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Prezident Ivan Gašparovič 3. januára 
2012. udelil štátne vyznamenania štr-
nástim osobnostiam z rôznych oblastí 
spoločenského života. 
„Pre každú krajinu je šťastím, keď sa 
môže spoľahnúť na vzácnych ľudí – ľudí 
morálnych hodnôt nadradených nad 
vlastné záujmy, Slovensko dnes takých 
ľudí potrebuje“ – povedal pri tejto príle-
žitosti prezident Gašparovič. 
Prezident udelil pánovi starostovi Ne-

svád JUDr. Jozefovi Harisovi štátne vy-
znamenanie Rad Ľudovíta Štúra III. triedy 
za mimoriadne zásluhy o rozvoj územnej 
samosprávy. Je jedným zo zakladajúcich 
členov ZMOSu a dlhoročným aktívnym 
členom Rady predsedníctva ZMOSu. 
JUDr. Jozef Haris sa osobne podieľal na 
najvýznamnejších a rozhodujúcich pro-
cesoch verejnej správy – počnúc vzni-
kom miestnej územnej samosprávy na 
Slovensku, cez budovanie a prehlbova-

nie samosprávnej 
demokracie, ako 
aj za presadzo-
vanie reformy a 
modernizácie ve-
rejnej správy.

Blahoželáme pá-
novi starostovi!

(N.N)

Prezident Ivan Gašparovič vyznamenal JUDr. Jozefa HarisaNový rok – nová príležitosť

Naszvad fiatal tehetségei
Közvetlen karácsony előtt, december 
22-én a községháza ünnepi termében ti-
zedik alkalommal került kiosztásra az Év 
sportolója és a Község Tanulmányi Ösz-
töndíja. Mindkét elismerés a fiatalokat 
jutalmazza eddigi munkájukért, és ezzel 
további sikerekre ösztönzi őket. 

„A karácsony az ajándékozás ideje” – 
kezdte ünnepi beszédét a Dr. Haris Jó-
zsef, Naszvad polgármestere, majd foly-
tatta. „Már hagyománynak számít, hogy 
minden év végén – karácsony előtt – 
megajándékozzák a falu tehetséges 
sportolóit és ügyes tanulóit.” Így történt 
ez 2011-ben is. Az eredményes munkát 
a sport és a tanulás területén fontos 
elismerni, megköszönni és díjazni.  „A 
fiatalság a jövőnk, akik továbbviszik köz-
ségünk jó hírét” – fejezte be az ünnepi 
beszédet Haris József. 
A polgármester beszédét követően, a 
fiatalok egyenként átvették az elismerő 
oklevelet és az ösztöndíjat. 
Szabó Veronika a Komáromi Selye János 
Egyetem pedagógiai szak ötödéves hall-
gatója. Alsó tagozatos tanító és óvópe-
dagógiát tanul, akinek tanulmányi átla-

ga minden évben kiváló. „Májusban 
államvizsgázom, és szeretnék még 
továbbtanulni speciális pedagógiát 
Pozsonyban. A kétéves kiegészítő 
diploma megszerzését már távúton 
képzelem el” – mondta lapunknak 
Veronika. Azzal tisztában van, hogy 
manapság nehéz munkát találni, de szü-
lőfaluja közelségéhez ragaszkodik. 
Miriam Bucseková a Pozsonyi Közgaz-
daságtudományi Egyetem vállalati me-
nedzsment szak negyedéves hallgatója. 
„Mivel vállalati menedzsmentet tanulok, 
ezért szakértőként szeretnék majd tevé-
kenykedni a szakmában. Legfőbb célom 
jelenleg, hogy befejezzem az egyete-
met” – mondta mosolyogva Miriam. A 
kiváló tanulmányi eredményeknél ez 
nem is kétséges. 
A Tanulmányi Ösztöndíj után az Év spor-
tolói következtek. 
Dominika Dikanová a szlovák női junior 
labdarúgó válogatott (UEFA - European 
Women’s Under-19) tagja.
„Hét éve sportolok. Naszvadon kezdtem, 
és most Sellyén az első ligában játszom” 
– mesélte Dominika, aki 2011-ben be-
került az UEFA női junior válogatottba. 

„Szeretnék még jobb lenni” – vallotta 
be a fiatal sportoló. Az edzések miatt 
gyakran utazik Sellyére. Tudja, hogy a 
középiskolai tanulmányait sem hanya-
golhatja el, így az utazási időt tanulásra 
fordítja. „Szeretnék majd főiskolát is vé-
gezni, amely mindenképp a sporttal lesz 
kapcsolatos” – fejezte be a beszélgetés 
Dominika. 
Milan Lošoncinak a foci az élete. A fiatal 
focista 2010-ben lett az FC Nitra közép-
pályás játékosa. Hét éve rendszeresen 
edz, és fokozatosan kerül feljebb a rang-
létrán. „Nagyon örülnék, ha később eb-
ből tudnék megélni” – árulta el lapunk-
nak Milan.
Bízzunk benne, hogy az újév további te-
hetséges fiatalok díjazására ad majd al-
kalmat! Ezért viszont tenni kell, aminek 
akarat és szorgalom a legfőbb mozgató-
rugója.                   (ando)

Predstavujeme Evanjelický cirkevný zbor v Nesvadoch

Dočkali sme sa ďalšieho Nového roka. 
Roka 2012. Očakávali sme ho rôzne – 
jedni s radosťou, druhí s obavami. Polnoc 
odbila, ohňostroje dozneli, vzájomne 
sme si poblahoželali a popriali zdravia, 
šťastia, lásky...a vstúpili sme do radu no-
vých povinností. Ale uvedomili sme si, 
že nám Pán Boh znovu dal čas? Nový čas. 
Množstvo času. A urobil to s dôverou 
v náš triezvy rozum ale i v naše milosr-
denstvo. Teší sa, keď nám na Jeho slove 
záleží. Keď vidí, že aj v krízach, krížoch 
a nepokojoch vieme vydržať vo viere, že 
Boh pozná východisko aj vtedy, keď my 
nie.
Nový rok nám je daný preto, lebo nás 
Boh aj v tomto roku chce inšpirovať. 
Chce, aby sme s darovaným časom a zve-
renými príležitosťami nakladali správne. 
Je prirodzené, že aj pri tomto začiatku sa 
pýtame: Ako si poradím? Vystačia moje 
sily? Nájdem odpovede, riešenia, správ-
ne cesty? Vysporiadam sa s ťažkosťami, 
bolesťami a krízami?
Božie slovo nás však aj na začiatku tohto 
nového obdobia ubezpečuje: Neboj sa, 
lebo aj keby si ty nevedel zariadiť všetko, 
je tu Ten, ktorý vládne nad svetom a nad 
životom, a On všetko zvláda. Má prehľad 
a záujem na tom, aby všetko splnilo svoj 
určený cieľ.
A to je dôležité vedieť – že nie som sám! 
Stratený a odkázaný na svoje sily. Lebo 
môj život a moje konanie je súčasťou 
veľkého Božieho plánu. A moja námaha 
nie je márna. Ani nežijem ani netvorím 
zbytočne!
Novoročné posolstvo Biblie je teda jed-
noznačné: Dovoľme Pánu Bohu, aby ko-
nal medzi nami. Zverme Mu všetko, čo 
nás čaká s dôverou, že Jeho je kráľovstvo 
i moc i sláva – tak, ako sa to modlíme. 
Lebo On chce byť s nami vo všetkom. 
Chce byť tam, kde sa tešíme z úspechov, 

ale aj tam, kde po-
trebujeme podporu, 
pomoc, radu, posil-
nenie. Chce byť tam, 
kde oslavujeme ži-
vot v novonarodenom dieťati, ale aj tam, 
kde prichádza nemoc a smrť. A chce byť 
všade tam, kam v Novom roku vykročí-
me; pri každej práci, ktorú si začneme; 
pri každom vzťahu, ktorý budujeme; pri 
našich myšlienkach i rozhodovaniach; 
pri službe, ktorú chceme robiť pre Jeho 
kráľovstvo.
Áno, Boh je aj pri Tebe. A bol by rád, keby 
si pochopil a prijal, že to, o čo Mu stále 
ide je život. Tvoj život.

Čím sme žili v uplynulom roku
Uprázdnená farárska stanica v CZ ECAV 
Nesvady bola znovu obsadená prícho-
dom farárky Márie Popičovej. 
Jej slávnostné uvedenie do úradu zbo-
rovej farárky sa konalo dňa 1. mája 2011 
v chráme Božom, za účasti biskupa ZD 
Milana Krivdu, konseniora Jána Janča 
a mnohých ďalších farárov a hostí.
Dňa 5. júna 2011 sme v rámci Medziná-
rodného festivalu umeleckého smaltu 
v Nesvadoch, v kruhu nášho cirkevné-
ho zboru privítali hostí z Kiskőrös-u. 
Slávnostným kazateľom bol p. Lupták 

György, senior a hudobným vystúpením 
nás poctil dychový súbor  pod vedením 
p. Kecskeméti Pál-a.
Našim hosťom sme návštevu opätovali 
dňa 16. októbra 2011, keď sme počtom 
viac ako 50 ľudí odcestovali na slávnosť 
Pamiatky posvätenia chrámu do Kis-
kőrös-u. Na službách Božích v tamojšom 
chráme koncertoval náš zborový spevo-
kol Agapé.
V nedeľu, 11. decembra 2011 sme si pri-
pomenuli 60. výročie posvätenia Evan-
jelického kostola v Nesvadoch. Ďakovali 
sme Pánu Bohu i našim predkom, ktorí 
tento chrám vybudovali a sľúbili sme, že 
toto dedičstvo budeme chrániť a zveľa-
ďovať.
Misijná činnosť nášho zboru vyvrcholila 
Adventným koncertom spevokolu Aga-
pé, dňa 12. decembra 2011.

Pozvánka
Pozývame všetkých záujemcov na Sveto-
vý deň modlitieb v piatok 2. marca 2012 
o 18-tej hodine v evanjelickom kostole. 
Tento večierok usporiada spevokol Aga-
pé na tému „Nech zvíťazí spravodlivosť“, 
podľa programu, ktorí pripravili ženy 
z Malajzie. Viera bez skutkov je mŕtva. 
Živá viera je tvorivá, činná a obetujúca 
sa pre potreby iných. Sila osobného prí-
kladu je vo všetkom tomto najúčinnejšia 
misia. Preto príďte, pozvite a vezmite so 
sebou svojich manželov, deti, priateľov, 
susedov, kolegov a pridajte sa tak k celo-
svetovému modlitebnému hnutiu v prvý 
marcový piatok. Čakáme Vás!

Mária Popičová zborová farárka

„Uvaľ na Hospodina svoje 
diela

a tvoje úmysly sa zdaria.”
(Prísl. 16;3)

Inštalácia zborovej farárky

Adventný koncert
Ivan Gašparovič államfő kitüntette Dr. Haris Józsefet 

Ivan Gašparovič államfő 2012. január 3– 
án a szlovák társadalmi élet tizennégy 
személyiségét tüntette ki, köztük közsé-
günk polgármesterét Dr. Haris Józsefet 
a Ľudovít Štúr Érdemrend harmadik fo-
kozatával.
„Minden ország szerencséje, ha olyan 
értékes emberekre támaszkodhat, akik-
nek erkölcsi értékei a személyes érték-

rend felett helyezkednek el.“ – mondta 
a kitüntetések átadása során az államfő. 
Ezzel az állam elismerte a kitüntetettek 
életművét, és példaként állítja a fiatal 
generációk elé.
Dr. Haris József a magas rangú kitünte-
tést a területi önkormányzatok fejlesz-
tése terén elért munkájáért vehette át. 
Alapító tagja a Szlovákia Városok és Fal-

vak Társulásának (ZMOS), 
melynek napjainkig elnök-
ségi tanácsának tagja. Személyesen 
munkálkodott az önkormányzati rend-
szer, az önkormányzati demokrácia ki-
alakításában, elmélyítésében és moder-
nizálásában.
Gratulálunk községünk polgármes-
terének!     (N.N)

Milan Lošonci, Dominika Dikanová, Szabó Veronika, Miriam Bucseková
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Sokakat érdekel a kérdés, mi történik 
községünk főterén? Mit építünk és mi-
nek?
Gondolom itt a lehetőség, hogy közössen 
– a községháza építkezési osztályának 
vezetője, Suba Ondrej segítségével – 
megmagyarázzuk a dolgokat. A történet 
valamikor 2007/2008 körül kezdődött, 
amikor a helyi képviselőtestület jóvá-
hagyta, hogy az aktuális uniós pályáza-
ti kiírások értelmében kidolgoztassunk 
egy tervet a főtér rekonstrukciójára. So-

kakban felmerül a kérdés, miért éppen 
a főteret szépítjük, amikor Naszvadon 
annyi lehetőség volna közterületet, köz-
utat felújítani. A tér úgy is szép ahogy 
van! Nincs hová tenni a pénzt? 
A válasz egyszerű! Mivel európai uniós 
pénzekről van szó, a felhasználás módja 
előre meghatározott célra és meghatáro-
zott szabályok szerint lehetséges. A pá-
lyázatot az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap írta ki, amely a teljes költségvetés 
85 %-kát finanszírozza. Szlovákia állami 

k ö l t s é g -
vetése 10 
% résszel 
támogat-
ja a pá-
lyázatot, 
és végül 

Naszvad hozzájárulása a teljes költsé-
gekhez 5 % önrész. Az egész átépítés 
költségvetése 660 349,96 euró. Ebből 
Naszvad 33 017,50 euró önrésszel lép be 
a felújításba, melynek eredményeként 
Naszvad főtere teljesen új formát kap. 
A címlapon látható, hogy a községháza 
előtti és az épület mögötti tér is teljesen 
átalakul. A megújult faluközpont célja a 
kellemes környezet biztosítása lesz min-
den polgár részére. 
Szlovák koronában mérve megközelí-
tőleg 1 000 000 Sk befektetéssel köz-
ségünk 20 000 000 Sk anyagi értékhez 
jut, amelyre a naszvadi lakosság méltán 
büszke lehet. 

Kelemen Zoltán

Mi történik a központban?
2011. december 15-én került sor a kép-
viselő-testület 13. ülésére. A napirendi 
pontok többsége a költségvetéshez 
kapcsolódott, különös tekintettel az idei, 
2012-es költségvetésre. 
Az ülés első részében a tavalyi büdzsét 
érintő módosító javaslatokról szavazott 
a testület, azután a községi irányítás 
alatt álló szervezetek és intézmények – 
a kisüzem, a művelődési központ és a 
sportkomplexum – költségvetésének 
módosítását vitatták meg a képviselők. 
A napirend hetedik pontjaként került 
sor az idei költégvetés tárgyalására. 
A községi hivatal tervezetéhez egy mó-
dosító javaslatot nyújtott be a Magyar 
Koalíció Pártjának (MKP) képviselőcso-
portja. Ennek értelmében a bevételi ol-
dalon a játékautomatákból és a szelek-
tív hulladékgyűjtésből befolyó összeg 
2.620 euróval nőne, a kiadási oldalon a 
civil szervezeteknek előirányzott jutta-
tás ugyanennyivel több lenne. Számos 
hozzászólás után a testület kilenc igen 
szavazattal, három tartózkodás mellett 

elfogadta ezt a javaslatot. Ezzel a 2012. 
évi községi költségvetés összege 
5.038.209 EUR, a következő elosztás-
ban: 
Általános bevételek 2.107.280 €
Tőkejellegű bevételek 2.293.929 €
Pénzügyi bevételek 637.000 €
A kiadási oldalon:
Általános kiadások 1.384.057 €
Tőkejellegű kiadások 2.933.142 €
Pénzügyi kiadások 721.010 €

Összehasonlításképpen elmondjuk, 
hogy a tavalyi költségvetés tényleges 
összege előreláthatóan 2.866.278 € lesz. 
A nagy különbség magyarázata az, hogy 
a 2011-re tervezett uniós beruházások 
jelentős része a múlt évben nem valósult 
meg; egészben (főtér, közvilágítás) vagy 
részben (ökoudvar, iskola) átkerültek az 
idei évre. 
A következő pont a testület és a főellen-
őr idei munkaterve volt. Itt ismét az MKP 
képviselői javasoltak két változtatást. 
A társadalmi és sportszervezetek támo-

gatásának odaítéléséről március helyett 
februárban dönt a testület. A júliusi 
testületi ülések megszűnnnek, ezentúl 
évente nem tizenkét, hanem tizenegy 
alkalommal találkoznak a képviselők. 
Az egyéb pontok között először a TKK-
SK Kft. beadványával foglalkozott a tes-
tület. A cég a régi magtárépületben lévő 
egykori Gazdabolt bérletére nyújtott 
be igényt. Az érvényben lévő rendelet 
értelmében évi 7 EUR/m2 bérleti díjat 
és meghatározatlan időre szóló bérleti 
szerződést hagyott jóvá a testület. 
Utolsó napirendi pontként a képviselő-
testület az iskolai körzetről szóló 5/2007 
sz. rendeletet módosította – Imely köz-
ség kérésére közös iskolai körzet alakult 
a magyar tannyelvű iskola részére, ezt 
a körzetet Naszvad és Imely községek 
alkotják.
Az általános vita és az interpellációk 
után a polgármester 19 óra 30 perckor 
berekesztette az ülést.

Takács Zoltán

Beszámoló a képviselő-testület 13. üléséről

Čo sa deje v centre?

V poslednom čase sa ma viacerí vypyto-
vali, čo sa robí v centre obce, čo stavia-
me a načo?
Na túto otázku vám odpovieme v spo-
lupráci s Ondrejom Šubom, vedúcim 
oddelenia výstavby našej obce. V roku 
2007/2008 obecné zastupiteľstvo, 
v zmysle aktuálneho programovacie-
ho obdobia Európskej únie, odsúhlasi-
lo plán na revitalizáciu centra obce. Po 
podaní projektu obec čakala niekoľko 

rokov na možnosť 
jeho realizácie. 
Projekt je finan-

covaný z prostriedkov Európskeho fon-
du regionálneho rozvoja. Celková výš-
ka projektu je 660 349,96 EUR, z čoho 
zdroje z rozpočtu obce sú len vo výške 
33 017,50 EUR.
Výsledkom realizácie projektu bude 
rekonštrukcia miestnej komunikácie, 
chodníka, spevnených plôch a zelene 
a rekonštrukcia verejného osvetlenia 
v centrálnej zóne, ktoré sú riešené tak, 
aby vytvárali jeden kompaktný celok 

účelovo spájajúci funkciu, bezpečnosť a 
estetiku, vrátane vyriešenia bezbariéro-
vých napojení prechodov pre chodcov. 
Z bezpečnostného hľadiska sú prvoradé 
potreby občanov – v projekte sa riešia 
komunikácie, ktoré sú spojnicou medzi 
zariadeniami občianskej vybavenosti v 
centre obce. Z funkčného hľadiska je to 
celok, ktorý je určený na zhromažďova-
nie a stretávanie sa občanov.
Po skončení projektu sa vytvorí jedno 
dominantné a estetické námestie, na 
ktoré môžeme byť právom hrdí. 

Zoltán Kelemen

Správa z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva
13. zasadnutie obecného zastupiteľ-
stva sa uskutočnilo 15. decembra 2011. 
Program jednania sa týkal najmä roz-
počtových tém s dôrazom na rozpočet 
roku 2012. 
V prvej časti zasadnutia poslanci od-
hlasovali druhú zmenu rozpočtu obce 
na rok 2011, potom prejednali zmenu 
rozpočtov príspevkových organizácií 
obce – Verejnoprospešných služieb, 
Miestneho kultúrneho strediska a Špor-
tových a turistických služieb. Siedmym 
bodom jednania bolo schválenie roz-
počtu na rok 2012. K návrhu Obecného 
úradu podali poslanci za Stranu maďar-
skej koalície (SMK) pozmeňovací návrh, 
v zmysle ktorého sa príjmy v častiach 
Ostatné poplatky (poplatky za hracie 
automaty) a Tržby za predaj výrobkov 
a služieb (predaj triedeného odpadu) 
navýšia o 2.620 EUR, a výdavky v časti 
Príspevok na podporu spoločenských 
organizácií sa zvýšia o rovnakú sumu. Po 
viacerých príspevkoch do rozpravy na-
koniec zastupiteľstvo zmenený rozpočet 

schválilo: deväť poslancov hlasovalo za 
návrh, traja sa hlasovania zdržali. To zna-
mená, že rozpočet obce na rok 2012 je 
5.038.209 EUR, z toho:
Bežné príjmy 2.107.280 € 
Príjmy kapitálového rozpočtu 2.293.929 € 
Príjmové finančné operácie 637.000 €
Na strane výdavkov:
Bežné výdavky 1.384.057 €
Výdavky kapitálového rozpočtu
2.933.142 €
Výdavkové finančné operácie 721.010 €

Pre porovnanie uvádzame, že očakáva-
né plnenie rozpočtu na rok 2011 sa uka-
zuje vo výške 2.866.278 €. Rozdiel medzi 
rozpočtami na roky 2011 a 2012 je daný 
skutočnosťou, že nie všetky investície 
financované z fondov EÚ a plánované 
na rok 2011 sa ukutočnili vlani; boli pre-
sunuté úplne (centrum obce, verejné 
osvetlenie) alebo čiastočne (ekodvor, 
škola) na rok 2012. 
Nasledujúcim bodom programu bol 
plán práce obecného zastupiteľstva 

a hlavnej kontrolórky. S návrhom na 
zmenu vystúpili opäť poslanci za SMK, 
keď navrhli presunúť prejednanie žia-
dostí o dotácie z marca na február, a tiež 
zrušenie júlových zasadnutí obecného 
zastupiteľstva. To znamená, že poslanci 
sa budú schádzať nie dvanásťkrát, ale 
len jedenásťkrát za rok. 
Medzi rôznymi bodmi bola prejednaná 
a schválená žiadosť spoločnosti TKK-SK, 
ktorá má záujem o prenájom miestnos-
tí v priestoroch bývalého Gazdaboltu; 
schválilo sa ročné nájomné v zmysle 
platného nariadenia vo výške 7 EUR/m2 

a nájomná zmluva na dobu neurčitú. 
Posledným bodom jednania bola zmena 
nariadenia č. 5/2007 o školskom obvode: 
na žiadosť obce Imeľ sa zriadil spoločný 
školský obvod pre Základnú školu – Ala-
piskola, ktorý pozostáva z územného 
obvodu obcí Nesvady a Imeľ.
Po rozprave a interpeláciách poslancov 
starosta o 19.30 ukončil rokovanie obec-
ného zastupiteľstva.

Zoltán Takács
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November 11-én jelentős eseménynek 
adott otthont a kultúrház: Nagy Lajos 
naszvadi fényképész fotóiból nyílt ki-
állítás A múlt varázsa címmel. A meg-
nyitón Horsa Istvánné Fekete Zsuzsa, a 
Klapka György Múzeum munkatársa, a 
kiállítás összeállítója mondott beszé-
det, melyet két részben közlünk.

Érdekes ez a mai nap, hiszen voltam én 
már Önöknél kiállítást megnyitni, s most 
megint itt vagyok. Még ha azt is hozzá-
teszem, hogy Nagy Lajos fotóit láthatják 
ismét a fényképkiállításon, akkor máris 
feltehető a kérdés: vajon tud még ez a 
tárlat valami újat, valami érdekeset mu-
tatni a látogatóknak? Valószínű, hiszen 
az összes kép Naszvadról és környéké-
ről szól, ráadásul a felvételek az 1936 és 
1944 közötti időszakban készültek.
Mintegy 70 év távlatában visszaemlé-
kezni, már szinte attrakciónak számít. 
Pedig most elsőként azokhoz a naszvadi 
születésű személyekhez szólok, akik már 
a fenti időszakban nagyobbacska gyere-
kei, vagy az iskolát is kijárt fiataljai voltak 
a falunak. Hitelessé kellene tenni a fotó-
hagyatékot azzal, hogy a képeken felis-
merik szüleiket, nagyszüleiket, rokonai-
kat, ismerőseiket, katonatársukat, vagy 
épp a lakóhelyük jellegzetes helyszíneit, 
eseményeit, személyeit.
Akit a pszichológia érdekel – bizonyára 
tudja –, hogy az idős ember jobban em-
lékszik a gyerekkorára, a fiatalkori életé-
re, mint arra, tegnap kivel is találkozott 

és ki mit 
mondott. 
Ez így volt 
régen is, 
és a to-
vábbiak-
ban is így 
lesz. Az 
e m b e r t 
idős korá-
ra megro-
hanják az 
emlékek, 
i l y e n k o r 
az a jóleső 
érzés szá-

mára, ha talál magának „vevőt” a törté-
neteire. Nekem, mint néprajzi gyűjtőnek 
– a gyűjtést nem csak a tárgyakra kell 
vonatkoztatni – kimondottan kincset ér-
nek ezek az emberek. Érdekes lenne tud-
ni, hogy itt a faluban ma hány 80-90 éves 
ember van, aki tősgyökeres naszvadi.
De, hogy ne csak az idős embereknek 
legyenek ebben az érdekes találós kér-
désekkel teli játékban érdemei, beszél-
jünk egy kicsit a hallgatóságról is. Azok 
vagyunk mi. Először még kíváncsisággal 
hallgatjuk, talán még kérdezünk is, majd 
a többszöri elmesélt történetek kezde-
nek fárasztani, ne adj’ isten! idegesiteni 
bennünket. Már akit! Ennél a pontnál 
kell a különböző generációknak végte-
len nagy empátiával, szeretettel és tü-
relemmel viseltetni. Ezt a lehetőséget 
nem nyűgnek tekinteni, és akkor ez a 
beszélgetés, az emlékezés, nyereséggel 
fog végződni. Ami a fényképen most lát-
ható, egyszer a valóságban is volt. Ennek 
a fotókiállításnak pont ez a legnagyobb 
értéke, nemcsak szóval kell bizonygatni 
az idős embereknek azt, ami már elmúlt, 
hanem ezen fotók közelében a fiatalok is 
olyan emlékekkel térhetnek haza, ame-
lyek most válnak igazán hihetővé. Nem 
mesék többé, hanem igaz történetek. 
Talán még a család féltve őrzött család-
fáját is ki lehet egészíteni ezután az itt 
megtalált adatokkal. 
Elárulom, otthon új névre kereszteltem 
a naszvadi kiállítást. Én Múltidéző múlt-
idézés címre gondoltam, A múlt varázsa 

címhez ugyan hasonló, de szebb és gaz-
dagabb megfogalmazásban. Amíg ná-
lunk a Képmesék magukban hordozták a 
tévedés lehetőségét, itt Önöknél életük-
nek a képekkel való dokumentálás most 
valósággá válhat.
Eddig Önökről, Önöknek szerettem 
volna fontos és érdekes gondolatokról 
szólni, most hagy mondjam el azokat a 
momentumokat röviden, amelyek az én 
munkámat érintik, de Önökre is tartoz-
nak. Nem magánügyem, hanem felada-
tom, hogy ezeket itt elmondjam. 
Az itt látható több mint 300 felvételt 
kb. 4000 negatívból válogattam ki. Az 
összes Nagy Lajos, és egy kis részben 
Nagy Rozália felvételeiből való. Ebben 
a munkában rám is nagy felelősség há-
rult: a digitalizált képanyagból melyiket 
válasszam ki abban a mennyiségben, 
amit egy kiállításra még illendő kitenni? 
A képek minősége 70 év után is verseny-
képes lehet a mai korszerű technikával 
készült képekkel. A felbontás viszont 
néhány esetben korlátozta a képek na-
gyítási lehetőségét. Már ekkor is Önökre 
gondoltam, hogy minél jobban látni le-
hessen. Ne kelljen túl magasan, vagy le-
hajolva nézegetni a fotókat. A szöveget 
is nagybetűkkel írtuk, hogy jól olvasható 
legyen.
Újdonságot jelentett a gyűjtőmunkám-
ban az a sok idős, számomra eddig is-
meretlen adatközlő, akikkel most kerül-
tem kapcsolatba. Többen közülük itt élő 
naszvadiak, mint Dobosi Józsi bácsi, Asz-
talos Árpád bácsi és Csontos Maris néni. 
Komáromban azok a régi ismerőseim se-
gítettek sokat, akik 1947-ben az áttelepí-
tés során elkerültek szülőfalujukból, de 
visszajöttek a Duna mentére, elsősorban 
Komáromba és közvetlen közelébe. 
Közben arra is rájöttem, hogy fontos 
lenne találkozni azokkal a volt naszvadi 
családokkal is, akik lent maradtak a sváb 
falvakban. Komoly távolságokra utaz-
tam azért, hogy megismerkedjünk egy-
mással. Igazán gazdag információkkal 
tértem haza Hajósról, Császártöltésről, 
Boldogasszonyfáról és Szentlászlóról is.

(folyt.köv.)

A múlt varázsa
Nagy Lajos naszvadi fényképész kiállítása Németh Gyula

A humánum elkötelezettje volt
(Maráz Lászlóra emlékezve – első rész)

Valamikor régebben jegyeztem fel e 
mottóban idézett Makovecz-gondolatot. 
Nem is emlékszem már, hogy hol, s mi-
lyen alkalommal találkoztam e sorokkal, 
ám a közelmúltban elhunyt kiváló épí-
tész, Makovecz Imre által kimondottak 
igazságtartalma olyannyira megfogott, 
hogy feljegyeztem azokat – s esetenként, 
mint most is – ezen elkövetkező meg-
emlékezés kapcsán, meg a Naszvadiak 
címet viselő állandó sorozat során is 
mindvégig visszaidézzem azokat. 
Elsőként e sorozatban Maráz Lászlóra, 
Naszvad község első díszpolgárára em-
lékezve íródnak e sorok. Maráz László 
rádiódramaturg, hangjátékszerző, mű-
fordító volt, aki olyan jelentős életművet 
hagyott ránk, melyre joggal lehetünk 
büszkék nemcsak az őt egykoron útjá-
ra bocsátó szűkebb régióban, hanem 
az egyetemes magyar kultúrtörténeten 
belül is. Annak ellenére, hogy neve és 
munkássága – a szűkebb szakmán kí-
vül – mind a mai napig nem tartozik a 
szélesebb közvéleményben az ismertek 
közé. Tán nincs is ebben semmi különös. 
Munkássága ugyanis olyan szférában 
zajlott, amely eleve elrendeltetett hát-
tér-szerep volt. Szerény emberi mivol-
ta is mindvégig erre predesztinálta őt. 
Ráadásul szinte természetes velejárója 
lett életünknek, hogy a nagy közösség-
ben – főleg a jelenkori média uralta idő-
szakban, az aktuális napi, heti vagy havi 
„nagyságok” és „példaképek” világában 

– egyre inkább perifériára szorulnak, s 
szinte észrevétlenül tűnnek el a közvéle-
mény szeme elől a valós emberi értéke-
ink, az igaz, ám nagyságukban is szerény 
személyiségeink. 
Maráz László 1926. március 10-én szüle-
tett Naszvadon. Jellegzetes, négygyer-
mekes naszvadi parasztcsalád legidő-
sebb, egyedüli fiúgyermekeként nem kis 
erőfeszítésébe és lemondásába került, 
hogy a helyi alapiskolai tanulmányait 
követően a komáromi, majd az érsekúj-
vári gimnáziumban tanulhasson. A há-
ború miatt azonban éppen az érettségit 
megelőzően kellett tanulmányait félbe-
szakítania. Tizenévesen, leventeként, so-
kadmagával pár hónappal a háború be-
fejezése előtt, Németországba hurcolták. 
Itt, szovjet hadifogságba került. Nehéz, 
emberpróbáló éveket töltött különböző 
szovjet hadifogolytáborokban. Szüleit és 
három húgát eközben Magyarországra 
telepítették, így ő, a hadifogságból sza-
badulva, a teljes ismeretlenbe, a magyar-
országi Császártöltésre tér haza. Amikor 
lehetőség adódott arra, hogy a háború 
miatt érettségi bizonyítvány nélkül mar-
adottak is jelentkezhetnek egyetemre, 
ő is jelentkezik, és felvételt nyer a Buda-
pesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem-
re. Német-magyar szakra jelentkezik, ám 
(éppen életének ezt megelőző szakaszá-
ból adódóan) mint az orosz nyelvet rész-
ben már ismerőt, orosz-magyar szakra 
vették fel. 
Nem bánta 
meg. Taná-
ri diplomát 
s z e r z e t t , 
egy rövid 
ideig tanár-
segédként 
dolgozott 
az egyete-
men, ám 
nemsokára 
a külügy-
minisztéri-
um alkal-
mazásába 

került, s több évet töltött Moszkvában a 
magyar nagykövetség kulturális attasé-
jaként. Egy időszakban mongóliai diplo-
máciai megbízatásokat is ellátott. Sokat 
beszélt találkozásaink alkalmával erről 
az időszakról is, s bizonyos értelemben 
hálás volt ezekért az évekért. Módjában 
állt ugyanis ez idő alatt megismerkedni a 
korabeli szovjet művészeti élettel, a kor-
társ művészekkel. De, ahogy azt mindig 
hangsúlyozta, Moszkvában ismerkedett 
meg lényegében, és került közelebb a 
korabeli magyar kulturális-művésze-
ti élettel, illetve annak jó néhány jeles 
képviselőjével is. Az 1956-os események 
már Budapesten érik, a külügyminisz-
térium osztályvezetőjeként. A forradal-
mi eseményekhez való viszonyulása és 
Nagy Imre iránti elkötelezettsége miatt, 
az eseményeket követően hosszú időn 
át őt is mellőzik. Egy idő után egy üzemi 
lap munkatársaként tud elhelyezked-
ni a Hírlapkiadó Vállalatnál, majd több 
éven át tanárként dolgozik egy csepeli 
gimnáziumban. Néhány év múlva, 1963-
ban a Magyar Rádió alkalmazottja lesz. 
Valamivel több, mint huszonnégy évet 
töltött dramaturgként a Rádiószínház-
nál, s annak vezetőjeként vonult nyug-
díjba 1988-ban. 1998-ban bekövetke-
zett váratlan haláláig egyik értő és jeles 
művelője volt a rádiós dokumentarista 
műfajnak.

folytatás a 8. oldalon

Mottó:
„A közösség 

nemcsak 
kegyet gya-

korol, ha 
valamelyik 
becses fiát 

megbe-
csülésével 

megtiszteli, 
hanem 

önmagát is felmagasztalja és értékeli ez 
által.”

(Makovecz Imre)

Maráz László szüleivel, nagyszüleivel és húgaival 1940-ben.

Maráz László
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folytatás a 7. oldalról
Maráz Lászlónak, mint alkotói ambíci-
ókkal megáldott embernek, mindenkori 
vágya teljesült, amikor a rádió alkalma-
zottja lett, s dramaturgként elkezdhette 
ténykedését a Rádiószínháznál. Közel 
egy évtized eltelte után, felvértezve 
már a szakma szinte minden lényeges 
tudnivalójával ráérzett, hogy ez a rádiós 
műfaj éppen az, amely által az önmagá-
ban felgyülemlett rengeteg mondaniva-
lót el tudná mondani, csak a megfelelő 
formát, a megfelelő műfajt kell hozzá 
megtalálnia (a későbbiek során kiderült, 
inkább megalkotnia).
Emberi és alkotói magatartását több 
elismerés is kíséri. Megkapta a Magyar 
Rádió Arany Mikrofon Díját, a Munka Ér-
demrend ezüst fokozatát, és hetvenedik 
születésnapja alkalmából Göncz Árpád 
köztársasági elnök kezéből a Köztársa-
sági Érdemrend Kiskeresztjét is átvehette. 
Bár általános értékét tekintve kicsit el-
törpül ezek mellett, ám tudom, az ő szá-
mára legalább ennyit jelentett, amikor 
1997-ben szülőfaluja, Naszvad Község 
Díszpolgára kitüntető címet is megkap-
ta.

Predvianočné aktivity Miestneho združenia YMCA Nesvady.

„Čím viac lásky rozdá-
vame, tým viac lásky 

dostávame ...“

Už niekoľko rokov or-
ganizujeme predvia-
nočné aktivity pre deti a mladých 
ľudí v Nesvadoch a v našom okolí. 
Je našou túžbou potešiť a povzbudiť 
deti a hlavne im poukázať na dôležitý 
význam Vianoc – na to, že práve na Via-
noce sa narodil Spasiteľ sveta – Pán Je-
žiš. 
Vďaka medzinárodnej  organizácie Sa-
maritan ´s Purse sme dostali opäť balíky 
– darčekové krabice pre deti. Organizá-
cia  Samaritan ´s Purse sa zaoberá distri-
búciou balíčkov. My sme ich dostali z Ne-
mecka. Ešte v septembri boli v Nemecku 
vyzvané rodiny, aby pripravili takéto 
balíčky pre deti nielen na Slovensko, ale 
aj do iných krajín – hlavne do krajín vý-
chodnej Európy. 
Hodnota jedného balíčka je približne 

30 €. Obsa-
huje hračky, 
hygienické 
a školské 
p o m ô c k y , 
oblečenie, 
sladkosti a 
pod. Škatule 
sú rozdele-
né zvlášť pre 

chlapcov a dievčatá 
a podľa vekových kate-
górií.
Na Slovensku sme mali 
päť regionálnych skla-
dov. Jeden z nich bol 

práve v Nesvadoch. Keď prišiel 
kamión, vďaka pracovníkom ak-

tivačnej činnosti  a dobrovoľníkom 
YMCA, bol šikovne a rýchlo vyložený. 

Vďaka patrí všetkým, ktorí sa do vykla-
dania balíkov pridali.
YMCA Nesvady v spolupráci s miestnymi 
cirkvami zorganizovala zaujímavé popo-
ludnie pre všetky deti Základnej školy 
v Nesvadoch. Naši dobrovoľníci venovali 
svoj  čas, boli ochotní pomôcť a pridať 
sa so svojimi kreatívnymi nápadmi do 
programu. 
S balíčkami a s programom sme navštívi-
li aj Špeciálnu školu v Dulovciach, Det-
ský domov v Dedine Mládeže a Základ-
nú školu v obci Imeľ. 
Na všetkých miestach sme prežili veľa lá-
sky, deti boli šťastné, tešili sa darčekom 
a nášmu programu. Rozdávali sme lásku 
a môžem povedať, že veľa lásky sme aj 
prijali. Cítili sme sa ako keby „nabití lás-
kou“ – ktorú sme chceli ďalej rozdávať. 
A tak by to malo byť, nielen pred Viano-
cami a na Vianoce. Lásku by sme mali 
rozdávať a prijímať každý deň.

Alžbeta Maglodská, programový koordi-
nátor YMCA Nesvady

Vianoce 2011
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Igazából csalok, amikor a cikk címével 
hatni próbálok azokra, akikre – azt hi-
szem – nem is kell. De akkor hogy is van 
ez? Csalogassunk, vagy ne? Azt hiszem, 
hogy mégis igen. A helyi kultúrház gyak-
ran szervez színházlátogatást a környező 
városok színházaiba. Legtöbbször visz-
szatérő színházlátogatóink vannak, akik 
kitartását ezennel is köszönöm. Akkor 
mire a színházi csalogató? Bizonyára már 
átnézték negyedéves műsorajánlónkat, 
amelyben két színházi előadásra is invi-
táljuk Önöket. Igaz a „Vigyük el a nagyit 
színházba” címszó alatt elsősorban a 

nagyi felügyeletére szoruló gyerkőcöket 
szeretnénk „elcsalni” Csukás István me-
séjére, a „Süsü a sárkány”-ra. Süsü, a 70-
es évek közepének igencsak közkedvelt 
mesehőse volt Bodrogi Gyula felejthe-
tetlen hangjával. S, hogy miért a nagyit 
vigyük színházba? Úgy gondoljuk, hogy 
a tavaszi szünetben a nagyinak bizo-
nyára több ideje lesz az unokákra, mint 
az elfoglalt szülőknek. De, hogy hűek 
legyünk azokhoz is, akik idáig gyakran 
velünk tartottak, márciusban nekik Vere-
bes István rendezésében a „Whisky eső-
vízzel” című zenés bohózatot ajánljuk. A 

darab egy nagyvállalat főnökcseréjének 
hisztérikus, teljes káosszal fűszerezett 
pillanatait tárja elénk. Mindezt kilenc ki-
tűnő színésznő bravúros alakításában. A 
bohózatot nem csak férfiaknak, de höl-
gyeknek is ajánljuk, hisz a görbe tükör-
ben látottaknak is megvannak a maguk 
tanulságai. Az előadásokról, illetve azok 
időpontjairól bővebb tájékoztatást a he-
lyi Művelődési Központban kaphatnak. 
Ha idejük engedi, tartsanak velünk!

Holop Ferenc

Színházi csalogató! - Pozvánka do divadla. Je známe, že Miestne kultúrne stredisko 
viackrát ročne usporiada divadelné zá-
jazdy do okolitých miest a ani tento rok 
tomu nie je výnimkou. Ak ste si už pre-
študovali programovú ponuku kultúrne-
ho strediska, aj teraz Vás pozývame na 
dve divadelné predstavenia do Jókaiho 
divadla. To prvé „Berme babku do di-
vadla”na rozprávku „Süsü”, je pre deti, 
ktoré majú vo februári jarné prázdniny. 
Druhé predstavenie „Whisky s dažďo-
vou vodou” je komédia pre dospelých 
ktoré bude v marci. Bližšie informácie 
o divadelných predstaveniach Vám po-
skytnú zamestnanci Kultúrneho stredis-
ka.                       František Holop

Kiemelt aranysávos minősítést kapott 
a Búzavirág női éneklőcsoport
Kétévente kerül megrendezésre a Bíbor-
piros Szép Rózsa népzenei vetélkedő, 
ahol a szakmai zsűri ajánlására bronz, 
ezüst és arany sávos minőségben kü-
lönböztetik meg a felvidéki népzenei 
berkekben tevékenykedő szólistákat és 
csoportokat. 
Így történt 2011-es évben is, amikor a já-
rási előválogatóról továbbjutott az ösz-
szes naszvadi csoport: a Búzavirág női-, 
férfi- és vegyes éneklőcsoport, a Viza ci-
terazenekar, továbbá az énekes szólista, 
Bánházi Dóra is. A Libádon megrende-
zett középdöntő már nem hozott ennyi 
sikert a szervezetnek, innen csak a Búza-
virág női éneklőcsoport jutott az orszá-
gos döntőbe. Folytatva a sikert, novem-
ber 26-án Dunaszerdahelyen a vetélkedő 
döntőjében nagyon erős mezőnyt uta-
sított maga mögé, és kiemelt aranysá-
vos minősítéssel került a gálaműsorba, 
népdalkörök kategóriában. A csoport 
szakmai vezetője, Bedecs Ilona elmon-
dása szerint, ez alkalommal kimondot-
tan magas színvonalú produkciók voltak 
láthatók, hallhatók. Bár nagyon bízott a 
sikerben – mégis be kell, hogy vallja –, a 
kiemelt aranysávos besorolás őt is meg-
lepte. Természetesen óriási öröm, hogy 
a kemény munka eredménye szakmai 
berkekben is elismerésre talált. Mindez 
hajtóerő a további munkához.

Dobosi Róbert

Újabb rangos eseménnyel gyarapodik a felvidéki és egyben a magyar kultú-
ra, köszönhetően Lábszky Olivérnek a História együttes frontemberének és 
a Csemadok helyi szervezetének. 
A községünkből induló kezdeményezés eredménye, hogy a Szlovákiai Magyar 
Zenészek Egyesülete, a Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társasága, a Csemadok 
Művelődési Intézete, a Csemadok naszvadi alapszervezete Lábszky Olivér énekes-
dalszövegíróval együttműködve 2011. novemberében megalapította a Harmó-
nia – Szlovákiai Magyar Zenei Díjat.
A Harmónia díjait a szakmai kuratórium kifejezetten szakmai szempontok alap-
ján ítéli oda az arra érdemes személynek, csoportnak, csapatnak, zenekarnak vagy 
együttesnek zenei műfajoktól és stílusoktól függetlenül.
A Harmónia Kuratórium 2012 idén hat kategóriában osztja ki díjait:

Harmónia életműdíj »
A legjobb fiatal muzsikus díja  »
A legjobb énekes vagy szólista díja  »
A legjobb hangszeres muzsikus díja  »
A legjobb zenekar díja  »
Az év dala  »

A Harmónia-díj alapítói várják magánszemélyek, szlovákiai kulturális és nonprofit 
szervezetek jelöléseit, melyek alapján a végeredményről szakmai kuratórium fog 
döntést hozni. Minden magánszemély és szervezet bármelyik kategóriában több 
jelöltet is javasolhat. jelöléseket kizárólag elektronikus úton a www.harmoniadij.
sk oldalon megtalálható jelölési lap kitöltésével fogadható el. Ugyanitt olvasható 
minden további információ a díjakkal és a jelölésekkel kapcsolatosan.
A jelöléseket 2011. december 10. és 2012. január 31. között tehetik meg. 
Az ünnepélyes díjkiosztó gála 2012. február 25-én lesz megtartva a Komáromi Jó-
kai Színházban. A díjátadó műsora a későbbiekben kerül ismertetésre.
A Harmónia-díj szervezőbizottsága örömmel fogadja magánszemélyek, cégek 
és szervezetek adományát, melyet teljes mértékben e nemes célra fordítanak. Az 
adományozók névsorát a rendezvény honlapján közzéteszik. Információ: info@
harmoniadij.sk
Az adományokat a következő bankszámlaszámon fogadják: 8854908 / 5200 
(OTP Banka, a.s.)

Felhívás!
Harmónia – Szlovákiai Magyar Zenei Díj
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A Naszvadi Birkózó Egyesület a januári 
hónap folyamán megalakul. Gál János 
„Lepke” az egyesület alapító tagja és 
menedzsere mesél a naszvadi birkózás 
kezdeteiről, sikereiről és terveiről. 

Honnan jött az ötlet az egyesület létre-
hozására?
– Az ötlet, hogy birkózó egyesületet 
kéne létrehozni, tőlem származik. Már 
három éve működünk Naszvadon, de a 
Spartacus Komárom alá tartoztunk ez 
idáig. Azért fontos a naszvadi egyesület 
létrehozása, mert Komáromból semmi-
lyen anyagi támogatást nem kapunk. Az 
elmúlt három év alatt viszont a komá-
romi klub eredményei mind a naszvadi 
fiatalok érdeme!

Két szülő és jómagam va-
gyunk az egyesület alapító 
tagjai. Január végére várha-
tóan már bejegyzett egyesü-
letként leszünk nyilvántart-
va. Ennek örömére február 
25-én alapítóversenyt ren-
dezünk, amely nemzetkö-
zinek számít majd. Bízom 
benne, hogy az anyagi hát-
tér is megteremtődik. 

Mesélne a kezdetekről? 
– Első alkalommal, három éve, húsvé-
ti versenyt rendeztem a naszvadi és az 
ímelyi iskolák részére. Múlt évben már az 
ógyallaiak is csatlakoztak. Az első edzé-
seken 42 gyerek volt, ebből mára 13 fő 
maradt. 

Ön is birkózik?
– Nem. Régen bokszoltam, majd beke-
rültem a komáromi birkózókhoz, a vá-
logatott edző segítőjének. Három éve 
oktatom ezt a sportot a gyerekeknek. 
Egy grúz fiatalember – aki Komáromban 
családot alapított, és nagyon jó birkózó 
– jár segíteni Naszvadra. Mindemellett a 
szülőkkel jól együttműködök. 

Az elmúlt évben milyen eredmények 
születtek a csapat részéről? 
– Két országos bajnokom van diák kor-
osztályban. Ők már ebben az évben a 
serdülő korosztályba kerülnek.

A faluban támogatóként kire számít-
hat? 
– A szabadidőközpont nagyon sokat se-
gít, de ugyanúgy az alapiskolák is. A tor-
natermet mindig ingyen használhatjuk. 
Ha versenyt rendezek, akkor a sportcsar-
nokot megkapom ingyen. Baráti körre is 
számíthatok, ők érmekkel, oklevelekkel 
támogatnak. 

Hány éves kortól lehet birkózni?
– Bármikor csatlakozhatnak hozzánk fia-
talok. Már 8-9 éves kortól el lehet kezde-
ni az edzéseket. Nálunk vannak fiatalabb 
gyerekek is a csapatban. 
Eleinte játékos formában tartjuk az edzé-
seket. Amikor már bajnokságra kerül a 
sor, ott már a szigor is érződik. Olyankor 
többen feladják. Nehéz sport ez, és fáj. 
Ez nem csapatjáték, ahol többen dol-
goznak a siker érdekében. Itt egyedül 
vagy, viszont a siker is a tiéd!

-ak-

A technikás fogások világaA Szabadidőközpont lényege, hogy 
mindenki megtalálja kedvtelését, hob-
biját, mindezt kortól függetlenül. Intéz-
ményünk különböző szakköröket bizto-
sít minden érdeklődő számára. A sport 
mellett, nyelvi, természettudományi, ze-
nei szakkörök és kézművesfoglalkozások 
sokasága várja a régi és új tagokat egy-
aránt. 
Az elmúlt nyáron öt tábort szerveztünk 
a fiatalságnak, amelyen összesen 185 
résztvevő töltötte aktívpihenését. Volt 
nappali-, balatoni-, halász- és lovas tá-
bor. A közösségi élmények mellett fo-
citornát és kézilabda összpontosítást is 
szerveztünk. 
Az új évet síeléssel kezdtük, és a téli szü-
net végén valósult meg. Programjaink 
között szerepel az egynapos pati für-
dőzés, ami a wellness világába kalauzol 
minket. Ezenkívül a közeljövőben kézi-
labda- és futbalbajnokságokon szurkol-
hatunk a hazai csapatainknak. Minden-
kit szeretettel várunk!

Alföldi Károly igazgató

Hlavnou myšlienkou centra voľného 
času je, aby si každý našiel svoje záujmo-
vý krúžok alebo koníček bez rozdielu na 
vek. Naša organizácia zabezpečuje zá-
ujmové krúžky pre všetkých. Organizu-
jeme športové, prírodopisné, hudobné, 
výtvarné ako aj remeselnícke krúžky pre 
našich detí a návštevníkov. 
Minulé rok v piatich letných táboroch 
spolu aktívne oddýchol 185 účastníkov. 
Boli sme v tábore pri Balatone, organi-
zovali sme tábor pre mladých rybárov 

na miestnom štrkovisku, športovci sa 
zúčastnili na sústredeniach ako aj na fut-
balovom turnaje.
Prvá akcia v roku 2012 bola lyžovačka 
na konci zimných prázdnin. Medzi akti-
vitami ponúkame jednodňové wellnes 
pobyty v Patinciach. V blízkej budúcnos-
ti môžeme povzbudiť naše hádzanárky 
ako aj mladých futbalistov na začínajú-
cich majstrovských zápasoch.
Každého srdečne očakávame!

Károly Alföldi riaditeľ

Az év eseménye
Iskolánk egyik legfontosabb esemé-
nye a beiratkozás, amely friss erőt hoz 
intézményünk vérkeringésébe. A ma-
gyar ajkú gyerek – akinek szülei nem 
becsülik le az anyanyelvi oktatás je-
lentőségét – mosolygó arccal érkezik 
hozzánk, mivel nem fél a kihívásoktól, 
és számára, érthető nyelven zajlik ez 
a meghatározó esemény. Meg kell, 
hogy említsem iskolánk országos, sőt 
nemzetközi sikereit, amelyek méltán 
öregbítik falunk jó hírnevét, és logi-
kus választ adnak a feltett kérdésre: 
Melyiket válasszam? Aki lélekben 
„mAGYARnak“ tartja magát, de mégis 
a másik iskolát választja, a skizofrénia 
jeleit viseli. Sajnálom, de nem őket, 
hanem legdrágább kincsüket, az 
aranymaszat, megzabálnivaló gyerkő-
cöt, akit egy életre megpecsételnek. 
Szeressük gyermekünket, és bizto-
sítsuk számára a tudás legjavát, amit 
szemünk fénye csakis anyanyelvén 
szerezhet meg!

Becse Norbert, iskolaigazgató

Egy családias óvoda
A Hurban utcai Óvoda két osztály-
lyal rendelkezik, és családias légkörrel 
büszkélkedhet. Hogy miért családias? A 
szülőkkel együttműködve napi szinten 
megbeszéljük a gyerekekkel kapcsola-
tos észrevételeinket, és a gyermekeket 
odaadóan, szeretetteljesen neveljük.
Pedagógusaink, de az óvoda többi  al-
kalmazottja is úgy viszonyul a gyerme-
kekhez, mint ha a sajátjuk lenne. Hiszen 
szüleik bizalmukat megelőlegezve ránk 
bízták őket, és mi ennek jegyében igyek-
szünk eljárni.
 Mindkét fél kölcsönösen elégedett le-
het, ezért mindent el is követünk. Így 
néz ki egy családias óvoda!

Mikleová Iveta igazgatónő

Škôlka rodinného typu
Hurbanova MŠ sa môže pýšiť tým, že je to 
útulná dvojtriedna MŠ rodinného typu. 
Prečo rodinného? S rodičmi dobre spo-
lupracujeme a denne im odovzdávame 
informácie o ich deťoch, vychovávame 
ich deti láskavým prístupom. Vzťah nás 
pedagógov, ale aj ostatného personá-
lu natoľko vychádza rodičom v ústrety, 
akoby to boli naše deti. Veď aj sú. Rodičia 
nám ich zverili a my im vychádzame vo 
všetkom maximálne v ústrety, ako aj oni 
nám. Je to vzájomná spokojnosť a obi-
dve strany pre ňu spravia všetko. Takto 
vyzerá jedna rodinná materská škola. 

Iveta Mikleová riaditeľka

Nezábudka
Materská škola nesie svoj neoficiálny 
názov „Nezábudka“. Zameranie škôlky 
obohacuje výchovu a vzdelávanie detí 
o regionálne prvky, tradície našej obce 
a nášho regiónu, ktorá má bohatú tra-
díciu na škole. 
Aktivity škôlky, predovšetkým v rám-
ci regionálnej výchovy majú bohatú 
tradíciu v škole. Dá nám spomenúť 
najatraktívnejšie aktivity organizované 
spolu s rodičmi ako Tekvicová paráda 

spojená s gulášovou party, tradičný 
haloweenový lampiónový sprievod, 
Nedeľné popoludnie s rodinou, Majá-
les, vianočné tradície, karneval, alebo 
Noc v materskej škole v rámci Dňa detí 
a mnoho iný.
Hlavným cieľom je poskytnúť deťom 
vzdelávanie, ktoré pripraví dieťa nielen 
na vstup do základnej školy ale aj na 
samotný život, pričom sa maximálne 
rešpektujú všetky práva a potreby die-
ťaťa, ale predovšetkým právo dieťaťa 
na šťastie.         Veronika Nagyová

Szabadidőközpont – Centrum voľného času Interjú Gál János „Lepkével” , a Naszvadi Birkózó Egyesület menedzserével

VI. Polgármester Kupa
Immár hagyományosan 2007-től az év 
első szombatján, az idei évben január 
7-re esett, került megrendezésre a VI. 
Polgármester Kupa a helyi Vlahy Jenő 
Sportcsarnokban (előtte István Kupa-
ként volt megrendezve). A kupa eddigi 
története során talán a legnépesebb 
mezőnyt sikerült összehozni, hiszen a 
három helyi focicsapaton kívül (Öreg-
fiúk, Slávia, School Boys) négy magyar-
országi testvértelepülés (Felsőszentiván, 
Kiskőrös, Nagyigmánd, Rém) képvisel-
tette magát. 
A polgármester ünnepélyes megnyitója 
után a csapatok elfoglalták a sportcsar-
nok küzdőterét. Mindenki-mindenkivel 
játszott, 20 perces játékidőben kellett 
eldönteni ki a jobb; döntetlen esetén 
hetesek döntöttek. A sok csapatnak és 
ebből adódóan a sűrű programnak kö-

szönhetően a csapatok szünet nélkül 
nagy ütemben váltották egymást. A me-
zőny kiegyensúlyozott volt, egyik meccs 
végkimenetelét sem lehetett előre meg-
jósolni. Ennek ellenére a 21 mérkőzésből 
mindössze egy végződött döntetlennel, 
itt hetes párbaj döntött. A mérkőzé-
sek nagy iramot, küzdést, lelkesedést 
hoztak, sok izgalmas, kiegyensúlyozott 
presztízsmeccset láthatott a közönség.
Az előző évekhez képest kevesebb néző 
volt kíváncsi a mérkőzésekre. Délelőtt 
csak a pihenő csapatok játékosai, vala-
mint a magyarországi csapatokat elkí-
sérő szurkolók színesítették a nézőteret. 
Délutánra viszont megjelentek a hazai 
játékosok hozzátartozói, ismerősei és 
azok a focibarátok, akik egy kellemes 
szombat délutánra vágytak tele izga-
lommal.

A torna kiegyensúlyozottságát jellem-
zi, hogy az utolsó mérkőzésen dőlt el a 
tornagyőzelem sorsa, valamint a továb-
bi helyezések. A tornagyőzelmet és ez-
zel a vándorserleget a múlt évi győztes, 
az Öregfiúk csapata nyerte, második 
a Slávia lett és a dobogó legalsó fokát 
a School boys focistái foglalták el. Az 
egyes csapatok legjobb játékosai, egy 
támogatónak köszönhetően könyvjuta-
lomban részesültek. 
Végül szeretném megköszönni a köz-
ségnek és a szervezőknek az anyagi 
támogatást, illetve a gördülékeny lebo-
nyolítást, valamint az anyaország min-
den képviseletének, hogy részvételük-
kel nemcsak emelték a kupa színvonalát, 
de mélyítették is a települések közötti 
tartós kapcsolatot. Hajrá foci! 

Simonics Tibor
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Hatvan év sok idő, amely mögött tar-
talmas élet áll. Ennyi évbe születés és 
halál, öröm, boldogság és fájdalom ve-
gyül. Dobosi József és felesége Gizella 
sok mindent megéltek már életük so-
rán, de útjuk legnagyobb részét együtt 
tették meg idáig. Kevesen mondhatják 
el, hogy megünnepelték a gyémánt-
lakodalmukat, Gizi néni erről mesél 
nekünk. Felelevenednek a kezdetek, a 
nehézségek, a szép emlékek és a titok, 
ami összetartja őket. 

Hogyan kezdődött a házasságuk?
1951-ben bálban ismerkedtünk meg, 
mint a fiatalok többsége. Nem sokat 
udvarolt a férjem. Három hónap után, 
november 1-jén esküdtünk. Először a 
polgári, majd három hét után lehetett a 
templomi esküvő. A közte lévő időszak 
próbaidőnek számított. Az egyházi szer-
tartás szerdai napon volt. Szombaton 
azért nem lehetett, mert akkor vasár-
nap nem mentek a fiatalok templomba. 
Csütörtök és péntek azért nem, mert a 
pénteki böjt miatt nem fogyaszthattunk 
húst. Akkor még erős volt a katolikus 
vallás. A lakodalmat nálunk tartottuk. 
Akkor nem volt divat, hogy étteremben 
tartsuk. Azután bérlakásba költöztünk. 
1953-ban született az első kislányunk, 
Editke, de csak 9 hónapig élt. Novem-
ber 1-jén meghalt torokgyíkban. Átköl-
töztünk a jelenlegi házunkba. 1954-ben 
született a másik lányom. Akkoriban 
otthon dolgoztam, sustyaszékeket kö-
töttem, amit egy cég felvásárolt. A fér-
jem ácsként dolgozott, de egy idő után 
egészségügyi okok miatt ott kellett 
hagynia és postásként folytatta. Össze-
sen öt gyermekünk született, akik nem 
haltak meg csecsemőbetegségben. 

A munka mellett jutott idő a pihenésre, 

szórakozásra is?
Édesanyám és fiatalabb 
testvérem vigyázott a gye-
rekekre, míg dolgoztam. 
Időnként elmentünk mo-
ziba és színházba is. Szí-
nésztársulatok járták a falvakat, gyakran 
jöttek Naszvadra is. 
Férjem hosszú időn keresztül a sport-
szervezet és a Csemadok elnökeként is 
tevékenykedett, közéleti szereplését a 
nyugdíjasklub vezetőjeként fejezte be. 
Gyerekek is bekapcsolódtak a közösségi 
életbe, eljártak citerázni, énekelni. Nyug-
díjasként eljártunk a nyugdíjas klubba 
szórakozni. Még manapság is el-eljárok.

Bizonyára van olyan kiemelkedő em-
lék, amelyet szívesen felidéz.
Hirtelen mit is mondjak… a házassági 
évfordulók, kirándulások. De az a leg-
szebb, amikor összejön a család: kará-
csonykor, névnapkor, születésnapkor. 
Eszembe jutnak a karácsonyok is. A gye-
rekek úgy tudtak örülni a karácsony-
fának. Órák hosszat, csak álltak és gyö-
nyörködtek a díszes fenyőfában. Nézték, 
ahogy világítanak rajta a gyertyák. Egy 
kis ajándék is volt mindig a fa alatt.

Ön szerint mi a titka annak, hogy ennyi 
éven át kitartottak egymás mellett?
Volt veszekedés, vita, de a végén mindig 
közös nevezőre jutottunk. Egyikünk se 
haragtartó. Nem hiszem, hogy egy csa-
lád kibír 60 évet vita nélkül. Küzdöttünk 
azért, hogy jobb legyen. Szerettük egy-
mást és a gyerekek is mindig összetar-
tottak. Mindez a mai napig így van.
Voltak nehéz pillanatok is, de túléltük. 
Nem szabad elhagyni magunkat. Akár-
milyen nagy baj történt, mindig talpra 
álltunk. Közösségbe is jó menni. Olyan-
kor nem az otthoni problémákra gon-

dolok, hanem 
a többséggel 
gondolkodom. 
A hosszú együttlét titka a kitartás és a 
megbocsátás. Mert ha összeveszünk és 
nem bocsátok meg a másiknak, akkor 
ő sem fog nekem, és a kapcsolat egyre 
jobban elmérgesedik. Elhatalmasodik 
az ellentét közöttünk. Hol az egyikünk-
nek volt igaza, hol a másiknak, de azért 
mindig dűlőre jutottunk. Nálunk olyan 
sosem volt, hogy ha összevesztünk, 
akkor másnap is haragudtunk volna. A 
gyerekek nem is tudtak arról, hogy ösz-
szevesztünk. 

Miként ünnepelték a gyémántlakodal-
mat? 
A gyémántlakodalmat Búcson tartottuk. 
Nekünk nagy meglepetés volt. Úgy tud-
tuk, hogy az egyik unokánkat látogatjuk 
meg. Lányom még hozzátette: „Anyu, 
csípjék ki magukat”! Amikor az egész 
család jött értünk, szóhoz sem jutottam. 
Unokám, Csaba vőfélynek öltözött. A 
szobában körülállta mindenki az asztalt, 
a tálcán pálinkát hoztak, amivel koc-
cintottunk. A vőfély kikérte a menyasz-
szonyt. Úgy beszélt, ahogy a lakodalom-
ban szokás volt. Majd Búcson folytattuk 
az összejövetelt. Ünnepi torta is volt, 
amelyet menyasszony, vőlegény és egy 
60-as szám díszített.
Aminek a legjobban örülök, hogy mind 
eljönnek hozzánk. Nem veszekszenek, 
hanem szeretik egymást. Nekem annál 
nagyobb boldogság nem kell!

Ando Krisztina

Dobosi József és Gizella 60 éves házassága

Együtt az élet útján

A kezdetekkor

A gyémántlakodalmon


