
"Kicsi Krisztuskának  
Szép Szűz Máriának 
Mostan igen örülünk. 
Minden feleinknek, 
Mind elleneinknek 
Bő sok áldást regölünk. 
MMíg a világ világ, 

Gondod legyen miránk, 
Uram Isten, légy velünk! "

(Sík Sándor: Regös ének - részlet)

KELLEMES KARÁCSONYI 
ÜNNEPEKET

ÉS SIKEREKBEN GAZDAG 
ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK!

PRAJEME VÁM 
VESELÉ VIANOCE

A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK!
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A testület 49. és 50. 
üléséről

Zo 49. a 50. zasadnutia
zastupiteľstva
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Mindenkit érint - Týka sa to každého

Takács Zoltán Zoltán Takács
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Harmónia-díjátadó gála

Doboi óbrt  



10 éves a Pettyem Néptánccsoport

  A több évtizede megrendezésre kerülő „Dalolj, táncolj velünk”, 
hagyományos népdalest ez évben a „10 Éves a Pettyem Néptánc- 
csoport” címet kapta, lévén tíz éve, hogy újraindult a néptáncokta-
tás a Csemadok helyi szervezetének égisze alatt. A hagyományos 
népművészeti esztrádműsor mindazon túl, hogy évfordulót ünne-
pelt, egyúttal az egyes csoportok bemutatkozójaként is szolgált, 
ahol az összes éppen aktív népművészeti csoport teret kapott. Az 
előző években minden alkalommal meghívott vendégegyüttesek is 
hozzájárultak a műsor színvonalához, de most, az eddigiektől elté-
rően, kizárólag hazai előadók töltötték ki a műsoridőt. Egyedül 
csak a „Varjos” kísérőzenekar érkezett meghívott vendégként. A 
műsor lehetne akár egy évzáró értékelés is, ami a szervezet népmű-
vészeti oldalát illeti.  
  A fenti rövid összefoglalóval le is zárhatnám a ezt a beszámolót, 
de a helyszínen átélt és az azóta is visszatérő kedves élmény emléke 
arra késztet, hogy részletesebben is szóljak a rendezvényről. 

  Ezekkel a visszatérő gondolatokkal az elmémben kezdtem hozzá 
a beszámoló megírásához, mint már megannyi alkalommal az 
elmúlt évtizedben. Mégpedig azért, hogy az egyes hírek eljussanak 
minden naszvadi postaládájába, hogy minél többen értesüljenek 
az eseményekről, melyek a közel 70 éves múlttal rendelkező Cse-
madok helyi szervezete munkásságának köszönhetően jöttek létre, 
melyek gazdagítják az egyetemes magyar kultúrát és községünk 
kkulturális életét.  
 A műsor a megszokott időben kezdődött, az öltözők zsúfolásig 
tele népművészekkel, a nézőtér minden ülőhelye és állóhelye pedig 
kíváncsi nézőkkel. Szabó Julcsi lépett színpadra, ki már számos al-
kalommal bűvölte el hangjával a közönséget, most Erdélyből, 
Mezőségből származó népdalokkal kedveskedett, majd az est 
műsorvezetője, Simonicsné Pelle Tímea lépett a nézők színe elé, s 
köszöntötte a jelenlévőket, bemutatta a csoportokat, ismertette a 
kkülönböző műsorokat. 

Naszvadi közéleti lap
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    Tieto chladné dni nám zvestujú, že sa pomaly blíži koniec roka. V 
novembri navštevujeme hroby našich blízkych zosnulých, ktorí už 
ukončili svoju životnú púť medzi nami, a v decembri sa v tichom 
adventnom očakávaní pripravujeme na Vianoce. No predtým, ako 
sa začneme tešiť na sviatky a vstúpime do Nového roku, musíme 
pouvažovať aj o konci. Musíme uzavrieť túto kapitolu. A je to po-
trebné preto, lebo v Biblii je plno podobenstiev, ktoré nás učia po-
čítať s krátkosťou, dočasnosťou a nestálosťou života na zemi. Život 
je v Biblii opisovaný ako hmla, rýchly bežec, vzdych či kúdol 
dymu. „Človek je podobný vánku, jeho dni sú ako letiaci tieň,“- 
píše Žalmista. (Ž 144;4)
  Ak teda chceš využiť svoj život čo najlepšie, nemal by si nikdy za-
budnúť na dve pravdy. Po prvé, v porovnaní s večnosťou, je život tu 
na zemi mimoriadne krátky. Po druhé, zem je len našim dočasným 
príbytkom. Nebudeš tu dlho, tak sa veľmi neviaž. Radšej pros 
Boha, aby si mohol vidieť život na zemi Jeho očami.
  Nuž iste, pre nás, ktorí sme tu na zemi zabývaní; ktorí máme svoje 
domovy – možno po otcoch zdedené, možno vlastnými rukami 
vystavané – je ťažko prijateľné, že Biblia porovnáva život na zemi k 
dočasnému pobytu v cudzine. Toto nie je tvoj trvalý domov,- 
hovorí. Iba tadiaľto prechádzaš, si akoby na návšteve. Dokonca, na 
vyjadrenie nášho krátkeho pobytu na zemi, sa v Biblii používajú 
výrazy ako: cudzinec, pútnik, hosť, návštevník, cestujúci... A teraz 
sisi predstavte, že ste niekde na návšteve, ste hostia. Zo začiatku je 
všetko fajn, ale po čase vám domov začne chýbať. Ten váš kútik, 
kde sa môžete zložiť a povedať: toto je moje, tu sa cítim dobre. 
Takto sa cítil Dávid, keď povedal: „...som hosťom na zemi, pútni-
kom ako všetci moji otcovia.“ (Ž 39;13)
  Aj dnes sú ľudia, ktorí odchádzajú za prácou do iných krajín. 
Musia však mať povolenie na pobyt, ktoré ich oprávňuje pracovať, 
aj keď nie sú občanmi danej krajiny. A možno by sme aj my ako 
kresťania, mali nosiť so sebou také „povolenie na pobyt,“ ktoré by 
nám neustále pripomínalo, že nie sme občanmi zeme, ale nebies. 
Boh teda hovorí svojim deťom, aby uvažovali o živote inak, ako ne-
veriaci. „Ich koniec je zahynutie, bohom im je brucho, slávou 
hhanba a myslia len na to, čo je zemské. Ale naša otčina je v nebe-
siach; odtiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista.“ (F 3; 19n) 
Veriaci ľudia teda chápu, že život je viac, ako len tých pár rokov, 
ktoré prežijeme na tejto planéte.
  A tak výzva pre nás znie: Uvedom si, že tvoja skutočná identita je 
vo večnosti a tvojou vlasťou sú nebesá. Keď toto pochopíš, presta-
neš sa snažiť mať všetko tu na zemi. Boh otvorene hovorí o nebez-
pečenstve, keď žiješ len pre prítomnosť; pre hodnoty a priority a ži-
votný štýl okolo teba. „Či neviete, že priateľstvo so svetom je ne-
priateľstvom proti Bohu?“ (Jk 4;4)
  Je to smutné, ale mnohí kresťania zradili Boha a Jeho kráľovstvo. 
Prišli k pochabému záveru, že keďže žijú na zemi, je to ich domov. 
Ale nie, nie je. Biblia je jasná: „ Milovaní, napomínam vás ako cu-
dzincov a hostí, aby ste sa zdržiavali telesných žiadostí, ktoré 
bojujú proti duši.“ (1Pt 2;11) Boh nás teda varuje, aby sme sa príliš 
neviazali na to, čo je vôkol nás, pretože je to iba dočasné. Sme na-
pomínaní: „Tí, čo užívajú sveta, akoby neužívali, lebo spôsoby 
tohto sveta hynú.“ (1K 7;31) No príťažlivosť týchto vecí sa stratí len 
vtedy, keď si stále nanovo budeme pripomínať, že život je iba 
skúškou, správcovstvom a dočasným poverením. Pripravujeme sa 
totiž na niečo oveľa lepšie!

  

    V tejto chvíli si však musíme uvedomiť ešte niečo iné. To, že zem 
nie je našim konečným domovom pre nás znamená, že sa ako na-
sledovníci Ježiša stretávame s ťažkosťami, smútkom a odmietaním 
tohto sveta, a že sa nám niektoré Božie zasľúbenia javia ako nespl-
nené, naše modlitby nevypočuté a niektoré okolnosti nespravodli-
vé. To však Boh dopúšťa preto, aby sme zažívali pocit nespokojnos-
ti v živote, a aby sme sa nestali príliš závislými od pozemských vecí
Sú to všetky tie túžby, ktoré sa nám počas pozemského života ne-
splnia nikdy. Nie sme tu úplne šťastní, lebo sa ani nepredpokladá, 
že by sme mali byť! Zem nie je našim konečným domovom. Sme 
stvorení pre niečo omnoho lepšie!
  Ryba by na suchu nikdy nebola šťastná, pretože bola stvorená pre 
život vo vode. Orol, ak nebude môcť lietať, nebude spokojný. A ty, 
nebudeš úplne spokojný tu na zemi, lebo si bol stvorený pre život v 
nebi. Budeš síce prežívať aj šťastné chvíle, ktoré sa však nedajú ani 
len porovnať s tým, čo pre teba pripravil Boh.
    Poznanie, že život na zemi je len dočasným poverením, by malo 
radikálne zmeniť tvoje hodnoty. Bolo by veľkou chybou myslieť si, 
že Boh ti tu vytvorí nejaký blahobyt či úspech, prípadne, že ti za-
bezpečí nejaké tvoje priania. Nikdy sa nesústreď na dočasné pocity. 
Aj apoštol Pavol veril a predsa skončil vo väzení. Ján Krstiteľ veril, 
a aj tak bol sťatý. Milióny ľudí bolo utýraných, stratili všetko, alebo 
na sklonku života nemali nič, čo by stálo za pozornosť. Ale „títo 
vvšetci umierali vo viere, aj keď nedosiahli to, čo bolo prisľúbené, 
ale iba z diaľky to videli, uvítali a vyznávali, že sú len cudzincami a 
pútnikmi na zemi. Lebo tí, čo takto hovoria naznačujú, že hľadajú 
vlasť... túžia po lepšej vlasti, po vlasti nebeskej. Preto sa ani Boh ne-
hanbí menovať sa ich Bohom, veď im pripravil nebeské mesto.“ 
(Žid. 11;13-16) 
  Milý priateľ, Tvoj čas tu na zemi nie je úplný príbeh tvojho života. 
Na zvyšok si musíš počkať až v nebi. No žiť na zemi ako cudzinec 
si vyžaduje vieru! Preto na záver Ťa chcem povzbudiť známym prí-
behom: Misionár, odchádzajúci do dôchodku, sa vracal domov do 
Ameriky na jednej lodi s prezidentom Spojených štátov. Preziden-
ta vítali jasajúce davy, vojenská kapela, červený koberec, vlajky a 
médiá s pozdravnými príhovormi. Misionár sa predral z lode bez 
povšimnutia. Smutný, s trpkosťou sa posťažoval Bohu. Tu mu On 
jemne pripomenul: „Ale dieťa moje, veď ty ešte nie si doma.“
A tak, keď ti je v živote ťažko, keď ťa premáhajú pochybnosti, alebo 
keď ťa udivuje, koľko úsilia treba na život s Kristom, spomeň si 
vždy na to, že ešte nie si doma. Že smrťou neopúšťaš svoj domov, 
ale domov prichádzaš. Nie je to záver, ale začiatok.

Mgr. Mária Popičová
evanjelická farárka

Záver alebo začiatok?

Pre dušu...
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  V našej škole sa vždy niečo zaujímavé deje. Tak to bolo aj na 
sklonku minulého školského roka. Začalo sa to úspešným projek-
tom Biodiverzita okolo nás, na ktorý sme získali grant od Nitrian-
skej komunitnej nadácie. A vtedy sa to začalo...  

  Plánom bolo vytvoriť včelí a motýlí raj, ale najprv sme sa o živote 
tohto hmyzu chceli dozvedieť čo najviac. Síce mnoho sme už 
poznali z vyučovacích hodín prírodovedy i biológie, ale vždy sa dá 
naučiť niečo navrch, však? Tak do našej auly zavítala milá včelárka 
Viktória, ktorá nám porozprávala veľa - veľa zaujímavého zo 
života včiel a nielen to, ona nám pripravila aj super včelársky 
kútik, kde sme mohli ochutnávať výborný medík a vyrobili sme si 
z z vosku aj vlastné sviečky.  
  Možno si poviete - včely majú žihadlo, niektorí majú alergie na 
uštipnutie včelou, vie každý, čo robiť v takom prípade? Aj tí, ktorí 
predtým nevedeli, už teraz vedia. Ako to? Do našej školy prišiel 
porozprávať o prvej pomoci pri uštipnutí hmyzom pán doktor 
Beník, ktorý je oteckom jedného z našich spolužiakov. Všetci sme 
ho pozorne počúvali.  

  Životom včiel sa nechala inšpirovať  aj pani vychovávateľka 
Procházková, ktorá sa do každoročného projektu Supertrieda 
zapojila s úspešnou hudobno - dramatickou inscenáciou na tému 
Včela medonosná.  
    Deti na 1. stupni potešili tvorivé dielne v rámci Nesvadských 
dní. V priebehu zaujímavého popoludnia vytvárali včielky, motý-
liky, lienky - z papiera i z rôzneho odpadového materiálu. Ich 
práce na dlhé týždne skrášlili priestory našej školy.   
  V septembri po príchode do školy nás čakalo prekvapenie. Počas 
letných mesiacov, keď sme oddychovali a naberali sily do nového 
školského roka, školský dvor sa odel do nového šatu. Niektorí 
rodičia, deti i učitelia sa pustili do práce a sľubovaný motýlí raj 
bol na svete. Zabezpečili nielen výsadbu krovinatej rastliny Bud-
leje Dávidovej a levandule, ale aj ich pravidelné polievanie počas 
horúcich letných dní. Neskôr žiaci zo školského klubu záhony 
ddotvorili ozdobami z plastových vrchnákov, takže aj v zime na 
nich môžeme vidieť lienku, motýľa, tulipány...   
  Starší žiaci počas vyučovania navštevovali Nesvadské piesky - 
chránené územie, ktoré je súčasťou Európskej sústavy Natura 
2000. Mnohí sa o ňom dozvedeli iba prvýkrát! 
  Nesmieme zabudnúť ani na pole plné slnečníc a včelie úle Alex-
andra Mártona, ktoré sme si boli prehliadnuť práve v čase kvitnu-
tia slnečníc. Už dobre vieme, čo znamená slovné spojenie - 
usilovné včeličky. Neúnavne okolo nás prelietavali a nám sa 
zdalo, že si neoddýchli ani na chvíľu. My sme si veru oddýchli a 
príjemne - vychutnávali sme si sladké medovníčky, ktoré upiekli 
žiaci zo záujmového krúžku „Varecha“ pod vedením p. uč. Danky 
Molnárovej.  

        Aktivity sme zrealizovali s podporou
                SRRZ-RZ pri ZŠ slov.  

Žurnalistický krúžok ZŠ slov. Nesvady

Zo života našej školy: Biodiverzita okolo nás 
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„Hagyományos régiók, régiók hagyománya“
XII. Vass Lajos Népzenei Verseny, Kárpát-medencei Döntő
  Immáron XII. alkalommal adott otthont november 17-én, Buda-
pesten a Csepeli Munkásotthon a Vass Lajos Népzenei Verseny 
Kárpát-medencei Döntőjének. A Vass Lajos Népzenei Szövetség 
kétévente rendezi meg ezt a versenyt a Kárpát-medencében élő va-
lamennyi magyar s a határon belül élő nemzetiségi dalkörök, zenei 
csoportok, szólóénekesek, hangszeres szólisták számára.

  
A verseny célja: Vass Lajos szellemének adózva – aki a televízió se-
gítségével megénekeltette a magyar népet – bizonyítani, hogy a 
népzene napjainkban is összetartó érték. Zenei anyanyelvünk lé-
lekben összekapcsol emberi közösségeket határainkon innen és 
túl. Egész népünk gazdagodik, ha ki-ki saját hagyományát műveli, 
ápolja mind magasabb és magasabb szinten.

  Az idei rendezvény fővédnöke Vass József, a Vass Lajos Népzenei 
Szövetség elnöke, a rendezvény védnökei dr. Gerzanics Magdolna 
népzenekutató, újságíró, a Vass Lajos Népzenei Szövetség szakmai 
elnöke, valamint dr. Alföldy-Boruss István népzenekutató, a 
Magyar Rádió nyugalmazott zenei főszerkesztője, a Vass Lajos 
Népzenei Szövetség szakmai elnöke voltak.
    Az ünnepi megnyitót követően elkezdődött a verseny, melyben a 
felnőtt kategóriában 63 csoport, a gyermek-iúsági kategóriában 
37 szereplő mérte össze tudását. 
    Alapszervezetünk képviseletében a Búzavirág női éneklőcsoport, 
valamint Szabó Júlia iú népdalénekesünk érdemelték ki, hogy 
részt vegyenek ezen a rendezvényen, hogy versenybe szálljanak  
egy nagyon erős mezőnyben,  a „Vass Lajos Nagydíjának” az el-
nyeréséért. A végeredmény szinte minden képzeletet felülmúlt. 

  A mi „kis” Julcsink nagyon nagyot alakított, megérdemelten 
nyerte el a Vass Lajos Nagydíj fokozatot! S a Búzavirág éneklőcso-
port? Nos, írásaimban szoktam volt említeni, hogy nagyon elfo-
gult vagyok velük szemben, mert én valamennyi fellépésükkel 
maximálisan elégedett vagyok. De úgy látszik, véleményemmel 
nem vagyok egyedül, mert fennállásuk óta immáron harmadszor 
ítélte oda a csoportnak a szakmai zsűri a felnőtt kategóriában a 
Vass Lajos kiemelt Nívódíj fokozatot! Nagyon nagy dicséret és kö-
szönet jár mindnyájuknak ezért a csodálatos eredményért, s ter-
mészetesen nagybetűs köszönet és hála jár felkészítőiknek, 
Korpás Évának és Bedecs Ilonának, akik nagyon nagy hozzáértés-
sel egyengették védenceik útját. 
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Mécs László irodalmi est Prágában

Harlov-Csortán Melin



A DVD már
megvásárolható
a főtéri
Ricsi Pressben

  A Csemadok mellett működő Mécsvirág Irodalmi Kör 2018. no-
vember 30-án Kisújfalun adta elő Mécs László verseiből összeál-
lított irodalmi estjét, Vadócba rózsát oltok... címmel. Fábrik 
Mária Kisújfalu könyvtárának vezetője és Szabóné Udvardi Ilona 
Csemadok-elnöknő közös szervezésének köszönhetően jöhetett 
létre a fellépés. A könyvtár melletti közösségi terembe este hat 
órára gyülekeztek az emberek, s kezdődhetett az előadás. Az iro
dalmi kör célja ezzel az előadással, hogy minél szélesebb körben 
megismertesse Mécs László életútját és költői munkásságát. 
Hosszú ideig méltatlanul mellőzött volt, az irodalomkönyvekben 
meg sem említették a nevét, generációk nőttek fel, akik nem is 
hallottak róla.  Ezt a hiányt igyekeznek pótolni az irodalmi kör 
tagjai.

  A közönség meglepetten és áhítattal hallgatta a verseket, látható-
an megérintették őket a költő mély gondolatai. Vecsey Lajos össze-
állításában és rendezésében a verseket előadták: Szlávik Gyöngyi, 
Hengerics Márta, Patasi Mária, Kajan Kornélia, Déži Rebeka, 
Mátyus Mária, Csontos Erzsébet, Asztalos Mária, Bódis Irén, 
Danics Mária és Vecsey Lajos. Az előadást követő kötetlen beszél-
getés során kicsit restellve ismerték be a nézők, hogy nem ismerték 
Mécs László verseit, de ezzel a műsorral felkeltették az érdeklődé-
süket az irodalmi kör tagjai.Valójában ez a cél, eljuttatni a verseket 
olyan emberekhez, akik alig, vagy egyáltalán nem hallottak Mécs 
Lászlóról, aki felvidéki volt és kiállt magyarsága és hite mellett 
minden körülmények között. Az irodalmi kör tagjai jóleső érzéssel 
vettek búcsút Kisújfalu kedves közönségétől és a szervezőktől 
annak reményében, hogy nem utoljára találkoztak.

Vadócba rózsát oltok...
Naszvadi közéleti lap Novum Naswod
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2018. október 27-én Diószegen került megrendezésre a jubileu-
mi XX. Országos Citeratalálkozó. Az esemény főszervezője a 
Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet a Csemadokkal karöltve. 
Ebben az évben 14 citerazenekar több mint 120 tagja vett részt a 
rangos eseményen. Községünkből a Viza citerazenekar képvisel-
tette magát az országos találkozón. Előadásuk során magyarbődi 
dalokat hallhatott a közönség. A fellépés sikerét mi sem bizonyít- 
ja jobban, mint a közönség hosszas tapsvihara, illetve a gálaest 
végén a “Vizásoknak” odaítélt Patócs Lajos-díj. A díjat 2017-ben 
Nemeshódoson alapították a néhai citerás, Patócs Lajos bácsi 
emlékére. 

TMY

XX. Országos Citeratalálkozó

19

Novum Naswod Nesvadský spoločenský mesačník



Anno...

EzEz a magyar község is méltó formában fogadta a fel-
szabadító honvédeket. Elsőnek a község közszeretet-
ben álló plébánosa, Wiedermann Károly, szentszéki 
tanácsos mondott mélyen megható beszédet, Majd 
Molnár Imre, Mátyus Vince és Baji József mondottak 
ünnepi beszédeket.
A tömeg lelkesen ünnepelte a honvédeket, éljenezte a 
kormányzót és a magyar kormányt. A katonáknak 
pedig úgy itt, mint Martoson kihímzett magyaros 
zsebkendőt adtak emlékül a magyar honleányok.

(Érsek-Ujvár és Vidéke, 1938. november 13.)
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