
1

Novum Naswod
Naszvadi közéleti lap / 2022. március - április, XII. évfolyam, 2. szám                 Nesvadský spoločenský časopis /  marec - apríl 2022, XII. ročník, 2. číslo

Húsvéti kiskecskék születtek NaszvadonHúsvéti kiskecskék születtek Naszvadon

Veľkonočné kozičky v NesvadochVeľkonočné kozičky v Nesvadoch



Naszvadi közéleti lap Novum Naswod

2

2022. február 24-én került sor városunk képviselő-testületének 44. 
ülésére, ezen mind a tizenkét képviselő megjelent.

Az ülést megnyitó Molnár Zoltán polgármester szavai után, a tár-
gyalás első pontjában Šátek Andrea, a városi hivatal vezetője elmondta, 
hogy a hivatal és a helyi rendőrség korlátozott rend szerint működik, 
több alkalmazott karanténba kerülése miatt. Munkába lépésük után in-
tenzíven dolgoznak majd a hiányosságok eltávolításán. A hivatalvezető 
közölte azt is, hogy a naszvadi lakosok kedvezményesen léphetnek be a 
termálfürdőbe a személyi igazolvány felmutatásával is. A hűségkártyák 
elkészítése folytatódik, amint a technikai rendszer hibáját sikerül eltá-
volítani. A napirendi pont kiegészítéseként a városi rendőrség vezetője, 
Daráž Árpád ismertette az elmúlt időszak közbiztonsági statisztikáját, 
és ugyanitt hangzott el, hogy Naszvadon is megalakult az Aliancia-Szö-
vetség szervezete, a párt frakciójának szóvivője Miškovič György lett.

A második pont témája városunk 2021. évi költségvetésének tel-
jesítése és eszközeinek felhasználása volt. Kelemen Zoltán a pénzügyi 
bizottság nevében támogatta az előterjesztett javaslatot.

A harmadik pontban a társadalmi szervezetek, egyesületek, polgári 
társulások pénzügyi támogatás céljából benyújtott kérelmeit tárgyalták 
a képviselők, meghatározták a támogatások mértékét és jóváhagyták az 
egyes kérelmeket. Ennek értelmében az idei évben az egyes igénylők 
a város költségvetéséből a következőképpen részesülnek: Sport Klub 
Naszvad 35 000, kézilabda-egyesület 30 000, Karate Club 700 és a bir-
kózóklub 5 400 euró. A sportszervezeteknek jóváhagyott keret viszont 7 
800 euróval meghaladta a tervezettet, erre hívta fel a figyelmet Litauská 
Simona gazdasági osztályvezető. Válaszul Miškovič György határozot-
tan javasolta, hogy a hiányzó összeget kompetens személyek keressék 
meg a költségvetésben. Ezzel egyetértett Haris József is, ezenkívül java-
solta a vonatkozó általános érvényű városi rendelet megváltoztatását.

A további szervezetek részére jóváhagyott támogatások listá-
ja: YMCA 3 510, Csemadok 10 000, NRaPV horgászegyesület 2 000, 
KePaso lovasklub 1 500, Naszvadiak Polgári Egyesülete 4 500, Matica 
slovenská 8 250, nyugdíjasklub 3 465, önkéntes tűzoltó egylet 2 700, 
Kreatív Nők Polgári Társulás 3 000, Srnec vadászegyesület 700 euró.

A város kinnlevőségeinek áttekintése, a főellenőr munkájának 
értékelése, a hulladékgazdálkodás tavalyi számadatai, ezek voltak a to-
vábbi napirendi pontok. Az egyéb ügyek között pedig megemlítendő a 
lakossági kérésre megvalósuló Moduláris Pumptrack Park nevű beru-
házás megszavazása és üdülőtelek eladása a termálfürdőben nyilvános 
verseny útján Kelemen Zoltán és felesége részére. A tanácskozás végi 
felszólalások, interpellációk során elhangzottak: a városháza előtt gon-
dot okoz a parkolás, a parkolót bővíteni kellene (Molnár Tibor, Zuber 
Mária), állami segítség a vállalkozóknak bérleti költségeik megtérítésére 
(Miškovič Görgy), akadozó hangosbeszélő (Pataky Erzsébet), a járvá-
nyügyi intézkedések betartása (Sárai Ladislav), felelősség és figyelem az 
idősek felé (Molnár Zoltán polgármester), roma lakosok széthordják a 
szemetet (Haris Zoltán). Utóbbiról szólva Molnár Zoltán megjegyezte, 
hogy rendőrségünk megtette a szükséges lépéseket. Az ülés a polgár-
mester zárszavával ért véget. 

Dibusz János

Ďalšie zasadnutie nesvadského mestského zastupiteľstva sa uskutočni-
lo 24. februára 2022, zúčastnili sa ho všetci poslanci.

Po otvorení rokovania primátorom Zoltán Molnárom prednostka úra-
du Andrea Šáteková uviedla, že mestský úrad aj mestská polícia pracujú v 
obmedzenom režime z dôvodu karantény viacerých zamestnancov. Tí po 
nástupe do práce budú intenzívne pracovať, aby si splnili svoje zameška-
né pracovné povinnosti. Prednostka tiež oznámila, že obyvatelia Nesvád 
majú nárok na zľavnenené vstupné aj v prípade, keď sa preukážu občians-
kym preukazom. Príprava vernostných kárt bude pokračovať po odstráne-
ní technických nedostatkov systému. Ako doplnenie tohto bodu náčelník 
mestskej polície Árpád Daráž oboznámil poslancov s činnosťou polície 
v období od posledného zastupiteľstvo, ďalej odznelo, že v Nesvadoch bola 
založená organizácia strany Aliancia-Szövetség, vedúcim poslaneckej sku-
piny je Juraj Miškovič.

Druhým bodom programu bolo plnenie rozpočtu a použitie jeho 
prostriedkov k 31. decembru, Zoltán Kelemen v mene finančnej komisie 
navrhol predložený materiál schváliť.

V treťom bode poslanci prerokovávali žiadosti o finančné príspevky 
podané spoločenskými organizáciami, spolkami a občianskymi združenia-
mi, určili výšku príspevkov a schválili jednotlivé žiadosti. V zmysle prijaté-
ho uznesenia sa uchádzačom v tomto roku poskytnú tieto finančné pomoci: 
Športový klub Nesvady 35 000, hádzanársky klub 30 000, Karate Club 700 
a zápasnícky klub 5 400 eúr. Suma schválených príspevkov presiahla pláno-
vaný rámec o 7 800 eúr, upozornila na to vedúca ekonomického oddelenia 
Simona Litauská. V odpovedi na túto poznámku Juraj Miškovič dôrazne 
žiadal, aby kompetentní našli krytie z iných zdrojov, s čím súhlasil aj Jozef 
Haris, zároveň pripomenul možnosť zmeny príslušného všeobecne záväz-
ného nariadenia.

Zoznam príspevkov schválených pre iné ako športové organizácie: 
YMCA 3510, Csemadok 10 000, Nesvadskí rybári a priatelia vôd 2 000, jaz-
decký klub KePaso 1 500, Občianske združenie Nesvadčanov 4 500, Matica 
slovenská 8 250, klub dôchodcov 3 465, dobrovoľný hasičský zbor 2 700, 
občianske združenie Kreatívne ženy 3 000, Poľovnícky klub Srnec 700 eúr.

Prehľad pohľadávok mesta, hodnotenie práce hlavnej kontrolórky, šta-
tistika odpadového hospodárstva za minulý rok, to boli ďalšie témy progra-
mu. Spomedzi rôznych bodov stojí za spomenutie projekt s názvom Modu-
lárny Pumptrack Park realizovaný na požiadavku obyvateľov mesta a predaj 
pozemku v areáli kúpeľného centra formou verejnej obchodnej súťaže pre 
Zoltána Kelemena a manželku. Počas diskusie v závere zasadnutia odzne-
li tieto interpelácie: parkovanie pred mestským úradom je problematické, 
bolo by žiaduce parkovisko rozšíriť (Tibor Molnár, Mária Zuberová), štátna 
pomoc pre podnikateľov – možnosť čerpania dotácie na úhradu nájomné-
ho (Juraj Miškovič), poruchový verejný rozhlas (Alžbeta Patakyová), dod-
ržiavanie protipandemických opatrení (Ladislav Sárai), buďme zodpovední 
k svojmu zdraviu, k starším ľuďom (primátor Zoltán Molnár), odvážanie 
smetí zo smetiska rómskymi občanmi (Zoltán Haris). K poslednému vys-
túpeniu Zoltán Molnár poznamenal, že mestská polícia dostala pokyn pre 
časté hliadky v dňoch prevádzkovania zberného dvora. Rokovanie ukončilo 
záverečné slovo primátora.

Preklad: Zoltán Takács

Beszámoló a 44. ülésről
Mindenkit érint – Týka sa to každého

Správa zo 44. zasadnutia
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Beszámoló a 45. ülésről
A járványhelyzet miatt a képviselő-testületi ülésre az eredeti időponttól 

(március 31.) eltérően április 5-én került sor, sok napirendi ponttal.
Az ülést Molnár Zoltán polgármester nyitotta meg, tőle Šátek Andrea 

vette át a szót. A hivatalvezető elmondta, hogy március 14-től teljes üzem-
módban dolgozik a városi hivatal, majd arról beszélt, hogy városunk vezető-
sége az ukrajnai háború elszenvedői megsegítésére a nyugdíjasklubban gyűj-
tést szervezett, amely sikeres volt, ezért köszönet jár a lakosságnak. Ezenkívül 
menekülteket is elszállásoltak a Sport hotelben, három szobát jelöltek ki erre 
a célra.

A második napirendi pontban városunk 2021. évi gazdálkodásának ér-
tékelése került terítékre, amelyet a polgármester terjesztett elő. Az értékelés-
ből kiderült, hogy az önkormányzat tavalyi bevétele 5 096 545 euró volt, a 
kiadások összege pedig 4 556 177 euró. A város rendes menetének biztosítása 
mellett – Naszvad további fejlesztése érdekében, számos területen és 46 té-
telben – összesen 675 052 eurót sikerült beruházni, miközben az év végén a 
város folyószámláján 1 210 125 euró volt. A Ladislav Sárai alpolgármester által 
előterjesztett leltári jelentés alapján 2021. december 31-én Naszvad összva-
gyonának értéke 26 728 211 euró volt.

A negyedik pontban a város költségvetési szervezeteinek 2021. évi gaz-
dálkodását tekintették át a képviselők. A VPS Nesvady, s.r.o. városi szolgál-
tató cég eredményét Miškovič György pozitívan értékelte, utána Decsi Attila 
igazgató ismertette a termálfürdő tevékenységét. A terjedelmes és színvonalas 
értékelő anyag szerint a fürdő teljes kapacitással, pozitív mutatókkal működik 
az újranyitás óta; amit javítani kell még, az a vendégek színvonalasabb étkez-
tetése, ez főleg a szolgáltatást nyújtó vállalkozások felelőssége. A továbbiakban 
a Sport- és Turisztikai Szolgáltatások kft. és az oktatási intézmények gazdálko-
dását tárgyalta meg és hagyta jóvá a testület.

A májusfaállításról szólva Dibusz János a tervezet magyar változatának 
hiányát említette meg, mire a polgármester elmondta, hogy a hivatalos mű-
sorban és meghívóban a magyar nyelvű tájékoztatás is szerepel majd. Utána 
Pinke Ivett a kulturális bizottság nevében a Naszvadi Napok előkészületeiről 
számolt be: a tervezett időpont 2022 szeptember 9 -11. és jelenleg a rendez-
vény két koncertje biztosítva van. 

Az egyéb ügyek keretében a polgármester véglegesítette Daráž Árpád 
rendőrparancsnoki kinevezését, a testület módosította a városi szolgáltató cég 
alapszabályát és megválasztotta felügyelőbizottságot Haris Zoltán, Molnár Ti-
bor, Lukacsovics Diana összetételben, bérleti szerződést hosszabbított az EX 
kft-vel és Lábszky Ivettel, megtárgyalta Štefan Molnár, a SOVOS kft., Tallósi 
Viktória és Domanizsa Zsolt, valamint Smolka Gabriella ingatlanvásárlási, il-
letve Végh Denisa ingatlanbérleti kérelmét. A HOLD kft. vásárlási szándéka 
nyomán a képviselők versenypályázat kiírásáról döntöttek egy, az ipari park-
ban lévő telek értékesítésére, továbbá határozatot hoztak önkormányzati lakás 
bérletéről Tóth Valéria részére, a kultúrház kőszínpadának névadásáról és Ha-
ris József Falutól városig című publikációjának támogatásáról. 

Végül a képviselők hozzászólásai következtek. Dibusz János a közérdek-
védelmi bizottság nevében a képviselői vagyonnyilatkozatok benyújtásának 
április 30-i határidejére figyelmeztetett és jelezte, hogy a következő ülésre 
javaslatot terjeszt elő az utcanévtáblák felújítására és cseréjére; Pinke Ivett 
közölte, hogy az iskolai beíratás időpontja április 7. és 8.; Miskovič György 
javasolta az Artézi park Új utca felőli további beültetését és a futballpálya ke-
rítésének futónövényekkel történő befedését.

Dibusz János

Správa zo 45. zasadnutia
Na rozdiel od pôvodne plánovaného termínu 31. marec sa zasadnutie 

pre pandémiu uskutočnilo s týždenným oneskorením, 5. apríla a malo bohatý 
program.

Rokovanie otvoril primátor Zoltán Molnár, po ňom prevzala slovo And-
rea Šáteková. Prednostka nformovala o prechode mestského úradu na riadny 
pracovný režim od 14. marca, ďalej hovorila o zbierke pre vojnou sužovanú 
Ukrajinu, ktorá sa uskutočnila v klube dôchodcov. Zbierka bola úspešná, za čo 
patrí obyvateľom mesta poďakovanie. Okrem toho bolo v Nesvadoch ubyto-
vaných niekoľko utečencov, v Športhoteli vyčlenili na tento účel tri izby.

V druhom bode programu primátor predložil do pléna vyhodnotenie 
hospodárenia nášho mesta v roku 2021. Zo správy vyplynulo, že samospráva 
vlani dosiahla príjmy vo výške 5 096 545 eur pri výdavkoch 4 556 177 eur. 
Popri zabezpečení riadneho chodu mesta sa – v záujme ďalšieho rozvoja Nes-
vád, v rôznych oblastiach a 46 položkách – podarilo investovať 675 052 eur, 
pričom ku koncu roka bolo na bežnom účte mesta 1 210 125 eur. Podľa správy 
o inventarizácii prednesenej zástupcom primátora Ladislavom Sáraim celková 
hodnota majetku Nesvád k 31. decembru 2021 predstavovala 26 728 211 eur.

Vo štvrtom bode sa poslanci venovali hospodáreniu rozpočtových or-
ganizácií mesta. Výsledky VPS Nesvady, s. r. o. (Verejnoprospešných služieb) 
hodnotil Juraj Miškovič kladne, hneď po ňom predložil správu o činnosti kú-
peľného centra riaditeľ Attila Decsi. Podľa rozsiahleho a kvalitného materiálu 
kúpele od znovuotvorenia využívajú celú svoju kapacitu, ukazovatele sú pozi-
tívne; ostáva ešte zlepšiť úroveň stravovacích možností pre návševníkov, to je 
však najmä zodpovednosť poskytovateľov týchto služieb. Vbďalšom priebehu 
plénum ešte prerokovalo a schválilo hospodárske správy Športových a turistic-
kých služieb a výchovnovzdelávacích inštitúcií.

Počas diskusie o stavaní mája sa János Dibusz zmienil o chýbajúcej 
maďarskej verzii predloženého plánu príprav, načo primátor reagoval slovami, 
že oficiálny program a pozvánky budú obsahovať informácie aj maďarskom 
jazyku. Potom Ivett Pinkeová v mene komisie kultúry referovala o prípravách 
Nesvadských dní: tie sa uskutočnia medzi 7. a 9. septembrom 2022 a organizá-
tori už zabezpečili dva koncerty pre toto podujatie.

V druhej časti zasadnutia primátor s definitívnou platnosťou vymenoval 
Árpáda Daráža za náčelníka mestskej polície, zastupiteľstvo upravilo stanovy 
VPS Nesvady, s.r.o. a zvolilo za členov dozornej rady Zoltána Harisa, Tibo-
ra Molnára a Dianu Lukacsovicsovú, predĺžilo nájomné zmluvy s firmou EX 
a Ivett Lábszkou, prerokovalo žiadosti Štefana Molnára, spoločnosti SOVOS, 
Viktórie Tallósi a Zsolta Domanizsu a Gabriely Smolkovej o kúpu, ako aj 
Denisy Véghovej o prenájom nehnuteľností. Na základe záujmu spoločnosti 
HOLD o kúpu poslanci rozhodli o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže na 
predaj pozemku v priemyselnej zóne, ďalej odhlasovali nájom obecného bytu 
pre Valériu Tóthovú, pomenovanie javiska pri kultúrnom dome a príspevok na 
vydanie publikácie Jozefa Harisa Od dediny k mestu.

Nakoniec prišiel rad na interpelácie poslancov. János Dibusz v mene ko-
misie pre ochranu verejného záujmu upozornil poslancov na povinnosť odo-
vzdania oznámenia majetkových pomerov do 30. apríla a oznámil, že na ďalšie 
rokovanie mestského zastupiteľstva predloží návrh na obnovu a výmenu tabúľ 
s názvami ulíc, Ivett Pinkeová podala informáciu, že zápisy do základných škôl 
sa budú konať 7. a 8. apríla, Juraj Miškovič navrhol ďalšiu výsadbu zelene Ar-
tézskeho parku od Novej ulice a pokrytie oplotenia futbalového ihriska popí-
navými rastlinami.

Preklad: Zoltán Takács
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Tisztelt naszvadiak,
hiszem és vallom, hogy elengedhetetlen a lakosság rend-

szeres tájékoztatása a megvalósult, a folyamatban lévő és a 
tervezett beruházásokról. Ezeknek a beruházásoknak a célja, 
hogy a lakosságot szolgálják, hogy általuk is mindenki szá-
mára élhetőbb legyen Naszvad, a valamikori nagyközségből 
lett kis városunk.
A járvány se akadályozta meg a fejlesztéseket

A 2020-as év elején uralkodó ünnepi hangulatot váro-
sunkban is gyorsan felváltották a koronavírus-járvánnyal járó 
óvintézkedések, korlátozások. Akkor még nem is sejtettük, 
hogy ezek milyen sokáig fogják befolyásolni és nehezíteni az 
addigi megszokott, természetesnek vélt életvitelünket. A ne-
hézségek ellenére is azonban számos fontos beruházást sike-
rült megvalósítani.

A termálfürdőbe látogatókat új strandfoci és röplabda-
pálya várja, valamint a nyaralókhoz 400 méteres szakaszon 
új járda vezet. Az üdülőközpontban közel 500 méteres csa-
tornahálózat épült, aminek a költségeit a Nyugat-szlovákiai 
Vízművek Rt. állta.

A temetőben az urnafal 48 hellyel bővült és a ravatalo-
zóban fel lettek újítva a szociális helyiségek is. Anyalára és a 
város több részére is új kialakítású buszmegállók kerültek ki. 
Az ipari park területén elkészült egy 290 méteres aszfaltozott 
útszakasz, a Gútai utat új közvilágítás világítja meg éjjel. A 
Hurban utcai Kisgólya Óvodában két részben kicseréltük a 
nyílászárókat, a Sport hotelre új tető került és a homlokzata 
hőszigetelve lett. Városunk területén két kerékpárkölcsön-
ző-állomás épült – az egyik a városháza mellett, a másik pe-
dig a termálfürdő bejáratánál. Új, fából készült kerítése lett 
a tájháznak és elkészült a tűzoltószertár rekonstrukciójának 
és bővítésének projektdokumentációja. A városunkban csa-
ládot alapítani készülő fiatalokról sem feledkeztük el, hiszen 
elkészültek a Gesztenye sor tervdokumentációi az elvi építési 
engedélyhez, ahol 63 családi ház épülhet.
Fontos a környezetvédelem, az energiatakarékosság

Folyamatban van a város területrendezési tervének har-
madik módosítása, amit várhatóan májusban terjesztünk jó-
váhagyásra a városi képviselők elé.

Ebben a hónapban a város vagyona egy elektromos meg-
hajtású, tartályos kisteherautóval gyarapodik, amit pályá-
zati forrásból vásárolunk meg. A kisteherautó vásárlására a 
Környezetvédelmi Alaptól 52.326 euró vissza nem térítendő 

anyagi támogatást kaptunk. A járművet a zöldövezetek kar-
bantartására, valamint az utak portalanítására tudjuk majd 
használni.

Az önkormányzat sikeres EU-s pályázatának köszönhe-
tően, amit a városháza energiahatékonyságának növelésére 
nyújtott be, 870 ezer euróból megújul a városháza. A pályá-
zati támogatásból az épület teljes hőszigetelést kap, ki lesznek 
cserélve a nyílászárók, a fűtőtestek, fel lesz újítva az elektro-
mos hálózat. Ezeknek a felújításoknak köszönhetően a ma 
már több, mint 30 éves épület teljes mértékben megfelel majd 
a mai kor energiatakarékossági követelményeinek. A munká-
latoknak májusban kellene megkezdődnie.

Naszvad Önkormányzata önerőből bővíti a szennyvíz-
tisztító-állomást. A befejezés előtt álló bővítéssel a jelenlegi 
kapacitás 30-50 százalékkal fog megnövekedni. Az önkor-
mányzat részéről ez egy nagyon fontos beruházás, tekintettel 
a termálfürdőre és a szomszédságában lévő üdülőzónára, de 
a környezetvédelem szempontjából is.

Régen dédelgetett álom a csatornahálózat
Természetesen továbbra is nagy erőfeszítéseket teszünk 

annak érdekében, hogy városunkban megépüljön a közel 30 
kilométer hosszú csatornahálózat, valamint a szennyvíztisz-
tító-állomás. Az említett beruházásokra az EU-s alapokhoz 
a nyitrai Nyugat-szlovákiai Vízművek Rt. 20 millió eurós 
pályázatot nyújtott be. Bízom benne, hogy a sikeres közbe-
szerzés után megvalósulhat városunkban ez az oly régóta 
várt fejlesztés. Információim szerint a pályázat sikerességé-
nek megítélésénél komoly tényező lehet, hogy Naszvad 2020. 
január 1-jétől már város.

2022-ben folytatjuk a járdaépítési programot is. Az üdü-
lőközpontban 375 méter új járda épül, az Új utcán egészen 
a keresztnél lévő buszmegállóig több mint 900 méteren újít-
juk fel a járdát, akárcsak a Gödrök utcában. A járdaépítésnek 
és felújításnak köszönhetően a városunkba látogató turis-
ták, vendégek, de természetesen a naszvadiak is, a katolikus 
templom két oldala felől már biztonságban eljuthatnak egé-
szen városunk központjába.

Köszönöm, hogy segítik elképzeléseink, terveink és célja-
ink megvalósítását városunkban. A fejlesztéseket és városunk 
szépítését továbbra is folytatjuk.

Molnár Zoltán,
Naszvad polgármestere

Az önkormányzat szemszögéből
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Vážení Nesvadčania,
verím a vyznávam, že je nevyhnutné pravidelne infor-

movať obyvateľov o investíciách, ktoré sa uskutočnili, prebie-
hajú a sú plánované. Účelom týchto investícií je, aby slúžili 
obyvateľom, aby sa Nesvady, naše malé mestečko stalo prí-
jemnejším pre každého.
Rozvoj nezabránila ani pandémia

Sviatočnú atmosféru, ktorá panovala začiatkom roka 2020 
aj v našom meste rýchlo vystriedali opatrenia a obmedzenia 
spojené s pandémiou koronavírusu. Vtedy sme ešte netušili, 
ako dlho ovplyvní a skomplikuje náš bežný, prirodzený život. 
Napriek ťažkostiam sa nám však podarilo v  predchádzajú-
com období zrealizovať množstvo veľmi dôležitých investícií.

Návštevníci termálneho kúpaliska si môžu užiť nový 
plážový futbal a volejbalové ihrisko, ako aj približne na 
400-metrovom úseku od kúpaliska smerom k  rekreačným 
domom bol dokončený nový chodník. V rekreačnom stre-
disku bola vybudovaná na náklady Západoslovenskej vodá-
renskej spoločnosti, a.s. tlaková kanalizácia v dĺžke takmer 
500 metrov.

Na cintoríne sa rozšírila urnová stena o 48 miest a v 
dome smútku sa obnovili aj sociálne miestnosti. Na území 
mesta vrátane Aňale boli osadené nové dizajnové autobusové 
zastávky. V  priemyselnej zóne bol vybudovaný 290-metro-
vý úsek asfaltovej cesty, Gútsku cestu v noci osvetľuje nové 
verejné osvetlenie. Na Materskej škole na Hurbanovej ulici 
boli na dve fázy vymenené okná a dvere, na  hotely Šport sa 
dokončila výmena strešnej krytiny a  zateplenie časti obvo-
dovej steny. Na území mesta boli vybudované dve dokova-
cie stanice pre požičiavanie bicyklov – jedna pri mestskom 
úrade a druhá na parkovisku pri termálnom kúpalisku. Pred 
domom ľudových tradícií pribudol nový drevený plot a bola 
vyhotovená projektová dokumentácia na prestavbu a rozšíre-
nie hasičskej zbrojnice. Nezabudli sme ani na mladých, ktorí 
chystajú založiť rodinu v našom meste, keďže sa vypracovala 
projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie pre výs-
tavbu 63 rodinných domov na Gaštanovom rade.
Dôležitá je ochrana životného prostredia a úspora energie

Pripravuje sa tretia zmena územného plánu mesta, ktorá 
by mala byť predložená na schválenie mestským poslancom 
v máji. 

V  priebehu tohto mesiaca bude dodané komunálne 
elektrické vozidlo s  cisternovou nadstavbou, na ktoré sme 

získali nenávratný finančný príspevok z Environmentálneho 
fondu vo výške 52.326 eur. Vozidlo bude využité na údržbu 
a zveľaďovanie verejnej zelene nášho mesta, ako aj na zame-
tanie ciest.

Vďaka úspešnému projektu samosprávy na zvýšenie 
energetickej účinnosti budovy radnice sa budova obnoví v 
hodnote 870-tisíc eur, ktoré sme získali z eurofondov. Z fi-
nančných prostriedkov bude budova kompletne zateplená, 
vymenia sa okná a dvere, radiátory, zrekonštruuje sa elektric-
ká sieť. Vďaka týmto rekonštrukciám bude budova, ktorá má 
dnes už viac ako 30 rokov, plne spĺňať súčasné požiadavky na 
úsporu energií. Práce by mali začať v máji.

Z pohľadu samosprávy

Intenzifikácia čistiarne odpadových vôd je tesne pred 
dokončením. Túto investíciu mesto Nesvady realizuje z vlast-
ných zdrojov, čím sa zvýši doterajšia kapacita čistiarne odpa-
dových vôd o 30 až 50% terajšej kapacity. Zo strany samos-
právy je to veľmi významná investícia vzhľadom na termálne 
kúpalisko a rekreačnú zónu v jej blízkosti, ale z hľadiska ži-
votného prostredia.
Kanalizácia ako dlhoročný sen

Samozrejme, aj naďalej budeme vynakladať veľké úsilie 
na vybudovanie takmer 30-kilometrovej kanalizačnej siete v 
našom meste, ako aj čističky odpadových vôd. Na získanie 
finančných prostriedkov z  eurofondov na spomenutú in-
vestíciu v celkovej hodnote 20 miliónov eur sa teraz uchádza 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra. Dúfam, že 
po úspešnom verejnom obstarávaní sa v našom meste môže 
začať realizovať tento dlho očakávaný rozvoj. Vážnym fak-
torom pri posudzovaní úspešnosti projektu môže byť podľa 
mojich informácií skutočnosť, že Nesvady sú od 1. januára 
2020 mestom.

V roku 2022 pokračujeme v budovaní chodníkov. V rek-
reačnej zóne sa vybuduje 375-metrový nový úsek chodníka, 
na Novej ulici zrekonštruujeme viac ako 900-metrový úsek 
až po kríž pri autobusovej zastávke a jeden úsek na Jarkovej 
ulici. Vďaka novým chodníkom a rekonštrukcii chodníkov sa 
návštevníci, turisti, ale samozrejme aj Nesvadčania dostanú 
bezpečne do centra mesta z obidvoch strán od rímskokato-
líckeho kostola.

Ďakujeme, že nám pomáhate realizovať naše predstavy, 
plány a ciele v našom meste. Naše mesto budeme naďalej roz-
víjať a zveľaďovať.

Zoltán Molnár,
primátor mesta Nesvady
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Milí priatelia, pár týždňov dozadu som videl na interne-
te jednu fotku alebo obrázok, na ktorom bolo napísané … 
Rok 2022 – celosvetová pandémia – máme, vojna – máme, 
ekonomická kríza – máme… a pod tým bolo napísané … a 
to je ešte len marec. Povedzme si to na rovinu … zažívame 
mimoriadne náročné obdobie posledných dvoch rokov a 
možno ešte náročnejšie obdobie posledných dvoch mesi-
acov. Z každej strany – ešte aj z tohto článku – počúvame 
o hrozbách, ktorým čelíme. Či už v podobe neviditeľného 
vírusu – na čo sme si už asi aj zvykli – alebo v podobe vojny 
za našimi hranicami, či dopadu ekonomickej krízy, ktorá 
stále viac a viac nadobúda reálnu podobu. Pre mnohých z 
nás sú to ešte pár rokov dozadu nemysliteľné veci. Posledné 
desaťročia sme žili v mieri, v pokoji, v relatívnom blaho-
byte, hospodárskom raste, v zlepšujúcom sa zdravotnom 
systéme. Človek si zvykol na pozitívny progres, na zlepšo-
vanie životnej situácie, na to, že sa má dobre.

Samozrejme, všetko to, čo sa deje, prináša do života 
človeka nové výzvy a tiež prekážky a problémy. Asi naj-
väčšou výzvou, ktorú dnešný človek v sebe musí riešiť, je 
otázka vysporiadania sa so strachom. Štatisticky sú dnes 
najvyťaženejšou skupinou ľudí psychológovia a psychote-
rapeuti. Toľko klientov, ako majú dnes, ešte nikdy predtým 
nemali. Ľudia unavení z pandémie zrazu dostávajú nové 
impulzy strachu z vojny a z obáv o ekonomickú budúcnosť. 
Strach z budúcnosti priznáva napríklad až 60 percent ľudí 
na Slovensku … strach o svoje zdravie priznáva viac než 72 
percent opýtaných ľudí z prieskumu z roku 2018 … úzkosť, 
ktorá vychádza zo strachu, sa objavuje u takmer 18 percen-
tách ľudí, ktorí zažívajú dlhodobý strach. V dnešnej dobe 
každý z nás môže ľahko podľahnúť obavám, strachu, pani-
ke, úzkosti nad vecami, ktoré sú mimo jeho kontroly a kto-
ré ho ohrozujú. Kladieme si otázky: ako dnes prežiť, ako sa 
postarať o najbližších, ako prosperovať, ako nestratiť nádej, 
ako vychovať deti … a bojujeme všetci s rôznymi podobami 
strachu. A ak človek takémuto strachu podľahne, prichádza 
úzkosť, beznádej, zúfanie si, strata chuti do života, depresie. 

Na čom záleží v takýchto momentoch, kedy strach pri-
chádza a my sa s ním musíme vyrovnať? Čo rozhodne o 
tom, či sa človek zloží, alebo človek vydrží a vyjde z celej 
situácie posilnený? Môj osobný názor je, že záleží na tom, 
aké silné sú naše základy a aké stabilné sú naše oporné 
body v živote. Inak povedané, záleží na tom, na čo sa v ži-
vote spoliehaš a čo je tvojou záchrannou brzdou v prípade, 
že život nejde tak, ako by si chcel. Biblia hovorí v Matúšovi 
v 7 kapitole príbeh o dvoch mužoch. Obaja sa rozhodli, že 
si postavia dom. Obaja postavili v podstate podobný dom. 
Na oba tieto domy prišla silná búrka, výchrica a oba domy 
museli čeliť tomu istému živlu. Rozdiel bol v tom, ako ob-
stáli. Múdry muž postavil svoj dom na skale, mal pevné 

základy, dal si námahu s tým, aby ich vybudoval, vysekal. 
Muž nemúdry postavil svoj dom na piesku. Ušetril si čas, 
nemusel sa s tým babrať, mal rýchlejšie hotovú prácu. Dom 
prvého muža po výchrici zostal stáť. Dom toho druhého 
muža sa zrútil a Biblia hovorí, že jeho pád bol veľký.

Na čom záležalo pri tom, keď prišli problémy do života 
oboch mužov? Záležalo na tom, aký bol základ ich stavby. 
Na čom stavali svoj dom. Tu môžeme vidieť peknú paralelu 
do našich životov. V dnešnej situácii to vyzerá tak, že okolo 
nás zúri búrka a človek má čo robiť, aby sa v nej udržal a zv-
ládol ju. Na čom záleží sú základy tvojho života. Na čom sta-
viaš svoj život … čo je tou istotou, o ktorú sa môžeš oprieť, 
keď príde problém. Problémom a dôvodom pre strach je ve-
domie, že mnoho istôt, ktoré sme dodnes mali, sa začínajú 
pomaličky rúcať. Prípadne sa ukazujú ako nedostatočné na 
to, aby stavbu nášho života udržali dlhodobo stojacu. Spo-
liehať sa dnes na príjem, na spoločenskú stabilitu, na dobré 
zdravie, na mier, na ekonomický progres a blahobyt prípad-
ne na ostatných ľudí a dokonca aj sám na seba a svoj vlastný 
rozum … to všetko sa často ukazuje ako nedostatočné. Kde 
môže dnes človek hľadať stabilný, dlhodobý zdroj pokoja, 
nádeje a istoty aj v ťažkých časoch, ktorý sa nemení a ktorý 
reálne vie pomôcť zastabilizovať náš život? Biblia nám dáva 
odpoveď. Je to Boží syn, Ježiš Kristus, ktorý premohol smrť 
a aj náš strach. 

V skutočnosti Ježiš v tomto príbehu kladie na každého 
človeka tú najdôležitejšiu otázku. Je to existenčná otázka. 
Čo je skalou tvojho života? Na čom staviaš svoj život? Tvoja 
práca? Tvoja rodina? Tvoje schopnosti? Ak to nebude Ježiš 
Kristus, čo to bude? Všetkých nás to vedie k tejto otázke v 
našom živote. Čo je tvojím pevným a nezlomným oporným 
bodom?

Biblia nám znovu a znovu ukazuje, že takýmto pevným 
a nezlomným bodom môže byť jedine Ježiš Kristus. A že 
ak postavíme základy nášho života na ňom, bude to to naj-
lepšie rozhodnutie. V dnešnom rýchlo sa meniacom svete 
môžeme prežívať strach a úzkosť z toho, že to sami nezvlád-
neme. Pretože je to náročné a ťažké. O to lepšie je počúvať 
slová Biblie: Na tomto svete budete mať ťažkosti, ale dúfajte 
… ja som premohol svet. Nebojme sa. On premohol aj náš 
strach. Sme vo veľkonočnom období a o to viac môžeme 
vnímať, že na kríži Ježiš Kristus zomieral najmä za našu 
večnosť, ale aj za to, aby sme nemuseli žiť na tejto zemi v 
strachu schúlený do kĺbka a v obavách o svoju budúcnosť. 
On je zdrojom stability nášho života, je zdrojom večnosti 
a požehnania pre človeka na tejto zemi. Vložme na Neho 
naše starosti a problémy, odovzdajme mu kormidlo svojho 
života a On nás prevedie našim životom aj keby naň udierali 
akékoľvek silné búrky a vietor. 

Martin Tobák, kazateľ 

Pre dušu
„Čo je tvojím pevným a nezlomným oporným bodom?”„Čo je tvojím pevným a nezlomným oporným bodom?”
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Babákon a naszvadi népviselet
Március 15-én ünnepelte 90. születésnapját özvegy 

Tóth Tiborné, szül. Bucsek Valéria, aki különleges és 
nemes hobbinak hódol: Naszvad népviseletét örökíti 
meg és mutatja be, babákon. Vali néni 1954-től él vá-
rosunkban, 18 évig volt aktív tagja a Csemadoknak, 
örömmel vett részt a szervezet különféle fellépésein. 
Tavaly októberben baleset érte, azóta sajnos csak gon-
dolatban öltöztetheti szebbnél szebb népviseleti ruhák-
ba babáit, de az alkotás tüze még mindig lobog benne. 
Az alábbi beszélgetésből Önök is meggyőződhetnek 
erről, kedves olvasóink.

Vali néni, mióta varr népviseleti ruhákat babáknak?
Nagyjából 25-30 éve varrom a babaruhákat, meg-

örökítve ezzel egy szeletét a múltnak. Így a következő 
generációk tagjai is láthatják majd, hogyan öltöztek ré-
gebben a naszvadiak. 
Mi ihlette erre? Milyenek voltak a kezdetek?

Szobiné Kerekes Eszter kereste fel a Csemadokot 
azzal, hogy össze akarja gyűjteni a felvidéki falvak nép-
viseletét, és ezeket a viseleteket 1-1 babacsaládon akar-
ja bemutatni. Naszvadon öten varrtuk meg a tipikus 
öltözékeket: az idősebb és fiatalabb Gál Anna varrta a 
férfiruhákat, Haris Mária és Szlávik Mária varrták a női 
ruhákat, én pedig a menyecskét öltöztettem fel és egy 
kisgyermeket, akit Jancsikának neveztünk el. Minden 
fajta babából hármat készítettünk: egy Magyarországra 
került, egy a búcsi Babaházban van, egy pedig az Egye-
sült Államokba „utazott”, a külhoni magyarokhoz. A 
szebbnél szebb népviseleti ruhákban pompázó babákat 
a Felvidéki népviseletek babákon c. köny is megörökíti. 
A könyv 41 felvidéki település hagyományos ruházatát 
mutatja be.

Honnan szerzi be a babákat? 
A babákat akkor veszem meg, ha szépek, arányo-

sak, élethűek. Nemcsak én vásárolom őket, a lányaim-
tól is kaptam már ajándékba babákat. Vannak babáim 
Egyiptomból is. A legrégebbiek több mint 50 évesek. A 
babák ruháit méretre kicsinyítem az eredeti viseletek 
alapján, meg persze segítségemre van a jó memóriám 
is – pontosan emlékszem, milyenek voltak a régi nép-
viseleti ruhák.

Hol tekinthetők meg a babái?
1998 és 2006 között több mint 160 kiállításra vit-

ték az összegyűjtött felvidéki népviseletbe öltöztetett 
babákat, ennek a vándorkiállításnak lett a végállomása 
egy felújított gangos parasztház Búcson, a Babaház. Az 
itthon tárolt babáim legutóbb a naszvadi kultúrház-
ban voltak láthatóak, a Naszvadi Lakodalmas előadása 
idején. Szeretném, ha még idén sikerülne egy kiállítást 
szerveznünk, hogy minél többen láthassák ezeket a 
csodaszép ruhákat.  
Megrendelésre is öltöztet babákat?

Igen, többször volt már, hogy hoztak babákat „öl-
töztetésre”, de a csaknem 50 babám zöme naszvadi nép-
viseletben pompázik.
Van valaki, családtag, barát, aki folytatja majd kultu-
rális örökségünk bemutatását?

A fiatalabb lányom nagyon ügyes, de sajnos ez egy 
nagyon időigényes hobbi, amely nem összeegyeztethe-
tő a fiatalabb generációk felgyorsult életvitelével.
Hogyan ünnepelte a 90. születésnapját?

A születésnapomat családi körben ünnepeltük – 2 
gyermekem, 9 dédunokám és 4 ükunokám van. Négy 
lányom közül 2 él még, ők viselik gondomat, nagy sze-
retettel vesznek körül. A balesetem miatt sokáig kép-
telen voltam varrni, de most már egyre jobban érzem 
magam, a félbemaradt munkát befejeztem, és már ter-
vezem a következő baba ruháját.

Sok türelmet, kitartást és jó egészséget kívánok ke-
rek születésnapja alkalmából, hogy még sok, szemet 
gyönyörködtető babaruha kerüljön ki ügyes keze alól.

Dobosi Henrietta
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Wass Albert felolvasó maraton
Február utolsó hétvégéje már 15 éve a Wass Albert felol-

vasó maraton ideje, ami az író halálának évfordulójához van 
igazítva. Naszvad a Csemadok Helyi Alapszervezete mellett 
működő Mécsvirág Irodalmi Kör jóvoltából 6. alkalommal 
csatlakozott az irodalmi ünneppé vált eseményhez 2022. feb-
ruár 25-én 18.oo órai kezdettel.

A két éve felújított Kultúrközpontban a Covid járvány 
miatt hosszú ideje nem volt kultúrális esemény. Az emberek 
alig várták az „újrakezdés“ lehetőségét. Február végére a jár-
ványügyi helyzet javulása lehetővé tette 100 ember részvételét 
a nagyteremben. A szervezőknek könnyű dolguk volt, mert 
senkit sem kellett noszogatni, szereplők, nézők szép számban 
jelentkeztek. A közönség soraiban üdvözölhettük városunk 
polgármesterét Molnár Zoltánt és feleségét, Neszméri Tündét 
a Központi Csemadok ifjúságért felelős elnökségi tagját, az 
Első Kézből lap főszerkesztőjét, akinek rendszeresen jelen-
nek meg írásai a Felvidék.ma hírportálon is.

A XV. Wass Albert felolvasó maratonhoz 43 helyszín 
csatlakozott a Kárpát-medencében és a világ más részein. 
A magyarországi, és velünk felvidéki magyarokkal együtt, 
egyszerre egy időben olvastak: Los Angelesben, New York-
ban, Calgaryban, Chesterben, Sarasotában, Clevelandben és 
még sorolhatnánk. Minden évben elmondjuk, hogy milyen 
felemelő érzés ez a közös felolvasás, az összetartozás ereje. 
Felvidéken 3 helyszínen zajlott az esemény: Gútán, Tardos-
kedden és Naszvadon. A Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 
képviseletében ismét szép számban szerepeltek tanulók és 
pedagógusaik. Öröm volt látni, hallani a sok tehetséges gye-
reket, akik elvarázsolták a közönséget. A hűséges, visszajáró 
felolvasók mellett nagy örömünkre voltak új jelentkezők is. 
Neves vendégeink, Dráfi Mátyás Jászai Mari-díjas, Érdemes 
művész, aki idén januárban megkapta a Magyar Kultúra Lo-
vagja kitüntetést is, és felesége Dráfi Borbála minden évben 
tiszteletüket teszik, felolvasnak a rendezvényünkön. Benes 
Ildikó és Pőthe István színész páros is már második alkalom-
mal jött Naszvadra, ők énekszámokkal színesítették a felolva-

sások között a programot. Zsapka Attila a Kor-Zár együttes 
egyik alapító tagja is elfogadta meghívásunkat és megzenésí-
tett verseket adott elő nagy sikerrel, mindannyiunk örömére. 
Magyarországról Dömösről is volt vendég felolvasó Pálmai 
József nyugdíjas tanár úr, sőt Budapestről is eljött egy építész-
mérnök fiatalember Neubauer Tamás, aki gitározott és éne-
kelt. Első megjelent könyvéből pedig elhangzott egy novella, 
hazai felolvasónk előadásában.

Becse Szabó Ilona tanítványai: Bencsik Alíz, Asztalos 
Luca, Lalák Anna és Bencsik Bernadett csodálatos dalokat 
énekeltek a felolvasások között, amikkel igazán szinessé tet-
ték az estet. Nagy Haris Krisztina, lánya Nagy Krisztina, fia 
Nagy Csaba a bevezetőben előadott Székely Himnuszon és 
Felvidéki Himnuszon kívül még többször énekeltek szintén 
nagy sikerrel. Rájuk is minden évben számíthatunk, örömmel 
fogadják a felkérést. A már 15 éve zajló felolvasások következ-
tében megvalósulni látszik a cél, hogy méltó helyére kerüljön 
Wass Albert neve és írói munkássága. Egyre többen ismerik, 
olvassák és szeretik verseit, regényeit. A karantén ideje alatt 
Árva Dávid pozsonyi musical énekes színész és zongorista 
barátja az érsekújvári származású Ludovít Kotlár felfedezték 
Wass Albert verseit és alkalmasnak tartották több versét meg-
zenésítésre. Videoklip is készült a Mit csináljak című vershez, 
amit az est folyamán lejátszottunk. A meghívottak között ők 
is ott voltak, de a színházakban is újraéledt aaz élet, így nem 
került sor a személyes találkozásra. Árva Dávid a pozsonyi 
Újszínpad műsoron lévő musicaljeiben szerepel. Reméljük 
láthatjuk őt mi is, ha ellátogatunk valamelyik előadásra.

A közel éjfélig tartó felolvasó est végén elénekeltük nem-
zeti himnuszunkat, majd készült egy közös fotó a kitartó kö-
zönséggel együtt, és annak reményében búcsúztunk, hogy 
jövőre újra találkozhatunk. Reméljük elnézik, hogy nem so-
roltuk fel az összes, közel 60 szereplő nevét. Az est folyamán 
a legjobb pillanatokat Asztalos Árpád és Csontos Tibor örö-
kítették meg.

Csontos Erzsébet
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Immár több évtizedes hagyomány a naszvadi Csema-
dokban hogy megünnepeljük a farsang végét - a farsang-
farkát.

Ilyenkor az aktív tagok összejövünk és egy vacsora 
keretén belül elbeszélgetünk és elbúcsúztatjuk a farsan-
got. Pár éve úgy döntöttünk, hogy ezen a napon disznót 
vágunk és disznótoros vacsorára hívjuk meg a tagokat. A 

tavalyi disznótor a Covid miatt elmaradt, viszont idén már 
teljes erőbedobással dolgoztuk fel a disznót. Készítettünk 
mindent amit ilyenkor szoktunk: hurkát, kolbászt, disz-
nósajtot, abászalonnát, pecsenyét, disznótoros káposztát, 
levest... Estére megérkeztek a vendégek és a zenészek, így a 
magyar nótaszó sem hiányzott a naszvadi Csemadok klub-
helyiségéből.

Farsangfarka 2022

1848-as forradalom és szabadságharc
Naszvadon is megemlékeztünk a szabadságharc évfor-

dulóján, 2022. március 13-án, a Kopjafánál. Az ünnepi be-
szédet Gubík Lászlótól, Szövetség a Közös Célokért elnö-
kétől hallhattuk, melyből alább egy részletet olvashatnak.

„Nem engedni ’48-ból! Ma is így szól a korparancs. 
Ugyanúgy, ahogy 1848 márciusában és ugyanúgy, ahogy 
Esterházy idejében. De ennek nem lehet a Felvidéken egy 
üres szövetséggel eleget tenni, csak egy közös értékrend 
mentén történő újraépítkezéssel. Őszinte kézfogással, 
nem hamiskás mosolygással. Ha a felelősségben való osz-
tozást minden fél elismeri, akkor van értelme újragom-
bolni a kabátot és újragondolni az együttműködést. Ha 
csak az egyik, a többi viszont a saját önmegvalósítására 
gondol, akkor bizony minden tárgyalás okafogyottá vá-
lik, és annak a boltnak a polcára nem szabad felhelyezni a 
portékánkat. Mi nem engedhetjük meg magunknak, hogy 
félrevezessük a vevőinket, mert akkor félő, hogy többé a 
mi boltunkba se térnek be, a közösséget megvezetni pedig 

nem szabad soha! Egyre tisztábban mutatkozik tehát, hogy 
nem technikai koalíciókra van itt szükség, hanem egy új 
együttélésre. Ha mindezt gyermeteg hiszékenységnek gon-
dolnánk, jusson eszünkbe, hogy most március 15-ét ünne-
peljük. A szív, a lélek lehetetlen feletti diadalának magyar 
és egyetemes ünnepét. Új épületet csak őszinteségre lehet 
alapozni. A kiút az áldatlan felvidéki jelenből is ezzel a 
tisztasággal, ezzel az őszinteséggel, ezzel a bátorsággal van 
kikövezve. 

Merjünk mi is úgy álmodni, hogy hozzáadjuk a lehe-
tőség hitét, és meglátjuk, milyen sokan vagyunk. Éljen a 
magyar szabadság, élj Felvidék!”

Mindannyiunkhoz szólt a beszéd, mondanivalója 
megszívlelendő, többször el kellene olvasni elsősorban a 
közéletet formálóknak, de természetesen minden magyar 
érzelmű honfitársunknak. Köszönet a szervezőknek!

Dobosi Róbert
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Az utolsó megjelenő szám „Naszvadi tánczenekarok“ ro-
vatában a Music 75 és a Meteors együttesről írtam, ők a 60-as 
évek második felében, valamint a 70-es 80-as években tevé-
kenykedtek. Ez idő alatt már szinte nélkülözhetetlen kelléke 
volt a zenei előadásnak az elektronika. Most egy picit visz-
szabarangolunk az időben s a régebbi zenészek, zenekarok, 
elektronikamentes világába kalauzolom el Önt, kedves olva-
só. 

A zene együtt fejlődőtt az emberrel, ezért biztosan állít-
ható, hogy Naszvad község, város, több száz éves történelmé-
ben akadtak bőven zenészek, akiknek feladatuk ugyanaz volt, 
mint a napjainkban: szórakoztatni a nagyérdeműt. Írásos em-
lék a naszvadi zenészekről, viszont csak az 1930-as évekből 
maradt fenn, ezeket összegyűjtve, ezen időszakba kalando-
zunk most el. 1872. március 30-át írunk, ezen a napon szü-
letett Naszvadon, az akkori Komárom megyében, Kelemen 
László, aki tevékenységének köszönhetően bekerült az írott 
történelembe.

A feljegyzések szerint Kelemen László 1884-ben a köz-
ség határában fekvő Anyala-pusztára került juhászbojtárnak, 
majd később Csallóközben volt uradalmi cseléd. Katonaként 
Szombathelyen a 11-es honvédeknél szolgált, ahol trombi-
tásként fújta a reggeli ébresztőt és az esti takarodót. Zenei 
múlt kellett hozzá, hogy trombitásként a hadseregben szol-
gálhasson. Ezt László dudásként szerezte meg szülőfalujában 
és annak környékén lakodalmakon, támcmulatságokon s 
különböző szórakoztatóesteken nyújtott zenei teljesítményé-
vel. Zenei pályafutása azzal kezdődött, hogy bojtár korában 
Hacskó Vendel naszvadi és Címer István keszegfalusi pász-
toroktól megtanulta a dudacsinálást, s ezt követően a dudán 
való zenélést is. 

Mint említettem, a naszvadi Hacskó Vendeltől tanulta a 
dudálást, ami ugye azt bizonyítja, hogy Kelemen László előtt 
is volt zenei élet Naszvadon, s hogy nem ő volt az első naszva-
di dudás, ami viszont majdnem biztosan állítható, hogy ő volt 
az utolsó dudás a faluban. Sajnos Hacskó Vendelről más in-
formáció nem maradt fent, így róla többet nem tudunk, Ke-
lemen Lászlót viszont több alkalommal is megtalálták a gyűj-
tők, ennek köszönhető, hogy fennmaradhatott az emléke.

Az 1940-es évek elején Manga János, Kodály Zoltán 
1912-ben megkezdett gyűjtő munkáját folytatva jutott el 
Naszvadra, ahol fonográf felvételt készített a Naszvadi Du-
dással, Kelemen Lászlóval. Feljegyzéseiben, a rövid életrajzon 
túl megjegyezte, hogy „dallamtudása aránylag bő: a régi du-
danótáktól a legújabb slágerekig mindent játszik, s gyakran 

dudál a szegényebb emberek lakodalmaiban és néha táncmu-
latságokon is“. 

Az esemény hitelességét, bár az szinte bizonyosra vehe-
tő, hogy  megkérdőjelezhetetlen, bizonyította számomra az 
is, hogy a továbbiakban lejegyzett levente fúvószenekar egyik 
tagja személyesen is részt vett ezen a felvételen. Elmondása 
szerint egy tölcsér alakú szerkezetbe kellett a dudásnak bele-
dudálnia, énekelnie, de mindezeken túl még vicceket is me-
sélt, belemondott a „tőcsérbe“. Az említett zenész akkor még 
gyerekként nem tudta, hogy a fonográf nevű berendezésnek 
köszönhető, hogy a naszvadi dudás dudanótája fennmaradha-
tott a jelennek, jövőnek. 

Manga Jánost megelőzően Pongrácz Zoltán népzenegyűj-
tő is megtalálta Kelemen László dudást, még 1931-ben. Ennek 
köszönhetően bekerült a gyűjteményébe, ahol az alábbi sorok 
olvashatóak a Naszvadi Dudásról:

„Íletëmnek víg napjait töltöm a kocsmábo“ című dalt ját-
szotta el dudán és énekelte részleteit.  „Mulatságokon ő szo-
kott dudálni. Mikor nála voltam, a dudája éppen rossz volt.” 
A 3. versszaktól kezdve csak a dallam második felét éneklik.” 
Általánosan ismert a népszínműves gesztusokat mutató tréfás 
dalt, mely ismertséget a történeti adatok is alátámasztják. 

A dal teljes szövege, amit Kelemen László dudált és elé-
nekelt.

1. Íletëmnek víg napjait töltöm a kocsmábo,
Mind azt mondják: az angyalok visznek a mënyországba.
Mind azt mondják az angyalok a magos mënnyekben,
Uram ezt a jó borivót vëdd a këgyelmedbe.
2. Nincsen nékem semmi bajom, csakhogy szëgény vagyok,
Íletëmbe korhel vótam, mégis rongyos vagyok.
Búzaszëmem elég vagyon, de kenyerem nincsen,
Ha ja pínzëm fölszámítom, egy krajcárom sincsen.
3. Meg is házasodtam én már, feleségem nincsen,
A gyerëk is megszületett, igaz, apa nincsen.*
4. Körösztőni kéne vinni, de itt papunk nincsen,
Más falura kéne menni, lovam, kocsim nincsen.*
5. Komát is köllene hínya, embërségem nincsen,
Jaj, Istenëm, micsinájjak? Sehun semmim sincsen.*

A Naszvadi Dudásról Agócs Gergely doktori disszertáci-
ójában is olvashatunk, ő valójában feldolgozza Manga János 
és Pongrácz Zoltán feljegyzéseit, kiegészítve a saját maga által 
összegyűjtött információkkal. 

Tőle ízelítőnek, egy mendemondának köszönhetően 
fennmaradt rövid kis történet idézek, a duda keletkezéséről. 
Hogy ebből mennyi az igaz és mennyi a mese, csak kizárólag 

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.

A Naszvadi Dudás és a Naszvadi LeventezenekarA Naszvadi Dudás és a Naszvadi Leventezenekar
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mi baj, kösd be – aszondja – a izét. Hát a kutyát má’ látod 
hónap ugyanabba’ a fekete bőrbe’. Kösd be a dudát! Segített. 
Bekötötte a dudát. – Fújj bele! Belefújt, kérem szépen, még fel 
se fújta, olyan szépen dudált néki az, kérem szépen, s a többi, 
földobta a vállára, ott is dudált, mindenütt, ahová ment. De 
tovább már most nem tudom, hogy mi lett vele, mer´ vala-
mi trágyadomb… 21 – Nem úgy vót, hogy kidobta a trágya-
dombra, mert meg akart szabadulni tőle? – Így vót valahogy, 
meg akart szabadulni tőle, de nem tudom tovább, már ugye, 
régen vót, édesapám.”

Akár így volt, akár nem, az bizonyos, hogy a mi föld-
ink, Kelemen László a dudás, saját maga készítette a dudáját, 
amellyel szórakoztatta a közönséget. A zenészt a vágfüzesi 
krónika is megemlíti, miként az 1920-as években gyakran 
megfordult náluk a naszvadi dudás, lakodalmakon és táncmu-
latságokon szolgáltatta a talpalávalót. Szerepléseiről minden-
féle mendemondák terjengtek, s maradtak fenn, ezek közül az 
egyik, mindenképpen említésre méltó. Talán mese, talán igaz 
történet, amit édesapám több alkalommal is elmesélt családi 
összejöveteleken. Édesapám is úgy hallotta édesapjától, hogy 
Kelemen László (Dudás Laci – így ismerte a falu apraja nagy-
ja), egy személyben volt dudás, énekes és ritmusszekció. Hóna 
alatt a dudával játszotta a melódiát, s ahogyan a levegőtartalék 
a dudában azt engedte, énekelt és kurjongatott is közben. Lába 
alatt különböző lemezdarabokra taposva adta a ritmust s hogy 
még hitelesebb legyen a zenei produkció, egy-egy strófa végén 
lábát megemelve egy nagyot szellentett is, ezzel helyettesítve 
időnként a bőgőt. Ezt a történetet községünk egyik díszpol-
gára, Lebó Sándor által alakított, a fentebb már említett leven-
te fúvószenekar tagjaival való beszélgetés során is hallottam, 
szinte szóról szóra ugyanúgy, mint édesapámtól, így hajlok 
arra, hogy ez akár igaz is lehetett.

Hogy meddig fújta a dudát Kelemen László, arról nem ta-
láltam feljegyzést, a világháborút követően 6 hold földet vásá-
rolt és fiával azt művelték, s a föld adta jussból tartották fenn 
életüket. A dudazenét fokozatosan felváltotta, helyettesítette a 
falusi szinten is megjelenő vonóshangszereken előadott zene, 
amely egy teljesen új korszakot hozott a mindennapi zenei 
életbe, de erről majd legközelebb.

A követekező zenekari történetért 1998. január 31-én Fel-
sőszentivánra kellett, hogy utazzam. Édesapámat vittem ép-
pen valamelyik fontos intéznivalója ügyében, s gondoltam, ha 
már úgyis ott leszek, akkor készítek egy interjút az első nasz-
vadi fúvószenekar tagjaival, kik a 47-48-as erőszakos kitelepí-
tés áldozataiként kerültek Felsőszentivánra és a környékbeli 
településekre. 

Mivel interjúkészítésben semmiféle tapasztalattal nem 
rendelkeztem, így valójában egy elindított téma, „A fúvósze-
nekar” szabadon útjára kelt, s az ottlévő volt tagok, egymást 
követve elmesélték emlékeiket, amelyek a zenekarral kapcso-
latban bennük megmaradtak. 

Az ott elhangzottakból és az itthonmaradt zenészek által 
elmondottakból állt össze az alábbi kis történet. 

Ön, kedves olvasó saját belátása szerint dönti el. 
„Aki dudás akar lenni 
Pokolra kell annak menni 
Ott vannak a férges kutyák 
Abból lesznek a jó dudák.”
AZ ÖRDÖG KUTYÁJÁNAK A BŐRE „Dudálni akart 

egy ember. De nem vót neki tömlője. És akkor, kérem szépen, 
följött egy ördöglány. És az az ördöglány úgy kedveskedett en-
nek a legénynek: – Nem tudsz dudálni? – Nem. – Nem jó a 
tömlőd – mondja neki. Aszondja: – Nem nagyon. – Tudod 
mit, – aszondja –, gyere le velem, én a pokolba lemegyek. – Mi 
vagy ott? Nem mondta, hogy a Plútónak a lánya. – Takarítónő 
– aszondja. – Ott megtalálsz egy nagy fekete kutyát, szelíd. Az 
– aszondja – apámnak a kutyája. Hozd fel, üsd agyon, nyúzd 
meg, de ne ijedj meg, mer’ a kutya ozt elszalad, de a bőre ott 
marad. Belekötöd a dudádat, akarhova teszed, amit paran-
csolsz, az azt fog dudálni neked. No, a legény aszondja: – Nem 
lesz semmi baj? – Nem – aszondja –, nem, mer’ én mindent 
rendbe hozok, nem lesz baj. – és a többi, és a többi… – No de 
apád? Aszondja: – Hát, az se, majd én – aszondja – elsimí-
tom az egész dolgot. De nagyon szép lány vót, és szerelmes is 
lett bele a legény, kérem szépen, úgy is vót, lement a lánnyal, 
az bement, ő meg ellopta a kutyát, hát agyon is ütötte. Mer’ 
má’ úgy vót, hogy nagyon úgy nem is kellett, mer’ ördög vót 
a kutya, mire a madzagot rákötötte, hát ördög… izé vót. Erre 
megnyúzta, ozt azt veszi észre: a hús szalad, aztán a bőr meg 
maradt. Ottmaradt a bőr, megihedt, má’ a lány ott vót. – Sem-
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„A Naszvadi Leventezenekar“
A zenekar alapítása, Lebó Sándor nevéhez fűződik, mint 

megannyi más, Naszvad történelmében fontos, a mindenna-
pokat meghatározó, az itt élő emberek életének pozitív irány-
ba való tereléséhez szükséges esemény. 

A II. világháború időszakát éljük, amikor 12 éves kortól 
szabadon, a 14. életévüket betöltött fiúgyermekeknek viszont 
kötelezően részt kellett venniük félkatonai kiképzésben, le-
venteiskolában, aminek természetszerűen a fiatalok nem örül-
tek. A zenekar tagjai egyöntetűen állították, hogy Sándor bácsi 
hirdetésére, amelyben a zenekarba verbuválta az érdeklődő-
ket, éppen azért jelentkeztek, hogy „megússzák” a leventeis-
kolai kiképzést, lévén a fúvószenekarban eltöltött idő egyenér-
tékű volt a kiképzésen való részvétellel. Huncutkodva, nevetve 
jegyezték meg, hogy inkább kínlódunk a trombitával, mint, 
hogy a Nyitra parti mocsárban gyakoroljuk a kúszást. Tehát 
megvolt a zenekarvezető, hozzá 3 tucat fiúgyerek, akikből a le-
morzsolódás után is maradt bőven, s létrejött a fúvószenekar. 
A zenészek elmondása szerint Sándor bácsi úgy vezette őket, 
hogy maga semmilyen hangszeren nem játszott. Bebiztosí-
totta a kezdetekhez a szakembert, a kottákat és a különböző 
segédanyagokat, hogy a semmilyen zenei alapokkal nem ren-
delkező tinédzser fiúk csoportjából zenekart kovácsolhasson. 
Sanyi bácsi, Lebó Sándor leleményessége és talpraesettsége ez 
esetben is bebizonyosodott. A zenekar viszonylag rövid éle-
tű volt, háborús időben alakult és a háború következményei 
okozták a korai véget is. 

Hogy mikor is alakult a zenekar, pontosan egyik elbeszélő 
sem tudta megmondani, így hosszas latolgatás után abba ma-
radtunk, hogy 1942-ben kezdődött a történet. A községekben, 

városokban, így Naszvadon is működött levente egyesület, a 
községháza irányítása, felügyelete alatt. A szervezet feladata 
abban rejlett, lévén háború dúlt, hogy a még nem hadköteles 
férfipalántákat bevezesse a katonai élet alapjaiba, hogy felké-
szültek legyenek, ha esetleg a frontvonal alakulása helyzetet 
teremtene részükre. A levente szervezet a háborús életre való 
felkészítés melett lehetőséget adott ez esetben arra is, hogy ahol 
erre igény volt, ott fúvószenekar is létrejöhessen, s ehhez biz-
tosította a hangszereket és esetenként tanítókat is. A zenészek 
elmondása szerint Kozák Lajos zenetanár, karmester Érsekúj-
várból járt ki Naszvadra. Először a zenei elméletet tanította 
gyorsított tempóban és kellő szigorral, majd miután megis-
merkedtek a kottával, azután kapták készhez a hangszert. Mi-
vel Kozák Lajos a naszvadi zenenekar vezetése mellett további 
6 csoportot irányított a környező falvakban, így szükség volt 
egy segédkarmesterre, aki felügyelte, hogy a gyakorlásra szánt 
időt a nebulók ténylegesen is a tanulással töltsék. Ezt a szere-
pet természetesen az alapító, Lebó Sándor bácsi vállalta fel, s 
talán elsősorban neki köszönhető, hogy viszonyag rövid idő 
alatt megszólalt a naszvadi fúvószenekar. A zenészek elmon-
dása szerint Kozák Lajos karmester büszke volt rájuk, s pél-
daként beszélt róluk a többi, általa vezetett zenekarnál. Nem 
egész egy éves gyakorlás után már kiállhattak a közönség elé. 
Elsőként az akkori főtéren, a katolikus templom előtt játszhat-
tak, majd a hármashalomnál (mai kápolna a Május 1. téren), 
ahol elsősorban betanult indulókat fújtak. Katonai indulók-
kal kísérték a leventéket minden vasárnap a templomtérre. Itt 
érdekességként meg kell említeni, hogy Naszvadon 2 század 
leventeegység létezett, századonként 6 szakasz, a szakaszokat 
pedig 28-30 egyén, levente alkotta. Ezen csoportok minden 
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vasárnap felsorokaztak a leventeotthon udvarán, s katonai 
rendben és fegyelemmel, fúvószenekari kísérettel vonultak a 
templomtérre, majd a 10 órás szentmisére. A szentmiséken a 
zenekar a kóruson foglalt helyet, s a mise énekeket ott  játszot-
ták el. A vasárnapi szereplések ezzel nem értek véget, miután a 
szentmise befejeződött, a templom előtti téren még térzenével 
szórakoztatták a naszvadiakat, majd a közben felsorakozott 
leventéket visszakísérték a leventeotthonba, ami az „Oslanec 
kocsma” (napjainkban már nem működő sarki épület atűzol-
tószertárnál) mögött állt. A későbbiekben a zenekarnak volt 
egy szűkített felállása is, ahol a ritmust már a nagyzenekarban 
megszokott kisdob, nagydob, cintányért egy ember kezelte. A 
hangszerek számát is csökkentve 12-en jártak különböző fel-
lépésekre, így húzták már a talpalávalót a főtéri kocsmában, az 
akkori kultúrterem színpadán, ahová Babicz János kocsmáros 
kérésének eleget téve jutottak el. Bár háború dúlt Európában, 
de a frontvonalaktól távolabb eső részeken folyt az élet a maga 
módján, így a zenekarnak lehetősége volt Naszvad határait át-
lépve, másutt is bemuatkozni.

Első idegenbeni fellépésük Szímőn volt, ahová lovasko-
csikkal jutottak el a május 1. ünnepségre. Emlékeik szerint a 
koncert után a zenekar tagjait a hazaiak egymásközt felosztva 
vitték ebédre, kik bár elmondásuk szerint nagyon éhesek vol-
tak már ez időre, de mégsem mertek igazán jóllakni, szégyen-
lősségük ezt nem engedte. Az úton hazafele ezt egymásnak 
elmesélve jól mulattak a saját mulyaságukon. Ezek után fellép-
tek még Érsekújvárban és Ógyallán is. Érsekújvárban a hábo-
rú végét ünneplő műsorban kaptak helyet, s bár a meghívás-
kor nagyon sok ígéretet kaptak, ami az ellátást és a oda-vissza 
szállítást illeti, a szereplés után az orosz szervezők már nem 
fogalkoztak velük, így éhesen, szomjasan, gyalog kellett haza-
jönniük. Utólag a legnagyobb vesztesnek Tóth Vilmos nagy-
dobost látták, akinek cipelnie kellett Berken keresztül, vagy 
8-10 kilométeren át a nagydobot is. Persze a végén jó heccnek 
könyvelték el magukban a fiúk az egész eseményt.

A háború végeztével akár szép jövő is várhatott volna a ze-
nekarra, amely az emlékek szerint 1946-ban még élt és virult. 
Aztán jött a törés az életükbe, a kitelepítés, s míg a háború 
kegyetlenségeiből gyerekként szinte semmit nem érzékeltek, 
úgy az erőszakos kitelepítés már személy szerint érintette 
őket. Elmondásuk szerint 47-ben a húsvéti körmenetet még 
végigkísérték, erről készültek felvételek, fotók is, amelyeket 
sajnos nem őriztek meg, majd 1947. augusztus 29-én szünt 
meg teljesen a zenekar, mivel a csapat nagy részét kitelepítet-
ték. A zenekar fele Magyarország mai területére került, a ve-
zető, Lebó Sándor bácsi szintén. Sanyi bácsi magával vitte az 
összes hangszert, azzal a céllal, hogy esetleg új otthonukban 
majd összeállhat a csapat, egy másik csapat, de ebből sajnos 
nem lett semmi, a kitelepítéssel a zenekar jövője is megpecsé-
telődött, a zenekar megszűnt.

A zenekar rövid élete alatt adódó lehetőségekre a zené-
szeknek álomszerűen emlékeztek vissza, s elmondták, hogy a 
háború végéhez közeledve volt tanítójuknak, karmesterüknek, 
a fehérorosz származású Kozák Lajosnak kész terve volt arra, 

hogy az egész zenekarral együtt nyugat fele elhagyja az orszá-
got. Németországba szerette volna menekíteni a csoportot, de 
a találkozóra, amikor indulni kellett volna, már nem jött el, 
s ezek után nem is kaptak hírt a karmesterről. Elmondásaik 
szerint azt tervezték, hogy több állomáson megállva zenélnek 
majd, ám az elsődleges cél az volt, hogy a hangszerek adta le-
hetőség mögé bújva elhagyják az országot nyugat irányában. 
Ez az utazás nem jött össze, így maradtak a zenészek idehaza. 
A másik komoly lehetőség, amit szintén füstbe ment tervként 
könyvelhettek el a zenészek, hogy Lebó Sándor bácsi már ki-
kövezte az utat Budapestre a Magyar Rádióba, ahol felvétel ké-
szült volna a zenekarral, de sajnos Budapest bombázásával ez 
is meghiúsult, ahogyan meghiúsult annyi minden más, amit 
idehaza Naszvadon terveztek a zenészek úgy a zene, mint ma-
gánéletük terén.

Az elszalasztott lehetőségek említése után nem teljes si-
kerrel, de megpróbálták felidézni a tagokat. Akik itthon ma-
radtak: Gál József, Pákó Jani, Fekete Gyula, a tarányi Hen-
gerics Vince, a Fischer utcából Fekete Ferenc, a kinti Polgár 
Boldizsár, Keszi Ede és Haris József.  Akiket pedig elsodort a 
sors Naszvadról: Maráz Lajos (Nyíregyháza), Lebó Imre (Ka-
posvár. Imrét Kaposváron sorozták be, s ott beszállt a katon-
azenekarba, ahol megbecsült első trombitásként évtizedekig 
közreműködött), Csonka József, Hengerics András (Nyíregy-
háza), Tóth Vilmos (Kaposvár), Lebó Sándor (zenekar alapító, 
pótkarmester, Bácsbokod) és Fekete István (kidobos, Felsző-
szentiván, aki a zenekari történet nagyobb részét elmesélte). 
Sajnos a többi zenészt nem sikerült beazonosítani, ezért a fo-
tón nincsenek megnevezve az egyes személyek.  

Talán feltűnt a kedves olvasónak, hogy a fúvószenekari 
hangfelvétel keltezési ideje 1998. január 31., tehát közel ne-
gyed évszázada, hogy Felsőszentivánon szalagra került a tör-
ténet. Aztán közel 25 évet lapult a fiókban, túlélve egy köl-
tözést és megannyi válogatást a halmozódó dolgaim között. 
Az eltelt idő alatt szinte teljesen megszűnt a szalagos hang-
hordozókazetta használata, bár mindenkinek van még belőle, 
csak éppen nincs már hozzá lejátszó készülék. A felvétel azzal 
a céllal készült, hogy segítséget nyújtson a leventezenekar-
ban szereplők kilétének felkutatásához, hogy aztán vendégül 
láthassuk őket a jubileumi, 10. Zenészek Bálján. Hogy miért 
nem sikerült a terv, őszitén szólva nem emlékszem rá. Miután 
visszahallgattam a felvételt felelevenedett bennem minden, 
ami akkor történt. Az egyik szobában édesapám körülvéve ki-
telepített naszvadiakkal, a másik szobában pedig én, a kitele-
pített leventezenekar tagjaival. A szoba berendezését is látom 
magam előtt, s érzem a fűtetlen szoba hidegét, nem számoltak 
vele vendéglátóink, hogy két szoba lesz használatban ezen a 
napon, így csak ott fűtöttek be, ahol szükséges volt. Nem ter-
veztünk ott éjszakázni, de a későig tartó beszélgetés után ven-
déglátóink marasztalására hallgatva ott maradtunk. 

Ennek a történetnek most értünk el a végére, azzal, hogy 
újságba került, az újság pedig a postaládájából az Ön kezébe.

Dobosi Róbert
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MÁJUSFAÁLLÍTÁSMÁJUSFAÁLLÍTÁS
STAVANIE MÁJASTAVANIE MÁJA

2022. 4. 29.2022. 4. 29.
(péntek – piatok), 17:00

FELLÉPŐK / VYSTUPUJÚCI:
NEFELEJCS ÓVODA – MŠ NEZÁBUDKA, 

KISGÓLYA ÓVODA – MŠ BOCIANIKY, 
ZÁKLADNÁ ŠKOLA SLOV., ALAPISKOLA – ZŠ S VJM, 

MATICA SLOVENSKÁ NESVADY, 
CSEMADOK NASZVAD

ZENE / HUDBA: RÉGI CSIBÉSZEK

SZERVEZŐK / USPORIADATELIA:
NYUGDÍJASKLUB – KLUB DÔCHODCOV, 

NASZVAD VÁROS – MESTO NESVADY, HMK-MKS, VPS

Húsvéti kiskecskék születtek Naszvadon, négyes és hármas ikrek.  
Mindenkinek jó egészséget kívánunk, Györe család.
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1. Reprezentációs Bál - 1. Reprezentačný ples
2022. március 2.-án Naszvad művelődési központ-

jának nagytermében a helyi polgári United Nesva-
dy-Naszvad polgári társulás megrendezte az 1. Repre-
zentációs bálját. A hosszadalmas  járvány után ez volt 
az első rendezvény, ami a régi farsangi bálok élményét 
próbalta a lakosoknak visszahozni és egy kis felszaba-
dult mulatságot biztosítani. 

Mint ahogy a tavaly októberi „Black and White” bál 
esetében, most is hamar elkeltek a jegyek. 

A szervezők igyekeztek egy kis kulturális előadást 
is beépíteni a programba, ezért a bál első táncait a 
RITMO zenekar kíséretében a DANCE4YOU táncis-
kola tagjai táncolták. Így a polgári társulás teret adott 
a Naszvadon éppen alakulóban levő tánciskola bemu-
tatkozására. 

A vacsora feltornázta magát az est fénypontjáig, 
mivel a kemencében sült csülök után mindenki meg-
nyalta mind a tíz ujját. A megmaradt tepsi csülköt jó-
tékonysági céllal szétosztottuk a Naszvadon elszállásolt 
ukrán családoknak. 

A szebbnél-szebb tombola nyereményei és a nemes 
cél már az akció elejétől csábították a bál résztvevőit a 
tombolajegyek megvásárlására. A tombolajegyek bevé-
telét, ami összesen 670 euró lett, a társulás a helyi óvo-
dáknak egyforma arányban ajánlotta fel. 

 A bál minőségének fontos értékelő eleme a tánc-
parketten való részvétel, ami bizony nem kongott az 
ürességtől. A nagy erőfeszítéseknek köszönhetően, a 
bál éjszakáján minden gördülékenyen ment. Örömmel 
emlékezünk vissza a sikeres és jó hangulatú éjszakára 
és már várjuk a következő rendezvényünket. 

Dňa 26. marca 2022 miestne občianske združenie 
United Nesvady-Naszvad zorganizovalo 1. Reprezen-
tačný ples vo veľkej sále miestneho kultúrneho stre-
diska. Po dlhotrvajúcom pandemickom období bola 
to prvá akcia, ktorá sa pokúsila vrátiť obyvateľom staré 
fašiangové plesy a zabezpečiť tým troška oslobodenej 
zábavy . 

Podľa vzoru „Black and white“ plesu z októbra mi-
nulého roku sa lístky aj v  tomto prípade čoskoro vy-
predali. Organizátori sa snažili do programu zakom-
ponovať aj kultúrne vystúpenie, preto prvé tance plesu 
predviedli členovia tanečnej školy DANCE4YOU v 
sprievode kapely RITMO. Občianske združenie tak 
poskytlo priestor novo vznikajúcej tanečnej školy v 
Nesvadoch. 

Večera dosiahla vrchol noci, keďže po bravčovom 
kolene pečeného v  peci si všetci oblizovali svoje prs-
ty. Nakoľko vystal jeden celý plech, ten sme v  rám-
ci charity rozdali ukrajinským rodinám ubytovaným 
v našom meste. 

Krásne ceny tomboly a ušľachtilý cieľ lákali účastní-
kov plesu na nákup tombolových lístkov už od začiat-
ku akcie. Výťažok z tomboly v celkovej hodnote 670 € 
združenie darovalo miestnym materským školám rov-
nakým dielom. 

Dôležitým prvkom pri hodnotení kvality plesu je 
účasť na tanečnom parkete, ktorý rozhodne nezíval 
„prázdnotou“. Na prípravu plesu bolo vynaložené ob-
rovské úsilie, takže všetko prebehlo hladko. S radosťou 
spomíname na vydarenú a dobrú noc a už teraz sa teší-
me na našu ďalšiu udalosť.                   Zoltán Oslanec
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Kiskőrösön a naszvadiak
Az United Nesvady-Naszvad hokicsapatunk részt vett a 

2022. márciusában megrendezett Classic Winter 2022 Jégko-
rong Tornán, melyre testvérvárosunkban, Kiskőrösön került 
sor. 

Az eseményen 10 csapat, abból 5 erdélyi, 2 szlovákiai, 1 
szerbiai és 2 magyar, mérte össze erejét. A résztvevők 2 cso-
portban küzdöttek meg egymással körmérkőzéses rendszer-
ben, amely végén 2-2 bajnokot és helyezettet hirdettek. Két 
szoros mérkőzés után, egy egyértelmű vereséget szenvedett 
a csapatunk a Csíkszereda „öregfiúitól”, mint régi MOL Liga 
játékosoktól. Az utolsó meccsre, hibáinkból tanulva egy szép 
játékot hoztunk és 8:3-as nyereséggel zártuk a tornát. 

A csapat hozzáállása egy fair play díjjal volt jutalmazva, 
miközben a torna legjobb csatára is a mi csapatunkból tűnt ki 
– Martin Petro. A kupára készített új dresszeink így méltókép-
pen tudták képviselni városunk színeit és hírnevét. A jövő évi, 
10. évadot már most nagyon várjuk.

Oslanec Zoltán

www.novumnaswod.sk

Társasági rovat
Spoločenská rubrika

ELTÁVOZTAK KÖZÜLÜNK
OPUSTILI NÁS

December
Mária Hengericsová, rod.Szépeová (79)

Štefan Barkoci (70)
Január

Valéria Kovácsová, rod. Čontošová (70)
Tibor Cucor (64)

Adorján Keszan (68)
Pavol Barkóczi (81)

Mária Babiczová, rod. Lukacsovicsová (86)
Anna Tóthová, rod. Pastoreková (68)

Juliana Kelemenová, rod. Virágová (82)
Jozef Kelemen (75)

Alžbeta Nagyová, rod. Tóthová (64)
Február

Štefan Jakubec (62)
Jozef Živčák (72)

Rozália Némethová, rod. Harisová (71)
Alojzia Zelenáková, rod. Nagyová (90)

Március - Marec
Helena Kovácsová, rod. Kelemenová (78)

František Asztalos (86)
 Április - Apríl

Jozef Dobosi (60)
Júlia Dibúzová, rod. Kovačičová (86)
Veronika Dobosiová, rod. Valová (91)

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
SĽÚBILI SI VERNOSŤ

December
Július Horváth – Tímea Soltészová

Felső sor: Nikolas Starovič, Martin Petro, Ivan Kočkovič, Peter Tóth, Gab-
riel Balog, Kelemen Ondrej, Dušan Asztalos.

Alsó sor: Miroslav Masaryk, Roderik Gajdáč, Tibor Horváth, Zoltán Os-
lanec, Luboš Borka, Kelemen Dominik.

A napokban ünnepli 70. születésnapját drága édesanyánk, nagymama, 
testvér, özv. Márton Sándorné, szül. Polerecky Magdaléna, naszvadi lakos. 

E szép ünnep alkalmából kívánunk neki sok erőt,  
egészséget és még sok boldog születésnapot!


