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Novum Naswod

Mindenkit érint – Týka sa to každého
Beszámoló a 46. ülésről

A 2022. április 28-ra összehívott ülésen minden képviselő és a városi hivatal érintett alkalmazottja jelen volt. Molnár Zoltán polgármester
megnyitója után Šátek Andrea hivatalvezető szokásos beszámolójából
megtudtuk, hogy a városi vagyon átruházása folyamatban van és a költségvetésbe bekerültek a korábban jóváhagyott pénzeszközök.
A képviselői hozzászólásokkal kapcsolatban elhangzott, hogy a városi hivatalban a védőmaszkok viselését megszüntették, a futballpálya
kerítése mellé további borostyánt ültetnek, az Artézi parkból eltávolították a beteg tujákat és az önkormányzat megrendelte a park felújításának
tervét, a hivatal dolgozói pedig a Föld napja alkalmából 11 facsemetét
ültettek el a Gútai út mentén.
A napirend második pontjában településünk 2021. évi zárszámadása és az auditori jelentés került terítékre. Az értékeléssel kapcsolatban
Miškovič György banki hitelfelvétel lehetőségét vetette fel településfejlesztési célból, Haris József ellenben a fürdői beruházások és telektulajdonosokkal szembeni kötelezettségek teljesítését tartja elsődlegesnek. A
polgármester elmondta, a város nem terheli le magát, ha a Thermál Nesvady Kft. is vehet fel hitelt. A következő pontban városunk kinnlevőségeit tekintették át a képviselők, majd Pinke Ivett bizottsági elnök ismertette
az idei Naszvadi Napok előkészületeit: elmondása szerint két zenekar
szereplése és számos gyermekprogram már biztosított.
Az egyéb ügyek tárgyalása során Dibusz János lakossági kérések és
észrevételek alapján javaslatot terjesztett elő az új kétnyelvű utcanévtáblák elkészítésére és lecserélésére, mint mondta, a város rangjának növelése és a lakosság, valamint a településre látogatók színvonalas tájékoztatása érdekében. A polgármester az ügy részletes megtárgyalását a
2022. októberi ülésre ígérte. A téma további hozzászólói Keszi Marianna,
Šuba Ondrej, Miškovič György és Haris József voltak. A továbbiakban
Csontos Zsanett bérleti szerződését hosszabbította meg a testület, Marko Štefan és a város között telekcserét hagyott jóvá, Kelemen Gabriella
lakásbérleti szerződését szintén megszavazta, foglalkozott Smolka Gabriella és a SOVOS Kft. telekvásárlási igényével; majd tudomásul vette a
legutóbbi nyilvános versenytárgyalás eredményét, azaz az ipari parkban
lévő telek értékesítését a HOLD Kft. részére, és az SK Naszvad kérelmét
az új öntözőrendszer telepítésének támogatására.
A tanácskozás hátralévő részében képviselői felszólalások hangzottak el. Molnár Tibor a Kis utcai lakosok kérését tolmácsolta az aszfaltburkolattal kapcsolatban, mire Kelemen Zoltán, a kisüzem igazgatója
ígéretet tett az úthibák eltávolítására. Tóth Mária a Petőfi utcai szemétlerakatok miatti lakossági panaszt adta elő, a polgármester erre reagálva
közölte, hogy a hivatal foglalkozik az üggyel. Haris József felhívta a figyelmet, hogy a termálfürdő reklámozása elégtelen és kérte az elfogadhatatlan állapot orvoslását. Pataky Erzsébet az anyalai hangosbeszélő és
közvilágítás helyzetéről érdeklődött, erre válaszolva a kisüzem vezetője
jelezte, hogy a hiányosságokat pótolták, javították. Pinke Ivett az iskolai beiratkozások adatait ismertette, Sárai Ladislav pedig megköszönte a
horgászoknak a halastó körül elvégzett munkájukat, végül Keszi Marianna kérte a rendőrséget, hogy az Imelyre és a fürdőhöz vezető utakat fokozottan ellenőrizzék. Az ülés Molnár Zoltán polgármester zárszavával
ért véget.					
Dibusz János
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Správa zo 46. zasadnutia

Zasadnutia, ktoré bolo zvolané na 28. apríl 2022, sa zúčastnili všetci
poslanci a dotknutí zamestnanci mestského úradu. Po otvorení rokovania
primátorom Zoltánom Molnárom sa slova ujala prednostka Andrea Šáteková. Z jej vystúpenia sme sa dozvedeli, že prebieha prevod majetku mesta
a schválené peňažné prostriedky sa zapracovali do mestského rozpočtu. V
súvislosti s poslaneckými interpeláciami odznelo, že v budove úradu bola
zrušená povinnosť nosenia rúšok, pozdĺž plotu futbalového ihriska bol vysadený brečtan, z Artézskeho parku sa odstránili choré tuje a projektová
dokumentácia na revitalizáciu parku bola doplnená o nové prvky zelene,
a zamestnanci mestského úrady zasadili 11 stromčekov na Gútskej ceste.
V druhom bode programu sa prerokovával záverečný účet mesta a
správa nezávislého audítora. Pri hodnotení správy Juraj Miškovič navrhol zvážiť možnosť čerpania bankového úveru na rozvoj mesta, kým Jozef
Haris zdôraznil prioritu plnenia si záväzkov voči investorom a majiteľom
pozemkov na kúpalisku. Primátor v tejto súvislosti ubezpečil poslancov, že
mesto nebude zaťažené, pretože spoločnosť Thermál Nesvady môže sama
požiadať o úver. V ďalšom bode sa poslanci oboznámili so stavom vymáhania pohľadávok mesta, potom predsedníčka kultúrnej komisie Iveta
Pinkeová informovala o prípravách na Nesvadské dni a oznámila, že vystúpenia dvoch hudobných skupín a programy pre deti sú už zabezpečené.
V rámci rôznych bodov János Dibusz na základe oslovenia zo strany
občanov predložil návrh na výmenu a výrobu nových orientačných tabúľ
s názvami ulíc, ako uviedol, v záujme zvýšenia prestíže mesta a lepšej informovanosti občanov i návštevníkov Nesvád. Primátor prisľúbil detailné prerokovanie návrhu na zasadnutí obecného zastupiteľstva v mesiaci
október. K téme vystúpili aj ďalší: Marianna Kesziová, Ondrej Šuba, Juraj
Miškovič a Jozef Haris. V ďalšom priebehu plénum predĺžilo zmluvu o
nájme nebytových priestorov pre Žanetu Csontosovú, schválilo zámenu
pozemkov medzi ŠM a mestom a odhlasovalo zmluvu o nájme mestského
bytu pre Gabrielu Kelemenovú; ďalej sa zastupiteľstvo zaoberalo žiadosťami o Gabriely Smolkovej a spoločnosti SOVOS o kúpu nehnuteľností z
majetku mesta, vzalo na vedomie výsledok verejnej obchodnej súťaže, tj.
predaj pozemku v priemyselnom parku pre HOLD, spol. s r. o. a žiadosť ŠK
Nesvady o finančnú podporu na realizáciu zavlažovacieho sytému hracej
plochy na futbalovom ihrisku.
V ostatnej časti rokovania odzneli interpelácie poslancov. Tibor Molnár tlmočil žiadosť obyvateľov Malej ulice súvisiacu s kvalitou asfaltovania, na ktorú reagoval riaditeľ VPS Nesvady Zoltán Kelemen s prísľubom
opravy. Mária Tóthová informovala o sťažnosti kvôli čiernej skládke smetí
na Petőfiho ulici, primátor vo svojej odpovedi uviedol, že mestský úrad
už rieši túto záležitosť. Jozef Haris upozornil na nedostatočnú propagáciu
termálneho kúpaliska a žiadal nápravu tohto neprijateľného stavu. Alžbeta
Patakyová položila otázku o stave verejného rozhlasu a verejného osvetlenia v mestskej časti Aňala, na ktorú riaditeľ VPS Nesvady odpovedal , že
poruchy boli odstránené. Ivett Pinkeová podala správu o zápise do škôl,
Ladislav Sárai sa poďakoval rybárom za účasť na brigáde pri miestnom štrkovisku a Marianna Kesziová požiadala mestskú políciu o zvýšenú kontrolu cesty na Imeľ a okolia kúpaliska.
Zasadnutie sa skončilo záverečným slovom primátora Zoltána Molnára.				
Preklad: Zoltán Takács
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Správa zo 47. zasadnutia

Az ülésre 2022. május 26-án került sor. Molnár Zoltán polgármester megnyitójában megállapította, hogy tizenegy képviselő jelent
meg, Pataky Erzsébet egészségi okok miatt maradt távol. A napirend
elején Šátek Andrea hivatalvezető értékelte az előző ülés feladatainak
teljesítését. Elmondta, hogy sikeresen lezajlott a májusfaállítás, a Kis
utca útburkolatát a csatornázás befejezése után javítják majd ki, az
óvodai férőhelyek kimutatását a képviselők megkapták, a fürdőnket
jelölő és reklámozó táblák elhelyezésére vonatkozó javaslatot továbbították az útfelügyelőségnek, a tűzoltószertár mellett elkészült a városi
címert ábrázoló virágágyás és a csatornahálózat és a szennyvíztisztító
bővítésére benyújtott pályázatunk sikeres lett. A virágágyással kapcsolatban Zuberová Mária a virágok öntözése és a járda karbantartás felől
érdeklődött, míg a napirendi pont részeként a már megszokott módon
Daráž Árpád rendőrparancsnok értékelte városunk közrendjét.
A második pontban az önkormányzat költségvetésének első negyedévi adatait tekintették át a képviselők. Haris József a jelenlegi
helyzetet és egy esetleges csődveszélyt figyelembe véve javasolta, hogy
az önkormányzat pénzeszközeit több bankban helyezzék el.
Az ülés harmadik pontjában különféle ügyekről határozott a testület. A Kreatív Nők nevű csoport kérvényét nem lakás célú helyiségek bérbe vételére az egészségügyi központ épületében a pénzügyi
bizottság javaslatára egy euró jelképes összegért jóváhagyta, akárcsak
a Novum Naszwod Polgári Társulás városi földterület bérlésére vonatkozó beadványát emlékmű megépítése céljából a Csemadok-klub
előtti területen.
A továbbiakban a képviselők jóváhagyták még a Yokla Kft. ingatlanbérlés céljából benyújtott kérvényét az Újvári út 31. és 33. sz.
ingatlanra, egy ingatlancserét a város és Marko Štefan között, egy jelzálog-szerződést a Nyugat-szlovákiai Vízművek javára, az ipari parkban levő telek eladásáról szóló nyilvános versenytárgyalást, ahol az ingatlan árát Kelemen Zoltán, illetve Miškovič György javaslatára10,50
euróban állapították meg. Utána a városrendezést szabályozó 2022/2.
sz. önkormányzati rendelet harmadik módosítását, majd Naszvad
Város Gazdasági és Szociális Fejlesztési Programját szavazták meg a
képviselők a 2021-2027 közötti időszakra. Végül a naszvadi plébánia
kérésére a testület 15 000 eurós anyagi támogatást hagyott jóvá a Szent
József templom homlokzatának javítására.
A tanácskozás végén a képviselők hozzászólásai következtek:
Dibusz János tájékoztatta a testületet, hogy a képviselők teljesítették
a 357/2004 sz. törvény által előírt kötelezettségüket, ezután Miškovič György hívta fel a figyelmet, hogy a fürdőbe vezető út mentén 14
facsemete kiszáradt, ezeket pótolni kell, mire a polgármester jelezte,
hogy az illetékeseket felszólítja a hiányosságok eltávolítására. Haris
József a Thermál Nesvady Kft. alaptőkéjének emelését javasolta a költségvetés tételeinek átcsoportosításáva, Miškovič György az őszi önkormányzati választással járó felelősségre figyelmeztette a lakosságot,
majd ismét a polgármester vette át a szót és tájékoztatta a plénumot és
a tv-nézőket, hogy városunk 20 millió eurót nyert a csatornahálózat
megépítésére.
A ülés végén Molnár Zoltán polgármester megköszönte a jelenlevők tevékeny részvételét, a tv-nézők figyelmét és bezárta a 47. testületi
ülést.					
Dibusz János

Rokovanie sa uskutočnilo 26. mája 2022. Primátor Zoltán Molnár
skonštatoval prítomnosť jedenástich poslancov, Alžbeta Patakyová sa
nemohla zúčastniť zo zdravotných dôvodov. Na začiatku programu
prednostka Andrea Šáteková zhodnotila plnenie úloh a uznesení z
predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva. Uviedla, že
stavanie mája prebehlo úspešne, asfaltovú vrstvu na Malej ulici opravia po ukončení kanalizácie, poslancom poskytli sľúbenú informáciu o kapacite materských škôl, návrh na rozmiestnenie orientačných
a reklamných tabúľ termálneho kúpaliska bol doručený Slovenskej
správe ciest, pri hasičskej zbrojnici dokončili kvetinový záhon s vyobrazením veľkorozmerného erbu Nesvád a projekt s názvom Nesvady
– rozšírenie kanalizácie a čističky opadových vôd bol úspešný. V súvislosti so záhonom sa Mária Zuberová pýtala na polievanie a údržbu
chodníkov, a súčasťou tohto bodu programu bola aj obvyklá správa
o činnosti mestskej polície podaná náčelníkom Árpádom Darážom.
V druhom bode si poslanci prezreli vývoj mestského rozpočtu za prvý štvrťrok 2022. Jozef Haris so zreteľom na súčasnú situáciu a prípadnú hrozbu bankrotu navrhol, aby finančné prostriedky
samosprávy sa uložili do viacerých bánk.
V treťom bode zasadnutia plénum prijalo uznesenia v rôznych veciach: podporilo žiadosť skupiny Kreatívne ženy o nájom nebytového priestoru a na návrh finančnej komisie im prenajalo miestnosť v budove zdravotného strediska za symbolické jedno euro, ako
i žiadosť občianskeho združenia Novum Naswod o prenájom mestského priestranstva pred klubom Csemadok za účelom postavenia
pamätníka.
Poslanci v ďalšom priebehu schválili žiadosť spoločnosti Yokla o prenájom nehnuteľností na Novozámockej ceste 31 a 33,
zámenu nehnuteľnosti medzi mestom a Štefanom Markom, zápis
vecného bremena v prospech Západosloslovenskej vodárenskej spoločnosti, vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na pozemok v priemyselnom areáli, keď minimálnu cenu nehnuteľnosti na návrh Zoltána
Kelemena, resp. Juraja Miškoviča stanovili vo výške 10,50 eura. Potom
odhlasovali tretiu zmenu všeobecne záväzného nariadenia č. 2022/2 o
vyhlásení záväzných častí územného plánu, schválili Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nesvady na roky 2021 až 2027
a na žiadosť nesvadskej farnosti vyčlenili z rozpočtu mesta finančnú
podporu vo výške 15 000 eur na opravu fasády kostola svätého Jozefa.
V závere rokovania v rámci všeobecnej rozpravy prišli na rad
interpelácie poslancov. János Dibusz informoval prítomných o tom,
že poslanci si splnili povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 357/2004, po
ňom Juraj Miškovič upozornil na 14 vyschnutých stromov pri ceste
na kúpalisko; primátor vyzve kompetentných, aby stromy nahradili.
Jozef Haris hovoril o potrebe navýšiť základné imanie spoločnosti
Thermál Nesvady, Juraj Miškovič, pripomenúc jesenné voľby do samospráv obcí a miest, zdôraznil dôležitosť zodpovedného prístupu
a v závere vystúpil opäť primátor s informáciou, že mesto získalo 20
miliónov eur na dostavbu kanalizácie.
Na konci zasadnutia sa primátor Zoltán Molnár poďakoval
prítomným za aktívnu účasť, divákom Nesvadskej TV za pozornosť
a ukončil 47. zasadnutie nesvadského mestského zastupiteľstva.
Preklad: Zoltán Takács
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Az önkormányzat szemszögéből

Tisztelt naszvadiak,
Két hónap elteltével szeretném önöket tájékoztatni
a városunkban történt eseményekről, a jelenleg folyamatban lévő beruházásokról, fejlesztésekről.
Közel háromezer virág szépíti a városunkat
Az előző cikkemben beszámoltam arról, hogy pályázati forrásból sikerült egy elektromos meghajtású,
kisméretű teherautót vásárolnunk, amely időközben
megérkezett. Ennek a gépjárműnek a segítségével
könnyebben és hatékonyabban tudjuk majd frissíteni és portalanítani az utainkat és a járdáinkat. Erről a
teherautóról öntözzük a városban kialakított új virágágyasokat, amelyekbe az elmúlt hetekben közel háromezer virágot ültettünk ki.
Külön említést érdemel a tűzoltószertár melletti
virágágyas, amely városunk címerét ábrázolja. A mellette lévő tájékoztatótáblán a hozzánk látogató turisták
elolvashatják és megismerhetik városunk címerének
történetét.
Megújul a városháza és a katolikus templom
A kivitelező céggel kötött szerződés értelmében a
városházát, mint építkezési területet átadtuk, így hamarosan elkezdődhetnek a felújítási munkálatok. Ez a
beruházás 875.000 eurós pályázati forrásból és az önkormányzat 5%-os önrészéből valósul meg.
Június elején elkezdődtek a munkálatok a római
katolikus templom külsejének felújításán, ami közel
78.000 euróba kerül majd. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. templomfelújítási programjából az egyház közel
38.000 euró támogatást kapott. Az önkormányzat erre
a célra 15.000 euró támogatást hagyott jóvá, a hiányzó
összeget az egyház önrészből és a hívek adományaiból
kívánja fedezni.
Alakul a csatornahálózat és lesz pumptrack pálya
Jelentős előrelépés történt a csatornahálózat és a
szennyvíztisztító állomás megépítésének ügyében. A
környezetvédelmi minisztérium pozitívan bírálta el a
Nyugat-szlovákiai Vízművek kérelmét, és erre a célra
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jóváhagyta a közel 20 millió eurós uniós támogatást.
Jelenleg a közbeszerzés folyik. Izgatottan várjuk a végeredményt és bízok benne, hogy legközelebb már bővebb információkkal szolgálhatok a lakosság számára.
A bérlakások melletti területen pumptrack pálya
fog épülni, amely minden korosztály számára aktív
mozgás- és sportolási lehetőségeket kínál majd. Ezt a
közel 60 ezer eurós beruházást önerőből, a város költségvetéséből valósítjuk meg.
A Hurban utcai Óvodában a nyár folyamán felújítjuk a vízvezetékeket, a szociális helységeket, így szeptemberben az ovisokat egy megújult környezet várja
majd.
1 milliós pályázat a hulladékhasznosítóra
Június 15-én egy pályázatot nyújtottunk be a környezetvédelmi minisztériumba egy hulladékhasznosító létesítmény kialakítására egy közel kéthektáros területen, a Ferplast és a temető közötti részen. Sikeres
elbírálás esetén ennek a beruházásnak az értéke közel
1 millió euró lesz.

A termálfürdőtől egészen a belvárosig a járda mentén új, betonból készült szemétkosarak kerülnek elhelyezésre.
Szeptemberben Naszvadi Napok
Folyamatosan dolgozunk a szeptemberben megrendezésre kerülő Naszvadi Napok szervezésén. A
rendezvényre benyújtott pályázatunk sikeres volt, így
idén is színes programot lesz lehetőségünk kínálni a
naszvadiaknak, a vendégeinknek és az idelátogatóknak is.
Köszönöm a terveink megvalósításához nyújtott
segítséget. A fejlesztési munkálatok folytatódnak.
Molnár Zoltán,
Naszvad polgármestere
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Z pohľadu samosprávy
prebieha verejné obstarávanie. Z konečného výsledku
sme nadšení a teším sa, že nabudúce poskytnem verejnosti viac informácií.
V oblasti pri nájomných bytoch bude vybudovaná
pumptracková dráha, ktorá ponúkne možnosti aktívneho pohybu a športu pre všetky vekové kategórie.
Túto investíciu za takmer 60-tisíc eur realizujeme z
vlastného rozpočtu.
V Materskej škole na Hurbanovej ulici cez leto zrekonštruujeme vodovod a sociálne zariadenia, takže v
septembri bude čakať škôlkárov vynovené prostredie.
Vážení Nesvadčania,
Po dvoch mesiacoch by som vás rád informoval o
udalostiach, ktoré sa udiali v našom meste, o prebiehajúcich investíciách a rozvoji.
Naše mesto skrášľuje takmer tritisíc kvetov
Vo svojom predchádzajúcom článku som informoval, že sa nám podarilo kúpiť malé komunálne elektrické vozidlo z nenávratného finančné príspevku, ktoré
k nám už aj dorazilo. S týmto vozidlom budeme môcť
jednoduchšie a efektívnejšie osviežiť a odprášiť naše
cesty a chodníky. Z tohto vozidla polievame v meste aj
nové záhony, do ktorých sme za posledné týždne vysadili takmer tri tisícky kvetov.
Za zmienku stojí najmä kvetinový záhon pri hasičskej zbrojnici, na ktorom je vyobrazený erb nášho
mesta. Pri záhone sme osadili informačnú tabuľu, na
ktorej si môžu turisti viac prečítať a dozvedieť o histórii
erbu nášho mesta.
Radnica a katolícky kostol sa čoskoro dočkajú
rekonštrukcie
Na základe zmluvy so stavebnou firmou bola budova mestského úradu odovzdaná ako stavenisko, takže
rekonštrukčné práce už čoskoro môžu začať. Táto
investícia bude financovaná z eurofondov vo výške
875.000 eur a samospráva zaplatí 5%-nú spoluúčasť.
Začiatkom júna sa začali práce na rekonštrukcii exteriéru rímskokatolíckeho kostola, ktorá bude stáť takmer 78-tisíc eur. Cirkev získala dotáciu takmer 38.000
eur z programu obnovy kostolov od Správcu fondu Gábora Bethlena s.r.o.. Samospráva na tento účel schválila
dotáciu 15-tisíc eur, chýbajúcu sumu mieni cirkev dofinancovať z vlastných zdrojov a z darov veriacich.
Vybuduje sa kanalizačná sieť a bude pumptracková
dráha
Výrazný pokrok sa dosiahol vo výstavbe kanalizačnej siete a čističky odpadových vôd. Ministerstvo
životného prostredia kladne posúdilo žiadosť Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a na tento účel
schválilo 20 miliónov eur z eurofondov. V súčasnosti

Projekt za milión na recykláciu odpadu
Ministerstvu životného prostredia sme dňa 15. júna
odovzdali projekt na výstavbu zariadenia na recykláciu
odpadu na ploche takmer dvoch hektárov medzi firmou Ferplast a cintorínom. V prípade úspechu sa hodnota tejto investície bude blížiť k jednému miliónu eur.
Nové betónové smetné koše budú umiestnené pri
chodníku od termálneho kúpaliska až do centra mesta.
V septembri Nesvadské dni
Neustále pracujeme na organizovaní Nesvadských
dní, ktoré sa uskutočnia v septembri. Náš projekt na
podujatie bol úspešný, takže aj tento rok budeme mať
možnosť ponúknuť Nesvadčanom, našim hosťom a návštevníkom pestrý program.
Ďakujeme za pomoc pri realizácii našich plánov.
Rozvojové aktivity pokračujú.
Zoltán Molnár,
primátor mesta Nesvady
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Pre dušu

70. výročie evanjelického chrámu

Dňa 22. mája 2022 sme si pripomínali 75. výročie príchodu Slovákov – evanjelikov z Kiskőrösu, Dunaegyházy,
Békešskej Čaby a okolia do Nesvád.
Na slávnostných službách Božích odznela aj história
evanjelického zboru, ktorý bol založený krátko po presídlení, keď sa veriaci zorganizovali a začali stretávať najprv
v štátnej škole. Aj Evanjelická cirkev sa im snažila pomôcť
vo vytvorení presídleneckého zboru. Poslala sem prvého
farára Štefana Chvosteka, ktorý spísal zoznam presídlených rodín a začal ich zhromažďovať na služby Božie.
V roku 1948 bol do zboru ustanovený mladý 26-ročný
farár Ján Kuciaň, ktorý sa s veľkou horlivosťou ujal práce

medzi presídlenými evanjelikmi. Urobil prvé kroky k získaniu fary. Išlo o budovu, z ktorej sa v roku 1949 odsťahoval lekár. Následne bola posvätená na cirkevné účely. Zároveň prebiehala v cirkvi zbierka na stavbu presídleneckých
chrámov. Túžba postaviť si chrám v Nesvadoch bola veľmi
veľká, čomu veriaci podriadili celú prácu v zbore. Okrem
práce s deťmi, mládežou, spevokolom, sa konali mnohé
biblické a modlitebné hodiny pre dospelých, vnútromisijné a evanjelizačné podujatia. Prebúdzajúci sa zbor navští-

6

vili aj biskupi zo zahraničia, ktorí jednak priniesli výnosy
finančných zbierok, ale aj povzbudzujúce slová: „Pričiňte sa
a stavajte! Dúfajte! Nebojte sa prekážok, s Božou pomocou
postavíme chrámy Božie!“
Tak sa aj stalo. Keď im Osídľovací úrad pridelil stavebný
pozemok, členovia zboru najskôr zbúrali starý dom a pozemok vyčistili. Návrh na výstavbu presídleneckého chrámu vypracoval architekt Emil Belluš a podľa tejto predlohy
sa v roku 1950 pustili do práce. Základný kameň posvätili
dňa 19. novembra 1950 a po roku usilovnej práce bol chrám
Boží dokončený a posvätený dňa 16. decembra 1951.
Nakoľko sme sa v decembri 2021 pre pandémiu stretávali
iba v obmedzenom počte, rozhodli sme sa slávnosť 70.
výročia posvätenia chrámu spojiť so 75. výročím presídlenia
a založenia zboru. Dňa 22. mája sme si obe udalosti
pripomenuli slávnostnými službami Božími, na ktorých
kázal biskup Západného dištriktu Ján Hroboň, veriacim
sa prihovoril evanjelický farár z Kiskőrösu Kecskeméty
Pál a primátor mesta Nesvady Zoltán Molnár. Bohoslužby
a liturgiu viedla domáca farárka Mária Popičová. V rámci
programu vystúpili deti z detskej besiedky i spevokol
Agapé. Pozvanie prijali aj mnohí ďalší hostia, s ktorými
sme pobudli na slávnostnom obede v areály kostola, pri
kultúrnom programe v podaní kapely Veselá Muzika.
Dnes, keď je náš kostol vyhlásený za národnú kultúrnu
pamiatku si prajeme, aby táto budova, ktorú nám postavili
naši rodičia a starí rodičia, bola priestorom, kde sa budeme
s radosťou stretávať pri Božom slove a sviatostiach. Prajeme si, aby sme v ňom tvorili spoločenstvo veriacich v Ježiša
Krista. Aby sme počúvali Božie slovo a posilňovali sa vo
viere, aby sme sa podopierali a povzbudzovali v ťažkostiach, aby sme si pomáhali navzájom a modlili sa jedni za
druhých. Nech je pre nás ostrovom pokoja a miestom Božej
lásky, kde si nás nebeský Otec zhromažďuje pod svoje krídla a vždy, keď prídeme, si nás nanovo pritúli k sebe a povie:
„Milujem ťa, syn môj, dcéra moja, vitaj doma!“
Mgr. Mária Popičová
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Zene-Barátság Fesztivál

A Zene-Barátság Fesztivált sok-sok évtizeddel ezelőtt Szabó József és az akkor működő, általa vezetett
Szőnyi Citerazenekar álmodta meg és szervezte meg
éveken keresztül. A szervezést később a Szőnyi Kultúrális egyesület vette át. Immár több mint 10 éve a
rendezvény házigazdája a Duna Népdalkör lett.
Az április huszonhatodikához legközelebb eső vasárnap mindig a népdalokról, a népzenéről szól Szőnyben. A Zene-Barátság népzenei gála a Komáromi Napok
egyik nyitóprogramja. A rendezvény az idén elmaradt,
azonban a szőnyi találkozót ennek ellenére megtartot-

Novum Naswod

ták a Petőfi Sándor müvelődési házban, a megszokottól
kicsit eltérően. Átalakult Zene-Barátságos találkozássá,
nem nézőtérhez, színpadi műsorhoz, hanem asztalokhoz ültették a csoportokat, s azonnal beszélgetni kezdtek, régi ismerősként köszöntötték egymást. Közelebb
hozta a környezet egymáshoz az embereket, a zenélés is
inkább tűnt együtt zenélésnek mint műsornak.
Hogy a tálálkozó létrejöhetett, nagyon nagy köszönet illeti Nyikus Annát, a Szőnyi Petőfi Sándor Művelődési ház vezetőjét, aki minden évben biztosítja a rendezvény helyszínét. 			
Gál Mária

Mécs László ismét Ipolyságon járt
Mécs László, a neves papköltő a két világháború
között többször is személyesen látogatott városunkba,
hogy saját maga által előadott verseivel lenyűgözze közönségét.
Az 1930-as években egymást érték szavalókörútjai
mind itthon, Magyarországon és Erdélyben, de külföldi előadásain is elképesztő sikereket aratott. Mécs
László együtt érzett a társadalom legszegényebbjeivel,
a munkanélküli, sok gyermekes családokkal. Sikersorozatát derékba törte a második világháború, illetve a
kommunista hatalomátvétel. Versei nem jelenhettek
meg, 1953-ban hamis vádak alapján letartóztatták.
Kiszabadulása után hosszú ideig volt Óbudán káplán,
majd 1961-ben Pannonhalmára vonult vissza, az idős
papok szociális otthonának lakója lett, amit a költő
„Szent Csoszogdának” nevezett. Itt hunyt el 1978-ban.
A közelmúltban ismét köztünk volt Mécs László.
A naszvadi Mécsvirág Irodalmi Kör jóvoltából, akik
2022. április 28-án látogattak el városunkba, hogy bemutassák a költő életútját és verseit összefoglaló műsorukat. A Vadócba rózsát oltok... című összeállítást
Vecsey Lajos rendezte. Összeállításukkal Mécs László
költői nagyságát hivatottak bemutani.
„Most konferenciáznak a nagy szélhámosok,
hogy csírában megöljék, mi újra él, mozog...
S míg lakomákon dőzsöl, ki milliókat ölt:
vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld!“
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Az igényesen összeállított műsor a költő verseit
kötetei megjelenésének időrendi sorrendjében mutatta be. A szavalatok között felvezető szöveg hangzott
el, ami által betekintést nyerhetett a közönség a költő
életútjába, irodalmi munkásságába. Ezáltal kaphattunk
képet a kor eszmei világáról, politikai és történelmi
eseményeiről.
A szavalatok magáról a költőről, s a hazaszeretetről, hitről, humanizmusról szóltak. Két fiatal tehetség,
Asztalos Luca és Bencsik Bernadett gyönyörű énekével
tette színesebbé az előadást.
Mécs László Fényt hagyni magunk után című versében így ír:
„Az élet örök búcsúzás.
Ó, bár csak tudnánk távozáskor
fényt hagyni, mint a Messiás,
belészeretni a szívekbe,
apostolokba, mártírokba,
hogy átadják a századoknak,
a századok az ezredeknek!
Fényt hagyni, mint a Messiás!“
A Mécsvirág Irodalmi Körnek fellépésével és töretlen lelkesedésével, amivel a magyar kultúrát, Mécs
László emlékét viszi tovább, sikerült fényt hagyni az
emberek lelkében. Nagy kár, hogy oly sokan megfosztották magukat ettől a csodálatos élménytől.
Hajdú Andrea
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Petőfi irodalmi est Naszvadon
Naszvadon április 22-én zenés irodalmi esttel örvendeztette meg a szépszámú közönséget a Mécsvirág
Irodalmi Kör és a Viza citerazenekar.
Ezzel az összeállítással megemlékeztek a Magyar
költészet napjáról, amit 1964 óta ünnepel a magyarság.
Tisztelegtek továbbá Petőfi Sándor előtt közelgő 200.
születésnapja alkalmából.
A szebbnél-szebb, ismert és kevésbé ismert versek
és a megzenésített versek meghatották a közönséget.
Az egyik legismertebb megzenésített verset a Távolból
címűt az előadás végén a szereplőkkel együtt énekelték
a nézők.
A programot követően került sor Oriskó Norbert,
a Természet vadvirága című könyvének bemutatására,
ami a közelgő évforduló alkalmából íródott.
A Galántán élő informatikus, író, újságíró, aki megszállott Petőfi rajongó, bebizonyította, hogy lehet még
újat mondani, írni Petőfi Sándorról.
A sok korlátozás után a kultúrára éhes közönség

nagy örömmel fogadta a műsort, a könyv iránt is nagy
volt az érdeklődés. Oriskó Norbert nagyra értékelte a
Csemadok Naszvadi Alapszervezete mellett működő
Mécsvirág Irodalmi Kör tevékenységét és az ötletet,
hogy egy színvonalas műsorral kötötték egybe a könyvbemutatóját. 			
Csontos Erzsébet

Májusfa-állítás a Tájház udvarán
A májusfa a fiatalság, az újjászületés és a szerelem
szimbóluma. Jakab-fának is nevezik, mivel Szent Jakab vértanú napján állítják. A szép népszokásról a 15.
századból valók az első feljegyzések, ám ennél valószínűleg sokkal régebbre nyúlik vissza a története. A
hagyomány szerint a májusfát április 30-ról május 1-re
virradóra, az éj leple alatt vagy kora hajnalban díszítették. Voltak kisebbek és nagyobbak is, de általában
mindegyikre színes szalagokat kötöztek.
A májusfaállítás az udvarlási szándék kifejezésére
szolgált. Csoportba verődve érkeztek a fiatal legények
a lányos ház elé, közös erővel cipeltek a helyszínre egy
magasabb fát, melyet csaknem teljesen lombtalanítottak, és beástak a földbe. Volt, hogy a kerítéshez rögzítették, hogy ne dőljön el. Tarka szalagok mellett finom
csemegékkel dekorálták a házban lakó lánynak. Így készült el a májusfa. Kora gyermekkorom idejéből még

bennem is élnek emlékek a májusfaállításról. Akkoriban még megbeszélték a falusi asszonyok, hogy melyik
lánynak állítottak fát, vajon ki állíthatta, mert hát mindez titokban, az éjszaka sötétjének a takarásában történt.
Találgatták, vajon melyik legény melyik lányos háznál
serénykedett a májfaállítással, és én mint kislány nagyon szerettem hallgatni ezeket a beszélgetéseket.
Mára ez már leegyszerűsödött, a hagyományokat valamelyest felelevenítve a naszvadi nyugdíjasklub
tagjainak köszönhetően minden évben visszaemlékezhetünk eme szép májusi népszokásra. Zenével kísért
nótaszóval vonultak be a Tájház udvarára a szereplők,
a kezükben tartott szalagokkal szépen feldíszítették az
addigra odakészített fát. Következett a nyugdíjasklub
örökifjú férfiainak a mutatványa, felállították és rögzítették a feldíszített fát.
Kultúrműsorral folytatódott a délutáni program.
Felléptek a helyi alapiskolák diákjai, a helyi Csemadok,
a Matica slovenská valamint a nyugdíjasklub énekcsoportja.
Az esemény elmaradhatatlan velejárója, már szinte
védjegye a gulyás és a fánk felszolgálása és természetesen az elfogyasztása. Szomjunkat is volt mivel oltani,
mivel a rendezvény szervezői, a nyugdíjasklub tagjai nagyon aktívak voltak, már ami a borkínálást illeti.
Az est népmulatsággal folytatódott, melyhez a talpalávalót a Régi Csibészek zenekar szolgáltatta.
Gál Mária
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Pettyemesek a Csoóri fesztiválon
A Csoóri Sándor Népművészeti Fesztivál eddig sohasem látott, a Kárpát-medence harminc helyszínén
egyidőben, azonos programpontokkal megvalósuló
nagyszabású rendezvény. A fesztivál célja, hogy a nagy
nyilvánosság előtt megmutassa az öt évvel ezelőtt elindult Csoóri Sándor Program eredményeit, a népművészeti mozgalom kiemelkedően magas színvonalát,
résztvevőinek sokaságát.
Június 11-én, Csíkszeredától Körmendig, a Kárpát-medence harminc helyszínén, azonos időpontban,
sok ezer népviseletbe öltözött néptáncos táncolt, énekelt egyszerre. A révkomáromi helyszínen a Pettyem

néptánccsoport tagjai is csatlakoztak a kezdeményezéshez.
A református templomban tartott istentisztelet
után több száz, népviseletbe öltözött néptáncos (mi
magyarbődi népviseletetben voltunk) felvonult Komárom központjában, majd a Klapka téren bemutattuk
tánc- és énektudásunkat. A közös ének után, melybe
„besegített“ Korpás Éva népdalénekes is, következett
az előre betanult moldvai körtánc, tánctanítás, illetve
a csallóközi szabadtánc. Jó volt részese lenni ennek az
egyedülálló, csodálatos népművészeti rendezvénynek.
Simonics Tibor

Az Összetartozás tüze – 1000 km-re egymástól

A nemzeti összetartozás napja az 1920-as trianoni
békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező, június 4-ére eső nemzeti emléknap, melyet 2010. május
31-én iktatott törvénybe az Országgyűlés, a törvény elfogadásával kinyilvánítva, hogy „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége
része az egységes magyar nemzetnek”. A múlt fájdalma
mellett a nemzetünket összekötő jelenünk és a jövőnk
is kiemelt figyelmet kap ezen a napon.
A
Csemadok Naszvadi Alapszervezete idén
másodszor csatlakozott az Összetartozás tüze

kezdeményezéshez – a tűznek június 4-én, pontban
20:22 perckor kellett fellobbania a Kárpát-medence
egyes településein. Mivel az adott időpontban a
Búzavirág éneklőcsoport és a Viza citerazenekar
épp Felsőszentivánon a Felvidékiek találkozóján
vendégszerepelt, a Pettyem néptánccsoport egy része
pedig a Pünkösdi Csíksomlyói búcsún vett részt – így
idén a „naszvadi tűz“ 1000 km-re egymástól lobbant
fel – Felsőszentivánon illetve Székelyföldön.
Jövőre találkozzunk június 4-én, 20:23-kor a Csemadoknál.				Simonics Tibor

Az Összetartozás tüze Felsőszentivánon...

...illetve Székelyföldön
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Felsőszentiván-Felvidékiek találkozója
Két év kényszerpihenő után, a Csemadok Naszvad
citerazenekarai valamint a Búzavirág éneklőcsoport ismét meghívást kaptak a Rákóczi Szövetség és a felsőszentiváni önkormányzat által közösen megszervezett
Felvidékiek találkozójára, június 4-nek szombatjára,
Felsőszentivánra.
Mondhatom minden résztvevő örült a meghívásnak, mindazonáltal, hogy tudtuk, hosszú és fáradtságos út áll előttünk.
Már sokadszor tettük meg ezt az utat, de mi mindig tudtuk, mi vár ránk. Hogy minket szívélyesen és
örömmel fogadnak ottani barátaink, ismerőseink, és
voltak és vannak akiket a rokonaik. De mi azt is tudtuk,
mikor térünk vissza otthonainkba. Ilyenkor jönnek elő
azok a gondolatok, vajon mit élt át az a majd százezer
magyar ember, akiket bevagoníroztak a Beneš-dekrétumoknak köszönhetően és vitték az ismeretlenbe.
Erről a kommunizmus évei alatt még beszélni sem lehetett. Mint a mesében, „szájhagyomány útján”, titokban, csendben, a négy fal között beszélgettek róla az
emberek. Édesanyám elbeszéléseiből tudtam erről, aki
mindig kihangsúlyozta – tudod kislányom először volt
a deportálás, ahová öt kilós csomagokkal vitték a farkasordító hidegben az embereket Csehországba. Aztán pedig jött a kitelepítés. Igaz oda már több vagyont
vihettek magukkal, de mai ésszel szinte felfoghatatlan
mit élhettek át azok az emberek. A másik úgymond,
forrásom az anyósom, aki a haláláig nem tudott belenyugodni, hogy kitelepítették az özvegy, süket édesapját és két testvérét, családjával negyvenkilenc októberében. Édesapját soha többé nem látta, rá tíz évre halt
meg. Ha jól tudom, Nyíregyházán van eltemetve. Őt
kérdeztem egyszer, mármint az anyósomat, miért nem
lázadtak fel, miért hagyták, hogy ezt tegyék velük, hisz
a nép volt többségben. Azt válaszolta, a háború után,
megfélelmítve, hogy mindannyiukat úgyis viszik, mindenbe beletörődtek. Volt azonban kettő, ahogy mondom kettő ember az anyósom elbeszélése szerint, akik
azt merték mondani, hogy nem. Az egyikük állítólag
beüllt az ajtófélfába, hogy ő bizony nem megy sehová.
Nem is vitték őket, hisz még én is emlékszem rájuk.
Megkérdeztem azt is, mi lett a büntetésük, azt a választ
kaptam, hogy semmi. Ezek után, még inkább nem értettem, miért nem ellenkezett a többi ember.
De ugye visszatérve a jelenbe, mert a történelem
kerekét visszafordítani nem lehet, ahogy az elején említettem, a meghívásnak eleget téve szerencsésen megérkeztünk Felsőszentivánra. Örültek a vendéglátóink,
és nem kevésbé örültünk mi is, hogy újra láthatjuk
és megölelhetjük egymást, itt-ott az érzékenyebbek
szemében még az örömkönnyek fénye is megcsillant.

A szervezők nagyon felkészültek a fogadtatásunkra,
az egy-két kupica pálinka, és a finom ebéd mindan�nyiunknak nagyon jólesett. A szokásos helyen, a faluházban és a falu vendégházában voltunk elszállásolva,
mondhatni gyönyörü vidékies környezetben.
Fekete András bevezető beszédével kezdődött a
délutáni program. Megemlékeztünk Trianon 102. évfordulójáról, egyperces néma csenddel adóztunk az elhunyt Halzl József, és Mándity István emlékének. Majd
felszólalt többek közt Csala Anita a szomszédos Csávoly
község polgármestere, valamint városunk polgármestere Molnár Zoltán. A müsor második részében népzenei
csoportok előadását szemlélhettük. Akik szerepeltek: a
Csávolyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat tánccsoportja, az Aranyág dalkör, szólót énekelt Vass Lajos, a
Gyöngyvirág Népdalkör, a Naszvadi Nyugdíjasklub, a
Viza citerazenekar, a Sústya citerazenekar és legvégül a
Búzavirág éneklőcsoport, mondhatni fergeteges sikert
aratva, nagyon szép előadást láthattunk tőlük. A müsor

végeztével, mivel ugyanezen időpontra esett a két évvel ezelőtt először megrendezett Összetartozásunk tüze
program is, meggyújtottuk, ha városunkban nem tudtuk, a felsőszentiváni faluház udvarán a mi Összetartozásunk tüzét.
Az est folyamán még fellépett a Rajkó zenekar és
táncosai, és a legvégén a Seres Brothers szórakoztatta
a közönséget.
Másnap kellemes volt az ébredés és fájó a búcsú.
Örültünk, hogy Felsőszentivánon lehettünk, hogy
együtt beszélgethettünk, szórakozhattunk. De nekünk
megadatott az az öröm, hogy hazatérhettünk. Dallal
búcsúztunk vendéglátóinktól, melynek utolsó sora így
szól „Várunk mi is benneteket, sok-sok szeretettel!”.
Ennek a sornak állíthatom, minden szava, minden betüje igaz, és nem csak a magam nevében mondom ezt.
Tehát még egyszer: „Várunk mi is benneteket sok-sok
szeretettel!”
Gál Mária
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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.

Az Orpheus zenekar 30 éve
1970-et írunk, amikor még a katolikus templom
mögötti iskolában folyt a tanítás és még állt a 9. B
osztály, amely a Tesco építésének idején, gondatlanság miatt dőlt össze, s ezzel megszűnt a sokak
számára emlékezetes Alma Mater egyik legrégebbi
épülete, amelyben sok gyermek sajátíthatta el a tudás alapjait. Ez a fáradtolajjal kezelt padlójú helyiség
szolgált a kisebb iskolai rendezvényeknek is, amikor
a padokat, székeket egy helyre rakták, így kisebb bálterem alakult ki, ahol a szavalóversenyeken túl teadélutánokat is szerveztek az éppen szolgálatban lévő
tanítók. Így kötődik a 9. B osztályterem az Orpheus
zenekarhoz, illetve annak előzenekarához.
Köztudott volt akkoriban, sokunk számára szép
emlékként, hogy a zeneoktatás magas szinten tartása révén az iskolának volt énekkara, citerazenekara,
mandolinzenekara és a 70-es évek elején alakult egy
tánczenekara is, talán elsőként az iskola töténelmében. Az alapító tagok, Haris Árpád, Csontos Gyula, Nagy István, mindhárman a 9. osztályba jártak,
Nagy Ottó 8. osztályos tanuló volt, és a legfiatalabb
Nagy Sándor, István öccse, pedig a 7. osztályt látogatta. A zenekarban, már nem alapiskolásként, Maráz László is játszott, őt is, mint Haris Árpit, Árpi
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bátyja, Haris József tanította éppen gitározni. Így, bár
három évvel idősebb volt a srácoknál, megtalálta helyét az iskolazenekarban. Hogy kinek az ötlete alapján
nevezték el a csapatot Vénusz zenekarnak, erre nem
derült fény. Ezzel kezdődik az Orpheus 30 éves történelme. A történetet Haris Árpád, a zenekar dobosa
mesélte el, aki egyedüliként ott volt az alapításnál és
a megszűnés idején is, és aki csak a két év sorkatonai
szolgálat idejére vált meg a zenekartól, s aki részletes feljegyzéseket készített a zenekar életéről, minek
köszönhetően szinte hibátlanul a kedves olvasó elé
tárulhatnak a történtek.
A Vénusz zenekar tagjai Haris Árpi dobos, Csontos Gyula gitáros, később basszeros, Nagy István harmonika, később billenytűs, Nagy Ottó gitáros, Nagy
Sanyi szaxofonos és Maráz László gitáros voltak.
Ebben a felállásban játszottak iskolabálokat, majálisokat, teadélutánokat, de fiatal koruk ellenére már
lakodalmakban is szolgáltatták a talpalávalót. A feljegyzésekből az is kiderült, hogy a legsikeresebb zeneszámok, amelyeket egyes alkalommal többször is
eljátszottak, az Illés együttes Sárika és az Újra itt van
című slágerei voltak. A fellépésekre az akkori divatnak megfelelően és a magyar TV-ből átvett klisék
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alapján készített egyenruhát is varrattak maguknak
a zenészek, nem maradhatott el a fekete csokornyakkendő és a fehér, buggyos karral kivitelezett ing sem.
A Vénusz zenekar viszonylag rövid életű volt, lévén,
hogy diákzenekarként alakult, s az iskolából való
kimaradás azzal is járt, hogy szétszéledt, átalakult
a csapat. A zenekar tagjai közül Nagy István és Sándor Érsekújvárban, Árpási Béla zenetanárnál szívták
magukba a zenei tudást, Árpit, Lacit, Haris József tanította, s ő segédkezett a zenekarnál is, ami a szakmai
vezetést illeti. Józsi írta és kottázta le a rádióban hallott slágereket, amelyeket aztán betanított a bandával.
Gyula és Ottó pedig Naszvadon jártak zeneiskolába,
Kovács József zenetanárhoz.
A következő állomás a zenekar történelmében
annak köszönhető, hogy, mint fentebb említettem,
a Nagy testvérek, Pista és Sanyi Érsekújvárba jártak
zeneiskolába, ahol találkoztak a szomszédos Imely
községből szintén odajáró Pasztorek testvérekkel.
A találkozás és a közös tanító adta az ötletet, s egyben
a szakmai lehetőséget, hogy zenekarrá alakuljanak.
A Vénuszból Haris Árpi dobos, Csontos Gyula gitáros, Nagy Pista orgonista és Nagy Sanyi szaxofonos
az imelyi Pasztorek Vendel gitárossal és Pasztorek
József basszusgitárossal kiegészülve 1971 őszén megalapították a Meoret zenekart. Ez az időszak Imelyhez kötődik, az ott működő SZISZ-nek (Szocialista
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Ifjúsági Szövetség) köszönhetően próbahelyiséget
is kaptak a községtől a tsz irodájában, így kinyílhatott a lehetőség a zenekar előtt, s azzal, hogy Árpási
Béla zenetanár szakmai hátteret biztosított a csapatnak, viszonylag rövid időn belül már bálokat és lakodalmakat játszott a zenekar. Árpi elmondása szerint Árpási tanár úr nagyot lendített a produkción,
ezt a zenekar tagjai háztáji finomságokkal, úgymint
sonka, kolbász, szalonna, tojás, zöldség, viszonozták. A Meoret zenekar éppen az aktuális lakodalomban húzta a talpalávalót, amikor megismerkedtek
az első énekesnővel, aki rátermettségét már az első
találkozásnál bebizonyította azzal, hogy elénekelt
egy-két dalt a zenekar repertoárjából. Dobrovodszky Éva, énekesnőként 1973-ig, a zenekar megszűnéséig színesítette a műsort. A Meoret zenekar közel
hároméves fennállása alatt számtalan rendezvényen,
táncmulatságon muzsikált, szombatonként lakodalmakban szórakoztatta a násznépet. A biztos szakmai
háttér eredményeként a zenészek zenei fejlődése biztosított volt, ami az egyre magasabb színvonalú megjelenésben meg is mutatkozott. Ez a felállás 1973-ban
szűnt meg, amikor Pasztorek Józsi és Vendel kiváltak
és Ógyallán megalapították az STS mellett működő
zenekart. A többiek, a naszvadiak pedig rögtön ös�szehoztak egy új zenekart Orpheus néven, a már jól
bevált tagokkal: Haris Árpi, dob, Csontos Gyula gi-
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tár, Nagy Pista orgona, Nagy Sanyi szaxofon, Maráz
László gitár, s ekkor lépett be a zenekarba Dézsi Milán basszusgitárral és Zsemle Öcsi trombitával. Közel egy évig ebben a felállásban játszott az együttes.
A következő változást 1974-ben Nagy Pista kötelező
katonai szolgálata hozta, őt a komáromi Ollé János
váltotta, s ezzel egyidőben érkezett a zenekarba Haris
József és Gál Boldizsár is. Dézsi Milán kivált a zenekarból, egyúttal be is fejezte zenekari pályafutását,
ugyanúgy, mint Zsemle Öcsi. Dobrovodszky Éva énekesnő ebben a formációban már nem szerepelt, ő is
befejezte énekesi karrierjét. Az Orpheus zenekarban
a következő változást ismét a katonai szolgálat okozta 1975 őszén, amikor Haris Árpi, a zenekar dobosa
vette fel a mundért két évre. Az előrelátó, ekkor már
zenekarvezető Haris József közben betanította Maráz
László gitáros öccsét, Sanyit, aki helyettesítette Árpit,
míg ő a „hazát védte“. Egy évvel később Nagy Sanyi
is bevonult, Pásztó Tibor lépett a helyére, ő fújta a
szaxofont. Ez időben ismét énekesnővel bővült a zenekar, Anyaláról Haládik Ildikó szállt be a bandába,
s énekelt egészen 1977 őszéig, amikor az alapító Haris Árpi leszerelt és visszaült a dobok mögé. ‘77 őszén
Haládik Ildikó, aki akkorra már összekötötte életét
Maráz Sanyi dobossal, Sanyit követve kiszállt a zenekarból és befejezte énekesnői pályafutását, akárcsak
Sanyi, aki szintén letette a dobverőket.
Miután 79 őszén Nagy Sándor szaxofonos leszerelt és visszatért a zenekarba, Pásztó Tibor befejezte
és felhagyott a zenészélettel. A zenekar meghirdette, hogy énekesnőt keres, a szigorú rostán Hangya
Hela akadt fönn és évekig ő fényesítette az Orpheus
hangzását. Az elbeszélő Haris Árpi szerint – ezzel
a megkérdezettek mindegyike egyetértett – ez volt
a zenekar legszebb, legtevékenyebb és legmagasabb
szintű időszaka. Haris József zenei vezetése nyomán a dalok színvonalas hangzásban szólaltak meg,
s Helának köszönhetően a kor legmenőbb slágereit,
diszkószámait is előadhatták, ezzel komoly sikereket
elérve a közönségnél. A legsikeresebb felállás 1978
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és 1984 között: Haris József gitár, zenei vezető, Haris Árpi dob, zenekarvezető, Gál Boldi basszusgitár,
Ollé János orgona, Nagy Sanyi szaxofon, s végül, de
nem utolsósorban Hangya Hela énekesnő. A zenekar
névleg a Csemadok naszvadi alapszervezete mellett
működött és a kultúrház alatti pincehelyiségekben
kialakított Csemadok-klubban gyakorolt.
A törés 1983-ban következett be, amikor Nagy
Sanyi zenekart váltott, a Dolby együttesbe lépett át.
Fél évvel később az énekesnő, Hangya Hela anyai
örömöknek elébe nézve volt kénytelen elhagyni
a zenekart és befejezni énekesnői pályfutását. A két

fontos tag helyettesítése nem ment könnyen. Nagy
Sanyit a zenekarban Gál Sándor pótolta, Helát pedig
az imelyi Kovács Aranka. 1986-ban Gál Sanyit Flaisz
Dodi váltotta, Kovács Aranka ugyanekkor kilépett
a zenekarból, és Gál Boldi is ez évben tette le a gitárt.
Flaisz Dodi másfél éves orpheusi pályafutását követően a szólógitárt a komáromi Mórocz Zsiga vette
át és Kollár Mihály csatlakozott a zenekarhoz szaxofonosként, 1989-ig ebben a felállásban szolgálták a
nagyérdeműt.
Majd következett az 1989-1992-es korszak, amikor Gál Boldi letette a basszusgitárt, befejezte zenei
pályafutását, helyét Simonics József töltötte be. 1992
végén, 1993 elején újabb változás a zenekarban, Kolider Norbi érkezett az akkor éppen már basszusgitáron játszó Mórocz Zsiga helyére, Kollár Attila pedig
a billentyűknél váltotta Ollé Jánost. Ez a felállás egy
évig élt, majd az 1993 végén érkezett Haris Csaba
váltotta basszusgitáron Kolider Norbit. Kollár Attila
szintén kilépett, helyette Szűcs Tibor billentyűzött
és Kolider János váltotta szaxofonon Kollár Mihályt.
Egészen 1996-ig nem történt személyi változás az
Orpheusban. Ezután már az utolsó felállás következett, amikor kilépett szinte az egész zenekar. Az eredeti felállásból csak Haris Árpi maradt dobosként,
körülvéve magát fiatal tehetséges zenészekkel, mint
Haris Csaba, aki pár évet már zenélt itt ezt megelőzően, ő a basszusszekciót erősítette, Dobosi Gábor
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billentyűzött, Cserepes Gosti pedig gitározott. Ebben
az időszakban jött a három fiatal mellé Ocskay József, aki trombitázott és énekelt. Ez a formáció 2001ig működött, s valójában ezzel ért véget a három évtizedes Orpheus-korszak. Árpi feljegyzései szerint
az utolsó akció, egy lakodalom, Lakszakállason volt
2001-ben.
A feljegyzések szerint a fellépések döntő többségét 50 km-es környezetünkben abszolválták, de felvidéki történelmünk egyik, ha nem a legborzasztóbb
eseménye, a deportálás és kitelepítés okán jártak több
alkalommal Csehországban, több tucatszor Magyarországon, ahová az érintett családok meghívására érkeztek s szólaltatták meg a Naszvadon éppen divatos
dalokat, nótákat.
Harminc év alatt közel negyven zenész fordult
meg a zenekarban, a leghosszabb ideig Haris József
és Árpi vettek részt a zenekar működésében, s valójában ők tartották össze a bandát, úgy szerkezetileg,
mint zeneileg. A többiek, hangszerek szerint leosztva:
Gitár: Csontos Gyula, Maráz László, Nagy Ottó,
Dézsi Milán, Pasztorek Vendel, Pasztorek Józsi, Haris József, Gál Boldizsár, Mórocz János, Flaisz József,
Simonics József, Kolider Norbert, Haris Csaba, Cserepes Gosti.
Orgona/billentyűs hangszerek: Nagy István, Ollé
János, Kollár Attila, Szűcs Tibor, Dobosi Gábor.
Fúvósok: Nagy Sándor, Gál Sándor, Kollár Mi-
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hály, Ocskay József, Kolider János, Pásztó Tibor,
Zsemle Öcsi.
Énekesnők: Dobrovodszky Éva, Haládik Ildikó,
Hangya Hela, Kovács Aranka.
Dobosok: Haris Árpád, Maráz Sándor.
Árpi feljegyzéseiben megtalálhatók bejegyzések
arról is, hogy milyen dalok szerepeltek repertoárjukban, mint az adott idő legsikeresebbjei: ahogy az
fentebb már említve volt, 1970-71-ben a Sárika és az
Újra itt van, 1973-ban az Iskolatáska vagy a Munka
dala, vagy 74-ben az Elment az a hajó. A későbbi
időkben ezek már nem kerültek feljegyzésre.
Hogy mennyi bálban, lakodalomban vagy más
jellegű rendezvényen zenéltek, arról pontos feljegyzés nem készült, de az elmondható, hogy a 30 év
alatt több mint félezer alkalommal muzsikáltak, volt
időszak, amikor a zenés mulatságok adták a legtöbb
lehetőséget, s volt, amikor a lakodalmak töltötték ki
a hétvégéket.
A zenekarban megforduló zenészek döntő többsége ma már aktívan nem űzi a zenélést, többen már
az égi zenekarban szolgálnak. Az idősebbek közül
csak néhányan, de szerencsére annál többen vannak
a fiatalabb generációból, akik napjainkban is gyakran
veszik kézbe hangszereiket.
Volt egyszer Naszvadon egy Orpheus névvel fémjelzett zenekar is!
Dobosi Róbert
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Nesvadčania v zahraničí
Sofia Orišková z Nesvad, sa po úspešnom štúdiu v
Brne (ČR) rozhodla pokračovať vo vedeckej sfére vo
vzdialenom, slnečnom Portugalsku. Viac o tom, čo študuje, a aké sú jej dojmy z návštev Nesvad sa dozviete v
rozhovore s ňou.
Aký odbor študuješ, a na akej univerzite?
Študujem materiálové inžinierstvo na ústave
chemického inžinierstva v Lisabone (Portugalsko). Som
výskumníčkou medzinárodného projektu Solar2Clean, vďaka čomu úzko spolupracujeme s prestížnou univerzitou ETH v Zürichu (Švajčiarsko), kde vykonávam
časť mojej laboratórnej práce.
O čom je tvoja dizertačná práca?
Téma: Fotokatalytický systém poháňaný slnečnou
energiou pre degradáciu antibiotík z odpadových vôd.
Posledné roky nachádzame viac a viac antibiotík
v odpadových vodách. Okrem ich užívania bežnou populáciou tvoria vysoký podiel aj antibiotiká podávané
zvieratám, keďže dopyt po živočíšnych produktoch je
čím ďalej tým vyšší. Tieto látky sa potom vylučovaním
dostávajú do odpadových vôd, kde ich bežné čističky
nedokážu dostatočne degradovať. Liečivá sa potom
dostávajú späť do riek, ako aj do našich ranných šálok
kávy či čaju.

Vedci vyvinuli zlúčeniny, ktoré dokážu rozložiť tieto lieky, a to pomocou slnečného žiarenia. Nevýhodou
však je, že využívajú len UV (ultrafialové) žiarenie, ktoré tvorí iba niekoľko percent slnečných lúčov. Ja pracujem na vylepšení tohto procesu tak, aby sa využila
väčšia časť slnečnej energie, čím by sa zvýšila efektivita
tohto procesu.
V akom štádiu sa aktuálne nachádzaš?
Som stále v začiatkoch mojej práce, keďže som
doktorandské štúdium začala v lete 2021. No už za
tento necelý rok som urobila signifikantný pokrok:
publikovala som tri vedecké články, syntetizovala som
vyše 100 rôznych druhov mikrokapsúl a nanočastíc,
pomáham s vedením dvoch diplomových prác,
a posledný mesiac som začala experimenty na
trubkovom reaktore s piestovým tokom, ktorý som
sama zostavila. Výhoda aj nevýhoda doktorandského
štúdia spočíva v tom, že si človek musí sám vymyslieť,
naplánovať aj zrealizovať svoje experimenty. Vyžaduje
si to kreativitu, organizačné schopnosti, a pevné nervy
(keď vám experiment „nevychádza“), no zatiaľ ma to
veľmi baví a napĺňa.
Je niečo, čo Ti chýba na Nesvadoch, keď si v zahraničí?
Chýba mi moja mamina. Zo začiatku to bolo pre
nás obe ťažké, hlavne v kontexte pandémie, kedy sme
sa nemohli navštevovať. Ďalej mi chýbajú jazdy na bicykli mojej nebohej starej mamy a vyjedanie čerešní zo
stromov počas rannej cesty na autobus (s povolením
susediek, prirodzene).
Je niečo, čo Ťa milo prekvapilo, keď si naposledy bola
v Nesvadoch?
Prekvapil ma prírastok v našej záhrade v podobe
kompostéra, ktorý dedina ponúkala občanom v rámci
projektu „Podpora predchádzania vzniku biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Nesvady“.
Držím palce, aby sa obci darilo edukovať a motivovať
Nesvadčanov k separácii odpadu.
Čo pre Teba znamená vzdelanie?
Vzdelanie pre mňa znamená slobodu, otvorenosť,
príležitosti, priateľstvá. Vzdelanie znamená veriť odborníkom z iných disciplín, lebo ja očakávam, že budú
veriť mojej expertíze. Vzdelanie znamená mať dostatok
sebareflexie, aby som na niektoré otázky odpovedala
„neviem“. Vzdelanie znamená, že sa nebojím toho čo
nepoznám; že iné nerovná sa zlé.
Ema Tóthová
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Peter Gorilák z Nesvad, začal pred pár rokmi v Prahe svoju vedeckú kariéru. V nasledujúcom rozhovore
si prečítate, čo presne študuje a čo mu najviac chýba na
Nesvadoch.
Aký odbor študuješ, a kde?
Pôsobím na Inštitúte molekulárnej genetiky Akadémie vied ČR v Prahe. Avšak môj doktorský program
– Vývojová a bunková biológia – patrí formálne pod
Karlovu Univerzitu (v Prahe).
O čom je Tvoja dizertačná práca?
Téma: Identifikácia a charakterizácia proteínov konca cílií.
V preklade to znamená, že študujeme mikroskopické výbežky na povrchu ľudských a myších buniek. Ti-
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eto výbežky - cílie - fungujú pre bunky ako antény na
prijímanie a odosielanie dôležitých signálov. V našom
laboratóriu okrem iného študujeme, z akých stavebných
častí sa skladajú konce týchto bunkových antén, nakoľko vrodené poškodenia cílií vedú k vážnym vývojovým
poruchám.
V akom štádiu sa aktuálne nachádzaš?
Aktuálne „finišujem“ s doktorským štúdiom. Dizertačnú prácu mám už odovzdanú a na jeseň ju budem
obhajovať. Zároveň sa snažím experimentálne dotiahnuť
väčšinu rozpracovaných vedeckých projektov.
Je niečo, čo Ti chýba na Nesvadoch, keď si v zahraničí?
Samozrejme najviac asi rodina a priatelia. Z praktických vecí asi nekonečný prísun domácej zeleniny a ovocia. Tiež mi chýba mix slovenčiny s maďarčinou, ten ma
vždy veľmi bavil :).
Je niečo, čo Ťa milo prekvapilo, keď si naposledy bol v
Nesvadoch?
Neviem či prekvapilo ale keďže do Nesvad už zavítam len párkrát za rok, vždy si všimnem, že sa tu dosť
stavia a mesto sa neustále mení.
Čo pre Teba znamená vzdelanie?
Vzdelanie je podľa mňa cesta k vedeckému ale aj
spoločenskému pokroku ľudstva. Najmä v dnešnej dobe
nám vzdelanie pomáha rozlíšiť medzi pravdivými informáciami a hoaxmi.
Ema Tóthová

Látogatóban Naszvadon - Na návšteve v Nesvadoch
2022. április 22-én az érsekújvári Építészeti Szakközépiskola háromtagú csapata (Dobosi Henrietta koordinátor,
Pálinkáš Šimon és Pšenák Dalibor - mindketten az I.M osztály diákjai) ellátogatott a naszvadi szlovák tanítási nyelvű
alapiskolába. A Föld Napja alkalmából, az Elektroodpad
– Dopad5 elnevezésű projekt keretében, játékos formában
bevezettük a IV.A a IV.B osztályok tanulóit az elektromos
berendezések életciklusának és az e-hulladék helyes kezelésének rejtelmeibe.
A tanulók kis kártyákból kirakhatták az elektromos berendezések életciklusát a gyártástól a használaton át egészen a megsemmisítésig. Kipróbálhatták, hogy bekötött
szemmel is meg tudják-e mondani a tárgyakról, hogy az
elektromos hulladék közé tartoznak-e vagy sem. Megtudták többek között azt is, hogy 10 kg mobiltelefon újrahasznosításából annyi arany nyerhető, amennyiből egy gyűrűt
lehet készíteni.
A legnépszerűbb feladat egy 8.5 kg rizzsel töltött táska
felemelése volt, amely a Szlovákiában kitermelt, egy főre
jutó évi elektromos hulladék mennyiségét jelképezte.

Dňa 22. 4. 2022 náš trojčlenný tím (koordinátorka Mgr. Henrietta Dobosi, Šimon Pálinkáš a Dalibor
Pšenák - obaja žiaci I.M triedy) zo Strednej odbornej
školy stavebnej v Nových Zámkoch navštívil Základnú školu v Nesvadoch. Pri príležitosti Dňa Zeme sme
priblížili hravou formou v rámci projektu Elektroodpad – Dopad5 žiakom tried IV.A a IV.B problematiku
životného cyklu elektrospotrebičov, a ako s nimi správne nakladať keď sa z nich stane elektroodpad.
Žiaci mohli vyložiť z kartičiek životný cyklus elektrospotrebičov od ich výroby cez každodenné používanie až po likvidáciu; vyskúšať, či aj „naslepo“ uhádnu,
ktoré predmety patria do elektroodpadu. Dozvedeli sa
napríklad aj to, že recyklovaním 10 kg mobilných telefónov sa získa toľko zlata, koľko by vystačilo na výrobu
1 zlatého prsteňa.
Najpopulárnejšou aktivitou bolo podvihnutie tašky
s 8.5 kg ryže, ktorá symbolizovala ročne vyprodukovaný elektroodpad na osobu na Slovensku.
Mgr. Henrietta Dobosi
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Úspechy našich karatistov - Karatésaink sikerei
Po dlhom čase obmedzení sa opäť spustila séria súťaží v karate „naživo“. Vlani totiž všetky súťaže prebiehali online, tým pádom súťažiaci mohli ukázať svoje zručnoti iba v kategóriách kata
(kata je boj proti imaginárnemu nepriateľovi).
Tohtoročné súťaže Západoslovenského zväzu karate začali práve u nás, v Nesvadoch. Dňa 23. apríla 2022 sa v Športovej
hale Jenő Vlahyho zišlo 172 súťažiacich zo 14 klubov, aby si vybojovali prvenstvo vo vlastnej kategórii. Náš domáci Karate Club
Nesvady, o. z. reprezentovalo sedem statočných, ktorí získali 8
medailí.
V kategórii Kata dievčatá 12-13 rokov začiatočníčky získala Katarína Dékányová 1. miesto. V tej istej kategórii si jej sestra, Viktória Dékányová, vybojovala 2. miesto. V kategórii Kata
chlapci 10-11 rokov začiatočníci sa Teo Asztalos, náš najmladší
súťažiaci umiestnil na krásnom 1. mieste. V kategórii Kata chlapci 12-13 rokov začiatočníci získal Samuel Horváth 2. miesto.
V kategórii Kumite dievčatá 12-13 rokov +50kg obsadila Zoja
Lea Čeh 3. miesto. Najviac medailí získal Márk Guttmann v kategórii Kata muži +16 rokov striebornú, v kategórii Kumite
U21 muži do 84kg taktiež striebornú a v kategórii Kumite muži
+84kg zlatú.
Nasledujúca súťaž sa konala 14. mája v Šuranoch, kde 18
klubov bolo reprezentovaných 165 súťažiacimi. Naše družstvo
opäť statočne bojovalo, tentokrát 6 súťažiacich získalo 8 medailí.
Viktor Stojka získal 2. miesto v kategórii Kata chlapci 12-13
rokov a Márk Guttmann v kategórii Kata muži +16 rokov taktiež
2. miesto. Dievčatám sa žiaľ nepodarilo získať medailu v kategóriách kata, ale všetky zabodovali v kumite (boj so súperom) –
Zoja Lea Čeh si vybojovala 2. miesto v kategórii Kumite dievčatá
12-13 rokov +50kg začiatočníčky, a v kategórii Kumite dievčatá
12-13 rokov do 50kg začiatočníčky sa umiestnili Viktória Dékányová na 1., Katarína Dékányová na 2. mieste. Nielen dievčatá, aj
chlapci boli úspešní v kumite. V kategórii Kumite chlapci 12-13
rokov do 45kg získal Viktor Stojka 3. miesto, a Márk Guttmann
v kategórii Kumite muži do 84kg tiež 3. miesto, ktorý si zároveň
vybojoval aj zlatú medailu v kategórii Kumite U21 muži do 84kg.
Každému srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspešných
súťaží aj v budúcnosti.			
Henrietta Dobosi
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A korlátozások hosszú időszaka után ismét „élőben” versenyezhettek karatésaink. Mivel tavaly csak online formában
folytak a versenyek, a versenyzők kizárólag a kata (formagyakorlatok – harc a képzelt ellenséggel) kategóriáiban mutathatták meg ügyességüket.
A Nyugat-szlovákiai Karate Szövetség idei versenysorozata
Naszvadon rajtolt. 2022. április 23-án a Vlahy Jenő Sportcsarnokban 14 sportklub 172 karatésa versengett a győzelemért.
Hazai klubunkat (Karate Club Nesvady, o. z.) 7 versenyző képviselte, akik 8 érmet szereztek.
A Kata 12-13 éves kezdő lányok kategóriában Dékányová
Katarína 1., testvére, Dékányová Viktória 2. helyezést ért el.
A Kata 10-11 éves kezdő fiúk kategóriájában legfiatalabb versenyzőnk, Asztalos Teo a gyönyörű 1. helyen végzett. A Kata
12-13 éves kezdő fiúk kategóriában Horváth Samuel ezüstérmes lett. A Kumite lányok 12-13 év +50 kg kategóriában Čeh
Zoja Lea a 3. helyen végzett. A legtöbb érmet Guttmann Márk
szerezte csapatunknak - a Kata férfiak +16 év kategóriában
ezüstöt, a Kumite U21 férfiak 84 kg-ig kategóriában szintén
ezüstöt és a Kumite férfiak +84 kg kategóriában pedig aranyat.
A következő versenyre 2022. május 14-én került sor
Surányban, ahol 165 karatista képviselt 18 sportklubot. A mi
klubunk ismét jól teljesített, 6 versenyzőnk 8 érmet hozott haza.
Stojka Viktor 2. lett a Kata, 12-13 éves fiúk kategóriában,
Guttmann Márk pedig a Kata férfiak +16 év kategóriában
szintén a 2. helyezést érte el. A lányok sajnos nem szereztek
érmet a kata kategóriáiban, viszont mindegyikük sikeres volt
a kumitéban (párharc). Čeh Zoja Lea ezüstérmes lett a Kumite,
kezdő lányok 12-13 év +50 kg kategóriában, a Kumite kezdő
lányok 12-13 év 50 kg-ig kategóriában pedig Dékányová Viktória aranyérmet, Dékányová Katarína pedig ezüstérmet szerzett. Nemcsak a lányok, a fiúk is sikeresek voltak a kumitéban.
A Kumite, fiúk,12-13 év 45 kg-ig kategóriában Stojka Viktor a
3. helyet szerezte meg, Guttmann Márk a Kumite férfiak 84 kgig kategóriában ugyancsak 3. lett, míg a Kumite U21 férfiak 84
kg-ig kategóriában az 1. helyet harcolta ki magának.
Minden versenyzőnknek szívből gratulálunk, és további
sok sikert kívánunk.			
Dobosi Henrietta
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Výsledky Športový klub Nesvady
Dorast U19 :
27. marec2022 12:30 Športový klub Nesvady-TJ Družstenvík Bešeňov 1:5
3. apríla 2022 10:30 TJ Imeľ-Športový klub Nesvady 3:6
10. apríla 2022 13:00 Športový klub Nesvady-FK FC Zemianska Olča 6:0
17. apríla 2022 10:00 SDM Dominik N. Zámky-Športový klub Nesvady 4:1
24. apríla 2022 13:30 Športový klub Nesvady-FC Okoličná na Ostrove 4:5
1. mája 2022 14:00 Športový klub Nesvady-ŠK Svodín 5:4
7. mája 2022 16:30 FK Slovan Šahy-Športový klub Nesvady 6:1
15. mája 2022 14:00 Športový klub Nesvady-TJ Družstevník Veľké Ludince
0:10
21. mája 2022 10:30 FC Komjatice-Športový klub Nesvady 3:3
29. mája 2022 14:30 Športový klub Nesvady-ŠK Šurany 3:9
5. júna 2022 10:30 TJ Družstevník Tekovské Lužany-Športový klub Nesvady
6:3
12. júna 2022 14:30 Športový klub Nesvady-TJ Družsetevník Sokolce na Ostrove (odstúpené)
19. júna 2022 13:30 TJ Lokomotíva Bánov-Športový klub Nesvady 12:4
Starší žiaci U15 :
9. apríla 2022 10:00 Športový klub Nesvady-TJ Družsetevník Sokolce na Ostrove 4:1
16. apríla 2022 09:30vFK Marcelová-Športový klub Nesvady 1:4
23. apríla 2022 10:00 Športový klub Nesvady-OŠK Iža 4:1
30. apríla 2022 10:00 Športový klub Nesvady-FK FC Zemianska Olča 12:0
7. mája 2022 16:30 OŠK Svätý Peter-Športový klub Nesvady 0:8
14. mája 2022 10:00 Športový klub Nesvady-TJ Dynamo Nová Stráž 1:0
21. mája 2022 17:00 FC Dulovce-Športový klub Nesvady 1:2
28. mája 2022 10:00 Športový klub Nesvady-TJ Imeľ 1:1

4. júna 2022 17:00 Športový klub Nesvady-TJ Družstevník Čičov 0:0
Prípravka U11 :
23. apríla 2022 10:00 Športový klub Nesvady-TJ Imeľ 23:5
30. apríla 2022 13:00 TJ Dynamo Nová Stráž-Športový klub Nesvady 13:3
7. mája 2022 10:00 Športový klub Nesvady-TJ Dynamo Nová Stráž B 8:6
13. mája 2022 17:00 TJ Družstevník Sokolce na Ostrove-Športový klub Nesvady 9:4
21. mája 2022 10:00 Športový klub Nesvady-FC Okoličná na Ostrove 7:2
28. mája 2022 10:00 Športový klub Nesvady-FK FC Zemianska Olča 12:3
8. júna 2022 10:00 TJ Agro Kameničná-Športový klub Nesvady 4:9
Dospelí:
13. marca 2022 14:30 Športový klub Nesvady–TJ Veľké Lovce 0:0
20. marca 2022 15:00 FC Neded-Športový klub Nesvady 1:4
27. marca 2022 15:00 Športový klub Nesvady-TJ Družstevník Bešeňov 1:0
3. apríla 2022 15:30 ŠK Tvrdošovce-Športový klub Nesvady 3:0
10. apríla 2022 15:30 Športový klub Nesvady-ŠK 1923 Gabčíkovo 0:3
17. apríla 2022 16:00 FC Pata-Športový klub Nesvady 3:0
24. apríla 2022 16:00 Športový klub Nesvady-TJ Družstevník Dvory nad Žitavou 2:1
1. mája 2022 16:30 Športový klub Nesvady-MŠK Hurbanovo 0:5
8. mája 2022 16:30 FK Slovan Šahy-Športový klub Nesvady 3:0
15. mája 2022 16:30 Športový klub Nesvady-FK Kolárovo 4:5
22. mája 2022 17:00 OFK Kovarce-Športový klub Nesvady 0:2
29. mája 2022 17:00 Športový klub Nesvady-OFK Tovarníky 3:3
5. júna 2022 17:00 MŠK-Thermál Veľký Meder-Športový klub Nesvady 2:0
12. júna 2022 17:00 Športový klub Nesvady-MŠO Štúrovo 2:1
18. júna 2022 17:00 FK TJ Lokomotíva Kozárovce-Športový klub Nesvady 2:0

Horný rad zľava: Attila Bazsó (vedúci mužstva), Gabriel Hengerics (predseda klubu), Zsolt Magyar, Kristián Hoferka, Vasyl Demydenko, Attila Tóth,
Kristián Lukacsovics, Bence Lesko, Barnabás Kürti, Ladislav Bazsó (člen vedenia ŠK Nesvady)
Dolný rad zľava: Dávid Jankovič, Dávid Czibor, Lajos Kalmár, Barnabás Dóša, Daniel Virág, Gyula Kalmár, Lucas Pedroso De Jesus Domiciano
Další hráči, ktorý nie sú na fotke: Attila Molnár, Erik Dibúz, Adrián Nagy, Oleksandr Tkachenko, Tibor Németh, a masér klubu Lajos Tóth
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Naszvadi Napok 2022
A Naszvadi Napok ez év szeptemberének második hétvégéjén kerülnek megrendezésre. A háromnapos városi rendezvény tervezése a 2021-es Naszvadi Napok kiértékelése után kezdetét veszi. Ennek
a közösségi eseménynek továbbra is a szórakozás,
élményszerzés, kikapcsolódás, hagyományőrzés és
ünneplés az elsődleges célja. A forgatókönyv már elkészült. Az események időrendi beosztásáról a Kedves Olvasók különböző információs csatornákon keresztül tájékoztatva lesznek. Műsorszámokból nem
lesz hiány! Gyermekek, felnőttek és idősek is reméljük találnak köztük számukra megfelelőt. Előzetesként ízelítő a műsorkínálatból.
Szeptember 9-én, pénteken a Naszvadi Napok
nyitóműsorszáma a gyermekfutóverseny lesz. Délután az alapiskola dísztermében a „Volt diákok találkozójára“ kerül sor, mely hagyományos programpontja már a Naszvadi Napoknak. Ebben az évben
Gróf Esterházy János pályafutásának vándorkiállítása is megtekinthető majd az iskola épületében.
A kora esti órákban kerül sor az ünnepélyes önkormányzati ülésre, melyen az év jubilánsait köszöntjük majd. Este 20.00 órától a helyi művelődési
központ nagyszínpadán újra fellép a „Kandráčovci“ kelet-szlovákiai népzenei együttes. A fergeteges
hangulatot biztosító zenekar fellépését tavaly nagy
létszámú közönség fogadta. Ebből kifolyólag a város
vezetése és a kultúrbizottság rendhagyó módon vis�szahívta a négyszeres platinalemezzel büszkélkedő
társulatot. Aki szereti a népzenét, a jó hangulatot,
a közös éneklést, az garantáltan jól fogja magát érezni a bő másfél órás fellépés alatt. Péntek este retro
discóval zárul a nap.
Szombaton, szeptember 10-én kezdetét veszi
a hagyományos kirakodóvásár, a búcsú. A kultúrház
Galéria Stúdiójában a „Naszvadiak 12. fotóversenyének“ megnyitója és a verseny kiértékelése zajlik majd
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a délelőtt folyamán. Déltől a főszerep a szakácsoké
lesz. Kezdetét veszi a főzőverseny, s vele egyidejűleg
a legszebb főzőhelyért vívott verseny is. Minden évben családok, szervezetek, baráti társaságok mérhetik össze főzőtudományukat, majd „munkájuk gyümölcsét“ egy jó beszélgetés mellett fogyaszthatják
el. Az idén se lesz másképpen! Míg készülnek a finomságok, addig a gyerekek sem fognak unatkozni.
A számukra kijelölt helyen játszórész lesz kialakítva.
Délután a Naszvadiak Emlékművénél a lakosságcsere 75. évfordulójára emlékezünk. Az ünnepi beszédek és koszorúzás után a helyi művelődési központ
nagytermében volt polgármesterünk, Haris József
könyvbemutatójára kerül sor. A délutáni órákban
helyi szervezeteinké, népművelőinké lesz a nagyszínpad, akik minden évben aktív részesei, szereplői
a Naszvadi Napoknak. Ebben az évben is szívesen
hallgathatjuk dalaikat, nótáikat, illetve megcsodálhatjuk táncosaink tehetségét is. Ez idő tájban a piactéren is szórakoztató programok zajlanak majd roma
nemzetiségű lakosaink számára. A jó zenéről a Malino Boss zenekar fog gondoskodni. Este 20.00 órától
a helyi művelődési központ nagyszínpadán „Indul
a mandula!“. A harmickét éve megalakult EMeRTon-díjas Republic, magyar rock együttes fellépését
élvezheti a közönség. Könnyen értelmezhető, szókimondó és dallamos zenéjéről ismert zenekar dalait
sokan ismerik. Reméljük, jó hangulatot varázsolnak
Nekünk! Mindkét helyszínen népmulatsággal zárul
a nap.
Vasárnap, szeptember 10-én a Naszvadi Napok
helyszíne áthelyeződik a tájház udvarára. A termékbemutatók, a helyi szervezetek ízőrző délutánját egy
gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt szóló népmese-előadással gazdagítottuk. A CsaVar Színház
előadásában Gál Tamás színművészt láthatja a közönség, aki 2015-ben tehetségével elnyerte a „szlovák színházi Oscar-díjat“. A zenés, táncos, interaktív előadás élmény lesz kicsiknek, nagyoknak. A jó
zenéről a tájház udvarán a Veselá muzika zenekar
gondoskodik majd. Lesz még körhinta, lesznek népi
játékok, szalmabáldokból mászóka, népi ételek, frissítők és reméljük jó kedv is lesz!
Az egyes műsorszámok mellett természetesen
lesznek sport események a futballpályán és a sportcsarnokban is.
A szervezők nevében minden kedves szórakoznivágyót szeretettel várunk a 2022-es Naszvadi Napok rendezvényeire. Reméljük, az időjárás kedvez
nekünk, és a programajánlatok elnyerik tetszésüket.
Pinke Ivett, a bizottság elnöke
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Nesvadské dni 2022
Nesvadské dni sa pravidelne usporadúvajú druhý
septembrový víkend. Po vyhodnotení úspešnosti uvedeného podujatia v predchádzajúcom roku, tentokrát
roku 2021 sa začína opäť s plánovaním trojdňového
sledu udalostí. Prvoradým cieľom tejto spoločenskej udalosti je zabezpečiť pre občanov nášho mesta
nerušenú zábavu, získanie príjemných umeleckých
zážitkov, uchovanie, pestovanie a oslava regionálnych tradícií. Scenár Nesvadských dní je už pripravený.
Harmonogram pripravovaných podujatí bude občanom mesta/čitateľom časopisu Naswod Novum sprístupnený v rozličných médiách. Usporiadatelia sľubujú
bohatý program. O zábavu občanov bude patrične
postarané a na svoje si prídu nielen deti, ale aj dospelí
a seniori.
Do pozornosti dávame nasledovné podujatia
Slávnostné otvorenie Nesvadských dní sa už tradične začína 9. septembra bežeckými pretekmi detí
z miestnych materských škôl a žiakov základných
škôl. V poobedňajších hodinách sa v aule základnej
školy uskutoční už tradičné stretnutie bývalých žiakov základnej školy. V priestoroch školy bude pri tejto
príležitosti sprístupnená putovná výstava o činorodej
práci a pôsobení grófa Esterházy Jánosa.
V skorých večerných hodinách sa uskutoční slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva. V rámci
zasadnutia pozdravíme našich jubilujúcich spoluobčanov. Večer, v areáli MKS, v čase o 20:00 hodine k nám
opäť zavítajú KANDRÁČOVCI. V minulom roku zožala spomínaná kapela nevídaný úspech. Na ich vystúpenie prišlo nespočetné množstvo domácich divákov aj
divákov z blízkeho okolia. Posmelení týmto úspechom
sa vedenie mesta spolu s kultúrnou komisiou rozhodlo
opakovane osloviť štvornásobných držiteľov platinovej
platne a pozvať ich k nám na vystúpenie. Každý kto
má blízko k ľudovej piesni a nedokáže odolať víru dobrej nálady, hudbe a spevu bude na vystúpení skupiny
Kandráčovci srdečne vítaný. Vystúpenie by malo trvať
približne hodinu a tridsať minút. Sviatočný večer sa
bude končiť retro diskotékou.
10. septembra, v sobotu prídu na rad výstavné trhy
a hody. V galérii MKS bude slávnostne otvorená a sprístupnená výstava pod názvom: „12. výstava fotosúťaže
Nesvadčanov.“ Vyhodnotenie súťaže bude prebiehať
v dopoludňajších hodinách.
Majstri kuchári budú môcť preukázať, vyskúšať
a prezentovať nielen svoje kulinárske umenie. Súťažiť
sa bude aj o najkrajšie vyzdobený kuchynský kút. Každoročne sa tejto súťaže zúčastňuje mnoho rodín a priateľských zoskupení. Pri dobrom jedle, jej spoločnej
príprave a koštovke majú možnosť pobaviť sa, porozp-

rávať a pospomínať. Ani tento rok to nebude ináč!
Počas prípravy jedál bude vytvorený priestor aj na
hru detí, pripravené bude detské ihrisko.
Poobede sa na počet 75. výročia vysťahovania občanov mesta uskutoční pri pomníku pietný akt kladenia
vencov. Po slávnostnom príhovore a kladení vencov
sa predstavitelia mesta, prizvaných inštitúcií a hostia
presunú do veľkej sály MKS, kde bývalý starosta obce,
JUDr. Jozef Haris predstaví obecenstvu svoju knihu.
Hlavné pódium v areáli MKS bude poobede patriť vystupujúcim našich miestnych organizácií, ktorí
sa každoročne aktívne zapájajú do osláv. S radosťou
budeme očakávať vystúpenia našich spevákov, tanečníkov a súborov. V rovnakom čase bude na trhovisku
mesta zabezpečená zábava pre občanov rómskej národnosti. O dobrú hudbu a náladu sa postará skupina
Malino Boss.
O 20:00 hodine sa môžeme tešiť na vystúpenie
maďarskej rockovej skupiny REPUBLIC, ktorá na hudobnej scéne pôsobí už 32 rokov a je nositeľkou ceny
EMeRTon. Piesne skupiny sú populárne, ľahko zapamätateľné a v radoch nášho obecenstva obľúbené.
Tešíme sa na hodnotný umelecký zážitok! Sobotňajší
večer sa bude končiť ľudovou veselicou.
Miesto konania osláv Nesvadských dní sa v nedeľu,
10. 9. prenesie do priestorov k Domu tradícií. Na dvore
Domu tradícií sa uskutoční výstava remeselníckych
výrobkov našich šikovných remeselníkov spojená
s ochutnávkou. Program bude obohatený o ľudové
divadelné predstavenie pre deti a dospelých. Predstaví
sa nám divadlo menom CsaVar s hercom Gál Tamásom.
Veríme, že ich hudobno-tanečné a interaktívne
vystúpenie poskytne hlboký a nezabudnuteľný zážitok
pre každého z nás. Do rytmu nám na dvore Domu
tradícií bude hrať známa kapela Veselá muzika.
Záujemci sa tu ďalej budú môcť zviesť na kolotoči,
zahrať sa ľudové hry, vyskúšať lezenie po stohoch
zo slamy, ochutnať jedlá tradičnej kuchyne a našich
starých mám a nápoje. Chceme veriť, že pri takomto
bohatom programe nebude núdza ani o dobrú náladu!
Okrem uvedených programov budú priebežne
prebiehať športové podujatia na miestnom futbalovom ihrisku a v športovej hale Jenő Vlahyho.
V mene usporiadateľov tohto výnimočného a slávnostného podujatia týmto srdečne pozývam všetkých
zábavy chtivých spoluobčanov na podujatie Nesvadské dni 2022. Dúfame, že nás v priebehu troch dní bude
sprevádzať príjemné počasie a že Vás niektorá z plánovaných aktivít osloví a zaujme a svojou účasťou prispejete k zdarnému priebehu pripravovaného podujatia.
Pinke Ivett, vedúca komisie
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szombat, 17.00

Utánna a Kultúrház udvarán Aratóbál”
”
Zene: Régi csibészek
Hol: Újvár felől az első buszmegálló mögötti parcella.

Támogatók:

Mit kell hozni: kasza férfiaknak - sarló asszonyoknak, paraszt öltözet, bicska enni,
régi pohár inni és bármi régi dolog ami a kézi aratással összefügg.
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Naszvad
Önkormányzata

Bethlen Gábor Alap

Nyitra Megye Önkormányzata
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Ott pihensz ahol már nem fáj semmi,
nyugodalmadat nem zavarja senki.
Könnyes az út, mely sírodig vezet,

Társasági rovat
Spoločenská rubrika

a Jóisten őrködjön pihenésed felett.
Szíved pihen a miénk vérzik,
a fájdalmunkat csak az élők érzik.
Számunkra sosem leszel halott,
örökre élni fogsz, mint a csillagok.

Koligyer Margita, született Parma

Fájó szívvel emlékezünk halálának 14. évfordulójára.
Férje Jani, lánya Angéla, fia Norbi, unokái és dédunokái
Helyreigazítás
A Novum Naswod 2. számának 7. oldalán tévesen jelent meg pár
információ. Tóth Valéria naszvadi őslakos, 1954-től jelenlegi lakhelyén él. 4 gyermeke közül 1 fiú volt, aki már elhunyt. A cikkből ezen
kívül kimaradt a 7 unoka megemlítése a családtagok felsorolásakor.
Az érintettektől elnézést kérek.			
Dobosi Henrietta

ELTÁVOZTAK KÖZÜLÜNK
OPUSTILI NÁS
Április - Apríl
Ondrej Mátyus (74)
Május - Máj
Helena Katonová, rod. Miškovičová (68)
Alžbeta Barkócziová, rod. Csontosová (97)
Június - Jún
František Nagy (61)
Gizela Šulanová (67)
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