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Mindenkit érint – Týka sa to každého
Beszámoló a 41. ülésről

A 2021. év utolsó testületi ülésére december 15-én került sor, az ülésen minden
képviselő jelen volt.
A tárgyalás első pontjában az előző testületi ülés határozatainak teljesítését ismertette Šáteková Andrea hivatalvezető. Ennek a pontnak részeként Daráž Árpád
megbízott városi rendőrparancsnok értékelte településünk közrendjének helyzetét. A
képviselők hozzászólások és kiegészítések nélkül jóváhagyták a jelentést.
A 2. pont témája városunk 2022. évi költségvetése volt. A terjedelmes és rendkívül fontos anyag előterjesztője Simona Litauská, a gazdasági osztály vezetője volt.
A költségvetésről szólva Haris József pénzügyi bizottsági elnök javasolta elfogadni az
előterjesztett anyagot a polgármester és a gazdasági osztály vezetőjének módosító javaslataival, amik a növekvő energiaárakkal voltak kapcsolatosak. Az így kiegészített
költségvetést a testület megszavazta, figyelembe véve Ferencz Katalin főellenőr mérnök ajánlását is.
A 3. pontban a képviselő-testület 2022-es év első félévi munkatervét Šáteková
Andrea terjesztette elő, míg a főellenőr ugyanerre az időszakra szóló munkatervét
maga Ferencz Katalin ismertette. Az előterjesztett anyagokat a képviselők kiegészítések nélkül jóváhagyták.
Az egyéb témák keretében a 4. pontban került sor Naszvad Város közösségi és
szociális szolgáltatásainak ismertetésére, a tervezetet Nagy Adrianna referens dolgozta
ki, Zuberová Mária pedig azt javasolta, hogy a terv teljesítését a város 4/2018 számú
rendeletével összhangban értékeljék ki az első félév folyamán. Az így kiegészített anyagot a testület megszavazta.
A következő pontok előterjesztője Ondrej Šuba, az építésügyi osztály vezetője
volt.
Az 5. pontban a Bau-Centrum kft. kérelmét támogatta a testület, mely alapján a
cég az önkormányzat vagyonából 56 négyzetmétert szándékozik megvenni.
A következő két napirendi pontban a Május 1. tér 8. számú ingatlan bérbe adásának módját határozta meg a képviselő-testület. Kelemen Zoltán a pénzügyi bizottság és az MKP-frakció, Miskovič György az építésügyi bizottság nevében a nyilvános
versenytárgyalás kiírását javasolta, amit a plénum jóvá is hagyott. Voderadská Tatiana
kérvényét viszont, mely szintén egy városi tulajdonú ingatlanrész megvásárlására vonatkozott, az egyes bizottságok elutasították és a testület szintén nemmel szavazott.
A 9. pontban tárgyalták és hagyták jóvá a képviselők azt a beadványt, amellyel településünk vissza nem térítendő pénzügyi támogatást kér egy projekt megvalósítására
EU-s forrásokból a városháza energiatakarékos és hatékony üzemeltetésére.
Az utolsó pontban a képviselők hozzászólásai és javaslatai hangzottak el. Dibusz
János tájékoztatást kért az épülő optikai hálózatról: hogyan haladnak a munkálatok
és mikor lehet rácsatlakozni a hálózatra, illetve a kivitelező cég teljesítette-e a szerződés feltételeit. Ondrej Šuba szerint a hivatal az ügyet nem tudja befolyásolni, Molnár
Zoltán polgármester tárgyalást indítványozott a céggel. Miskovič György információja
szerint a vezeték kész, a bekötéssel kapcsolatban a társasággal kell felvenni a kapcsolatot. Dibusz János megjegyezte, hogy a Telekom a kivitelezőre vár, Zuberová Mária
pedig kérte, hogy a szlovák tannyelvű alapiskolát is tájékoztassák az ügyről.
Zárószavában Molnár Zoltán mindenkinek megköszönte az aktív részvételt és a
tv-nézők figyelmét.
2021. december 20-án a városháza dísztermében átadták a városi tanulmányi
ösztöndíjat és az év sportolója, illetve az év sporttehetsége díjakat. Előbbit a szlovák
iskolából indult Richard Pásztó, utóbbiakat Christopher Stephan Oslanec (gokart),
illetve Hanka Hajtmanová (lovaglás) vehette át.
Dibusz János
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Správa z 41. zasadnutia

Posledné zasadnutie nesvadského zastupiteľstva v roku 2021 sa uskutočnilo
15. decembra, zúčastnili sa ho všetci poslanci.
V prvom bode prednostka Andrea Šáteková informovala zúčastnených o plnení úloh a uznesení z minulého zastupiteľstva a Árpád Daráž poverený vedením
mestskej polície podal správu o verejnom poriadku v meste. Poslanci vzali na vedomie obidve vystúpenia bez pripomienok.
Témou druhého bodu bol rozpočet nášho mesta na rok 2022, ktorý predložila vedúca oddelenia ekonomiky Simona Litauská. Vo svojom vystúpení k tomuto
rozsiahlemu a dôležitému materiálu Jozef Haris ako predseda finančnej komisie
navrhol rozpočet schváliť po zapracovaní pripomienok primátora a vedúcej oddelenia, ktoré sa týkali zvýšenia cien energií. Takto doplnený rozpočet zastupiteľstvo
schválilo, pričom akceptovalo aj odporúčania hlavnej kontrolórky Kataríny Ferenczovej.
V treťom bode sa schvaľovali plány práce na prvý polrok 2022: harmonogram
pre mestské zastupiteľstvo predložila Andrea Šáteková, kým plán hlavnej kontrolórky samotná Katarína Ferenczová. Uznesenie o plánoch práce bolo prijaté bez
poznámok.
K ostatným bodom programu: v ďalšom priebehu sa poslanci oboznámili s
Komunitným plánom sociálnych služieb mesta Nesvady, ktorý vypracovala referentka Adriána Nagyová. Mária Zuberová navrhla, aby plnenie plánu bolo v priebehu prvého polroku 2022 vyhodnotené v zmysle všeobecne záväzného nariadenia
mesta č. 4/2018. Takto doplnený dokument zastupiteľstvo schválilo.
Ďalšie materiály do rokovania predkladal Ondrej Šuba, vedúci stavebného
odboru.
V piatom bode zastupiteľstvo vyhovelo žiadosti firmy Bau-Centrum a odhlasovalo jej predaj nehnuteľnosti – pozemku s výmerou 56 štvorcových metrov. Témou ďalších dvoch bodov bolo určenie spôsobu prenájmu priestorov na Námestí
1. mája č. 8. Zoltán Kelemen v mene finančnej komisie i poslancov za SMK a Juraj
Miškovič ako predseda stavebnej komisie navrhli vyhlásenie verejnej obchodnej
súťaže, čo poslanci aj schválili. Žiadosť Tatiany Voderadskej o predaj podielu mesta
na istej nehnuteľnosti však bola zamietnutá.
V deviatom bode sa prerokovala a schválila žiadosť mesta o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy
Mestského úradu v Nesvadoch.
Záver patril interpeláciám poslancov. János Dibusz požiadal o informáciu o
priebehu prác na optickej sieti: kedy bude možné napojiť sa a či zhotoviteľ splnil zmluvné podmienky. Ondrej Šuba odpovedal v tom zmysle, že mestský úrad
nemôže ovplyvniť tieto práce, primátor Zoltán Molnár navrhol kontaktovať dodávateľa prác. Juraj Miškovič uviedol, že sieť je hotová a navrhol, aby občania kontaktovali spoločnosť. János Dibusz poznamenal, že Telekom čaká na zhotoviteľa a
Mária Zuberová žiadala, aby o záležitosti bola informovaná aj aj základná škola s
vyučovacím jazykom slovenským.
V záverečnej reči sa Zoltán Molnár poďakoval poslancom za aktívnu účasť a
divákom mestskej televízie za pozornosť.
20. decembra 2021 sa v sobášnej sieni mestského úradu odovzdávali ocenenia.
Mestské prospechové štipendium získal absolvent slovenskej základnej školy Richard Pásztó, titul športovec roka prevzal gokartový pretekár Christopher Stephan
Oslanec a nesvadským športovým talentom roku 2021 sa stala Hanka Hajtmanová
(jazda na koni).
Preklad: Zoltán Takács
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Správa z 42. a 43. zasadnutia

Rendhagyó ülést hívott össze december 28-án Molnár Zoltán polgármester, amelynek egyetlen pontja volt: Naszvad gazdasági és társadalmi
fejlesztési tervének módosítása. Az eredetileg a 2015-2020 közötti időszakra vonatkozó dokumentumot 2022. június 30-ig hosszabbították meg
a képviselők.
Az új év első képviselő-testületi ülésére 2022. január 27-én került sor
a képviselők teljes számú jelenlétében. A megnyitó és a szokásos eljárások
után Šátek Andrea hivatalvezető beszámolt az előző ülés feladatainak teljesítéséről. Újdonságként elmondta, hogy a város honlapján a Helyi közlemények sorra kattintva visszahallgathatók a helyi hangosbeszélő hirdetései. A továbbiakban Dibusz János képviselő kért tájékoztatást az optikai
hálózattal kapcsolatban, de az illetékesek nem tudtak új információkat közölni. Ezt követően Keszi Marianna, Pinke Ivett, Šárai Ladislav és Miskovič
György intéztek különféle, a közrendhez kötődő kérdést, illetve kérést a
városi rendőrség megbízott vezetőjéhez. Daráž Árpád válaszában megjegyezte, hogy igyekeznek közmegelégedésre végezni munkájukat, majd a
második napirendi pontban ismertette a múlt évi tevékenységről szóló
jelentést. A hozzászólások során Miskovič György megkérdezte a polgármestert, miért nincs még hivatalosan kinevezve a rendőrség parancsnoka,
mire a polgármester elmondta, hogy rövidesen elkészíti a kinevezést. Zuberová Mária köszönetét fejezte ki a városi rendőrség munkájával kapcsolatban.
A 3. pontban Tóth Mária képviselő ismertette röviden a polgári ügyek
testületének 2021. évi tevékenységét. Hozzáfűzte, hogy sajnálatosak a demográfiai mutatók és a sok sikeres tevékenység mellett néhány esemény a
pandémia miatt nem valósult meg.
A következő napirendi pontban a város költségvetési intézményeinek
költségvetéseiről kaptak tételes tájékoztatót a képviselők, amit jóvá is hagytak, azután az egyéb pontokat tárgyalták, ezen belül:
• városunk tagfelvételi kérelme a Pons Danubii Korlátolt felelősségű
Európai Területi Együttműködési Csoportosulásba,
• bérleti szerződések meghosszabbítása,
• önkormányzati tulajdonban levő ingatlanok eladása,
• nyilvános versenytárgyalás eredménye,
• ingatlanvételi ajánlat a város részére,
• nyilvános versenytárgyalás meghirdetése a termálfürdőben található ingatlanok eladására,
• vissza nem térítendő pénzügyi támogatás kérvényezése a Hulladékgyűjtő udvar létrehozása Naszvad városában elnevezésű projektre.
Az utolsó napirendi pontban képviselői hozzászólások, kérdések következtek. Tóth Mária az ún. szenior park építéséről kért tájékoztatást, a
polgármester ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a Cortina Invest kft. nem
közölt újabb információkat. Valószínűsíthető, hogy az építőanyagok árának emelkedésre miatt új kalkulációt kell készíteniük. A határidő 2022. április vége. Dibusz János képviselő a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésének
jelenlegi helyzetéről és a további bővítésről érdeklődött. A polgármester
azt válaszolta, hogy a vízművek kérésére a városháza kiegészítette az uniós
források lehívására benyújtott pályázati anyagot. Mivel további hozzászólások nem érkeztek és a javasló bizottságnak sem voltak kiegészítései, a
testület jóváhagyta a határozati javaslatot. A polgármester ezután megköszönte a képviselők részvételét és a tv-nézők figyelmét, és bezárta az ülést.
Dibusz János

Primátor Zoltán Molnár zvolal na 28. december mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva s jediným rokovacím bodom: predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nesvady. Dokument pôvodne prijatý na roky 2015-2020 bol poslancami
predĺžený do 30. júna 2022.
Prvé zasadnutie mestského zastupiteľstva v novom roku sa uskutočnilo 27. januára 2022, zúčastnili sa ho všetci poslanci. Po obvyklom
úvode Andrea Šáteková informovala o plnení úloh z minulého uznesenia. Ako novinku uviedla, že na internetovej stránke mesta pod riadkom
Miestne oznamy je možné znovu si vypočuť hlásenia miestneho rozhlasu. V ďalšom priebehu János Dibusz položil otázku o optickej sieti, ale
zamestnanci úradu nevedeli poskytnúť nové informácie. Potom poslanci
Marianna Kesziová, Ivett Pinkeová, Ladislav Sárai a Juraj Miskovič položili niekoľko otázok týkajúcich sa verejného poriadku Árpádovi Darážovi. Poverený náčelník mestskej polície vo svojej odpovedi uviedol,
že svoju prácu sa snažia vykonávať k spokojnosti všetkých občanov a v
ďalšom bode rokovania oboznámil poslancov so správou o minuloročnej
činnosti polície. Na otázku Juraja Miškoviča, ktorý sa v tejto súvislosti
opýtal, prečo mešká oficiálne vymenovanie náčelníka, primátor odpovedal, že k tomu dôjde v krátkom čase. Mária Zuberová vyjadrila poďakovanie mestskej polícii za ich prácu.
V treťom bode Mária Tóthová predniesla krátku správu o činnosti
zboru pre občianske záležitosti v roku 2021. Pripomenula, že demografické ukazovatele sú nepriaznivé a popri úspešných podujatiach sa niektoré pre pandemickú situáciu nemohli uskutočniť.
V ďalšom bode sa poslanci oboznámili s detailným rozpisom rozpočtu rozpočtových organizácií na rok 2022 a po odhlasovaní rozpočtu
prikročili k prerokovaniu ďalších žiadostí a návrhov, a to:
• návrhu na vstup mesta Nesvady do Európskeho zoskupenia
územnej spolupráce Pons Danubii,
• žiadosti o predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov,
• odpredaji nehnuteľnosti z majetku mesta Nesvady,
• informatívnej správy o výsledku obchodnej verejnej súťaže,
• ponuky na odpredaj nehnuteľnosti do majetku mesta Nesvady,
• vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti
na území kúpaliska,
• návrhu uznesenia na podanie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok na projekt s názvom Vybudovanie zberného dvora v meste
Nesvady.
V poslednom bode prišla na rad všeobecná rozprava a interpelácie
poslancov. Mária Tóthová sa pýtala na výstavbu Senior parku, primátor uviedol, že spoločnosť Cortina Invest neposkytla nové informácie. Je
pravdepodobné, že kvôli nárastu cien stavebného materiálu pripravujú
nové kalkulácie, termín je do konca apríla 2022. János Dibusz žiadal informáciu o stave výstavby kanalizácie a jej ďalšom rozšírení. Primátor
odpovedal, že na požiadavku vodární mesto doplnilo materiál potrebný
k žiadosti o čerpanie prostriedkov z fondov EÚ. Keďže ďalšie príspevky
neodzneli a návrhová komisia nemala pripomienky, plénum schválilo
celkové uznesenie zo zasadnutia. Následne sa primátor poďakoval poslancom za účasť, divákom Nesvadskej TV za pozornosť a ukončil zasadnutie.
Preklad: Zoltán Takács
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A Magyar kultúra napjának ünneplése Naszvadon
A Csemadok klubhelyiségében január 24-én a
Mécsvirág Irodalmi Kör tagjai ünnepi irodalmi ös�szeállítással emlékeztek meg a jeles napról, amit 1989
óta január 22-én ünnepel a magyarság. A bevezetőben
Csontos Erzsébet köszöntötte a jelenlévőket, majd beszédében elmondta: „A verseskötetek tanúsága szerint
Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be Csekén
a magyar nép zivataros századairól írt költeményét, a
Himnuszt. Ez a nap nem csupán egy dátum, egy évforduló, amiről megemlékezünk. A magyar kultúrát
ünnepeljük, és azokat az embereket, akik sokat tettek
egykor és tesznek ma is azért, hogy világhírűvé vált
szokásaink, értékeink, hagyományaink, kultúránk ne
veszítsen régi fényéből. A hivatalosan bejegyzett emléknapon, január 22-én 1989 óta a magyarság szerte
a világban megemlékezik a magyar kultúrális értékekről. Kiállításokat, koncerteket, könyvbemutatókat, irodalmi esteket szerveznek.
A Himnusz megzenésítésére csak 1844-ben került
sor: Erkel Ferenc a Nemzeti Színház karmestere nyerte
el az akkor meghirdetett pályázat díját. A szocializmus
idején Rákosi Mátyás megbízta Illyés Gyulát és Kodály
Zoltánt egy másik „szocialista” himnusz megírásával,
mondván az mégsem lehet, hogy a dolgozó nép himnusza, vagy bármely ünnepség az Isten nevével kezdődjön. Kodály Zoltán megjegyzése erre ennyi volt:
Minek új? Jó nekünk a régi Himnusz. Ezzel az új himnusz témája lekerült a napirendről.
A magyar kultúra napjáról való megemlékezés
gondolatát ifj. Fasang Árpád zongoraművész vetette fel 1985-ben. Felhívta a figyelmet egy ilyen ünnep
megtartásának fontosságára. „Ez a nap annak tudatosítására is alkalmas, hogy az ezeréves örökségből meríthetünk, és van mire büszkének lennünk, hiszen ez
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a nemzet sokat adott Európa és a világ kultúrájának.
Ez az örökség tartást ad, ezzel gazdálkodni lehet, valamint segíthet a mai gondok megoldásában is.”
E naphoz kapcsolódva adják át Magyarországon a
magyar kultúrával kapcsolatos díjakat, továbbá 1993
óta az oktatással, pedagógiai munkával kapcsolatos
elismeréseket is. Idehaza a Csemadok díjazza az arra
érdemeseket. Minden évben Galántán ünnepi keretek
között kerül sor a díjak átadására. Személyes ismerősünk Dunajszky Géza, aki többször járt már Naszvadon, 2022. január 22-én szintén ott volt a díjazottak
között. Dráfi Mátyás színművészt Magyarországon
tüntették ki, a Magyar Kultúra Lovagja címben részesült.
Az irodalmi összeállításunk B. Szabó Péter Svájcban élő naszvadi származású író, költő egyik versével
indult Szlávik Gyöngyi előadásában. Továbbá elhangzottak versek, prózák Gyurcsó István, Horváth István,
Mécs László, Reményik Sándor, Móra Ferenc és Petőfi Sándor tollából. Az előadók Dézsi Rebeka, Mátyus Mária, Bódis Irén, Csontos Erzsébet, Hengerics
Márta, Asztalos Mária és Vecsey Lajos voltak. Felvételről elhangzott a Várj reám és a Járom az utam című
zeneszám is Dráfi Mátyás előadásában. Zárásképpen
Simonics Tibor a Csemadok Helyi Alapszervezetének
elnöke szólt a jelenlévőkhöz, értékelve az elhangzottakat és reményét fejezte ki, hogy egyre több rendezvény
valósulhat meg a közeljövőben. Molnár Zoltán polgármester is szólt az ünneplőkhöz, értékelte a Csemadok
munkáját és szintén reményét fejezte ki, hogy a járvány enyhülését követően újra fellendül a kulturális
élet Naszvadon. Ezt követően elénekeltük nemzeti
Himnuszunkat.
Csontos Erzsébet
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Farsang az oviban
A Kisgólya Óvodában idén is megrendezésre került
a farsangi jelmezbál a gyermekek nagy örömére.
A járványügyi helyzetre való tekintettel a szülők továbbra sem lehettek jelen a rendezvényen, de ez a gyermekek hangulatán mitsem változtatott.
Érkezés után az oviban azonnal jelmezbe öltöztek.
Az óvónők a csoportszobában egymás után fogadták
a hercegnőket, pillangókat, rendőröket, tűzoltót, traktoristát, vízimanót, pókembert és a többieket. Miután
megcsodálták egymás jelmezét, bemutatkoztak, majd
közös játékot kezdeményeztek. A szabad játékot irányí-

tott játékok követték, mégpedig játékos torna, mókás
mozgásos játékok és körjátékok formájában. Természetesen most sem maradhattak el az ügyességi játékok,
a székes valamint a lufis tánc. Ezek után vidám zenére
ropták a táncot, amíg bele nem fáradtak. Pihenésképpen leültek az alkalomhoz illően megterített asztalhoz
ahol elfogyasztották a frissítőket, majd a bohóc zsebéből minden gyerek elővarázsolta az apró meglepetést.
Vidám hangulatban telt a nap, melynek végén élményekkel gazdagodva tértek haza.
Kisgólya Óvoda

Škôlkarsky karneval
Fašiangy sú obdobím, kedy si ľudia veselicou, tancom a zábavou spestrovali dlhé zimné večery. Veseliť
sa, zabávať sa a tancovať ľúbia aj detičky v Materskej
škole – Bocianiky.

Roky pred pandémiou bola táto oslava organizovaná v našej škôlke tak, že rodičia pripravili deťom masky, uložili ich do skriniek. Po popoludňajšom odpočinku si ich deti obliekli a čakali na rodičov, ktorí prišli do
tried a pozerali sa ako masky tancujú, súťažia a veselia
sa. Vlani sa nemohlo niečo také spoločné organizovať,
tak sa obliekanie do masiek preložilo na Deň detí.
Toho roku vo februári si sme opäť naplánovali Detský karneval, žiaľ ale bez účasti rodičov. Snažili
sme sa o to, aby deti nepociťovali obmedzenia, ktoré
navôkol nás sú. Detičky už od rána prichádzali oblečené v maskách, takto strávili celý deň. Masky sa najprv
v rannom kruhu predstavili, potom spolu súťažili. Najobľúbenejšia bola súťaž ,,tanec s balónom“ a medzi
najstaršími deťmi nemohol chýbať ,,stoličkový tanec“.
Ako aj po iné roky sa chlapcom najviac páčia masky
Supermanov a policajtov, dievčatká sa radi obliekajú
do masiek princezničiek a zvieracích figúrok. Nemohlo chýbať ani chrumkavé občerstvenie. O dobrú náladu
nebola núdza. Od toľkej zábavy sa deti dostatočne unavili a po obede bol odpočinok.
Veríme, že na tieto škôlkarske zážitky ani neskôr
nezabudnú.				 MŠ-Bocianiky
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Hitélet

„Mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért.”
Ha naponta megnézzük a híreket a Tv-ben, meghallgatjuk a rádióban, elolvassuk a napi sajtót, nagyon sok
durvasággal, agresszivitással és brutalitással találkozunk.
A tanítók arról panaszkodnak, hogy a gyerekek úgy viselkednek az iskolában mint a „vadak”. A fiatalok törnek
és zúznak; sok a rablás és a betörés. A nemzetek egymás
ellen támadnak és gyilkolják egymást. A televízió képernyőjén nagyon sok az erőszakosság, gyilkosság és a szemérmetlenség. A világ a törtetőknek és az erőszakosaknak
tapsol. S ezért joggal tehető fel a kérdés: lehet-e még az
ilyen könyöklő, tolakodó és erőszakkal teli társadalomban
egyáltalán keresztény módon élni?
A mai világ konkurenciaharcában nem egy keresztény megalkuvásra kényszerül. Ha nem
alkalmazkodik a „világ” törvényeihez,
lemarad. Ha nem erőszakoskodik és nem
áll erősen a sarkára, akkor a többiek letapossák.
Ennek ellenére a keresztény felebaráti szeretet parancsa finomságot kíván.
Arra tanít, hogy szelídek és előzékenyek
legyünk, áldozatos lelkülettel bánjunk
még ellenfelekkel is. A jóakarat erre nem
hiányzik belőlünk, de ugyanakkor tapasztaljuk, hogy erőnk korlátozott és a felebaráti szeretettel csak nehezen jutunk előre.
A határtalan szeretet parancsáról mondja
Jézus: „Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket.
Azokra, akik átkoznak titeket, mondjatok
áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért.” (Lk 6,27-28)
Ennek teljesítése önmagunk teljes feladásával jár, és
erre úgy ítéljük meg a legtöbben képtelenek vagyunk.
Jézus erkölcsi felhívásai – amelyek az evangéliumokban
hangoztak el – nehezen érthetők, s ezeket nem szabad
csak felhívásnak és követelményeknek tekintenünk. ITT
ELSŐSORBAN ISTEN EMBERHEZ FŰZŐDŐ KAPCSOLATÁRÓL VAN SZÓ. Jézus az Atyáról beszél; azt
akarja, hogy hallgatói hozzá hasonlók legyenek. Ezért kell
hallaniuk az Atya magatartásáról és az ő határtalan szeretetéről irántunk. Ezeket a jézusi gondolatokat gyönyörűen
fogalmazza meg az egyik szentmise könyörgése: „Mindenható Istenünk, segíts, hogy törvényedet mindenkor
szem előtt tartsuk, akaratodat pedig szóval és tettel meg
is valósítsuk.”
Jézus maga is ebben a szellemben élt – tudott határtalanul szeretni, jót tett az emberekkel és nem ítélkezett; még a
gonoszokhoz is jó volt. Evangéliumi kijelentései felszólítások – ti is ilyenek legyetek; éljetek így az Atya szellemében
és példám szerint. Itt arról van szó, hogy készséggel hall-
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gassuk meg Isten tanítását és kövessük szellemét. Akarjunk
Isten valódi gyermekei lenni, mélyítsük el Vele személyes
kapcsolatainkat, tanuljunk tőle, merjünk rá hagyatkozni
és bízzunk benne. Merjük megosztani vele életünket. Isten
elvárja, hogy úgy éljünk mint Ő. S jézus mindnyájunknak
megmutatta, az isteni élet megvalósítható.
Kisfaludi Strobl Zsigmond – neves portrészobrász –
Emberek és szobrok című önéletírásában megható történetet mond el az ellenségszeretet jézusi nagyságrendjéről.
Egy alkalommal, két londoni megbizatásom között találkoztam az idősödő Karlovszky Bertalannal. Megkért hogy
visszatérve Londonba beszéljek a rég kikeresztelkedett
László Fülöppel. Emlékszel László kiállításara a Műcsarnokban. Én is elmentem, hisz arcképeket
igazán tudott festeni. Örömmel jött felém.
– Kedves Bercim, de örülök, hogy eljöttél.
Nem tudom, mi ütött belém, elvesztettem
emberi méltóságomat, én nem fogadtam
el a felém nyújtott kezét és megfordultam:
zsidóval nem fogom kezet. Nagyon kérlek, mondd meg Lászlónak, hogy azóta
is le vagyok sújtva, örök szégyenem marad ez. Kérem őt, bocsásson meg nekem.
Kisfaludi átadta Londonban Lászlónak a
megbocsátás kérést, majd néhány hónap
múlva Pestre érkezett. Ősszetalákozva
Horthy Miklóssal, megtudta, hogyan lett
az eltelt idő során Karlovszky főiskolai tanár. Közben László Fülöp is Pesten járt, s
megfestette a kormányzó portréját, mely
után ő ezt kérdezte: Kedves mester, mit tehetek önért, hiszen az arcképek, amelyeket alkotott, igazán gyönyörűek.
Rövid gondolkodás után László ezt mondta: – Kormányzó
úr, Karlovszkynak nem megy jól a sora, kérem nevezze ki a
Képzőművészeti Főiskola tanárának. Röviddel a kinevezés
után – folytatta a kormányzó – Karlovszky feljött hozzám
megköszönni a kinevezést, erre én azt mondtam: kérem,
szívesen, de ne nekem köszönje meg, hanem Lászlónak.
Ez az a krisztusi gondolkodás, amelyet a mindennapok
eseménysorában sokszorosan kell próbálgatni – s ha alkalmunk van rá, jót teszünk. Aki erre törekszik, az megtapasztalja, hogy Jézus nem lehetetlent követel tőle, hanem
szabaddá akarja tenni, s alkalmassá, hogy megélje azt,
hogy a mennyei Atya gyermeke. Elhinni Krisztusnak, hogy
Őt követve, tőle erőt kapva mindez lehetséges, s ez vezeti
el a keresztény embert az isteni szeretet felismerésére és a
Szeretet-Isten birtoklásához.
Mgr. Heriban László,
katolikus plébános
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Kollár Mihály emlékére
Tíz év telt el azóta, hogy Kollár Mihály, Misi, községünk, városunk Zenetanára, az égi zenekarba kapott
meghívót, s annak eleget téve, azóta ott végzi feladatainak sokaságát. Ha kellőképpen hiszünk benne, hogy
lelke tovább él, akkor bizonyosak lehetünk abban is,
hogy állandóan szemmel tartja a hazai történéseket,
azok közül is elsősorban a zenével kapcsolatosakat.
Bizonyára feltűnik neki is, hogy azzal, hogy ő elment,
megszűnt községünkben, városunkban egy nagyon
fontos foglalkozás, ami a fiatal, kezdő zenészek zenekarba való adoptálását illeti. Misi, ezt annak idején
imádta, ahogyan szerette és tisztelte a gyermekeket is,
kiket a zenekarba verbuvált. Imádta azt, hogy közösséget kovácsolhatott azonos érdeklődésű gyerekek csoportjából, tudta, hogy a zenéhez való kötődés megerősítésénél nincs jobb, hathatósabb megoldás, mint, hogy
a lehető leghamarabb együtt zenéljenek a tanulók, alkalmazkodva egymáshoz és a zenetanár elvárásaihoz.
Tudta azt is, hogy a legtöbben az elkövetkező években
sarokba állítják hangszereiket és csak nagyon ritkán
nyúlnak hozzá. De tudta azt is, hogy ennek ellenére, a
zenekarban való működés olyan tulajdonságokkal gazdagította a résztvevőket, amelyeket életük során kamatoztatnak majd. Ilyenek a tolerancia, egymás tisztelete,
egymás elfogadása, az egymáshoz, közösséghez való
alkalmazkodás. Tíz éve, az alábbi gondoltokkal búcsúztam tőle, miután elkísértük utolsó útjára, a naszvadi temetőben. Ma is ezt írnám, ha újra kellene gondolnom a
Misivel kapcsolatos dolgokat.

Nesvadský spoločenský časopis

Drága Misi barátom!
Engedd meg, hogy a naszvadi zenészek nevében,
az én gondolataim hangozzanak el földi tartózkodásod
utolsó perceiben.
Nézd el nekem, hogy itt a sírod előtt gondolataimat
nem személyesen mondom el, hogy a tőled oly távol álló
technika segítségét kellett igénybe vennem hozzá.
2011 decemberében már nélküled tartottuk az évzáró összejövetelünket a zenészek klubjában. Nem jöhettél, mégis ott voltál közöttünk. Számtalanszor hangzott
el neved az est folyamán, akkor még viccelődve, nem
tudva azt, hogy betegséged miatt már többször nem jössz
második otthonodba, a helyi kultúrházban berendezett
Zenészek Klubjába. Oda, ahol oly sok időt töltöttél,
ahol annyira szerettél lenni, ahol mindig jól érezted magad. A 2010-es évzárón még végig nevettük az éjszakát
egyedi humorodon, történeteidet úgy adtad elő, hogy
nem lehetett nem nevetni rajtuk. Ebben is egyedi voltál.
Aztán még egy évig jöttél, mindig lassabban, hova tovább, mindig kevesebb szusszal. Vasárnaponként mire
felértél a templom kórusára, már pihenned kellett mielőtt elmondtad éppen legújabb tervedet, ami másról
nem szólhatott, mint a zenéről. Aztán végleg elfogyott a
szussz, megállt a szíved dobogni, de előtte még volt időd
üzenetet hagyni nekem. Azt kívántad, hogy szóljon zene
a sírodnál. Élő zenére gondoltál, ám gyors távozásod ezt
most nem teszi lehetővé. Te erre, ugyanúgy mint életedben, csak annyit mondanál, jó lesz úgyis, „drága barátom”. Ilyen voltál, egyszerűen, csak szerethető, végtelen
emberszereteted, és a megállíthatatlan tenni akarásod
tett naggyá szemünkben. Tanítási óráidat elhagyva és
a zenetanulást más, jó nevű szakembereknél folytatva
jöttünk rá, hogy számunkra te voltál, vagy, és leszel, a
legnagyobb tanító, a legnagyobb zenész. Általad a zenei pályára állított emberek közül egyesek zenészként
bejárták a világot, vagy községeink határán messze túlnyúló színházi, zenei rendezvényeket szerveznek, egyesek zenetanítással foglalkoznak, egyesek a zenei virtuozitás határait súrolják és nagyon sokan vannak, kiknek
napjait bearanyozza a zene, amelyhez vezető útra a te
segítségeddel terelődtek. Több száz gyermeknek tanítottad meg a zene alapjait, akik ugyan nem gyakorolják
napjainkban a tőled tanultakat, de személyiségükben
felfedezhető a zenéhez való pozitív viszonyulás és a zenei tudás adta önbizalom. Talán nincs Naszvadon zenész, akivel nem játszottál együtt, vagy nem tanítottad.
Talán nincs család Naszvadon, akihez munkásságod révén, nem kapcsolódik legalább egy pici közös múlt. Ha
létezne életműdíj a községi kitüntetések között, te egyike
lennél azoknak, akik ezt megérdemelnéd. Elmentél közülünk, de a közreműködéseddel létrejött sok-sok érték,
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hallhatatlanná tett. Községünk újkori történelmének
kiemelkedő alakja voltál és leszel, emlékeinkben megőrizve. Sok apró tetteddel óriásit alkottál. S bár sokszor
elpanaszoltad nekem, hogy úgy érzed, nem ismerik el
kellőképpen, mégsem álltál félre. Fizikai erődnek utolsó szikráit is, a magad módján, a naszvadi zenei élet
felvirágoztatásának áldoztad, jutalmat, köszönetet ezért
sosem várva. A sors azzal jutalmazott, hogy munkád,
fizikai jelenléted nélkül is tovább gyümölcsözik majd
bennünk, naszvadi zenészekben, s majdani utódainkban. Misi, nekem mindig Misi bácsi leszel, és most be
kell valljam neked, sajnálom, sajnáljuk, hogy nem találtunk időt arra, hogy betegágyadnál látogatást tegyünk
és hogy a zenéről folytatott eszmecserék segítségével
egy picit enyhítsük fájdalmaidat, hogy egy picit eltereljük gondolataidat, a vég közeledtéről. Hiányozni fogsz,
Misi bácsi! A továbblépéshez az ad erőt, hogy tudom,
tudjuk, találkozunk még veled, az égi zenekarban, ahol
ismét Te leszel a tanítónk, a karmesterünk!
Isten veled Misi bácsi!

Novum Naswod
A tíz éves évfordulóra hivatkozva a naszvadi zenészekkel, kiknek életét nagyban befolyásolta a Misivel
való kapcsolatuk, úgy döntöttünk, hogy kezdeményezni fogjuk a városi hivatalnál, hogy Misiről, hivatalosan,
annak rendje, módja szerint nevezzük el, a kultúrház
udvarán lévő kőszínpadot, amelyen Misi növendékeivel oly gyakran szerepelt, ezzel emléket állítva egy
óriási szívű, értékes embernek. Ha kérésünknek eleget
tesznek, s javaslatunkat elfogadják képviselőink, akkor
a nyári hónapok alatt egy szolid rendezvény keretén
belül emlékezünk majd a ZENETANÁRRA, KARMESTERRE, Kollár Mihályra.
Kollár Mihály Kőszínpad – Pódium Michala Kollára
Ha így lesz, a fenti felirat jelzi majd, hogy volt egyszer egy Kollár Mihály, Misi Bácsi, kit oly sokan szívünkbe zártunk, akinek a közösség felé tett szolgálata
példaértékű lehet a jövő generációjának.
Dobosi Róbert

Nemezelni tanultak az ovisok
A Rákóczi Szövetség pályázatot hirdetett a Magyar
Iskolaválasztási Programja által érintett külhoni óvodák karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó programjainak, foglalkozásainak támogatására. Idén másodízben
e támogatásnak köszönhetően nemezeléssel szerezhettünk örömet a gyerekeknek.
Az óvodások megtudták, honnan van a birkagyapjú, hogy mosni és festeni is lehet azt, és hogy mi minden készülhet belőle.
Tapasztalatot szereztek a nemezkészítésről, hogy
a gyapjúrétegek a szappanos víztől és gyúrástól erős
anyaggá állnak össze. Kirakták a mintát, megnevezték a színeket, elmondták milyen érzés megtapintani
a gyapjút. Először letakarták hálóval, azon keresztül
óvatosan simogatták szappanos, vizes kézzel. Mikor a

gyapjú kicsit összeállt, buborékfóliával takartuk le és
most kicsit erősebben símogattuk vizes kézzel. És melyik gyerek nem örül, ha vizes-szappanos lehet a keze?
Sok gyúrás után elkészült a nemezlap, amiből aztán
minden gyermek részére tarisznya készült.
A támogatásnak köszönhetően a gyerekeknek különleges élményben volt részük. Láthatták a teremtő folyamatot, amikor valamit a saját kezükkel hoztak létre.
Így még jobban örültek a saját tarisznyájuknak.
A tavalyi ballagási műsoron a gyerekek azokat
a gyapjútarisznyákat viselték, aminek az elkészítéséhez
maguk is hozzájárultak. A tarisznyákon ez a felirat volt
olvasható: magyar iskolás leszek.
Nagy Gabriella óvónő,
Sládkovič utcai óvoda, Szitakötő csoport
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Naszvadi tánczenekarok

Mottó: A zenében a legjobb dolog, hogy mindenki megérti, függetlenül attól, hogy milyen nyelvet beszél.
A zene mindig megújul, formálódik, így sosem unjuk meg. Zenével számos dolgot fejezhetünk ki,
mint például az érzelmeinket és a hangulatunkat, elmondja rólunk, hogy kik vagyunk,
de akár egy történetet is elmesélhetünk vele és tökéletes módja a szórakoztatásnak.

MUSIC 75 és a METEORS
Mint azt a 2021 decemberében kiadott lap hasábjain
írtam, Naszvad község lakosságának létszámához viszonyítva „zenei nagyhatalomnak” számított, a nem is olyan
régen volt, 60-es 70-es 80-as években, amikor a községben
egyidőben 8-10 zenekar is működött. Ők látták el nem
csak a hazai, de tágabb környékünk szórakoztatózenei
igényeit is.

Meteors – Balról: Dézsi János, Dézsi Gyula, Haris József, Szlávik Gáspár

Ha sikerül, ezen zenekarok életéről, megalakulásuk
körülményeiről tájékoztatnám az érdeklődőket, nem időbeni, sem más, előre megtervezett sorrendben, csak szabadon, ahogyan majd a lehetőségek éppen adják. A sorozatban elsőként a Music 75 zenekar élete olvasható. Róluk,
és a továbbiakban a többi zenekarról való írásokat azzal
a tudattal kezelem, hogy a régi emlékeinkre nem mindig
pontosan emlékezünk, s emiatt előfordulhatnak időbeni
pontatlanságok, s az is előfordulhat, hogy valaki kimarad a
történetből, ezért előre is elnézésüket kérem! Ha van, lesz
olyan tudnivaló az éppen aktuális zenekarról, amit mindenképpen megszeretnének említeni, utólag hozzáfűzni,
kérem tegyék meg írásban, írják meg a lap email címére
(info@novumnaswod.sk), s alkalomadtán egy összefoglalóban megjelentetjük azt, kijavítjuk a hibás adatokat. Most
pedig térjünk a tárgyra!
Szlávik Gáspárt, Gazsit, Papeszt bizonyára sokan ismerik, hiszen több mint 70 éve, 1951-ben látta meg a napvilágot. Akkor még nem tudhatta, hogy életének egyik,
szinte állandó kísérője lesz a zene, s hogy a dobok mögött
számtalan lakodalomban és táncmulatságon szórakoztatja majd a nagyérdeműt, de génjeiben bizonyára ott lapult
már a ritmusérzék, amelyet aztán nagy kitartással, renge-

teg gyakorlással kiaknázhatott. Gazsival, egy januári koraestén beszélgettem egy pohár bor mellett, miután a kertvégi tanyán ellátta a jószágot. A beszélgetés fő témája a Music
75 zenekar, amelynek Gazsi alapító tagja, s egyedüliként az
alapítók közül, mindvégig frontembere, összetartója volt.
A zenekar alakulásának körülményeihez ismerni kell
az előzményeket, amelyeket végig követhetünk Gazsi kamaszkorában kezdődő zenei pályafutásának nyomán.
Elmondása szerint nagybátyja, Gál Sándor, továbbiakban Sanyi bácsi, tanította meg az alapokra, még 14 éves
korában és neki köszönheti, hogy az első zenekar is megalakulhatott, amelynek dobosa lett. Vele egyidőben Sanyi
bácsihoz járt zenét tanulni Haris József is, aki a kottát
ismerő, trombitás, Dézsi Gyulával jó barátságban volt, s
már kettesben gyakorolgattak közös erősítőjükön. Gyula elhagyva a trombitát, gitárra váltott, ebben Sanyi bácsi
segített neki, ugyanúgy, mint a többieknek. Ketten zenélgettek és közben már gondolatban alakították a zenekart,
amihez további tagként, kézenfekvő volt az utcabéli Dézsi
Jani és Szlávik Gazsi. Sanyi bácsi irányító felügyelete alatt,
a zenetanulás mellett, megkezdődött a zenekaralapítás, így
1965-ben kész volt a csapat. Gazsi erre úgy emlékszik, a
Beatles formációt utánozták, két gitár, basszusgitár és dob.
(Az említett személyek mind Agacsosban laktak. Érdekes
módon ebből az utcából került ki a következő évtizedeket
meghatározó zenészalap Naszvadon.)
A srácok, mindannyian kereset nélküli fiatalkorúak
voltak, a taníttatásért nem tudtak fizetni, meg kellett találni a módot, hogyan ellensúlyozzák Sanyi bácsi igyekezetét.

Meteors – Balról: Dibusz Lajos (Shök), Szlávik Gáspár, Haris József,
Dézsi Gyula, Dézsi Milán, Haris Árpád (Szluki)

9

Naszvadi közéleti lap
Sanyi bá nagy kertész hírében állt már akkor is, így adott
volt a tömérdek munka a kertben, s adott volt négy fiatal,
erejük teljében lévő fiatalember, kik a tanítási órákat megelőzve, két órát keményen ledolgoztak a kertben, ezért Sanyi bácsi egy órát foglalkozott velük. Mosolyogva jegyezte
meg Gazsi, hogy míg a kezdetekben Sanyi bácsi szigorúan
betartotta a két órás munkáért járó egy órás tanítási időt,
később, mikor már kialakulóban volt a zenekari hangzás,
a tanító Sanyi bácsi is felvette a szaxofont és beléfeledkezett a zenélésbe. Ekkor akár több órán át is gyakoroltak,
mindenki nagy örömére. Így teltek el az őszi, téli, majd
tavaszi esték, gyakorlással, zenekari próbákkal, míg nem
nyár előtt, 1966-ban Sanyi bácsi elvitte a zenekart vizsgákra, hiszen ezidőkben csak sikeres vizsgával rendelkező zenekarok zenélhettek nyilvános helyeken, honoráriumért. A vizsgára már „METEORS” néven jelentkeztek
be, a zenekar vezetője hivatalosan Dézsi Gyula volt, akit a
vizsgabizottság egyik tagja felismert, lévén ő tanította meg
Gyulával a zene alapjait. A vizsgát természetesen sikeresen
abszolválták.
Ezt megelőzve, mivel az ingyenes fellépések nem voltak korlátozva, s hogy szokják a közönséget, Sanyi bácsi
javaslatára, teadélutánokon zenéltek. Az első fellépésük a
papírkocsmában történt, ami a jelenlegi városi főtéren állt
évekig, helyileg, a városházának szembeni oldalon lévő
multifunkciós épület helyén. (A papírkocsma név onnét
ered, hogy ezidőben préselt hulladékpapír táblákból építettek egyszerű, gyorsan kivitelezhető építményeket, amelyek, bár kezdetben mutatósak voltak, az esőnek és az időjárás viszontagságainak nem nagy erővel tudtak ellenállni,
így a rövidéletű épületek gyártását hamar abba is hagyták.
Még egy ilyen alapanyagú épület készült a községben, a
mostani Tesco parkolójára való bejárat helyén. Az akkori
magyar tanítási nyelvű alapiskola tanári kara tanácsteremnek használta. Ez szintén csak 1-2 évtizedig bírta a megpróbáltatásokat.)

Novum Naswod
Visszatérve a papírkocsmába, ahol a zenészek tiszteletdíjat ugyan nem kaptak a fellépésekért, de Gazsi elmondása szerint 30 dkg savanyú hal, 2 kifli és egy-két pohár
krakedli (gyümölcsízű szörp, szirup, szódával, így hívta a
falu népe) volt a fizetségük. A legfontosabb viszont az volt,
hogy közönség előtt zenélhettek. A vizsgák után, 1967-68ban már bejutottak az akkori községi főtéren álló katolikus templommal szemben lévő Nyitra vendéglőbe, ahol az
ott állandó jelleggel zenélő Echo együttes hangszerein, a
délelőtti órákban gyakorolhattak, majd este a közönséget
is szórakoztathatták. A Nyitra vendéglő főnöke, későbbi
polgármester, Tóth Miklós felkarolta a bandát és futtatta
őket a hétvégi estéken. Ekkor már tiszteletdíj is járt a zene
mellé, Gazsi emlékei szerint 80-85 koronát kaptak egy-egy
estéért. A már önállóan zenélő banda 1969-ben tagcserére
szorult Dézsi János befejezte zenei karrierjét, helyette érkezett Dézsi Milan, Gyula testvére, bővítésként pedig beszállt a bandába Haris Árpi szaxofonos és ifj. Dibusz Lajos,
zenésznevén „Shök”, harmonikával. Maradt a három alapító tag: Szlávik Gazsi a doboknál, Haris József és Dézsi
Gyula a gitároknál, valamint az új tagok, Dézsi Milán baszusgitár, Haris Árpi szaxofon, ifj. Dibusz Lajos billentyűs
hangszerek. Ebben a felállásban 1971-es év végéig játszott a
zenekar, s azzal, hogy a csapat nagy része kötelező katonai
szolgálatba vonult, zenészek híján, 1971 őszén megszűnt.
Haris Árpi már tavasszal megkapta a behívót, így az
utolsó fél évben helyette Kollár Mihály, Misi fújta a szaxofont. A zenekar vezetője, Dézsi Gyula elmondása szerint sokat segített e zenekar fejlődésének, hogy kész kottáskönyveket vásárolhatott Magyarországon, így az éppen
ismert slágereket profin megírt kották segítségével tudták
megtanulni. Így kerültek a repertoárjukba Metró, Illés és
Omega slágerek, ezek közül is a legismertebbek. Gazsi, neki
egészségügyi okok miatt nem kellett bevonulnia, egyedül
maradt a zenekarból, de, hogy ne essen ki a gyakorlatból,
Sanyi bácsival az Echo együttesben vendégeskedett, s köz-

Music 75 – Balról: Szlávik Gáspár, Haris Árpi (Szluki), Sádovsky Szilárd (Szilo), Stefankovics Béla (Stefi), Szmolka Imre
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ben építette a zenekarral kapcsolatos terveit. 1973-ban leszereltek a zenészkollégák, s elkezdődött az újraalakulás.
A zenekar egyik fontos embere, Haris József másik
utat választott, Sanyi bácsi zenekarába szegődött dobosként, Gyulát a Melódia Klub zenekarba csábították, Milán
pedig abbahagyta a zenélést. Gazsinak új emberek után
kellett néznie, így került a zenekarba Haris Boldi billentyűsként, Szmolka Imre (Jánosmajor) gitárosként, Haris
Árpi pedig visszatérőként szaxofonosként, továbbá ekkor
kezdte pályafutását Flaisz Ági, aki énekesnőként csatlakozott a bandához. Ági, bő egy évig maradt, majd a Melódia
Klub zenekarra váltott. A zenekar neve Music 75 volt, hogy

Music 75 – Balról: Simonics József, Szlávik Gáspár, Szobolevsky Adri,
Sádovsky Szilárd (Szilo), Redecki László

honnét ered a név, miért 75, arra sajnos nem találtuk meg
a választ, ami biztosra vehető, hogy 1973-ban alakult. Jogilag, a helyi szövetkezet mellett működő Szocialista Ifjúsági
Szövetség (SZISZ–SZM) égisze alatt működtek. Első fellépésük éppen egy pioníravatási ünnepség volt, amit aztán
táncmulatságok és lakodalmakon való szereplések követtek. Később Haris Boldit az érsekújvári Sádovsky Szilárd,
Szilo váltotta a billentyűknél, bőgőre pedig Kiszely Gyuri
lépett a bandába. A következő évben Stefankovics Bélával
bővült a zenekar, ekkor már 1975-76-ot írunk. Béla gitározott, bőgőzött és a billentyűket is kezelte, attól függően,
mikor mire volt éppen szükség a zenekarban. Ez volt a
zenekar életében az a pillanat, amikor, köszönve elsősorban Szilonak és Bélának, kik tanult zenészekként léptek
a bandába, új irányt vett a zene minősége és a stílusa is.
Az eddigi, főleg lakodalmas, mulattató, szórakoztató zene
ugyan megmaradt, de a bálokban, táncmulatságokban már
teret adtak a modernebb hangvitelű zenei számoknak, elsősorban magyar kortárs zenekaroktól átvett dalokkal, de
az akkor még számunkra nyugati zenének minősülő, angol
nyelvű dalokat is becsempészték a repertoárba.
A következő években rövidebb ideig a zenekarban
megfordultak még további zenészek, mint Lörinc Dodi
Érsekújvárból, vagy Újgyalláról Joni, majd 1979-ben, miután Szmolka Imre felhagyott az aktív zenéléssel, Gyuri
pedig más zenekarra váltott, s felszabadult egy basszusgitáros hely, ide érkezett Simonics József, aki a feloszlott
Pákó zenekarban zenélt ezt megelőzően. Józsi valójában
végigkísérte a zenekart egészen 1987-ig. 1979 szilveszterét
Gazsi dobosként, Józsi bőgősként, Béla gitárosként, Szilo
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billentyűsként, Árpi pedig szakszofonosként, muzsikálták.
A következő közel 10 éves időszak, amíg élt a Music 75 sem
telt el tagcserék nélkül, Haris Árpi kiszállt a zenekarból, így
a szólóhangszert helyettesíteni kellett. Több éven keresztül
az Érsekújvárból érkezett Kotlár Bandi ékesítette szaxofon
helyett gitárszólókkal a Music 75 hangzását, majd a következő cserét, Stefankovics Béla kiszállása, katonai szolgálatra való bevonulása tette szükségessé. Helyét 1984-ben
Redecki Laci vette át Ógyalláról, s egy picit később, igaz,
hogy csak rövid időre és csak alkalmakként lépett fel a zenekarral, az énekesnő Szobolevszky Adri, szintén Ógyalláról. Adri éppen zenei középiskolába, konzervatóriumba
járt Pozsonyba, s alkalmanként beugrott és egy jót énekelt
a bandával.
A következő változás 1985-ben történt, Szilo vált ki, őt,
Mikle Vili váltotta billentyűkön, közben Haris Árpi visszajött egy kis időre, s valójában ez a felállás kitartott a Music
75 zenekar végéig, az emlékek szerint 1987-ban szűnt meg
formáció. Az utolsó években még gyakran megfordult a
zenekarban Ocskay József trombitás, amikor a szaxofonos
éppen nem tudott részt venni a fellépéseken. Ezek után
már csak egy alkalommal sikerült színpadra vinni, ha nem
is az egész zenekart, mégpedig 1990-es zenészbál adta alkalommal, amikor Szlávik Gazsi dobolt, Haris József, aki
még a kezdetekben vett részt a majdani zenekarban, gitározott és énekelt, valamint Gál Sándor, Sanyi bácsi, akinek
végül is köszönhető, hogy a Music 75 és annak elődje a Meteors megalakulhatott, ez esetben második hangot énekelt
és csörgővel egészítette ki a ritmusszekciót. Kisegítőkként
Kollár Attila billentyűn és Csontos Gyula basszusgitáron
ugrott be a zenekarba.
A Music 75 zenekar és elődje, a Meteors tagjai többségében naszvadi származásúak voltak, ezért elmondható,
hogy naszvadi zenekarként kerültek be községünk zenei

Music 75 – Balról: Szmolka Imre, Szlávik Gáspár,
Haris Árpi (Szluki), Lőrincz Dodi

történelmébe. Pályafutásuk alatt lakodalmak és táncmulatságok sokaságát színesítették zenéjükkel, s állítható, hogy a
helyi zenei élet fejlődésére nagy hatással voltak, zeneszámok tucatját vették át a tőlük fiatalabb zenekarok, a legsikeresebb időszak ideje alatt szinte sztárzenekarrá nőték
ki magukat, a bálok egyik legközkedveltebb bandájaként
tartották őket számon.			
Dobosi Róbert
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Skúšky v karate
Dňa 12. 11. 2021 sa konali skúšky technickej vyspelosti – hovorovým výrazom páskovanie – v Karate
Club Nesvady, o. z. Skúšobným komisárom bol predseda klubu Ondrej Kollár.
Každá skúška sa skladá z viacero častí: kondičné
cvičenia, predstavenie základnej techniky, cvičenie
základnej techniky v pohybe, súborné cvičenie KATA,
cvičenie so súperom. Skúška bola o to náročnejšia, že
kvôli protipandemickým opatreniam bolo za posledný
rok len málo možností tréningu či prípravy na skúšky.
Napriek týmto prekážkam však všetci úspešne vykonali skúšku:

8. kyu (biely opasok so žltými koncami) získal Teo
Asztalos.
7. kyu (žltý opasok) získali Katarína Dékányová,
Viktória Dékányová, Henrietta Dobosi a Samuel Horváth.
6. kyu (žltý opasok s oranžovými koncami) získali
Zoja Lea Čeh a Viktor Stojka.
4. kyu (zelený opasok) získal Jaroslav Dékány.
2. kyu (hnedý opasok) získali Márk Guttmann, Róbert Hentek, Robert Hiroš a Iveta Kollárová.
Všetkým blahoželáme, a prajeme im veľa úspechov
v tohtoročných súťažiach.
Henrietta Dobosi

Karate övvizsga
2021. 11. 12-én szintfelmérő övvizsgára került sor a
naszvadi karateklubban (Karate Club Nesvady, o. z.). A
vizsgáztató a klub elnöke, Kollár Ondrej volt.
Minden vizsga több részből állt: erőnléti gyakorlatok, technikai gyakorlatok, technikai gyakorlatok mozgásban, Kata formagyakorlatok, páros gyakorlatok. A
vizsga főként azért volt nehéz, mert a járványellenes
intézkedések miatt az előző évben csak kevés lehetőség
nyílt edzésre vagy a vizsgákra való felkészülésre. Ezen
akadályok ellenére mindenki sikeresen levizsgázott:
8. kyu (fehér öv sárga csíkkal) fokozatot ért el
Asztalos Teo.
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7. kyu (sárga öv) fokozatot ért el Dékányová Katarína, Dékányová Viktória, Dobosi Henrietta és Horváth
Samuel.
6. kyu (sárga öv narancssárga csíkkal) fokozatot ért
el Čeh Zoja Lea és Stojka Viktor.
4. kyu (zöld öv) fokozatot ért el Dékány Jaroslav.
2. kyu (barna öv) fokozatot ért el Guttmann Márk,
Hentek Róbert, Hiroš Robert és Kollárová Iveta.
Mindenkinek gratulálunk, az idei versenyekhez sok
sikert kívánunk.		
Dobosi Henrietta
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Tanulságos kézilabdatorna volt
Február első hétvégéjén immáron 19. alkalommal
rendezték meg a Kárpát Meditop Nemzetközi Női Kézilabda Tornát Miskolcon. A kétnapos eseményen küzdelmes, helyenként színvonalas mérkőzéseket láthatott
a közönség. A torna két selejtezőcsoportban zajlott, és
járásunk egyik csapata, a Ferplast Naszvad/Ímely is érdekelt volt.
A találkozókat az első napon körmérkőzéses formában, A és B csoportban bonyolították le, másnap került
sor a helyosztókra, mégpedig a csoportban elért helyezések alapján. A játékidő ebben az esetben 2x30 perc
volt, tíz perces szünetekkel. A Ferplast a sorsolás szerint
a B csoportba került Miskolc és Székelyudvarhely csapatával. A naszvadiak számára szombaton kezdődött a
megmérettetés, s mindjárt a legnagyobb esélyes házigazdával kellett farkasszemet nézniük, akiktől 11 gólos
vereséget szenvedtek. Még ezen a napon megmérkőztek
Székelyudvarhely gárdájával is, akikkel ki-ki meccset
játszottak, a végén azonban az erdélyieknek kedvezett a
szerencse (28:29). A csoportokban lejátszott mérkőzések során így nyilvánvalóvá vált, hogy a Ferplast az 5-6.
helyért játszhat majd az A csoport harmadik helyezettjével, Sárospatak csapatával. Ezt a mérkőzést a naszvadi/
ímelyi lányok ugyanakkor fölényesen megnyerték, így
végül az ötödik helyen végeztek.
A Kárpát Meditop Kupa eseményeit így látta Miškovič György, a Ferplast mestere: „Nagyon készültünk
a XIX. évfolyamra, hisz a tavalyi második hely után ismét éremmel akartunk hazajönni, valamint ez a torna
lett volna a felkészülési időszak kicsúcsosodása. Sajnos
azonban a koronavírus megint beleszólt az elképzelésekbe. Fokozatosan öt játékosunk került karanténba,
utolsó pillanatban be kellett vetni a serdülőket is, így
egyetlen vérbeli osztogatóval, kapussal, és sok-sok szélsővel, beállóssal vágtunk neki az útnak. Sajnos a vajdasági Ada csapata se tudott a koronavírus miatt eljönni,
az utolsó pillanatban ugrott be helyettük Sárospatak

gárdája. Az, hogy több mint két hónapja nem játszottunk semmilyen mérkőzést és csak nemrég kezdtünk
el edzeni, nagyon meglátszott a csapat teljesítményén.
Az első félidők még jók voltak, de utána szépen lassan
elfogyott az erő. A második félidőkben emiatt automatikusan jöttek az eladott labdák, amit az ellenfelek
könyörtelenül kihasználtak, s ehhez még csatlakozott –
főleg a védekezésben – az összeszokottság hiánya. Még
szerencse, hogy a közismert nagy szív, akarat mindezeken átlendítette a lányokat, és kisebb horzsolásokkal megúsztuk a néhol már a durvaság határát súroló
belemenéseket. A célunk az volt, hogy mindenki, aki
ott volt, pályára kerüljön, mindenki játsszon még akkor is, ha talán jobb lett volna az eredmény, ha csak a
szűkebb keretet forgattunk volna. Mindenki igyekezett
helytállni a számára szokatlan posztokon, és emellett
a maximumot nyújtani. Kellemesen megleptek a fiatal
játékosok, akik nem ijedtek meg, és szebbnél szebb gólokat dobáltak. A 100-ból 22 gólt ők dobtak.”
Miškovič Györgytől azt is megtudtuk, hogy az utolsó mérkőzésre mindenki összekapta magát, és a lányok
úgy játszottak, ahogy az elvárható volt. „Látszott, hogy
sokat segített az előző két mérkőzés. Végre remekelt a
kapusunk is, nagyon jól játszottak az osztogatók, ennek
folytán beindult a védekezés és ebből remek gyors indítások után jött a gólparádé. A sport részen kívül ezeknek a tornáknak nagy-nagy szerepe van a négy ország
baráti kapcsolatainak ápolásában, a hazai néptánccsoportnak köszönhetően kaptunk egy kis ízelítőt a palóc
folklórból. A prominens vendégek, a közönség szívébe zárta csapatunkat, amely nemcsak a két települést,
Ímelyt, Naszvadot, de a Komáromi járást és Nyitra megyét is képviselte ezen a nemzetközi tornán. Természetesen meghívást kaptunk a jubileumi huszadik évadra
is, amelyet 2023-ban rendeznek” – zárta beszámolóját
Miškovič György. 			
Pint Sándor
		 A cikk a Delta hetilapban jelent meg
Eredmények:
A-csoport: Miskolc–Naszvad 36:25,
Naszvad–Székelyudvarhely 28:29,
Miskolc–Székelyudvarhely 39:34
B-csoport: Sepsiszentgyörgy–Sárospatak 35:31, Sárospatak–Marosvásárhely 26:52, Marosvásarhely–Sepsiszentgyörgy 34:23
A helyezésekért:
1. helyért:
Miskolc–Marosvásárhely 32:28
3. helyért:
Székelyudvarhely–Sepsiszentgyörgy 34:26
5. helyért:
Naszvad–Sárospatak 47:19
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Szövetségben, Naszvadon
2022. február 9-én tartotta alakuló ülését a Szövetség
párt naszvadi alapszervezete. A Helyi Művelődési Központ nagytermében tartott gyűlést Dobosi Tamás, a helyi
MKP platform elnöke nyitotta meg és vezette. Köszöntötte a megjelent vendégeket és alapítótagokat. A vendégek közt jelen volt Zink Vass Nóra, az MKP platform
országos titkára, Becse Norbert, az MKP platform járási
elnöke, Tóth Péter, a Híd platform járási elnöke és Marcinkó Adrián, az Összefogás platform járási vezetője.
Az alakuló ülésen a jelenléti ív kitöltésével és aláírásával összesen 48-an nyilvánították ki azon szándékukat,
hogy a naszvadi alapszervezet aktív tagjává kívánnak
válni. Az ívek összesítését követően a mandátum és szavazatszámláló bizottság megállapította, hogy a taggyűlés
határozatképes, a naszvadi Szövetség alapszervezetében
az MKP, a Híd és az Összefogás platform is képviselteti
magát. Az MKP platform 32, a Híd platform 9, az Ös�szefogás platform 7 aktív taggal kezdte meg működését.

A taggyűlés zárásaként az újonnan megválasztott elnök megköszönte az iránta tanúsított bizalmat, az újonnan megválasztott vezetőségnek pedig eredményes munkát kívánt. Végezetül idézném
Forró Krisztián, a Szövetség
országos elnökének szavait:
„Egységet hozunk létre, nem
egyformaságot, a sikerekhez
mindenkire szükség lesz.”
Dobosi Tamás
Ponúkame prácu vodiča taxislužby v
Nesvadoch: 0908 380 543
Taxisofőrt keresünk Naszvadon.
Érdeklődni lehet: 0908 380 543

Az ülésen a tagság megválasztotta a Szövetség Naszvadi Helyi Szervezetének elnökét, alelnökeit és elnökségi
tagjait.
Az elnök: Dobosi Tamás (MKP platform)
Alelnökök: Molnár Zoltán (Összefogás platform), Sárai
Ladislav (Híd platform)
További elnökségi tagok:
MKP platform képviseletében: Kelemen Zoltán, Mátyus Attila, Miškovič György, Pinke Ivett, Szabó Gergely
Híd platform képviseletében: Csontos Žaneta, Pataky
Erzsébet, Zuber Mária
Összefogás platform képviseletében: Asztalos Dusan
Kiadja: Občianske združenie Nesvadčanov - Naszvadiak Polgári Egyesülete, Jánošík u. 19., 946 51 Naszvad. Felelős kiadó:
Kelemen Zoltán. Főszerkesztő: Elek Zoltán. Szerkesztők: Dobosi Róbert, Kelemen Zoltán, Simonics Tibor, Takács Zoltán.
Grafika, tördelés: Elek Zoltán. Engedélyszám: EV4445/11 - engedélyezte az SzK Kulturális Minisztériuma. IČO: 42205573
Elérhetőség: novum.naswod@gmail.com. A lapban megjelent cikkek nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség véleményét. A
Novum Naswod közéleti lap kiadása Naszvad város támogatásával valósul meg.
Vydáva: Občianske združenie Nesvadčanov - Naszvadiak Polgári Egyesülete, Jánošíkova 19, 946 51 Nesvady. Za vydanie
zodpovedá: Zoltán Kelemen. Šéfredaktor: Zoltán Elek. Redaktori: Róbert Dobosi, Zoltán Kelemen, Tibor Simonics, Zoltán
Takács. Grafika, zalamovanie: Zoltán Elek. Vyd. Ministerstvo kultúry SR pod ev. č: EV4445/11. IČO: 42205573

www.novumnaswod.sk
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