, aki a többezer résztvevőből bekerül a legjobb 20%-ba, va-

gyis a tanulók több mint 80%-át maga mögé utasítja.

5. osztály – Dobosi Nikolett Beatrix – 93 %, 7. osztály – Miskolczi Márk 

– 97,6 % - egyben iskolai bajnok is, a legjobb teljesítmény, Simonics Réka – 

96,5 %, 8. osztály – Mikulec Amina – 95,4 %.

XXIX. Zrínyi Ilona Matematikaverseny 
A  Matematikában Tehetséges Gyermekekért (MATEGYE) Alapítvány 

rendezi meg a Zrínyi Ilona kétfordulós (területi, országos) matematikaver-

senyt. A versenyt teszt formájában bonyolítják le. A verseny elsődleges cél-

ja a  matematika népszerűsítése. Az összeállított feladatsorokkal elsősor-

ban a tanulók logikus gondolkodását kívánják mérni. Lehetőséget szeret-

nének biztosítani arra, hogy az iskolák 2-12. osztályos tanulói összemér-

hessék matematikai tudásukat.

Iskolánkból az ötödikes Kelemen Roland vállalta ezt a nagyon igényes 

versenyt, hiszen ezek a  versenyfeladatok 

a magyarországi tananyagfelépítésből indul-

nak ki.

A  nyugat-szlovákiai területi fordulón 83 

résztvevő diákból az előkelő 26. helyen vég-

zett.

Katedra Matematikaverseny
A  Katedra folyóirat és a  Katedra Alapít-

vány XXII. alkalommal rendezte meg a ma-

tematikaversenyt. A  döntőbe jutás feltéte-

le volt, hogy az öt levelező fordulóban kellő 

pontszámot szerezve a tanulók az elődöntő-

ben is bebizonyíthassák rátermettségüket.

Három tanulónk kapcsolódott be a  ver-

senybe, az 5. osztályból Kelemen Roland, 

a  7. osztályból Simonics Réka és Miskolczi 

Márk. Mindhárman nagyon szép 

teljesítménnyel jutottak el az öt 

levelező forduló után az orszá-

gos elődöntőbe. Ennek helyszí-

ne a dunaszerdahelyi Szabó Gyu-

la Alapiskola volt. Az ötödikesek 

közül ötvenöt tanuló vett részt, 

Roland a  12. helyet érte el és ez-

zel a döntőben való részvételt is el-

nyerte.

A  hetedikesek összesen 34-en 

versenyeztek. Réka a  3. legjobb 

eredményt érte el. Márk a 19. he-

lyet vívta ki magának és egy pont 

híján lecsúszott az országos dön-

tőben való részvételről, de így is 

dicséretet érdemel.

A Dunaszerdehelyen és Rozsnyón tartott elődöntők eredményei alapján 

a felkészítő tanárok 135 tanulót neveztek be az országos döntőbe, közülük 

133-an vettek részt a dunaszerdahelyi zártkörű versenyen.

Az 1. forduló feladatait Károlyi Károly (Bátaszék), a Tolna Megyei Tehet-

séggondozó Alapítvány elnöke, a 2. forduló számkeresztrejtvényeit Hor-

váth Géza versenyszervező állította össze. 

Roland a két fordulóban az elérhető 50 pontból 41 pontot gyűjtött, ezzel 

a 4-6. megosztott helyen végzett és I. díjas lett. Réka 36 pontot gyűjtött és 

a megosztott 15-16. hellyel III. díjas.

A  versenyben résztvevő tanulók nagyon sokat dolgoztak az egész év 

folyamán és nagyon szép eredménnyel zárták a  versenyt, amire nagyon 

büszkék vagyunk.

Az 5. és 6. évfolyamok felkészítője Miskolczi Melinda. A 7., 8. és 9. évfo-

lyamokat pedig dr. Gátasi Irén készítette fel.

Minden versenyben résztvevő tanulónak gratulálunk és további sok si-

kert kívánunk! dr. Gátasi Irén

„A matematika a kulcs és az ajtó a tudományokhoz”.
(Galileo Galilei)

y

Matematikaversenyek a felső tagozatonMatematikaversenyek a felső tagozaton



9

Novum Naswod Nesvadský spoločenský mesačník

Nagyon sok, élményekben gazdag beszámo-

lót hallgattam már végig a Székelyföldet beba-

rangoló ismerőseimtől, rokonaimtól. Több do-

kumentumfi lmet, könyvet, fényképet végig-

néztem a tömérdek kincsről, amivel az oda lá-

togató lépten-nyomon találkozik. A  gyönyö-

rű természet, a  műemlékek, városok, falvak, 

a kultúra mind-mind nagyon vonzó tud lenni 

egy kirándulás alkalmával, de számomra na-

gyon fontos tény, hogy történelmünk egy je-

lentős része is Erdélyhez kapcsolódik. Az isko-

lában pedig a  földrajzórákon Európa állama-

it tanítva Románia nyugati részéhez érve szin-

te gyorsabban dobog a szívem. Szóval már rég-

óta megfogalmazódott bennem, hogy egyszer 

majd elutazom e vidékre. Ezért is örültem az 

iskolánk igazgatójának ötletéhez, hogy közö-

sen, kollégák és a kedves szülők társaságában 

idén nyáron megtehetem ezt.

2017. július 4. - kedd, 21:00 – indulás

2017. július 5. – szerda

Torda/Turda – sóbánya - 

a  sóbányászat történetének 

valódi múzeuma, 13 emelet-

nyi mélységben (a  felszíntől 

112  m) harang alakú „Teré-

zia” bánya közepén 70 m át-

mérőjű tóban néhányan még 

csónakáztunk is.

Korond/Corund – a  mél-

tán híres fehér alapon kék, 

zöld, barna vagy egyszínű jel-

legzetes virág és madárdíszí-

tésű égetett korondi cserép-

edények készítésének helyszí-

ne. Szerintem mindegyikünk 

vásárolt egy-egy ilyen szépsé-

get emlékül.

Farkaslaka/Lupeni – Ta-

mási Áron szülőfaluja. Tisztelettel adóztunk 

síremlékénél, ami egy kvarcit kő dombormű, 

Szervátiusz Jenő és Tibor alkotása.

2017. július 6. – csütörtök

Végig meseszép környék; magashegyi táj, 

haragoszöld legelők, rohanó patakok, óriási 

fenyvesek, kanyargó szerpentinek lélegzetel-

állító kilátással...

Békás-szoros/Cheile Bicazului – szurdok-

völgy a Hagymás hegységben, Hargita megye 

északkeleti részén, a  Békás-patak völgyében. 

1971-től védett, a Békás-szoros – Nagyhagy-

más Nemzeti Park része. Nyomasztóan ma-

gas és szinte függőleges sziklaszirtek, zúgó he-

gyi patakok, kisebb-nagyobb vízesések, bar-

langok alkotják. Itt sétálva nemegyszer volt 

olyan érzése talán mindegyikünknek, hogy 

ránk dőlnek.

Lenyűgöző látvány az 1156 m magas Oltár-

kő elnevezésű sziklaóriás, kereszttel a tetején.

Gyilkos-tó/Lacul Rosu – 983  m magasan 

elterülő egyedülálló természeti kuriózum, 

1837 egyik viharos éjszakáján a semmiből ke-

letkezett. A megázott talaj lecsúszott a völgy-

be és elzárta az ott folyó több patak medrét; 

az így létrejött torlasz hatására duzzadt tóvá. 

Keletkezéséhez számos legenda fűződik, amit 

a tóból kiálló megkövesedett fatörzsek látvá-

nya tesz teljessé. 

E kiváló természeti környezet tette még 

jobb ízűvé az itt elfogyasztott ebédet.

2017. július 7. – péntek

Csíksomlyó/Șumuleu Ciuc – 1959 óta 

Csíkszereda településrésze, a székelyföldi szé-

kely és a  moldvai csángó magyar katolikus 

hívek búcsújáró helye, napjainkban a  legis-

mertebb zarándokhely a  Kárpátok és a  Kár-

pát-medence térségében.

A  Kis-Somlyó és a  Nagy-Somlyó közötti 

nyeregre (a  búcsú helyszíne) jónéhányan fel-

mentünk, és csodáltuk az elénk táruló szép 

kilátást a  településre. A  kegytemplomban 

pedig ki-ki csendesen elmondott egy imát 

a csíksomlyói Boldogasszony lábánál. 

Gyimes vidéke – Csíkszeredától keletre 

a  gyimesi csángók földje; Gyimesbükknél/

Ghimeș-Făget található az ezeréves határ, ott 

ér véget az ország, melyet István király Mária 

kegyeibe ajánlott. Zarándokhely lett az ezer-

éves határ, évente több mint 10 000 ember lá-

togatja; minden évben megérkezik a Boldog-

asszony zarándokvonat a gyimesbükki vasút-

állomásra.

Évszázadok óta határátkelő, a  krónikások 

szerint 1626 körül Bethlen Gábor idejében vá-

rat és őrtornyot emeltek itt, napjainkban csak 

romjai láthatók; a helybeliek Rákóczi-várként 

ismerik (a 18. század elején II. Rákóczi Ferenc 

megerősíttette, ekkor kapta mai nevét). A mo-

narchia egykori legkeletibb vasúti őrházá-

tól elindulva eme romokat megmászva némi 

erőfeszítésünkbe került, hogy három merede-

kebb emelkedőn túl megérinthessük az Oszt-

rák-Magyar Monarchia egykori határának 

egyik határkövét.

2017. július 8. – szombat

Nyergestető/Piatra Niergeș – 878 méter 

magas hágó Hargita megyében, leginkább 

az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 

egyik utolsó székelyföldi színhelyeként is-

mert. A  csatában elesett hősök emlékét em-

lékoszlop őrzi. Az emlékművel átellenben, az 

erdő szélén elhelyezkedő területre, tömegsír-

ba hantolták el az ütközet áldozatait, akiknek 

emlékét többek közt számtalan kisebb-na-

gyobb fa- és vaskereszt, valamint sok kopjafa 

őrzi. Faragott székely gyalogkapu alatt vezet-

nek a lépcsők az emlékhelyhez. A három éve 

itt működő történelmi kávéház és vendéglő 

tulajdonosa nagy szeretettel és átéléssel mesélt 

az itt zajló 1849. augusztus 1-jei ütközetről.

Kézdivásárhely/Târgu Secuiesc – A  Kár-

pát-medence legkeletibb magyar többségű vá-

rosa, a trapéz alakú főterére – az egykori piac-

térre érkezve Gábor Áron szobrát és a szebb-

nél-szebb épületeket láthattuk, köztük az egy-

kori városi tanácsházát, ami ma Céhtörténeti 

Múzeum. Gazdag történeti és néprajzi kiállí-

tásait mi is megnéztük. Gyermeki érzésekkel 

tekintettünk a kb. 150 népviseletbe öltöztetett 

babákra, de Gábor Áron rézágyúja is érdekes 

látnivaló volt.

Csernát/Cernat – Haszmann Pál Népraj-

zi Múzeum - 1974-ben alakult tájmúzeum az 

egykori Damokos Ödön és Gyula-féle klasszi-

cista udvarházban működik. A  helytörténe-

ti múzeum és kiállítás értékes törzsanyagát az 

alapító, id. Haszmann Pál (1902-1977) hely-

történész, tanár magángyűjteménye 

képezte. A  múzeum 1999-ben ünne-

pelte fennállásának negyedszázados 

évfordulóját, és felvette a  Haszmann 

Pál Néprajzi Múzeum nevet. A  mú-

zeum épületében található anyag Fel-

ső-Háromszék népművészetének leg-

szebb darabjait mutatja be: székely 

festett bútorok, kályhacsempék, szőt-

tesek, stb. A  múzeum épületét sza-

badtéri kiállítás veszi körül, ahol e 

térség helyreállított, monumentális 

székelykapuit és a  népi építkezés (la-

kóházak, malmok) emlékeit láthatjuk. 

Az udvaron egy szabadtéri sírjel-, sír-

kő- és faragott fejfa-gyűjtemény és egy 

nagyon gazdag mezőgazdasági szer-

szám- és gépkiállítás is található.

2017. július 9. – vasárnap

Csekefalva/Cechești – Árpád Vendégház. 

Búcsúzunk a  házigazdától, Lőrinczi Domo-

kostól és feleségétől, Piroskától. 

Király-hágó/Pasul Craiului – még egy 

utolsó megálló (visszatekintés) a  festői lát-

ványt nyújtó Erdély kapujában a  Réz-hegy-

ségben, 582 méter magasságban.

Ezen élményekben gazdag kirándulás al-

kalmával egy kis ízelítőt kaphattunk mindab-

ból, amit számunkra ez a vidék kínál. Talán 

mindannyiunk nevében elmondhatom, hogy 

visszatérünk még, hiszen:

„Alig van ország, mely több természeti, tör-

ténelmi és népéleti kinccsel bírna, mint a Kár-

pátok által körülölelt magyar haza; alig van or-

szág, mely az észlelve vizsgálódónak több ér-

deket nyújtana, mint hazánk, s mégis alig van 

a civilisatio körvonalába foglalt, sőt még azon 

kívül eső terület is, mely oly kevéssé lenne is-

merve és méltányolva, mint éppen hazánk.”

(Orbán Balázs: A székelyföld leírása, 1868)

 

Miskolczi Melinda

Erdély 2017
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MEGJELENT !
Megvásárolható a RicsiPressben

Dedikálás!
A szerző 2017. október 9-én (hétfő) 14:00 és 16:00 között a RicsiPressben dedikálja a könyvet.
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Novum Naswod Nesvadský spoločenský mesačník

Firma 

BCF Europe s.r.o. BCF Europe s.r.o. 
hľadá nových pracovníkov 

do výroby 
na rôzne pracovné pozície.

Očakávame všetkých, 

ktorí majú chuť pracovať.

Neváhajte a prineste 

svoj životopis čo najskôr 

do sídla spoločnosti:

BCF Europe s.r.o.

Novozámocká cesta 83

94651  Nesvady

A BCF Europe Kft.A BCF Europe Kft.  
új munkaerőt keres új munkaerőt keres 

a gyártásba a gyártásba 
különböző pozíciókra.különböző pozíciókra.
Mindenkit várunk, 

aki dolgozni szeretne.

Ne habozzon 

és hozza el 

életrajzát 

minél előbb 

cégünk 

székhelyére:

BCF Europe s.r.o.

Újvári út 83.

946 51  

Naszvad

                 Csemadok 
Naszvadi Alapszervezete
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PROGRAMOVÁ PONUKA - M

MIESTNE KULTÚRNE STREDISKO  
HEL

Október 2017

02 - 20.00   NTV - premiéra slov. programu

. programu09 - 20.00   

20 - 18.30   
22 - 

26 - 
.  programu27 - 18.30   

  

 

    Tel: 76 92 289 - email:

02 - 20.00   
06 - 18.00     

09 - 20.00   

   20 - 18.30

26 - 
27 - 18.30   .

Komárommegyei Naszvad községben uj postahivatal 

lép életbe f. évi szeptember hó 16-án.

Ezen uj postahivatal kézbesitési körét képezendik: 

Érsekujvárhoz beosztva volt Naszvad község, továbbá 

ó-Guta és Angyala puszták. Postai összeköttetését az 

érsekujvári postahivatallal fenntartandó gyalogjárat 

által nyerendi. Naszvadról induland a posta napon-

ta délelőtt 9 óra 40 perczkor, érkezend Érsekujvárra 

11  óra 25  perczkor, honnan d.u. 3 órakor inditva, 

Nasz vadra 4 óra 45 perczkor érkezend vissza.

A távolság Naszvad-Érsekujvár közt 8 kilome terben 

határoztatik meg.

Ezen postahivatal levél- és 5 kilogr. sulyt meg nem 

haladó kocsiposta küldemények, bel- és külföldre 

szóló postautalványok, nemkülönben belföldre szó-

ló utánvételeknek 200 forintig, külföldre szóló után-

vételeknek pedig 75 forintig leendő felvételére és 

kézbesitésére, illetőleg kifi zetésére lesz felhatalmazva.

(Budapesti Közlöny, 1880. szeptember 14.)

ANNO.. .

ÚJSZÜLÖTTEK – 
VITAJTE MEDZI NAMI

Sebastián Virág



HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK – 
SĽÚBILI SI VERNOSŤ

 Tomáš Mészáros    –  Lucia Kajanová

 Daniel Jančík    –  Monika Szűcsová, 

 Erik Oriško    –  Petra Feketeová, 

 Richard Tóth    –  Martina Andrejková



HALÁLOZÁS – 
OPUSTILI NÁS

Pavol Barkóci (86),  Alžbeta Ďuriková (63), 

Tóth József (67),  Alžbeta Stanková (69)

Társasági rovat – 
Spoločenská rubrika

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet 

minden kedves rokonnak 
és mindazoknak, 

akik 2017. július 22-én 
a drága édesanyát, anyóst, 
nagymamát, dédmamát 

és ükmamát

HARIS Péternét, szül. Tóth Alojziát
életének 91. évében elkísérték utolsó útjára és 
részvétükkel igyekeztek enyhíteni fájdalmunkon.
Köszönjük a koszorúkat, virágokat és az együtt-
érző szavakat.                          Gyászoló család


