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Ballagunk..
Június 17-én 11 diák búcsúzik a
nágocsi Általános Iskola falaitól. Idén
is sok szorgos kéz dolgozik azon, hogy
minden tökéletes legyen. Már javában
zajlanak a készülődések, mind otthon,
mind az iskolában. Izgatottan várjuk
már azt a napot, ám egy kis
csalódottság is van bennünk, hiszen
már csak 1 hét, és talán örökre elválnak
útjaink. Az évek alatt sok baráti
kapcsolat alakult ki köztünk, s bomlott
is fel. Mára már összeszokott a nagy
csapat, s néha meg is emlegetik hogy:
„Bár itt van a legtöbb jó képességű
gyermek, mégis olyan rosszcsontok.”
Igaz, nem volt könnyű velünk, sőt, az
osztályban lévő eltérő karakterek miatt
voltak
vitáink,
veszekedéseink
egymással, de szerencsére a boldog
pillanatokból sokkal többet tudhatunk
magunknak. Egy percét sem bántuk
meg.
Igaz az idézet, útjaink százfelé válnak,
ugyanis majdnem mindenki más iskolát
választott magának. Van ki Tabra, ki
Kaposvárra, Siófokra, s van olyan is,
aki Pécsre megy tovább tanulni.
Mindenki meg fogja állni a helyét,
ebben biztos vagyok,

Ezúton szeretnénk minden egyes tanár
néninek és tanár bácsinak megköszönni
azt a sok munkát, erőfeszítést, amit
belefektetett abba, hogy egy biztos
alappal tudjunk boldogulni. Külön
köszönetet érdemelnek szüleink, akik
mindenben támogattak, végigsegítettek

minket ezen az úton, és ezek után is
mindig mellettünk fognak állni.
Most elindulunk egy hosszú utazásra,
melyben megismerjük önmagunkat, és
ébren várjuk, hogy álmaink valóra
váljanak.
Kovács Kíra

Kovács Fruzsina, Speri Vanessza, Malkó Judit, Riesz Eszti, Csonka Gabi, Cserti Vali, Kovács Kíra
Bodor Gábor, Kiss Csanád, Cserti Dani

Beszámoló a fejlesztésekről
Engedjék meg, hogy a legutóbbi
cikkem
megjelenése
óta
eltelt
időszakban
Nágocson
történt
fejlesztésekről, változásokról nagyon
röviden beszámoljak:
Megtörtént a Faluház nyílászáróinak
cseréje, közel 3 millió forint értékben.
Az utolsó gázszámlákon már látszott,
hogy mennyivel javult az épület
hőszigetelése.
A következő fűtési szezontól a Posta
önállóan oldja meg a fűtését, ezzel
valószínűleg mi is spórolunk majd.
A Faluház emeletét kiürítettük, jelenleg
egy
esetleges
hasznosításon
gondolkozunk, falusi turizmus, iskolai
táboroztatás jöhet szóba. Ha lesz erre
megfelelő pályázat élni fogunk vele.
A könyvtár felköltözött az iskola
épületébe, az új hely komfortosabb,

szebb.
Rövidesen
megpróbálunk
használható internet kapcsolatot is
kialakítani.
Átköltöztünk az új (régi) polgármesteri
hivatalba. A felújítás 7 millió forintba
került. Ennek fenntartása a töredéke a
réginek, fűtés költség szinte nem is
volt. Jelenleg a környezet (kert)
rendbetétele folyik.
Elkészültek az új buszvárók (közel 2
millió
forint),
környezetükben
parkosítottunk, közel 60 tő rózsa és 20
egyéb dísznövény került elültetésre. A
bolt előtti parkolót rendbe tettük, a bolt
mellett egy kisebb közösségi hely lesz,
ahol rövidesen WiFi kapcsolat is lesz.
A Vodafone tájékoztatása szerint a
szélessávú internet elérés kiépítése
július
végére
várható
(ha
a
fejlesztéseiket a telefonadó miatt nem
kell szüneteltetniük).

A régi buszmegállót felújítottuk és
kivittük az elágazóhoz, reméljük nem
lesz a rongálók prédája.
Vettünk
egy
Citroen
típusú
kisteherautót (1,5 millió forintért), így
a szükséges szállítási feladataink jóval
olcsóbbá váltak.
Szinte teljesen befejeződött a focipálya
és öltöző rendbetétele, rendszeresen
vannak megye kettes és öregfiú
meccsek. A felújításra közel 1 millió
forintot költöttünk közadakozásból.
A közmunka program keretében folyik
a
belterületi
árkok
tisztítása,
karbantartása és a mezőgazdasági utak
melletti
erdők
rendbetétele.
Reményeink szerint az itt keletkező
aprított fa elegendő lesz a hivatal és a
faluház fűtéséhez. Két héten belül
megérkezik az ehhez szükséges
faaprító gép 1,5 millió forintért.

A törvényi rendelkezések végleges
kialakításáig (2012. december) nem
tervezünk
változást
az
iskola
működésében, ahol a létszámok
lehetővé teszik, lesz felső tagozatos
osztály is.

A közeljövőben döntésre kerülő
Önhikis pályázatunk kedvező elbírálása
esetén a fél év közeledével is
elmondhatjuk majd, hogy számláink
kifizetve, tartozásaink nincsenek, ami a

jelenlegi gazdasági helyzetben nem
lebecsülendő tény.
Kérem,
hogy
problémáikkal,
javaslataikkal keressenek bennünket és
minél aktívabban vegyenek részt
községünk társadalmi életében!
Dr. Pap Imre
polgármester

Gyermeknap
pl. zsákba ugrálás, kötélhúzás, célba
dobálás, hulla-hopp verseny stb. A
részt
vevőket
ügyességükért
édességekkel jutalmaztuk, melynek
nagyon örültek, s nagyon lelkesen
végezték a feladatokat. Gondoskodtunk
a folyadék pótlásáról is, s a melegben
üdítő itallal olthatták a szomjukat. Sok
szülő elkísérte gyermekét, s így a
felnőtteknek is alkalma volt egy kis
beszélgetésre ismerőseikkel. Ez igen jó
alkalom volt az emberi kapcsolatok
ápolására is.
Ez úton szeretnék köszönetet mondani
Kovács
Saroltának,
Donka
Józsefnének, Miseta Ferencnének és
Tóth Istvánnak, hogy segítettek a
rendezvény lebonyolításában.
A Koppány-völgyi Alapszolgáltatási
Központ az Önkormányzat anyagi
támogatásával 2012. 05. 27-én immár
9. alkalommal rendezte meg a
gyermeknapot. A rendezvény igen
sikeres volt, s 65 gyermek vett részt

rajta
a
legkisebbektől
a
legnagyobbakig. Az időjárás nagyon
kegyes volt, s csodálatos napsütéses
idő várta az érdeklődőket.
A gyermeknapon a gyermekek
ügyességi versenyekben vehettek részt

Tóthné Varga Felícia
Családgondozó

Ovikánkról
Elbúcsúztattuk
a
nagycsoportos
óvodásokat 2012. június 1-jén. Négy
kisgyermek vállára tettük az
ovis tarisznyát. Könnyűnek
látszott a tarisznya, de mi
nagyon
sok
mindennel
ajándékoztuk
meg
a
gyermekeket. Tettünk belé soksok szeretetet,
megértést,
őszinteséget,
kíváncsiságot. Hogy mindig
visszavárjuk őket, kis földdel is
megajándékoztuk őket.
Neveltük őket, volt akit 3-4
évig, okos szeretettel, őszinte

értékeléssel, ahogyan egy Óvó néninek
kell. De az évek elrepültek, és várja

őket az iskola,a sok betű, a csodás ezer
titkot rejtő Nagy világ!
„Többet tudsz meg a gyermekedről, ha
leülsz vele egy órát játszani, megtanít
téged okosan hallgatni, vidáman
nevetni, igaz könnyekkel sírni, igaz
szívvel örülni. Úgy kellene a
Világnak, hogy az ember lelke az élete
végéig ártatlan gyermeki lélek
maradhatna!” Talmud

Nagy Georgina, Rácz Virág, Kiss Bulcsú Dániel, Horváth Dominik

Gilitsch Antalné
Tagóvoda vezető

20. Szabó Lőrinc szavalóverseny Nágocson - 2012. május 18.
Nagy
várakozással
indultam
a
rendezvényre, melyre zsürielnöknek
hívtak, s örömömre szolgált, hogy –
Juhász Gyula gondolatait kicsit
elferdítve:-” És van-e még magyar dal
Váradon”- van még versmondó
Nágocson.
Ez a kerek évforduló ösztönöz arra is,
hogy kicsit visszatekintsek, s az
utókornak
is
megörökítsük
e
hagyomány rövid történetét.
Amikor befejeződött a felújítás a
nágocsi faluházon, néhányan arról
beszélgettünk, hogy olyan tartalommal
kellene megtölteni, ami ide illik –
kultúrával. Falunk múltja kínált olyan
évfordulókat, melyekre hivatkozni
lehetett. Így esett a választás 1992-re, a
Zichy József 1792-ben kelt kérelme
nyomán kiadott Ferenc király által
elrendelt díszes oklevél tanúsította
mezővárosi rang 200. évfordulójára.
Az itt élő 25-30 évesnél idősebbek
talán emlékeznek, hogy akkor az egész
éven
végigvonuló
kulturális
rendezvénysorozattal
emlékeztünk,
ünnepeltük múltunkat. Megjelent a
számunkra igen kedves kiadvány: A mi
falunk Nágocs c. kötet. Remélem,
minden falunkbeli tudja, hogy milyen
okból állítottuk, s mire emlékeztet a
felső bolt melletti kopjafa. Az akkori
nemzeti ünnepen tartott ünnepségen,
melynek műsorát az iskola tanulói
adták, a közönség soraiból felállt két
vendég és bemutatkoztak: dr. Zacsek
Gyula MDF-es parlamenti képviselő és
társa Monostori László a Páll Antal
Alapítvány elnöke. Felajánlották, ők
szívesen pártfogolnának egy Szabó
Lőrincről elnevezett szavalóversenyt az
iskola partnerségével, mely sokrétűen
szolgálhatja az iskolai nevelőmunkát.
Vállalásunkban a szavalóversenyt 3
fordulósra formáltuk – az osztályokon
belülin mindenki elmondta az általa
vagy
segítséggel
kiválasztott
költeményt. A tehetségesebbek a
középdöntőbe kerültek, május 9-én a
zsibongóban zsűri választotta ki a
legjobbakat, akik a Faluházban
megtartott döntőben május utolsó
péntekén a vendégül érkező zsűri előtt
álltak helyt. Szabadon választott és
„kötelező” verset szavaltak. Kikből állt
a zsűri? Csak néhányat emelek ki a

másfél
évtized
alatt
többször
megjelentek közül (elnézést kérve a
többiektől): Kiss Dénes nyelvész,
költő, Kövesdi Zsuzsa irodalmi
szerkesztő Magyar Rádió, Csabai János
színész-rendező,
Tolcsvay
Béla
énekmondó, Döbrentei Kornél költő,
Horváth Sándor színművész, Sándor
György humorista és még sokan

mások.
1996-2001-ig körzeti versennyé nőtt
rendezvényünk, részt vettek: Andocs,
Bedegkér, Kapoly, Karád, Tab,
Tengőd,
Törökkoppány,
Zics
iskoláinak tanulói.
A patronálók gondoskodtak, hogy
minden szereplő kapjon ajándékot, a
nyertesek értékes jutalmakat a művészi
oklevelek, emléklapok mellé.
A 2 évtized alatt olyan szerencsém
volt, hogy több mint ezer verset és
versmondót hallgathattam meg. Két
évtized nagy idő, sok dolog változik
világunkban, s bennünk emberekben
egyaránt...
Az idei verseny patronálását a
Reménység Alapítvány közössége
vállalta, értesültem a tagiskolán
vezetőjétől
Szunyoghné
Schmidt
Máriától, s adta át a díszes meghívót.
Gratulálok vállalásukhoz, és az
elkövetkezőkre jó erőt, egészséget és
sok sikert kívánok! Jó ötlet volt a
versmondások közötti idő kitöltése – a
bevezető paródia, a sok finomság, s a

zenével,
hangszerekkel
való
ismerkedés.
És most azokról, akikért volt a verseny:
Az 1.-2. osztályból 9-en szerepeltek:
3. helyezett: Cseplits István, Fábián
Dávid
2. helyezett: Fekete Viktória
1. helyezett: Bánhidi Nátán
Különdíjas: Geréb Janka
3.-4.
osztályosok
közül
12-en
szerepeltek
3. helyezett: Fehér Fanni, Gantner
Fanni
2. helyezett Juhász Patrik, Malkó
Richárd
1. helyezett: Fekete Vivien
A felső tagozatosok között az 5.
osztályt 8; a 6. osztályt 7; itt nem lévén
7. az Andocsra járók közül 2-en és a 8.
osztályt mindössze 2-en képviselték.
Ez utóbbi létszám jelentette számomra
a legnagyobb csalodást.
Az együtt elbírált felsősek rangsora:
3. helyezett: Fekete Zsombor, Németh
Roland, Malkó Judit
2.helyezett: Scsepkó Nikolett, Fekete
Gyöngyi Virág
1. helyezett: Fábián Elvira, Donka
Ádám
Különdíjas: Kovács Kíra
A Nágocsi Mezőgazdasági Zrt.
jóvoltából
a
felsősök
közül
eredményesen szereplő 5 tanuló
pénzjutalmat kapott. Köszönet és hála
minden adományozónak. Üres kézzel
senki sem távozott. A Reménység
Alapítvány nyomdájában készült szép,
magyaros emléklap és oklevél mellett
Ducza Ágnes válogatásában személyre
szabott ajándék is jutott.
Elismerés a
felkészítőknek, a
szülőknek, pedagógusoknak. A termet
a hagyománynak megfelelően mezei
csokrokkal díszítették. És ami e térben
mindig hiányérzet volt és most is
maradt számomra: az érdeklődők, a
hallgatók s főleg a szülők kis száma...
A korábbi patronálóktól a rendezvény
végén a közismert szlogennel szoktunk
elköszönni:” jövőre veletek ugyanitt”, s
ezt kívánom most is mindenkinek
szívből és szeretettel.
Boldizsár Imre

„Regénybe illő az életem története”
- Kádár vagyok, de nem kell
megijedni kacsint rám a
bemutatkozáskor,
utalva
a
névrokonra. Majd letelepedünk a
virágos
előszobában.
Közvetlen,
barátságos természetével pillanatokon
belül jó légkört teremt, foteljében
elhelyezkedve Kádár Sándor mesélni
kezd..., s ha ránézek, nem látom a
korát, a gyermek tisztasága, derűje
árad a tekintetéből.
1938-ban bécsi döntés alapján a
Felvidéket
visszacsatolták
Magyarországhoz. 1945 húsvétra
jöttek be az oroszok, elfoglalták a
falut, vasutat, hidakat kellett
nekik csinálni. Ekkor nem
mentek a gyerekek az iskolába,
nem volt oktatás. A falu
könyvtárát szlovák vagy cseh
partizánok
kivitték
és
felgyújtották, ott égett a Jókai –
kötetek sora.
1946-ban
elkezdődött
a
deportálás. Kitelepítettek 3 millió
szudétanémetet.
Bejött
egy
bizottság, a következő nap
megjelent
a
teherautó
és
kitelepítették
az
embereket,
a
nagybátyám is odakerült. 1947. aug.
18-án
megjelentek
a
magyar
nyergesvontatók,
marhavagonokba
raktak minket. Mielőtt kitelepítettek
minket, a teljes ingatlant felmérte a
bizottság, azt is megnézték, milyen
mélyen van a víz a kútban.
Nyolvanötezer embert kiszórtak.
A szüleink hatan voltak testvérek, 2
napig ott állt az őrzésre odarendelt
cseh
katona,
eljöttek
az
unokatestvérek elbúcsúzni, volt ott

Kádár Ferenc és felesége, középen a
feleségem és én

sírás-rívás, a cseh katona nem szólt
egy szót sem, de úgy sírt, mint a
gyerek. Megértettem a svábokat,
akiket kitelepítettek, mert ugyanazt
láttam ott, az itteniek azonban nem
tudták, hogy mi min mentünk
keresztül. Senki nem tudta, hogy hova
viszik. Akit deportáltak, csak 1
gépkocsival mehetett el, de mi minden
ingóságot vihettünk. 30 vagon öt
családot hozott el. Amikor megállt a
szerelvény, megetettük az állatokat,
teheneket, lovakat.
1947. augusztus 23-án raktak ki
minket Karádon, a nágocsi

A szüleim, a húgom, Erzsébet és én
hivatalban
kellett
jelentkezni.
„Piszkos telepesek lettünk”- mondja
még mai is fájdalommal a hangjában.
Mélyen vallásos volt az egész család,
az apámmal, miután kijöttünk a
templomból, szóba sem álltak az
emberek. Piszkos telepesek voltunk.
Érsekújvárott 3. osztályos gimnazista
voltam a Magyar Királyi Állami
Pázmány
Péter
Gimnáziumban.
Nagyon szigorú iskola volt, a környék
legkeményebb intézete. 1943-ban
ünnepelte az iskola a 100.
évfordulót. Nem tudtam
befejezni a gimnáziumot,
mert áttelepítettek. Mire
megismertem a falut,
Nágocsot, '50-ben elvittek
katonának. Szlovákiában
kezdtem udvarolni
a
felesé-gemnek,
gyerekszerelem volt. Őket
is
kitele-pítették
Dombóvár
mellé.
Nagyszüleimet (anyai) is
odatelepítették ki, két
hetvenéves öreget. / Kercseliget/
Bevonultam katonának, 36 hónapot
voltam ott. 1953-ban leszereltem. '54-

ben vettek fel a Honvédségbe polgári
alkalmazottként, 36 évet voltam ott,
nem szerettem ott dolgozni, de nem
volt más lehetőség. Az apám a tsz-ben
dolgozott, a munkába ölte a bánatát.
Engem állandóan szekíroztak, mért
nem állok be a tsz-be, én a
Honvédségben dolgoztam, ezért az
apámat kizárták a tsz-ből, később
visszahelyezték. Ez az ötvenes
években volt.
Pár évvel korábban elmentem az
egyik ismerősömmel a kastélyba, cigit
vittünk a báró úrnak, Chesterfieldet,
ezt kellett vinni, a megyébe senki sem
szívott ilyen cigit rajta kívül.
Csöngettünk, az ajtót kinyitotta az
inas, felmentünk a nagy szalonba,
a lépcsőfordulónál vért volt, a
falakon
különleges
madarak,
kolibrik, az ajtó mellett egy nagy
tükör, ott várt a báró úr minket.
Később részeg mamusok bottal
leverték a madarakat, a tükröt
összetörték. '47-50 között a
kegyelmes úr még itt volt, járt a
templomba, a lakosztálya alatt
működött a KISZ – iroda. A nagy
szalonban egy hatalmas oroszlánbőr a
fejével és egy paraván, az ablakok
között könyvszekrények voltak, és
tele voltak könyvvel – általában angol
könyvek voltak, de olyanok is,
amelyek kézzel voltak írva. Most azt
kérdezem magától, csap őszinte
dühvel a combjára, mintha nagyapám
látnám: Hova lettek azok a könyvek? '
54-ben még megvoltak! Csöndben
nézek rá, erre nem én tudok
válaszolni, csupán azt tudom, hogy
Nágocs, s vele az egész ország
felbecsülhetetlen értéket veszített, az
egész kastély-berendezéssel, amit
évszázadok alatt gyűjtöttek, és
vendégektől ajándékba kaptak.
- Nálunk a könyvnek becsülete volt, a
feleségemmel nagyon szerettünk
olvasni - mondja később.
-Jártak templomba, hisz tilos volt?
-Mi mindig jártunk.
A szülei nem vágytak vissza
Peredre?
Az apám 84 éves volt,
agyérelmeszesedéssel. Egyszer anyám
azt mondta: Apátok elment...
összepakolt, elindult haza.
Utánaszaladtunk, Gerbovicsék előtt
utolértük. Kérleltük, jöjjön vissza, de

ránk se hederített. „Nincs messze
Komárom – mondta – meddig tart, ő
rövid időn belül hazamegy.”
Rimánkodtunk neki, de ő csak
hajtogatta, haza szeretne menni.

Egy negyed óráig beszéltem vele a
fiammal, kellemetlen volt ott az utcán
mindez. Karon fogtuk, visszahoztuk,
leültettük a székre, két perc múlva
előre billent a feje, meghalt.

Kisfaludy Károly: Szülőföldem szép határa
Szülőföldem szép határa!
Meglátlak-e valahára?
Ahol állok, ahol megyek,
mindenkor csak feléd nézek.
Ha madár jön, tőle kérdem,
Virulsz-e még, szülőföldem?
Azt kérdezem a felhőktül,
Azt a susogó szellőktül.
De azok nem vigasztalnak,
Bús szívemmel árván hagynak:
Árván élek bús szívemmel,
Mint a fű, mely a sziklán kel.
Kisded hajlék, hol születtem,
hej, tőled be távol estem!
Távol estem, mint a levél,
Melyet elkap a forgószél.

A peredi Kálvária 1869-ben épült

Kádár Sándor az 1860-as évekig visszavezette családfáját, s minden fontos eseményt lejegyzetelt, amire a saját,
ill. a családi emlékezet kiterjedt. Részletek naplójából:
1930. jan. 26-án születtem meg én a Szeli utca 272. számú házban. Sándor névre kereszteltek. Kb.1,5 éves
koromban nagybeteg voltam. Tüdőgyulladással kezelt dr. Feldmár Zoltán, fiatal falusi orvos. Gőzkúrát rendelt,
téglákat tűzben hevítettek, majd hideg vízbe dobták, engem letakart anyám. A fulladás kerülgetett, hánytam, ami a
gyógyulást jelentette.
1936. IX. 1-jén a peredi római kat. iskola első osztályába irattak be. Az osztály tanítója Varga István kántortanító
volt. A tanító úr szólt anyámnak, hogy én nem szerepelek a névsorban. Az anyakönyvbe a jegyző (süket)
Sándor helyett Nándor nevet írt be. Nagyon tiltakoztam.
1938. A bécsi döntés alapján a falut Magyarországhoz visszacsatolták. Nagy volt az öröm, az ünneplés, a katonák
fogadása. Az iskolások is ki voltak vezényelve az ünneplésre, amely a Hősök téri emlékműnél volt.
1944. jún.-ban beíratkoztunk a 3. osztályba, a tanítás megkezdődött. Szeptemberben és októberben a bombázások
miatt késtek a vonatok, egyszer hajnalban értem haza, és többet nem engedtek az iskolába. Bombázták
Érsekújvárt. Futóárkokat, tankcsapdákat kellett ásni a faluvégeken.
1944. dec. a nyilasok az 1930, 1929, 1927, 1926-ban születetteket összegyűjtötték. A szövetkezeti vendéglő elöl
gyalog, hidegélelemmel, hátizsákkal Vágsellyére vittek, onnan vasúton Németországba. A front 50 km-re volt
már, megszöktem. Gyalog haza, majd az anyai nagyszülők pajtájának a padlásán voltam. Később az 1929-30-ban
születetteket felmentették, a többit viszont elvitték. Egy évig voltak hadifogságban.
1946 ősze és tele - A Benes – dekrétum végrehajtása. Éjjel a falut a katonaság körülzárta. Az utcákon a katonaság
járőrözött. Csoportok 3 főnél több: nem csoportosulhatott. A bizottság ahová bement, másnap deportálták
Szudéta területre. /Apám öccsét is./ 220 családot deportáltak a faluból.
1947. aug. 22. A karádi vasútállomáson megjelent egy bürgericsizmás alak és a vagonokra krétával ráírta, Nágocs
91. A munkások elkezdték a rakodást a teherautókra. Apám az első kocsival engem küldött el. Útvonal- AndocsNágocsra a földesúton. Mi síkságon születtünk, itt pedig hegy-völgy-hegy-völgy. Megérkeztünk Nágocsra a 91.sz.
házhoz. A kapu nyitva, a kocsi betolatott, engem pedig a következő kép fogadott: két rendőr két asszonyt
géppisztollyal lökdösött ki az udvarból. A szomszédba mentek át, ahol csak bámészkodó fejeket láttam. Piszkos
telepesek lettünk. A Burghardt Mátyás és családja házába telepítettek.
1948 tavaszán apám eladta a hozott noniusz lovat, mert nem szokta a hegyet -völgyet. A katonasághoz vették
meg. Majd vett két fiatal lovat, így a földmunkákat el tudtuk végezni.
1953. dec. Illés Laci barátommal elmentünk jelentkezni a Honvédséghez dolgozni. A Pk felvett, de 2 főt
elbocsájtottak volna. Nem fogadtuk el. Üzenjenek, amikor jöjjünk.

Z. É.

Munka a Szent-György templomnál
A közelgő nágocsi búcsúra és a Föld Napjára, hagyományaink szerint közös munkálkodásra invitáltuk
polgártársainkat április 21-re a műemlék templomunk környékére.
A 16 tettrekész ember kaszált, kapált, virágokat ültetett. A munkában felfrissülést a polgármester úr üdítője
biztosított. A megjelentek: Andó L., Boldizsár I.-né, Boldizsár I., Borsányi T., Dobai F.-né, Fulmer I.-né, Lucza
Gy., Mazzag G., Miraider T.-né, Paska I.-né, Paska I., Paska G., Ruskó Á.-né, Sári J., Száler R., Tölgyesi T.-né.
Másnap a templomba igyekvők bizonyára jó szívvel szemlélték a változást, és minden résztvevő lelkének örömet
jelentett a plébános úr köszönő üzenete.
Boldizsár Imre
A gyermekkor vonzásában

Bakodi Antal Mészáros Ernő plébános úr bal oldalán áll

Épp a vasárnapi ebédet tettem oda, amikor Zsiga jelezte, valaki jött. Az ablakon kitekintve láttam is, hogy
fotózzák a kastélyt. Majd a férjem szólt, őt keresik. Úgy gondoltam, jobb lesz, ha a konyhában maradok, ha nem
szeretném, hogy minden odaégjen. A férjem a vendégeket a télikertbe invitálta, és megkért, hogy menjek ki. Nem
értettem a dolgot, de megpróbáltam udvariasan eleget tenni a
kérésnek.
Legnagyobb meglepetésünkre a hajdani plébános úr, Mészáros
Ernő, Ferenc atya testvérének a fia keresett meg minket
családtagjai körében. Bakodi Antal korát meghazudtoló szép
tartással és szellemi frissességgel idézte fel Nágocshoz, s főként
a br. Rubido-Zichy családhoz fűződő emlékeit. „ Négyéves
voltam, amikor idekerültem, 1934-ben lettem elsős, '37-ig
voltam itt. Az anyukám, Annus lett a plébánia vezetője. Néha itt
aludtam a kastélyban, hátul volt a játszóház, a lányok főztek, és
én voltam a vendégük.”
A feltoluló gyermekkori emlékek miatt elérzékenyül,
elcsendesedik, majd folytatja: „Tudja ez a kastély meseszép volt,
és a bennelévők szeretetteljesek.” Meséli is, hogy a lányokkal
mennyit játszott, Toncsi volt neki a legkedvesebb.
„Plébi így, plébi úgy – Ferenc atya nyakán lógtak a lányok. A
lányoknak ő volt a lelki atyja.” Régi képeket vesz elő, sajnos az oroszok sokat elégettek, ezeket az édesanyja
mentette meg. A plébános urat Bálványosra helyezték át később, az új rendszer nem kímélte a papokat, a
prédikációikat jelentették. A kommunizmus számára elviselhetetlen volt, ha valaki vallásos és magyar érzelmű.

„Abban az időben Nágocson az értelmiségi réteget a Zichy
család, a plébános, körorvos és a tanítók jelentették, széles
réteg élt meg a földművelésből. Minden évben a báró úrék a 4
legszegényebb családot tetőtől talpig felöltöztették (kb. 30
főt). Minden karácsonykor fél disznót küldött a plébániára a
báró úr és télíre fát.” Lovat és hintót is ajándékozott a papnak,
mutatja is a fotót. Két tehén volt a plébánián, amit sokszor ő
tisztított, majd az üres „talicskába beleültek a bárólányok, én
meg toltam őket. Mikor hazaértek, összecsapták a kezüket az
asszonyok: Milyen szagotok van? Jó istállószagunk volt.”
Z. É.
Híres nágocsi mozdony
Id. Hirspold János az 1930-as éveiben jött családjával Pusztakovácsiból Nágocsra lakni.” Az ifj. Hirspold János
atyjának foglalkozása gépész” – olvashatjuk az elemi népiskolai értesítő – könyvecskében. A malom-ban
gépészként helyezkedett el. Nagyon szerette őt a báró, a doktor, mert jó
szakember volt, autószerelő, kovácsmester, sofőr – meséli özv. Hirspold
Jánosné, Bözsike.
A
gépész
szakma
elsajátítása
vizsgadíjjal
zárult. A kis mozdony volt
a
vizsgadíj,
1936-ban
készült.
Amikor
beindították a malomban,
ment a kis mozdony, s ha befűtöttek a kis gépbe, fütyült is. A
id. Hirspold János a jobb oldalon
harminckét kilós mozdonyt ma már az unoka vigyázza, aki
szemefénye volt nagy szakértelemmel bíró nagyapjának.
id. Hirspold János a jobb oldalon

Horgászverseny Nágocson
Az idei évben május 12-én került megrendezésre az
immár hagyományossá váló 24 órás horgászverseny a
nágocsi horgásztavon.
A versenyt nagy érdeklődés előzte meg, mivel
korábban rendezett versenyek is nagy sikert arattak a
környéken és a szomszédos megyékben élő horgászok
és kísérőik körében. A megmérettetésre 34 csapat
jelentkezett 2-2 fős csapatlétszámmal, csapatonként 4
horgászbottal küzdöttek a résztvevők.
8 órakor a dudaszót követően kezdetét vette a verseny,
majd hamarosan az első halak is horogra kerültek.
A halak megkímélése érdekében időközönként a
kifogott mennyiség mérésre került, majd a halak
súlyának rögzítését követően azok a tóba kerültek
visszaeresztésre a szabályoknak megfelelően. Míg a
versenyzők a halak kifogásával voltak elfoglalva, a
horgászház környékén is beindult az élet. Nagy volt a
sürgés-forgás a kondérok körül, hisz a szokásoknak
megfelelően a résztvevőket, valamint a szurkoló tábort
vacsorával vendégeltük meg, melynek előkészületei
folytak a horgász feleségek és segítők részvételével.
Miközben a kifogott halak mennyisége folyamatosan a
vártnál is gyorsabban nőtt, 18 óra körül elkészült a
vacsora, mely a „Vadat, halat, s mi jó falat”-nak
megfelelően vaddisznópörköltből és a hozzá illő
köretből, savanyúságból tevődött össze. A szakácsnők
és segítőik joggal lehettek büszkék magukra, hisz
munkájuk gyümölcsét mi sem minősítette jobban, mint

az elégedett arcok és az üres kondérok. Köszönet nekik
érte!
Sajnos a vacsorát követően az időjárás borús-szelesre
váltott, majd az eső is eleredt, így a résztvevők egy
része feladta a küzdelmet. A rosszra fordult időjárás
ellenére kitartó csapatok azonban komoly meglepetést
okoztak a reggel 8 órakor történő utolsó mérlegelés és
összesítés során, hisz olyan eredmények születtek,
melyek minden várakozást felül múltak.
A verseny során a versenyzők összesen 471,74. kg
halat fogtak ki.
Eredmények:
Díjak
1. helyezett: Bázis – Carp Team:79,02. kg
30.000 Ft
2. helyezett: Pontybarát Team: 42,72. kg
20.000 Ft
3. helyezett: Kanalas Team 38,76. kg
12.000 Ft
A legnagyobb halért járó különdíjat a G-Kóti Team
nyerte az általuk kifogott 5,7 kg súlyú hallal.
Örömmel mondhatom, hogy összességében egy
színvonalas, jó hangulatú, sikeres versenyt sikerült
lebonyolítani, melynek lebonyolításáért és az elért
eredményekért ezúton is szeretnénk köszönetet
mondani úgy a versenyzőknek, mint a megrendezésben
résztvevő minden személynek. A sikereken
felbuzdulva a horgászversenyt a következő évben is
megrendezzük, melyre minden érdeklődőt szeretettel
várunk.
Pál Imre, HE gazdasági vezetője

Híreink a Nyugdíjasok Klubjának életéből
Szomorú szívvel köszöntünk el
férjemtől, Gilitsch Antaltól, aki 14
éven át vezette a nyugdíjasok
klubját,
nagy
szeretettel,
gondoskodással, együttérzéssel.
Klubtársaim
kérésére,
és
támogatásukkal vezetem tovább a
Nyugdíjas Klubot.
Szorgos munkával készülődtünk a
Koppányvölgye Kistérség Nyugdíjasainak Művészeti Bemutatójára,
melyet Tabon rendeztek április 30án. Tanultunk új népdalokat is, és a
régiek közül össze válogatva a
Zsűri és a többi nyugdíjas társaink
nagy
tapssal
jutalmazták

énekünket. Szabó Piroska nénink
Petőfi Sándor Hazámban c.
versével aratott nagy sikert.
Nagy
meglepetés
érte
asszonykáinkat, mert Paska Ferenc
szervezésével ismét, immár 5.
alkalommal állítottak Májusfát.
Sokan segítettek, a falu apraja nagyja a nyugdíjas ház előtt
szorgoskodott. Nagyon szépen
köszönjük, hogy gondoltak ránk,
hogy ápolják ezt a hagyományt.
Próbálgatjuk a „nyugdíjas klub”
épületét egy kicsit rendezettebbé
varázsolni. Kívül és belül is
omladozik a vakolat - ahogy

bennünket is - ,”megette az idő
foga”. Az önkormányzattól meszet
kaptunk, és egy szép napon a kis
csoport bemeszelte, kívül, belül az
épületet. Lassan, úgy „öregesen”,
megfontoltan, de vidáman ment a
munka. Eltartott ez a nagy munka
csaknem egy egész napig. Hiába,
mi már csak lassan, de még igen
alapos munkát végzünk. Paska
Annuskánk nagyon finom paprikás
krumplija feledtette a derék és
lábfájást.
„Mi már úgy összetartozunk, mint
Földhöz az Ég, /Mint Holdhoz a
csillagok...”
Gilitsch Antalné, Klubvezető

Diós csóklopás
Nagy „szeme” volt régen is és ma is a diónak.. Régen is és ma is drága pénzt adtak érte a városi emberek…
Még meg sem születtem… nagyon régen…
Alig pitymallott, már három fiatalasszony hóna alatt két zsákkal siettek a szomszéd falu szőlő hegye felé.
Alig - alig szóltak, csak halkan, suttogósan kacarásztak. A bögyösebb nógatta a másik kettőt, mert mire fejni kell,
vissza is kéne érni…- mondta határozottan, és az anyósomat sem szeretném, ha meglátná… Látszott a járásukról,
tudják, merre kell menni. Segítettek is egymásnak, mindhárman két - két zsák dióval a vállukon igyekeztek vissza
a laposra, amikor is.. Éles füttyögéssel
vették őket körbe. Leste őket két legény,
napok óta...tudták, hogy jönnek...
-Nem adjuk ám a mi diónkat csak úgy,
ingyen! Csók az ára! - mondta a
magasabb, jóképű férfiember.
No, a fiatalasszonyok erre
úgy
megijedtek, kettő ledobta a zsákokat és
futottak, ahogy csak a lábuk bírta.. no,
de az egyik nem adta!
A két falut átszelő pataknál először az
egyik, majd a másik zsákját hajította át, és
feltűrve a szoknyáját ő maga is
átevickélt. Az egyik zsákot letette, a
másikkal várta a támadóit és
szitkozódott, sikoltozott, hogy csók kéne?
Csók kéne ezért a kicsi dióért?
A két legény annyira meglepődött az
asszonyka sikoltozásán, hogy inkább
feladták a hajszát…
Az asszonyka még a két másik
zsákért is visszalopakodott… ha már
egyszer „majdnem csókot” adtak a
dióért. Nem hagyja ott…
Mire fejni kellett, hazaértek, csók nélkül a dióval…
De a kukoricafosztóban az ifi asszony nagy hanggal, és nevetéssel biztatta a nágocsi férfinépet, nehogy csúful
járjanak, és csók nélkül hagyják a diólopó asszonyokat, mint az egyszeri „nyámnyila legények”...!
A három asszonyka közül az egyik az én keresztanyám volt,a jó Isten adjon mindhármuknak örök nyugodalmat!
Gilitsch Antalné
A róka ebédje
Egy sánta róka sétált a parkban
félórájamondja a
parkettás.
No,
ideje
felhívni az
állatorvost,
gondolom, hiszen két nappal
korábban gyerekek kergették a

rókát az óvoda fölött ! Ismereteim
szerint
csak
a
veszett
róka mászkál fényes nappal.
Kapom a telefont, hívom Cseplits
doktort.
-Pisti!Tudod-e hogy róka van a
faluban ? -Hogyne tudnám ! Épp
most ebédelt nálam - válaszolja,
majd megnyugtat, hogy veszett

rókát már sok éve nem találtak.
Meg vagyok győzve: az állatorvos
tyúkja a legfinomabb.
-Bár tegnap éppen Bözsi néninél
tartott kóstolót.
Zichy László
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