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Az első félévet záró, egyben a nyári vakáció előtti utolsó testületi ülés-
re június 30-án került sor. Šátek Andrea szokásos bevezetőjében elmondta, 
hogy nincs napirenden a zöldövezet bővítése a termálfürdőben, köszönetet 
mondott mindazoknak, akik a helyi YMCA szervezettel karöltve sikeresen 
megrendezték a Family Day - Családi Nap nevű rendezvényt és tájékoztatta 
a nyilvánosságot, hogy június 21-től megnyílt a Pumptrack pálya.

A második pontban a  testület és a  főellenőr II. félévi munkatervének 
javaslatát tárgyalták a képviselők. A harmadik pontban Pinke Ivett, az iskola-
ügyi és kulturális bizottság elnöke tájékoztatta a testületet a Naszvadi Napok 
pénzügyi és szervezési előkészületeiről. Elmondása szerint a  műsor nagy-
szabású lesz, szerepelni fog a Republic és a Kandráčovci együttes is. A tájé-
koztatásra reagálva a polgármester javasolta a szereplők listájának és hono-
ráriumának átértékelését. A tervezettel kapcsolatban Haris József képviselő 
szintén kijelentette, túl magasak a honoráriumok, szükségesebbnek tartaná 
ezeket a település fejlesztésére felhasználni. Molnár Zoltán polgármester vé-
gül takarékosabb költségvetés kidolgozását indítványozta. 

A következő napirendi pont a városunkban elérhető szolgáltatások kon-
cepciójának kiértékelése volt a tavalyi év tekintetében. Tóth Mária, a szoci-
ális és egészségügyi bizottság elnöke megelégedését fejezte ki városunknak 
a szociális szolgáltatások terén kifejtett tevékenységét illetően (a nyugdíjas 
napközi, nyugdíjasklub, Alžbeta nyugdíjas otthon és az YMCA Nesvady jó-
voltából.) 

Az Apostoli Egyház az önkormányzat beleegyezését kérte óvodájuk fel-
vételéhez a oktatási intézmények hálózatába, a képviselők viszont elégséges-
nek tartották a jelenlegi két óvoda működtetését. 

A továbbiakban rendeletet hagyott jóvá a testület, melynek értelmében 
emelkedik a gyermekek óvodalátogatási díja, valamint az étkeztetési költsé-
gek az óvodában és iskolában egyaránt, határozat született az ipari parkban 
lévő telkek értékesítésének ideiglenes leállításáról és új telekárak megsza-
básáról, városi tulajdonrészek megvásárlásának ügyében Lakatos Marek 
kérelmét elutasította, Szedmák Štefan beadványát pedig újratárgyalja majd 
a testület. A COFEE RIO kft. nem lakás célú helyiségek bérlésére vonatkozó 
kérelmét a hiányosságok pótlásáig elnapolták.

A közelgő önkormányzati választásokkal kapcsolatban két javaslatot is-
merhettek meg a képviselők. A polgármester a jelenlegi állapot megtartását 
javasolta, vagyis egy választási körzet a választás során és 11-13 képviselőből 
álló képviselő-testület, míg a UNITED Naszvad polgári társulás a választási 
körzetek és a képviselők számának emelését javasolta. Miškovič György kö-
zölte, a Szövetség-Aliancia frakciója az egy választási körzet és 12 képviselő 
alternatívája felé hajlik, a képviselők ezt a javaslatot hagyták jóvá.

A napirend utolsó pontjában a plénum a Sport- és Turisztikai Szolgálta-
tások kérvényét bírálta el, amelyben a szervezet költségvetése 32 000 euróval 
történő növelését kérte az emelkedő rezsiköltségek fedezésére. A  sportbi-
zottság nevében Molnár Tibor a kérelem jóváhagyását javasolta, a testület a 
költségvetés módosítását meg is szavazta.

Az ülés végén Miškovič György felszólította a lakosokat, hogy ne par-
koljanak autóikkal az újonann megépített járdákon, mivel azok teherbírása 
erre nem alkalmas. Ezután Molnár Zoltán polgármester megköszönte a kép-
viselők aktív részvételét, a tv-nézők figyelmét és berekesztette a naszvadi kép-
viselő-testület 49. ülését                  Dibusz János

Zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré uzavrelo prvý polrok a bolo 
zároveň posledným pred letnými prázdninami, sa konalo 30. júna. Po úvod-
nom slove primátora Zoltána Molnára predniesla svoju správu Andrea Šáte-
ková, v ktorej informovala o tom, že v areáli kúpaliska sa ďalšia zeleň nebude 
vysádzať, poďakovala sa všetkým, ktorí sa v spolupráci miestnou organizáciou 
YMCA Nesvady pričinili o úspech podujatia Family Day – Deň rodiny a ozná-
mila verejnosti, že 21. júna bola sprístupnená modulárna pumptracková dráha.

V  druhom bode programu bol schválený plánu práce mestského zas-
tupiteľstva a hlavnej kontrolórky mesta na II. polrok, v  treťom predsedníč-
ka kultúrnej komisie Iveta Pinkeová oboznámila poslancov s finančným a 
organizačným zabezpečením Nesvadských dní. Ako uviedla, program bude 
bohatý, vystúpia známe skupiny Republic a  Kandráčovci. V reakcii na in-
formáciu primátor navrhol prehodnotiť zoznam účinkujúcich a  výšku ich 
honorárov. V súvislosti so správou Jozef Haris tiež vyhlásil, že honoráre sú 
vysoké, odporučil by finančné prostriedky investovať do celkového rozvoja 
mesta. Primátor nakoniec navrhol, aby sa v budúcnosti vypracoval úspornejší 
rozpočet.

Ďalší bod rokovania sa týkal vyhodnotenia komunitného plánu sociál-
nych služieb mesta za rok 2021. Predsedníčka sociálnej a zdravotnej komisie 
Mária Tóthová vyjadrila spokojnosť s činnosťou zariadení a organizácií, ktoré 
tieto služby poskytujú: denný stacionár, klub dôchodcov, zariadenie pre seni-
orov Alžbetka v priestoroch kláštora a komunitné centrum YMCA Nesvady.

Apoštolská cirkev podala žiadosť o zaradenie svojej cirkevnej materskej 
školy do siete škôl a školských zariadení, avšak poslanci rozhodli, že súčasný 
počet dvoch materských škôl postačuje potrebám mesta.

V ďalšom priebehu bolo schválené všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Nesvady č. 3/2022, ktorým sa zvýšili poplatky za pobyt detí a úhrada stravy 
v školských zariadeniach mesta Nesvady, prijalo sa uznesenie o  dočasnom 
pozastavení predaja pozemkov vo vlastníctve mesta a  určení nových cien 
pozemkov, vo veci predaja majetku mesta poslanci odmietli žiadosť Mareka 
Lakatosa, kým rovnakú žiadosť Štefana Sedmáka, resp. spoločnosti COFEE 
RIO o prenájom nebytových priestorov odročili a po doplnení žiadostí pre-
rokujú neskôr.

V súvislosti s blížiacimi sa voľbami do samospráv obcí a miest sa poslan-
ci oboznámili s dvomi návrhmi. Primátor odporučil zachovanie súčasného 
stavu, to znamená celé mesto tvorí jeden volebný obvod s 11 až 13 poslanca-
mi, zatiaľ čo občianske združenie UNITED Nesvady navrhlo viac volebných 
obvodov a poslancov. Juraj Miškovič vo svojom vystúpení uviedol, že strana 
Szövetség-Aliancia sa prikláňa k modelu jeden obvod - 12 poslancov, zastupi-
teľstvo schválilo tento návrh.

V poslednom bode programu poslanci rozhodli o žiadosti Športových a 
turistických služieb, ktorou organizácia žiadala zvýšenie príspevku od mesta 
o 32 000 eur z dôvodu nárastu režijných nákladov. V mene športovej komisie 
návrh podporil Tibor Molnár a poslanci odhlasovali úpravu rozpočtu. 

V  závere zasadnutia Juraj Miškovič vyzval obyvateľov, aby neparko-
vali svojimi autami na novovybudovaných chodníkoch, pretože tie nie sú 
prispôsobené na takú záťaž. Po tomto vystúpení sa primátor Zoltán Molnár 
poďakoval poslancom za aktívnu účasť, televíznym divákom za pozornosť 
a ukončil 49. zasadnutie nesvadského mestského zastupiteľstva. 

Preklad: Zoltán Takács

Beszámoló a 49. ülésről
Mindenkit érint – Týka sa to každého

Správa zo 49. zasadnutia
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Kultúrközpontunk Kamaratermében 2022. június 
16-án, 18.30 órai kezdettel B. Szabó Péter Szabadság és 
önrendelkezés címmel megjelent legújabb könyvének 
bemutatójára került sor a Csemadok Naszvadi Alap-
szervezete mellett működő Mécsvirág Irodalmi Kör 
szervezésében. Tavaly megjelent Bolygó magyar című 
verseskötetét ősszel mutattuk be. A most megjelent 
Szabadság és önrendelkezés című könyvében teljesen 
más oldaláról mutatkozik be a Svájcban élő naszvadi 
származású B. Szabó Péter.

Ebben a könyvében az évek során összegyűlt politi-
kai írásai, előadásai, a vele készült interjúk vannak ösz-
szefoglalva egy kötetbe. Az anyaországon kívül rekedt 
magyarok sorsa mindig is foglalkoztatta, így különbö-
ző fórumokon igyekezett tevőlegesen részt venni, meg-
oldásokat keresni a magyarság problémáira.

A megnyitó után Molnár Zoltán polgármester is 
üdvözölte a könyv íróját és az érdeklődő közönséget. 
Még mielőtt B. Szabó Péter beszélt volna könyvéről, a 
Mécsvirág Irodalmi Kör tagjai ízelítőként rövid rész-
leteket olvastak fel a könyvből, közben Szabó Júlia és 
Asztalos Luca énekeltek.

„Nemzeti egység - Az anyanemzettel való egyesü-
lés, mint önrendelkezési jog egyik megnyilvánulási for-
mája - a nemzetek egysége és oszthatatlansága elvének 
alapján a határon túlra önhibáján kívül került nem-
zetrészek természetes és elidegeníthetetlen joga. Ezért 
harcolni nem szeparatizmus, nem terrorizmus, hanem 
alapvető emberi jog.”

B. Szabó Péter annak idején, 1969-ben elhagyta 
hazáját, szülőfaluját Naszvadot. Svájcban megvetette 
a lábát, megteremtette egzisztenciáját, de nemcsak sa-
ját boldogulása volt a fő célja. 1976-ban egyik alapító 
tagja, majd megalakulásától főtitkára a Svájci Magyar 
Irodalmi és Képzőművészeti Körnek (SMIKK). Fő 
munkaterülete a kulturális rendezvények, tanulmányi 
konferenciák, kiállítások és a könyvkiadás szervezése. 
Több svájci magyar egyesületben töltött, tölt be tiszt-

ségeket: Magyar Mérnökök és Építészek Svájci Egye-
sülete, Magyarok Világszövetsége, Keresztény Magyar 
Munkavállalók Szövetsége, Panoráma Világklub Svájci 
Társklubjának elnöke.

Az irodalmi kör tagjai által felolvasott részletek után 
az író bővebben beszélt könyvéről, nézeteiről, a lehető-
ségekről, amikkel a magyarság biztosíthatja fennmara-
dását. Svájci példákkal vázolta fel a kitartás, elszántság 
eredményességét.

B. Szabó Péter könyvbemutatója

„Nem a Szabadság, Egyenlőség és Testvériség ada-
tott meg számunkra, hanem a Tér és az Idő, melyben 
ezeket az értékeket valóra válthatjuk. Ez az a küzdőtér, 
ahol esélyünk van nyerni, de veszteni is. Ha nem sike-
rül a Teret kitöltenünk, mások foglalják el és formálják 
a maguk arculatára. Ez az a küzdelem, mondhatnám 
verseny, amely egyaránt végbemegy a családban, isko-
lában, munkahelyeken, a politikában és a társadalom 
egész síkján. Mind az egyén (individum), mind a kö-
zösség (kollektívum) vonatkozásában.

Amikor felismerjük, hogy Térben és Időben veszte-
sek lehetünk/lettünk, robbanásszerű elégedetlenséget, 
reakciót válthat ki bennünk, ami robbanásszerű forra-
dalomhoz (is) vezethet. Jobb lenne, ha a Tér és Idő adta 
lehetőségeket egyénileg is és közösségben is az értéko-
rientált céljaink mindennapos megvalósítására fordíta-
nánk. Így célba érünk, nem pedig az állandó depresszi-
ós bénultság légüres terébe.”

B. Szabó Péter beszéde után szívesen válaszolt a 
hallgatóság kérdéseire is, majd dedikálta könyvét az ér-
deklődők számára.

Felvidéken Pozsony után Naszvadon volt könyvbe-
mutató, majd az egymást követő napokon: Komárom-
ban, Tardoskedden és Gútán.

B. Szabó Péter további könyveken dolgozik, melyek 
remélhetőleg hamarosan megjelennek. A Bolygó ma-
gyar verseskötet és a Szabadság és önrendelkezés című 
könyvek kaphatóak a Csemadokban. Az érdeklődők 
forduljanak a Mécsvirág Irodalmi Kör tagjaihoz.

Csontos Erzsébet
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Tisztelt naszvadiak!
Eltelt megint egy időszak és én újra szeretném önö-

ket tájékoztatni a legújabb eseményeinkről, a városunk-
ban folyamatban lévő beruházásokról, fejlesztésekről.

Legutóbb beszámoltam arról, hogy felújításra kerül 
a városháza épülete, amelyre egy sikeres pályázat által 
875.000 euró támogatáshoz jutottunk, ehhez még hozz-
zájön a város 5%-os önrésze. A munkálatok azóta meg-
kezdődtek. Ebben az évben főleg a külső munkálatok 
zajlanak – az épület hőszigetelése, a nyílászárók cseréje, 
majd a jövő évben teljes felújításra kerül a villanyhá-
lózat és a fűtésrendszer. A beruházás kivitelezője a ko-
máromi Darton Kft. Az ütemterv szerint a városháza 
felújítása 2023 augusztusára készül el.

Időközben átadásra került a kálvária mögötti részen 
egy moduláris, tehát elemekből összerakott pumptrack 
pálya, amely sportolási és a szabadidő kellemes eltöl-
tésére kínál lehetőségeket, főleg a fiatalabb generáció 
számára. A város ezt a beruházást önerőből valósította 
meg. A Komáromi járásban ez az első ilyen jellegű pá-
lya, amelyre azt hiszem, büszkék lehetünk.

Megvalósult egy régi tervünk is, mégpedig a Park 
utca felújítása. Térkővel lett lerakva ennek az útszakasz-
nak a felülete, közel 25.000 euró értékben. Ez a beruhá-
zás a város költségvetéséből került megvalósításra.

Továbbra is folytatjuk a járdák építését – egyrészt a 
város területén, másrészt a termálfürdő üdülőközpont-
jában. Az Új utcában már elkészült a járda egy része, 
most a Gödrök utcában folynak a munkálatok, majd az 

Új utcán, a baptista templomtól a keresztig fog vezetni 
az új járda.

A katolikus templom felújítási munkálatai is javá-
ban zajlanak. Amint a templom felújítása befejeződik, 
a templom előtti területre is térkő kerül. A gyalogosok 
biztonságának növelése érdekében a járdához védő-
korlátok kerülnek, hogy a forgalom ne veszélyeztessen 
senkit.

A járdaprogramot a jövőben is folytatni szeretnénk 
az Új utca további szakaszával és végig a Komáromi 
úton. Már felvettük a kapcsolatot a tervezőirodával, 
hogy elkészítse a tervdokumentációt.

A múltban már informáltam önöket, hogy a szeny-
nyvíztisztító-állomáson egy új ülepítőtartály épült, 
melynek köszönhetően a meglévő napi kapacitás lé-
nyegesen, majdnem 50%-kal növekedett. Jelenleg pró-
baüzemmódba működik az új rész, egyelőre gond nél-
kül.

Az önkormányzat szemszögéből

Folyamatban van a Hurban utcai Kisgólya óvoda 
felújítása. Szeptemberben az ide járó gyermekeket egy 
új, egészségesebb környezet várja majd.

Továbbra is fokozott figyelemmel kísérjük a közbe-
szerzési folyamatot, és várjuk, sikerül-e végre megfe-
lelő kivitelezőt kiversenyeztetni, hogy városunk teljes 
területén megépülhessen a csatornahálózat és az ehhez 
szükséges víztisztító állomás.

2022. szeptember 9-11. között kerülnek megren-
dezésre a Naszvadi Napok. A városi hivatal dolgozói 
és a képviselő-testület bizottságai kitartóan dolgoznak 
azon, hogy idén is sikeres rendezvényt tudjunk meg-
rendezni.

Tisztelettel meghívom Naszvad és Anyala minden 
lakosát erre a háromnapos rendezvényre. Meghívásun-
kat idén is elfogadták a testvértelepüléseink, Kiskőrös, 
Felsőszentiván, Nagyigmánd, valamint további vendé-
geket és baráti településeket is várunk.

Molnár Zoltán,
Naszvad polgármestere
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Vážení Nesvadčania!
Prešlo ďalšie obdobie a rád by som Vás opäť infor-

moval o našich najnovších akciách, prebiehajúcich in-
vestíciách a dianí v našom meste.

Naposledy som informoval, že sa bude rekonštruo-
vať budova mestského úradu, na čo sme s úspešným 
projektom získali dotáciu vo výške 875.000 eur, k čomu 
treba pripočítať aj spolufinancovanie mesta vo výške 
5%. Práce sa už začali. tomto roku prebiehajú hlavne 
vonkajšie práce – zateplenie budovy, výmena okien 
a dverí, v budúcom roku sa kompletne zrekonštruu-
je elektrická sieť a kúrenie. Dodávateľom investície je 
Darton s.r.o. z Komárna, podľa harmonogramu bude 
rekonštrukcia radnice ukončená do augusta 2023.

Medzičasom sme za kalváriou odovzdali modulovú 
pumptrackovú dráhu zostavenú z prvkov, ktoré ponú-
ka možnosti športového vyžitia a trávenia voľného času 
najmä pre mladšiu generáciu. Mesto túto investíciu 
realizovalo vo vlastnej réžii. Ide o prvú takúto dráhu 
svojho druhu v okrese Komárno, na ktorú si myslím, 
že môžeme byť hrdí.

Podarilo sa nám zrealizovať aj jeden starší plán, a 
to obnovu Parkovej ulice. Povrch cesty bol vydláždený 
dlažobnými kockami v hodnote takmer 25.000 eur. 
Táto investícia bola realizovaná z rozpočtu mesta.

Pokračujeme v budovaní chodníkov – v meste aj v 
rekreačnom centre termálneho kúpaliska. Časť chod-
níka je už hotová na Novej ulici, teraz sa pracuje na 
Jarkovej ulici a potom povedie nový chodník na Novej 
ulici od baptistického kostola po kríž.

Renovačné práce na katolíckom kostole tiež prebie-
hajú. Len čo sa skončí obnova kostola, dlažobnými koc-
kami bude vydláždený aj priestor pred kostolom. Kvôli 
zvýšeniu bezpečnosti chodcov pribudnú pri chodníku 
zábrany, aby premávka nikoho neohrozovala.

V programe chodníkov by sme chceli pokračovať 
aj v budúcnosti ďalším úsekom Novej ulice až po Ko-
márňanskú. Už sme oslovili projekčnú kanceláriu, aby 
pripravila projektovú dokumentáciu.

V minulosti som Vás už informoval, že na čistiarni 
odpadových vôd bola vybudovaná nová sedimentačná 
nádrž, vďaka ktorej sa existujúca denná kapacita výraz-
ne zvýšila, skoro o 50%. Momentálne funguje v skúšob-
nom režime, zatiaľ bez problémov.

Z pohľadu samosprávy

Prebieha obnova Materskej školy Bocianky na Hur-
banovej ulici. V septembri čaká deti navštevujúcu túto 
materskú školu nové, zdravšie prostredie.

Naďalej pozorne sledujeme priebeh verejného ob-
starávania a čakáme, či sa nám konečne podarí vybrať 
vhodného dodávateľa, aby sa kanalizačná sieť a potreb-
ná čistiareň odpadových vôd mohla vybudovať na cel-
om území nášho mesta.

V dňoch 9-11. septembra 2022 sa uskutočnia Nes-
vadské dni. Pracovníci mestského úradu a jednotlivé 
komisie pri mestskom zastupiteľstve vytrvalo pracujú 
na tom, aby sa nám aj tento rok podarilo zorganizovať 
úspešné podujatie.

S úctou pozývam všetkých obyvateľov Nesvád a 
Aňale na toto trojdňové podujatie. Našu pozvánku 
prijali naše družobné mestá, Kiskőrös, Felsőszentiván, 
Nagyigmánd a očakávame aj hostí a priateľské obce.

Zoltán Molnár,
primátor mesta Nesvady
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Az egyházi év brokátját, mint drága gyöngyök, dí-
szítik a szentek. Manapság nagyon sokan a szent szó 
hallatára mosolyra vagy szánalomra gerjednek. Ügye-
fogyott, vérszegény a világtól elrugaszkodó, s minden 
örömre átkot szóró szegény lelkekre gondolnak, akik-
nek egész életük lemondás, böjt, önmegtagadás. Milyen 
hamis és téves ez a felfogás. Miért? Mert a szentek Isten 
emberei, az igazi élet szolgálói! Mindenről lemonda-
nak, s mindent százszorosan visszakapnak Istentől.

E nyári hónap derekán egy – nemzetünk számá-
ra – nagy szentet  ünneplünk, s tisztelettel állunk meg 
Szent István király előtt, aki kemény szívvel és kézzel, 
de imádságos szívvel és szeretettel alapította meg az or-
szágot – nem magának, hanem az Isten dicsőségére.

1038-ban, István király halálos betegségében utód-
lási gonddal györődött. Hiszen Imre fia 1031-ben sze-
rencsétlenü halt meg. S a magyar vezérek között nem 
talált alkalmas személyt a trónra. Lelke az ég felé irá-
nyult, felülről várta a megoldást. Bízott abban, hogy az 
ég életben tartja és megőrzi a zsenge magyar nemzetet 
és megőrzi benne a frissen beleplántált kereszténysé-
get. Nagyon fontos döntést hozott, Székesfehérváron 
felajánlotta a magyar királyi koronát Szűz Máriának: 
„Ég királynője, e világ jeles újjászerzője, végső könyör-
gésemben a szentegyházat a püspökökkel, a papokkal, 
az országot a néppel s az urakkal a Te oltalmadra bí-
zom, nékik utolsó istenhozzádot mondva lelkemet ke-
zedbe ajánlom.” (Hartvig püspök)

Így lett a Boldogságos Szent Szűz a magyar nép szá-
mára Nagyboldogasszony. De mit, illetve kit jelképez a 
magyar korona?

Elsősorban a magyar nemzetet, a magyar földet a 
magyar államot. De egyben a biztonságot is, hogy vi-
selője biztosítja az alattvalóknak az élet feltételeket és 
egyben az ellenségtől való védelmet. 

De szimbolikus jelentőségű a korona tíz ékköve. 
Melyek ezek az ékkövek?

Szent István király szerint az első ékkő a hit. Ezzel 
átível a végesből a végtelenbe, a földiből az égbe, az em-
bertől az Istenhez. 

A második ékkő a keresztény értékrend, amely fe-
lülemelkedik az önző érdeken. Amely szerint a megbo-
csátás, a szolgálat, a lelki szegénység, szerénység, önzet-
len szeretet emelkedik felül. És a többi ékkő jelentése:

A valóságnak megfelelő igaz élet.
Egymás elviselése nagy türelemmel.
A vendégek és a jövevények befogadása.
Bölcs tanácsadás.
A nemes életűek példáját követni.
Az ima és remény ereje.
Az erényes élet. 
Kedves testvéreim, e koronában, amit Szent kirá-

lyunk Máriának ajánlott, ezer esztendő reménye, küz-
delme, szenvedése, sikere, kudarca, hite vált emberivé.

Annak idején az egyik pap testvéremmel szabadsá-
gon voltunk Horvátországban és megtekintettünk egy 
kegytárgy múzeumot. A kegytárgy aznapi őre amikor 
meghalotta, hogy magyarul beszélünk – egy fiatal no-
vícius – odajött hozzánk és horvátul mondta: Jöjjenek, 
mutatok valamit. Átmentünk a templomba. Tessék vár-
ni, szólok a perjelnek (szerzetesi elöljáró – szerk.), ő be-
szél németül is. Az oldal hajón egy elegáns fehér-fekete 
dominikanus reverendában lévő fiatal perjel lépett be s 
egy kincses szekrényhez vezetett. Benne ezüst foglalat-
ban kicsi megsárgult koponya csont darab. Gömbölyű 
foglalat áttört virágdíszei között a csont. 

Szent Istváné, – mondta tisztelettel a perjel – a ma-
gyar királyé. Ott álltunk a ránk hullott csendben, és 
néztük a kicsike csontot. Lehajtottuk a fejünket és nem 
tudtuk visszatartani könnyeinket.

Egyszerre végigfutott előttünk a múlt, a jelenség, s 
arra gondoltunk, hogy e koponyacsont hordozta a pá-
pától kapott oly sokat mondó királyi koronát.

Kedves testvéreim, s ugyanezzel a meghatódot-
sággal ünnepeljük e augusztus hónapban Szent István 
királyunkat, aki önmagát Isten és népe szolgálatára 
szentelte. Kell, hogy érezzük, úgy mint Ő, hogy a Krisz-
tus-követés nem egy pillanat műve, hanem állandó 
szolgálat. Kereszténynek lenni annyit tesz, mint minden 
nap megérteni, minden nap harcolni a bűn és a rossz 
szokások ellen, minden nap felvenni a keresztet. 

Keresztény magyarnak lenni pedig azt jelenti, hogy 
Szent  István királyunk szellemében szeretjük hitünket, 
egyházunkat, templomunkat, hazánkat, nemzetünket.

Mgr. Heriban László, katolikus plébános 

Hitélet
Szent István és a Szent KoronaSzent István és a Szent Korona
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Kollár Mihály Kőszínpad, Pódium Michala Kollára
„Kedves közönség, tisztelt jelenlévők, az imént 

szinte mindannyiunk számára ismerősen csengő hang 
szólalt meg a hangszórókból. A technikának köszönhe-
tően hallhattuk egy pillanat erejéig annak az embernek 
a hangját, aki miatt ma itt összejöttünk.

Ő Kollár Mihály! A volt tanítványainak Misi bácsi, 
a volt kollégáinak Misi vagy Miska, a zenetanár, a kar-
mester“.

Ezekkel a szavakkal kezdődött a műsor 2022. június 
2-án, amelyet Kollár Mihály zenetanár emlékére szer-
vezett a Naszvadi Zenészklub, a helyi kultúrközpont és 
a városi képviselő-testület kulturális bizottsága, miután 
a hangszórókban megszólalt egy régebbi felvétel, amint 
Mihály éppen egy zeneiskolai évzárón szól volt tanítvá-
nyai szüleihez. 

Kollár Mihály 1945. október 11-én született Buda-
pesten a Kollár család második gyermekeként. Test-
vérei, Géza, az idősebb, és József, a fiatalabb. Utóbbi 
szintén a zene elkötelezettje lett a későbbiekben, mint 
Mihály. A Kollár család – az édesapa, Kollár Mihály, 
az édesanya, Pochoreliová Julianna és a gyerekek – az 
1947-48-as kitelepítések és lakosságcsere idején érke-
zett a mai Szlovákia területére és Pozsony környékén 
telepedtek le, majd pár évvel később Naszvadot válasz-
tották állandó otthonuknak. 

Mihály a szlovák tannyelvű alapiskolát Naszvadon 
végezte el, majd a Komáromi Hajógyár tanoncképző-
jében folytatta tanulmányait, ahol lakatos szaklevelet 

szerzett. Iskolás évei alatt a Naszvadon közismert és 
nagy tiszteletnek örvendő Budinszkyné Weninger Irén 
kántor által működtetett magán zeneiskolában zongo-
rán sajátította el a zene alapjait, s ennek köszönhetően 
maga is zenetanárrá fejlődhetett. 1966-ban, akkor már 
zenetanárként kérte meg Bartalos Irén kezét, akivel 
összeházasodtak s a házasságból született Attila fiuk-
kal éltek a későbbiekben. Az esküvő után Mihálynak 
az alulfizetett zenetanári állást fel kellett adnia, mert 
nem tudta fedezni a család megélhetési költségeit, visz-
szatért eredeti szakmájához és lakatosként dolgozott 
hosszabb-rövidebb ideig egy-egy cégnél, de ez idő alatt 
sem hagyott fel teljesen a zenetanítással, magánzóként 
kisebb csoportokkal foglalkozott otthonában. Utolsó 
munkahelye lakatosként a helyi szövetkezet volt, ahol 
az akkori elnök javaslatára visszatért a zenéhez, s egé-
szen 2012. február 27-én bekövetkezett haláláig hű ma-
radt a zenetanításhoz.

Kollár Mihály zenetanárként gyermekek sokasá-
gát tanította meg a zene alapjaira, hogy aztán ki-ki a 
maga képességeinek megfelelően magasabb szintre 
vihesse zenei tudását, másutt, magasabb szintű zenis-
kolákban. Amikor Mihály látta, hogy nem tud többet 
nyújtani növendékeinek, akkor sem hagyta el a velük 
való törődést, hanem kézbe vette sorsukat, meggyőzve 
a szülőket, hogy taníttassák tovább csemetéiket, ezzel 
megfelelő pályára állítva azokat. 

Mihály a megélhetést biztosító mindennapi tanítás 
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mellett társadalmi munkában az általa tanított gyer-
mekekből zenekarokat alapított, ahol a zeneszeretet 
mellett a közösségbe való beilleszkedést, az egymás 
iránti kölcsönös tiszteletet fogalmát is megtanította a 
nebulókkal. Hatalmas szívvel, nagy türelemmel kezelt 
minden gyermeket, ezért szerették a zenekari próbákat 
a kis zenészpalánták, s alkalomadtán büszkén léptek 
színpadra, hogy előadják a megtanultakat „Misi bá-
csi”, a „Zenetanár” vezényletével. Misinek köszönhető, 
hogy megalakulhatott a Nesvadčanka névvel fémjelzett 
fúvószenekar is, amelyben szinte minden korosztály 
képviselve volt, gyermekek zenélhettek együtt idősebb 
zenészekkel. Akárcsak a könnyűzenei együtteseknél, 
a fúvószenekarban is teljes erőbedobással, dolgozott, 
s iszonyatos akarata tanulásra serkentette a körülötte 
lévőket. 

Ez a cselekedete tette naggyá Mihályt, ez a tevé-
kenysége hagyott mély nyomot községünk életében, s 
távozásával betöltetlen űr keletkezett. Hogy munkás-
ságának emléke megmaradjon, egykori tanítványai, 
zenészkollégái kezdeményezésére a városi képvise-
lő-testület példaértékű határozatot hozott, ahogy az az 
alábbiakban olvasható:

2022. április 5-én kelt 45/2022. számú határozat 
XXII. napirendi pontja, melynek A/ pontjában a kép-
viselő-testület tudomásul veszi a javaslatot, mely sze-
rint a művelődési központ udvarán lévő szabadtéri kis 
színpad a „Kollár Mihály Kőszínpad, Pódium Michala 
Kollára” nevet viselje. 

A határozat B/1 pontjában jóváhagyja, hogy a mű-
velődési központ udvarán lévő szabadtéri színpad a 
„Kollár Mihály Kőszínpad, Pódium Michala Kollára” 
nevet viselhesse. 

A szavazás során minden jelenlévő képviselő igen-
nel szavazott a kezdeményezésre, és a határozat alapján 
2022. június 2-án ünnepélyes keretek között e névadás 
meg is történt.

Hogy miért esett a választás éppen a kőszínpadra, 

annak egyszerű magyarázata van. Hogy a kedves olva-
só megérthesse, vissza kell nyúlnunk a kezdetekhez. 
2002-ben fejeződött be a helyi kultúrközpont első át-
fogó felújítása, ezzel egyidőben létrejött az épületben a 
Zenészklub is, ahol Misi aztán nagyon sok időt töltött. 
A klub és a jelenlegi könyvtár bejárata közötti rész adta 
magát ahhoz, hogy viszonylag kevés anyagi ráfordítás-
sal kialakíthassunk egy kis színpadot, amely spontá-
nul kőszínpad néven vált ismertté. Az ötlet, ahogyan 
a zenészklub kialakítása is, e cikk írójától ered, s utólag 
elmondható, hogy helyénvaló volt az elképzelés, mert 
az azt követő két évtizedben a kamarajellegű színpadon 
számtalan műsort rendeztek, köztük jó néhányat a Kol-
lár Mihály által tanított zenekarok részvételével. 

Húsz év után a kultúrközpont újabb felújítása szül-
te a gondolatot, hogy újítsuk fel, tegyük szebbé a köz-
kedvelt kőszínpadot is és nevezzük el Kollár Mihályról. 
Mint kiderült, a cikk írójának ötlete teljes támogatást 
élvez mind a zenészek, mind a város részéről, így meg-
történt a következő évtizedeket szolgáló felújítás, illetve 
a névadás, így lett a kőszínpadból Kollár Mihály Kő-
színpad. 

Az anyagi hátteret a kultúrközpont költségvetése, 
önkormányzati hozzájárulás, valamint az ötletgazda 
biztosította, ugyanúgy, mint a 20 évvel ezelőtti épít-
kezést is. A színpad hátterében acélból készült kotta 
látható, ez a szintén Naszvadról indult Harmónia Szlo-
vákiai Magyar Zenei Díj emblematikus tartozéka volt 
nyolc éven keresztül, mostantól pedig a Kollár Mihály 
Kőszínpadot ékesíti. 

A névadó emlékesten Misi egykori tanítványai, ze-
nészkollégái mély érzelmektől áthatva adták elő műso-
rukat. Akik eljöttek e nemes kezdeményezés nyomán 
megvalósult összejövetelre, láthatták, átélhették a mű-
sorból sugárzó bensőséges hangulatot, megérthették a 
miértekre adott válaszokat, s bizonyosságot szerezhet-
tek a tényről, hogy méltó nevet visel majd a kőszínpad. 

Dobosi Róbert
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Városunk számos sikeres vállalkozás otthona. Ezért újonnan in-
duló rovatunkban szeretnénk bemutatni a sikeres naszvadi vállalko-
zókat. Elsőként az építőipar felé vettük az irányt.

Naše mesto je domovom mnohých úspešných firiem. Preto v 
našej novo spustenej rubrike radi by sme Vám predstavili úspešných 
podnikateľov z Nesvád. Prvýkrát sa zaoberáme stavebným priemyslom.

A naszvadi Tóth Róbert 1981-ben született Komáromban. A 
helyi alapiskola elvégzése után a tanulmányait a cseklészi (Berno-
lákovo) Gépipari és Mezőgazdasági Szakközépiskolában folytatta, 
majd diplomát szerzett Nagyszombatban a Szlovák Műszaki Egye-
tem Anyagtechnológiai Karán. Később újra visszaült az iskolapadba, 
és elvégezte az építészeti szakközépiskolát is. Feleségével, Katalin-
nal és két lányával, Hannával és Emmával boldog családként élnek 
Naszvadon. Nagy focirajongó, szereti megnézni az új filmeket, de 
nem veti meg a családi és baráti kirándulásokat sem.
Miben vállalkozik, mikor vágott bele a vállalkozásba?

Mivel 10 évet az építészet üzleti ágában dolgoztam, ezért úgy 
gondoltam, hogy elég ismeretséget és tapasztalatot gyűjtöttem ah-
hoz, hogy elindítsam a saját vállalkozásomat. 2015 júniusában ala-
pítottam meg a ROTO-BAU cégemet. Számomra vállalkozni annyit 
jelent, hogy tudást, tapasztalatot, továbbá céltudatosságot és bátor-
ságot kamatoztatok.
Miért döntött úgy, hogy éppen Naszvadon vág bele a vállalkozá-
sába?

Naszvad az én szülőfalum, amelyet 2020. január 1-jétől városi 
rangra emeltek. Nem volt kérdés, hogy Naszvadon vágok bele a vál-
lalkozásba. A döntésben szerepet játszott az is, hogy az alkalmazot-
taim nagy része naszvadi. Lokálpatriótának tartom magam.
Ön szerint van különbség a szakmájában vállalkozó fiatal és idő-
sebb vállalkozók között?

Nehéz különbséget találni a fiatal és idősebb vállalkozó között. 
Az építészet folyamatosan fejlődik, ami alatt azt értem, hogy új 
anyagok kerülnek a piacra, új technológiák, új szemléletek az épü-
letek tervezésében, valamint kivitelezésében. Aki vállalkozik, annak 
folyamatosan fejlődnie, tanulnia kell, hogy versenyképes maradjon 
a piacon.
A vállalkozása szempontjából inspiráló helynek számít Naszvad?

Vállalkozói szemmel nézve mindenképp inspiráló helynek tar-
tom Naszvadot, hiszen dinamikusan fejlődő város. A ROTO-BAU 
cég is némileg hozzátesz, ha lehet így mondani, a város alakításához, 
mivel megrendeléseink és munkáink között új, energiatakarékos há-
zak, dizájnos épületek szerepelnek, vagy éppen a már meglévő régi 
házakat újítjuk fel.
Hogy látja önmagát 5-10 év múlva a városban?

Célként tűztem ki magam előtt, hogy egy olyan középvállalko-
zást alakítsak ki a régióban, melynek saját épülete és gépparkja van. 
A jelenlegi alkalmazottaim számát pedig további jó szakemberekkel 
szeretném bővíteni.
Milyen pluszt kínál és biztosít a vállalkozásával a városban, a ré-
gióban élőknek?

A cégem családi házak építését biztosítja, beleértve a belső 
munkálatok elvégzését, de vállalunk felújítást és hőszigetelést is. A 

munka beosztásában a naszvadi ügyfeleket igyekszem előnyben ré-
szesíteni.
A fiatal vállalkozó esetében különösen fontos a kontroll és az idő-
beosztás helyes kialakítása, a saját márka építésének és eladásának 
megtanulása, a használni kívánt marketingeszközök megválasz-
tása. Hol tart ebben a folyamatban? 

Folyamatosan fejlődni szeretnék, ezért évente különböző mar-
ketingképzésen veszek részt. Az új építőanyagokkal pedig építészeti 
szakkiállításokon ismerkedem. Szakirodalomból és szakújságokból 
tájékozódom, hogy kövessem az irányvonalat.
Érdemes külső szemlélő segítségét is kérni induláskor, különösen 
olyanét, aki szakértői szemmel segíthet a kezdeti nehézségekben, 
és tanácsokkal, visszajelzésekkel láthat el, hogy hogyan tovább. 
Önt is segíti valaki a háttérből?

Kezdetben édesapámat kérdeztem, aki sok jó tanáccsal látott el. 
Néhány mesteri megoldást feleségem édesapjától is ellestem. Ter-
vezőkkel, statikusokkal, konstruktőrökkel is tartom a kapcsolatot, 
akikkel megbeszélem tapasztalataimat és kikérem a véleményüket is.
Magánvállalkozóként mindig egy lépéssel előbbre kell tervezni. 
Milyen tervei vannak az idei év végéig?

Elsősorban az év végéig szeretném befejezni a bevállalt megren-
deléseket. Szeptembertől azonban már a 2023-as év megrendelésein 
kell kezdenem dolgozni és sikeresnek kell lennem a versenytárgya-
lásokon. Szeretném folytatni a helyi magyar tannyelvű alapiskola 
szülői szövetségében elkezdett munkát is. Ősszel még egy kihívás 
vár rám, a Szövetség színeiben képviselőjelöltként indulok az önkor-
mányzati választásokon.
Milyen most a járvány, az infláció és a háború kellős közepén fia-
tal vállalkozónak lenni?

A háború, az infláció és a magas kamatok, valamint az áremelke-
dések nem segítik az építkezéshez való kedvet. Megújuló energiafor-
rásra, energia-hatékony épületekre van szükség, de több támogatásra 
is, amelyek segítenének túlélni ezt a nehéz időszakot. Véleményem 
szerint rugalmasan kell kezelni minden felmerülő ötletet és annak 
megvalósítását, és meg kell ragadni minden kínálkozó alkalmat, le-
hetőséget.
Köszönöm a beszélgetést.                 Varga Ildikó

Naszvadi vállalkozók - Podnikatelia z Nesvád

Rugalmasan kell kezelni minden felmerülő ötletet és annak megvalósításátRugalmasan kell kezelni minden felmerülő ötletet és annak megvalósítását
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Nesvadčan, Róbert Tóth sa narodil v roku 1981 v Komár-
ne. Po ukončení miestnej základnej školy študoval na Strednej 
odbornej škole strojníckej a poľnohospodárskej v Bernolákove, 
neskôr získal vysokoškolský diplom na Materiálovotechnolo-
gickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Trnave. Neskôr 
zas zasadol do školskej lavice, a dokončil aj strednú odbornú 
školu stavebnú. S manželkou Katarínou a dvoma dcérami Han-
nou a Emmou žijú ako šťastná rodina v Nesvadoch. Je veľkým 
futbalovým fanúšikom, rád si pozrie nové filmy, no nepohrdne 
ani výletmi s rodinou a priateľmi.
V akej oblasti podnikáte, kedy ste začal podnikať?

Keďže som 10 rokov pracoval v obchodnej sfére staveb-
níctva, myslel som si, že som nazbieral dostatok vedomostí a 
skúseností na rozbehnutie vlastného podnikania. Svoju spoloč-
nosť ROTO-BAU som založil v júni 2015. Podnikanie pre mňa 
znamená, že využívam vedomosti, skúsenosti, cieľavedomosť a 
odvahu.
Prečo ste sa rozhodli začať podnikať v Nesvadoch?

Nesvady sú mojou rodnou obcou, ktorá bola od 1. januára 
2020 povýšená na mesto. O tom, že budem podnikať v Nesva-
doch, nebolo pochýb. Pri rozhodovaní zohral aj fakt, že väčšina 
mojich zamestnancov je z Nesvád. Považujem sa za lokálpatri-
ota.
Čo si myslíte, je vo vašej profesii rozdiel medzi mladými a 
staršími podnikateľmi?

Je ťažké nájsť rozdiel medzi mladým a starším podnika-
teľom. Stavebníctvo sa neustále vyvíja, tým myslím, že na trh 
vstupujú nové materiály, nové technológie, nové prístupy k 
projektovaniu a výstavbe budov. Podnikatelia sa musia neustále 
rozvíjať a učiť, aby zostali konkurencieschopní.
Sú Nesvady inšpiratívnym miestom pre vaše podnikanie?

Z pohľadu podnikateľa považujem Nesvady určite za inšpi-

ratívne miesto, keďže ide o dynamicky sa rozvíjajúce mesto. 
Spoločnosť ROTO-BAU takpovediac trochu prispieva aj k jeho 
formovaniu, keďže medzi našimi zákazkami a prácami sú no-
vostavby energeticky úsporných domov, dizajnérskych stavieb, 
alebo renovujeme existujúce staré domy.
Kde sa vidíte v meste o 5-10 rokov?

Dal som si za cieľ vytvoriť v regióne stredneveľké podnika-
nie, ktoré má vlastnú budovu a strojový park. Rád by som tiež 
zvýšil počet svojich súčasných zamestnancov o ďalších dobrých 
odborníkov.
Aké výhody ponúkate a poskytujete so svojim podnikaním 
ľuďom žijúcim v meste a regióne?

Moja firma zabezpečuje výstavbu rodinných domov vrátane 
interiérových prác, ale robíme aj rekonštrukcie a zatepľovanie. 
V pracovnom programe sa snažím uprednostňovať klientov z 
Nesvád.
V prípade mladého podnikateľa je obzvlášť dôležité správne 
zaviesť kontrolu a harmonogram, naučiť sa budovať a predá-
vať vlastnú značku a zvoliť si marketingové nástroje, ktoré 
chcete použiť. Kde ste v tomto procese?

Chcem sa neustále rozvíjať a zlepšovať, preto sa každý rok 
zúčastňujem rôznych marketingových školení. Nové stavebné 
materiály spoznávam na odborných stavebníckych výstavách. 
Informácie získavam z odbornej literatúry a odborných časopi-
sov, aby som bol vždy v obraze.
Pri začiatkoch sa oplatí požiadať o pomoc externého pozoro-
vateľa, najmä niekoho, kto vie odborným okom pomôcť pri 
počiatočných ťažkostiach a poskytne rady a spätnú väzbu, 
ako postupovať. Pomáha vám aj niekto v pozadí?

Na začiatku som sa pýtal svojho otca, ktorý mi dal veľa dob-
rých rád. Od manželkinho otca som sa naučil aj niekoľko maj-
strovských riešení. Som v kontakte aj s projektantmi, statikmi, 
konštruktérmi, s ktorými preberám svoje skúsenosti a pýtam sa 
na ich názory.
Ako súkromný podnikateľ musíte vždy plánovať o krok dop-
redu. Aké máte plány do konca tohto roka?

V prvom rade by som chcel do konca roka dokončiť prijaté 
objednávky. Od septembra však musím začať pracovať na zákaz-
kách na rok 2023 a musím byť úspešný v obchodných súťažiach. 
Rád by som pokračoval aj v začatej práci v rodičovskom združe-
ní pri miestnej základnej škole s vyučovacím jazykom maďar-
ským. Na jeseň ma čaká ďalšia výzva, v komunálnych voľbách 
budem kandidovať na kandidátke strany Aliancia.
Aké je byť mladým podnikateľom uprostred epidémie, inflá-
cie a vojny?

Vojna, inflácia a vysoké úroky, ako aj zvyšovanie cien, nepo-
máhajú výstavbe. Potrebné sú obnoviteľné zdroje energie, ener-
geticky efektívne budovy, ale aj väčšia podpora, ktorá by nám 
pomohla prežiť toto ťažké obdobie. Podľa mňa treba s každým 
nápadom, ktorý vznikne, aj s jeho realizáciou narábať flexibilne 
a treba využiť každú príležitosť.
Ďakujem za rozhovor.                  Ildikó Varga

So všetkými nápadmi a ich realizáciou treba narábať flexibilneSo všetkými nápadmi a ich realizáciou treba narábať flexibilne
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Érdemes külső szemlélő segítségét is kérni induláskor, különösen 
olyanét, aki szakértői szemmel segíthet a kezdeti nehézségekben, 
és tanácsokkal, visszajelzésekkel láthat el, hogy hogyan tovább. 
Önt is segíti valaki a háttérből?

A sikeres vállalkozást egykori középiskolai tanáromnak köszön-
hetem. Kezdetben szakmailag irányított, sok hasznos tanáccsal látott 
el, amit megfogadtam. Ma, annyi tervezés után, csak magamra ha-
gyatkozom.
Magánvállalkozóként mindig egy lépéssel előbbre kell tervezni. 
Milyen tervei vannak az idei év végéig?

Igen, mindig előre kell terveznem, fél évre előre biztosítanom kell 
a megrendeléseket. Idén október végén helyhatósági választások lesz-
nek. A Szövetség tizenkét városi képviselőjelöltjének egyike vagyok. 
Nagy elvárásaim vannak, és csak remélni tudom, hogy a lakosok tá-
mogatni fogják a fiatalokat szavazataikkal, és lehetőséget kapunk arra, 
hogy tudásunkat a naszvadiak javára fordítsuk.
Milyen most a járvány, az infláció és a háború kellős közepén fiatal 
vállalkozónak lenni?

Jelenleg a helyzet nagyon nehéz, amit többek között az építőanya-
gok egekbe szökő ára is okoz. Az elfoglaltságom ellenére minden 
megrendelésért harcba szállok, hogy megszerezzem. Sajnos, ebben a 
nehéz helyzetben az építőipar teljesen elbukhat.
Miért szeret Naszvadon élni? Ha lehetősége volna, például a váro-
si képviselő-testület tagjaként hozzájárulni a város fejlesztéséhez, 
milyen ötletei volnának, milyen megoldásokat tudna kínálni a vá-
ros lakosságát foglalkoztató problémákra?

Amint már említettem, nagy lokálpatrióta vagyok. Naszvadon 
széleskörű szolgáltatásokkal, gazdag kultúrával, változatos rendezvé-
nyekkel, építészetileg szép és egyedi épületekkel büszkélkedhetünk, 
például a városháza épülete, a ravatalozó, a kultúrház. Ha elnyerném 
a lakosok bizalmát és a városi képviselői mandátumot, teljes mérték-
ben a város építési szempontból történő fejlesztésével foglalkoznék. 
Támogatnám a csatornahálózat kiépítését. Annak megépítése után 
folytatódhat a sok helyen nagyon rossz állapotú utak aszfaltfelületei-
nek felújítása. Segítenék a télen és tavasszal összegyűlő és a fagy miatt 
az aszfaltfelületekben nagy károkat okozó csapadékvízzel kapcsolatos 
probléma megoldásában. És mivel világszerte egyre komolyabb a víz-
hiány, talán észszerű volna ezt a felesleges vizet Naszvadon is össze-
gyűjteni, és például a nyári hőségekben öntözni vele.
Köszönöm a beszélgetést.                  Varga Ildikó

Kovačic Dániel 24 éves. Érsekújvárott született (a legközelebbi 
kórházban), Naszvadon él. 2004-2013 között a naszvadi szlovák tany-
nyelvű alapiskola tanulója volt. Középiskolának az Ógyallai Építőipari 
Szakközépiskolát választotta. Elmondása alapján nincs sok szabadide-
je, de ami van, azt szívesen tölti a háza körüli munkák elvégzésével, a 
ház csinosítgatásával, barkácsol és szaxofonon játszik.
Milyen területen vállalkozik, mikor vágott bele a vállalkozásba?

Az építőiparban vállalkozom. Konkrétan épületek tervezésével 
foglalkozom. Saját tervezőirodám van, ahol az épülettervezéstől a 
mérnöki munkáig (engedélyek beszerzése), a használatbavételi eljá-
rástól a kataszteri bejegyzésig nyújtok szolgáltatásokat. Már több mint 
4 éve vállalkozom, 2018 januárjában kezdtem.
Mindig vállalkozó szeretett volna lenni? Sok fiatal és 
konkurenciaképes vállalkozó van a régióban? Mer vállalkozni az 
Ön korosztálya?

Kiskorom óta vállalkozó szerettem volna lenni. A magam urának 
lenni, úgy osztani be az időmet, ahogy én akarom. (mosolyog) Az én 
szakágamban nincs túl sok konkurenciaképes vállalkozó a régióban. 
Fiatalok szinte egyáltalán nincsenek. Tervezőből mindig kevesebb 
van... Egyre több fiatal végez főiskolát, ezáltal az én korosztályomból 
ténylegesen kevés a vállalkozó. Azoknak pedig, akik talán bele is vág-
nának, nincs elegendő kezdőtőkéjük.
Miért döntött úgy, hogy Naszvadon vág bele a vállalkozásába?

Nagy lokálpatrióta vagyok – lakni se mennék el a szülővárosom-
ból. A másik dolog az, hogy ilyen szolgáltatást senki sem nyújt Nasz-
vadon, annak ellenére, hogy a tervezői szakma elég keresett. Azzal, 
hogy Naszvadon vágtam bele a vállalkozásba bővítettem az elérhető 
szolgáltatásokat szeretett városomban.
A vállalkozása szempontjából inspiráló helynek számít Naszvad?

Határozottan igen. Naszvad gyorsan fejlődő város, az építkezések 
terén is. Az üdülőterületen, a termálfürdő mögött például 100-ból 18 
rekreációs épületet terveztem. Az önkormányzat folyamatosan revi-
talizálja, újítja fel a város tulajdonában lévő épületeket, és Naszvadon 
virágzik a különféle épületek építése.
Hogy látja önmagát 5-10 év múlva a városban?

Szeretnék terjeszkedni és 1-2 új kollégát alkalmazni, hogy a szol-
gáltatásaimat a tágabb régióban is kínálhassam.
Milyen pluszt kínál és biztosít a vállalkozásával a városban, a régi-
óban élőknek?

Manapság mindenki nagyon elfoglalt, ezért a tervezés mellett a 
mérnöki munkánkat is kínálom. Az engedélyek elintézését bizonyos 
illeték fejében az ügyfeleim 99%-a kéri, hiszen ezzel mentesítve van-
nak a hivatalokba járástól és nem kell az ügyintézés miatt szabadságot 
venniük.
A fiatal vállalkozó esetében különösen fontos a kontroll és az idő-
beosztás helyes kialakítása, a saját márka építésének és eladásának 
megtanulása, a használni kívánt marketingeszközök megválasztá-
sa. Hol tart ebben a folyamatban? 

A vállalkozásban nagyon szigorú vagyok magamhoz és pontos 
munkabeosztásom van. A marketingre a közösségi hálókat haszná-
lom, amivel nagyon sok időt takarítok meg és nagy számú embert 
tudok megszólítani.

Fiatal, aki nem csak ábrándozik a szebb jövőrőlFiatal, aki nem csak ábrándozik a szebb jövőről
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Daniel Kovačic má 24 rokov. Narodil sa v Nových Zámkoch 
(v najbližšej nemocnici), žije v Nesvadoch. V rokoch 2004-2013 
navštevoval Základnú školu s vyučovacím jazykom slovenským 
v Nesvadoch. Po jej ukončení vyštudoval Strednú priemyselnú 
školu stavebnú v Hurbanove. Podľa jeho vyjadrenia kvôli pra-
covnej vyťaženosti nemá veľa voľného času, ale ak áno, tak rád 
trávi čas zveľaďovaním okolia rodinného domu, v ktorom žije, 
kutilstvom a rád hrá aj na saxofóne.
V akej oblasti podnikáte, kedy ste začal podnikať?

Podnikám v oblasti stavebníctva. Konkrétne sa zaoberám 
s projektovaním stavieb. Mám vlastnú projekčnú kanceláriu, v 
ktorej ponúkam služby od projektovania stavieb cez inžiniering 
(vybavenie povolení), kolaudáciu až po zápis do katastra. Podni-
kám už vyše 4 roky, začal som v januári 2018.
Vždy ste chceli byť podnikateľom? Je v regióne veľa mladých a 
konkurencieschopných podnikateľov? Trúfa si vaša generácia 
začať podnikať?

Od malička som chcel byť podnikateľom. Sám sebe pánom, 
zadeliť si čas ako ja chcem. (usmieva sa) V našom regióne nie 
je veľa konkurencieschopných podnikateľov v mojom odbore. A 
mladých skoro vôbec niet. Projektantov je čoraz menej a menej... 
Čoraz viac a viac mladých študuje na vysokej škole, a tým pádom 
v mojom veku je naozaj málo podnikateľov. Tí, ktorí by to možno 
aj skúsili zas nemajú dostatočné finančné prostriedky.
Prečo ste sa rozhodli začať podnikať v Nesvadoch?

Som veľký lokálpatriot – ani bývať by som neodišiel z môj-
ho rodného mesta. Druhá vec je, že v Nesvadoch takúto službu 
ľuďom nikto neponúka, napriek tomu, že projekčná činnosť je 
dosť vyhľadávaná. Tým, že som zostal podnikať v Nesvadoch 
som prispel k rozšíreniu služieb v mojom milovanom meste.
Sú Nesvady inšpiratívnym miestom pre vaše podnikanie?

Určite áno. Nesvady sú rýchlo rozvíjajúce sa mesto, a to aj v 
oblasti výstavby. V rekreačnej oblasti, za termálnym kúpaliskom 
som napríklad projektoval 18 rekreačných objektov zo 100. Sam-
ospráva neustále revitalizuje a rekonštruje budovy vo vlastníctve 
mesta a v Nesvadoch rozkvitá výstavba objektov rôznych druhov.
Kde sa vidíte v meste o 5-10 rokov?

Chcel by som svoje kapacity rozšíriť zamestnaním 1-2 ko-
legov, aby som mohol zastrešiť svojimi službami aj širšie okolie.
Aké výhody ponúkate a poskytujete so svojim podnikaním 
ľuďom žijúcim v meste a v regióne?

V dnešnej dobe je každý pracovne vyťažený, preto k projek-
tovaniu ponúkam výhodnú službu inžinieringu. Vybavovanie 
povolení za príslušný poplatok využije až 99% mojich klientov, 
ktorých tým odbremením od chodenia po úradoch a nemusia si 
kvôli vybavovačkám brať dovolenku.
V prípade mladého podnikateľa je obzvlášť dôležité správne 
zaviesť kontrolu a harmonogram, naučiť sa budovať a predá-
vať vlastnú značku a zvoliť si marketingové nástroje, ktoré ch-
cete použiť. Kde ste v tomto procese?

V podnikaní som k sebe veľmi prísny a mám presný har-
monogram práce. Pre marketing využívam sociálne siete, s čím 

viem usporiť veľa času a osloviť veľké množstvo ľudí.
Pri začiatkoch sa oplatí požiadať o pomoc externého pozoro-
vateľa, najmä niekoho, kto vie odborným okom pomôcť pri 
počiatočných ťažkostiach a poskytne rady a spätnú väzbu, ako 
postupovať. Pomáha vám aj niekto v pozadí?

Za úspešnú podnikateľskú činnosti môžem ďakovať svojmu 
bývalému profesorovi zo strednej školy. Na začiatku ma odborne 
usmerňoval, mal veľa užitočných rád, ktoré som si vypočul. Dnes 
už po toľkých projektovaniach sa spolieham len na seba.
Ako súkromný podnikateľ musíte vždy plánovať o krok dop-
redu. Aké máte plány do konca tohto roka? 

Áno, vždy musím plánovať dopredu, zabezpečiť si zákaz-
ky až na šesť mesiacov vopred. Koncom októbra tohto roku sa 
budú konať komunálne voľby. Za stranu Aliancia som jeden z 
dvanástich kandidátov za poslanca do mestského zastupiteľstva. 
Je vo mne veľké očakávanie a môžem len dúfať, že občania pod-
poria svojimi hlasmi aj mladých a dostaneme šancu využiť svoje 
schopnosti v prospech Nesvadčanov.
Aké je byť mladým podnikateľom uprostred epidémie, inflá-
cie a vojny?

Momentálna je situácia ťažká, čo spôsobuje aj obrovský ná-
rast cien stavebného materiálu. Napriek pracovnej vyťaženosti 
bojujem o každú zákazku, aby som ju získal. Žiaľ, v tejto ťažkej 
situácii stavebníctvo môže padnúť na kolená.
Prečo žijete rád v Nesvadoch? Ak by ste mali možnosť, naprík-
lad ako poslanec mestského zastupiteľstva, prispieť k rozvoju 
mesta, aké by ste mali nápady, aké riešenia by ste mohli po-
núknuť na problémy obyvateľov mesta?

Ako som už spomínal som veľký lokálpatriot. V Nesvadoch 
máme k dispozícii široké spektrum služieb, bohatú kultúru, rôz-
ne podujatia, z hľadiska architektúry krásne a jedinečné budovy, 
ako napríklad budovu mestského úradu, dom smútku, kultúrny 
dom. Ak by som získal dôveru občanov a mandát poslanca, tak 
by som sa v plnej miere venoval k rozvoju mesta z hľadiska výs-
tavby. Podporoval by som výstavu verejnej kanalizačnej siete. Po 
jej vybudovaní by mohla pokračovať rekonštrukcia asfaltových 
povrchov ciest, ktoré sú miestami v dezolátnom stave. Určite by 
som bol nápomocní pri hľadaní riešenia problému s dažďovou 
vodou, ktorá hlavne v zime a na jar námrazami spôsobuje veľké 
škody na asfaltových povrchoch. A nakoľko vody máme na ce-
lom svete stále menej, možno by bolo rozumné aj v Nesvadoch 
zachytávať túto nadbytočnú vodu a použiť ju napríklad na polie-
vanie v letných horúčavách.
Ďakujem za rozhovor.                 Ildikó Varga

Mladý a nie len sníva o krajšej budúcnostiMladý a nie len sníva o krajšej budúcnosti
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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.

Tisztelt olvasó! A naszvadi zenészek cikksoro-
zatban, most elkalandozunk az 1950-es, 60-as éves 
időszakba, ahol még az elektronikus hangszermeg-
szólaltatás nem volt kifejlődve, az egyes hangszerek 
a saját hangjukon szólaltak meg, autentikus, akuszti-
kus hangzásban. Az utolsó írásaimtól eltérő módon, 
most nem tudok konkrét zenekarról írni, az alábbi 
fotókon szereplő zenészek nem alkottak hosszabb 
időn keresztül zenekart, az időben az nem volt szo-
kás. Minden alkalommal más és más összeállításban 
végezték feladatukat, szükség esetén osztódtak több 
felé, vagy éppen fordítva és akár nagyobb létszámú 
zenekari formációban szórakoztatták a nagyérdeműt 
a mulatságok és lakodalmak alkalmával. Általában a 
szóló hangszeres muzsikus, legyen az hegedű, vagy 
éppen szaxofon, vezette a zenekart, őt keresték meg 
a megrendelésekkel a házasodni vágyók szülei, s ő 
hívta meg a megrendelő igényei szerint a zenészeket. 
Ez vonatkozott úgy a létszámra, mint a hangszerek 
összetételére. A repertoár nem volt előre eltervezett, 
a zenészek mindegyike ismerte a nótákat, dalokat, 
amelyeket aztán az egyes helyszíneken a prímás ve-

zetésével eljátszottak. A fennmaradt emlékezések 
szerint nem volt jellemző, hogy a zenekar valame-
lyik tagja énekelt volna, inkább a vendégek adták az 
énekhangot, a zenészek a kíséretet. Ez a szokás abból 
is eredhetett, hogy a hangszer hangosabb volt az em-
beri hangnál, így a szólóének csak akkor jeleskedhe-
tett, ha a tömeg még nem énekelt. 

Az alábbi fotók alapján elmondható, hogy a legy-
gyakoribb hangszerek amelyeket az 50-es években 
előszerettel használtak a hegedű, a szaxofon és a har-
monika voltak, s nem hiányozhatott természetesen a 
dob. A legelső fotóról elmondható, hogy bizonyosan 
1956-ban készült, ezért is került felülre, sajnos a töb-
bi esetében csak betájolni lehet keletkezésük idejét. 

Az alábbi, 1956-ban készült fotón balról a prímás, 
Mikle Vilmos hegedűvel, mellette Gyűrösi László 
harmonikával, a dobok mögött Haris József, mellet-
te tovább Gyűrösi Péter szaxofonnal, s a fotó jobb 
oldalán, a fiatalságával kítűnő harmonikás, az akkor 
még csak 12 éves Gyűrösi Árpád látható. Ennek a 
fotónak a hátlapján szerepelt az időpont, mégpedig 
1956. VII. hó, s az „emlék” szó.
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Az öttagú felállásban, két szólista, két kísérőhangszer és a ritmusszekció. Balról Gyűrösi Péter szaxofon, 
Kelemen Sándor harmonika, Simonics Boldizsár dob, Gyűrösi László harmonika, Mikle Vilmos hegedű.

Balról, Haris József szaxofon, Gyűrösi Péter szaxofon, Gyűrösi Árpád harmonika, Luzsica István dob, 
Gyűrösi László harmonika, Zsemle Öcsi trombita. Ez a fotó, Luzsica Pista elmondása alapján Elletőn (Nasz-
vad és Érsekújvár közötti részen található major) egy bál alkalmával készült, Gyűrösi László itt volt intéző, s 

éppen valamelyik nagy, befejezett mezőgazdasági munka végét ünnepelték.
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Balról Gyűrösi Árpád, Gyűrösi Péter, Simonics Boldizsár, Gyűrösi László.

Álló sor balról, Mikle Vilmos hegedű, Gyűrösi Gizella, László neje, Mikle Bözsi, Vilmos neje, előtte fia 
Ferenc, majd tovább Haris Manci, József neje és Csontos Ilona. Ülő sorban a zenészek, Gyűrösi László, Ha-
ris József, Gyűrösi Péter. A nagydob előtt balról ismeretlen, majd mellette Haris Árpád, Józsi bá idősebb fia.

A fotókon jól látható, hogy az 50-es, 60-as évek-
ben tevékenykedő zenészek többségét a  zenén túl, 
családi viszony fűzte egymáshoz, s az is jól látható, 
hogy a  mesterség apáról fiúra szállt, ami érvényes 
mindegészen napjainkig is. A szájról szájra terjesz-
tett elbeszélések alapján, a fotókon szereplő zenészek 
egyike sem tanulta zenetanártól a zenét, autodidak-

ta módon fejlesztették magukat, egymástól ellesve 
egyes fogásokat, követve idősebb kollégáik tanácsait.

A  fotók, Gyűrösi László, Mikle Vilmos és Ha-
ris József hagyatékából kölcsönözve kerülhettek be 
a  Novum Naswod hasábjaira, hogy megörökítse 
községünk ezen zenei korszakát.

Dobosi Róbert
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V dnešnej dobe stále viac narastá dopyt po „biopotravi-
nách“, ktoré sú pestované spôsobom šetrným nielen k príro-
de, ale aj k nášmu zdraviu. Do Nesvad sa pred pár rokmi 
prisťahoval človek, ktorý sa venuje pôdnej analýze a ozdra-
vovaniu pôdy, v ktorej je potom možné takéto potraviny 
dopestovať. Našiel si čas odpovedať na pár otázok o sebe a 
svojej práci.
Timo, akým spôsobom si skončil tu, v našich Nesvadoch?

Moja rodina sa sem presídlila z Maďarska a starý otec 
býval na Blatnej, vedľa pekára Vida Karčibáčiho. V roku 
1963 odišiel otec Štefan pracovať do odevných závodov v 
Trenčíne, a keďže bol krajčír (po maď. szabó) a volal sa Sza-
bo, dostal prezývku dupla Szabó. V roku 2011 som sa oženil 
a spolu s manželkou, ktorá je z Topoľčian, sme začali hľadať 
vhodné miesto na usadenie sa (dovtedy som býval v Holand-
sku). Nesvady bola prvá a správna voľba pri hľadaní nového 
domova. 
V akej oblasti si sa vzdelával a čomu si sa venoval v minu-
losti?

Študoval som makroekonomickú analýzu, a mám rád 
ekonómiu, ale mám rád aj rastliny a od mladosti som mal 
viacero možností pracovať v agrosektore. Pracoval som so 
zvieratami, aj s rastlinami, niekedy brigádne, niekedy sezón-
ne, niekedy dlhodobo, na Slovensku, ale hlavne v zahraničí. 
Medzi najzaujímavejšie práce určite patrí tá v obchodno-lo-
gistickom kolose Flora Holland – celosvetová burza kvetov. 
Po príchode do Nesvad, keď som začal pestovať v miestnych 
podmienkach, som sa zameral na organické a regeneratívne 
pestovanie. Absolvoval som semináre a kurzy pod vedením 
učiteľov z južnej Ameriky a tiež z anglosaského prostredia. 

Účasť na seminároch  mi pomohla nadviazať vzťahy s pro-
fesionálmi zo sektoru organického pestovania.
Čo to znamená byť organický pestovateľ?

Je to úspešné pestovanie plodiny  v pôde plnej života, s 
rozmanitosťou pôdnej mikrobioty a organickej hmoty. Or-
ganické pestovanie pre mňa znamená produkciu výživovo 
plnohodnotných plodov a plodín, regeneráciu pôdy a rege-
neráciu celého ekosystému, nielen v našom chotári. V Nes-
vadoch sú dva základné typy pôd – íl a piesok. Zvlášť na pi-
esku, ktorý je mechanicky ľahko obrábateľný, je dosiahnutie 
mikrobiálnej diverzity dosť obtiažne. 
Akým projektom sa v súčasnosti venuješ?

Pod značkou Luftera (www.luftera.sk) vyrábam a pre-
dávam prevzdušňovacie vidly slovenskej výroby, ktoré som 
navrhol a odskúšal tak, aby dokázali ideálne pripraviť nielen 
lokálnu pôdu na výsadbu plodín. 

V roku 2019 som preložil a vydal knižku jedného z mo-
jich učiteľov, mexického agronomického poradcu Jesús Ign-
azio Simón Zamora „Manuál o mikrobiote pôdy...v rukách 
roľníka“, ktorá je k dispozícii aj v našej mestskej knižnici. 
Takýchto výziev od autorov z južnej Ameriky, na preklad a 
vydanie praktických manuálov ako oživiť pôdu a starať sa 
o rastliny v organickom štandarde, mám viacero. V súčast-
nosti sa neustála vzdelávam v špecifických témach, najmä v 
akademickom prostredí Južnej Ameriky (v španielčine). 

Venujem sa hlavne kvalitatívnej analýze pôdy. S niek-
torými absolventmi môjho kurzu sme založili platformu 
Chromatografia SK (OZ v sídlom v Nesvadoch). Táto analýza 
nám umožňuje poznať existenciu a kvalitu vzťahov v pôde. 
V rámci toho vykonávam poradenstvo ohľadne organického 
pestovania. Príležitostne organizujem aj študijno-pracovné 
stretnutia a niektoré z nich sa udiali aj v Nesvadoch. 

Pandemická situácia otvorila priestor pre internetové 
stretnutia a preto som vytvoril nesur.tv – občasník organic-
kého pestovateľa, kde vysielam besedy, alebo rozhovory s 
ľuďmi, ktorí pracujú pri regenerácii pôdy a ekosystémov. 
Aká je tvoja obľúbená zelenina zo záhrady?

Som milovník čerstvých miešaných zeleninových šalá-
tov a preto mám rád všetky druhy zeleniny. Keď mi niektorá 
chýba, tak improvizujem s dochucovadlami.
Čo pozitívne ti príde na myseľ, keď sa bavíme o Nesva-
doch?

Prívetivosť ľudí, napr. keď sme sem prišli bývať, dostali 
sme tašku so zeleninou na plot, očividne si pamätali môjho 
otca, alebo deda.
Aké „e-shopy“/biofarmy by si odporučil na kúpu kvalit-
ných potravín?

Najlepší „e-shop“ je doma si vypestovať organické plo-
diny. Dnes sú k dispozícii metódy, informácie a prípravky, 
stačí len začať a ozdraviť naše záhrady.

Ema Tóthová

Organický pestovateľ v Nesvadoch
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A Honismereti Kerékpártúrát (HKT) 48 évvel ez-
előtt indították útjára az akkori fiatal, csehszlovákiai 
magyar egyetemisták. Azóta évről évre az ország más-
más vidékeit barangolják be közösségünk kulturális, 
történelmi, környezeti értékeit felkutatva a túrások.

A 48. HKT idén Dunamente, Mátyusföld és Csal-
lóköz tájait járta be, első táborhelyük pedig a naszvadi 
termálfürdő melletti kempingben volt.

„Szerettük volna megmutatni a HKT résztvevői-
nek, hogy az első pillantásra lapos táj milyen csodálatos 
kincseket rejt. Naszvadon Simonics Tibor személyében 
nagyszerű házigazdára találtunk, közreműködésével 
megnéztük a naszvadi rókalukakat, a tájházat, ettünk 

hajtványt, élvezhettük a Pettyem néptánccsoport, a Bú-
zavirág éneklőcsoport, a Sústya Citerazenekar, a Mécs-
virág Irodalmi kör felejthetetlen műsorát” – árulta el a 
naszvadi gyökerekkel rendelkező Hodossy Katalin (Bu-
csek Ildi lánya), a 48. HKT kulturális programok koor-
dinátora.

„Hálásan köszönjük nektek, kedves naszvadiak azt a 
végtelen szeretetet, amit tőletek kaptunk. Új barátokkal 
és felejthetetlen élményekkel kerekezünk innét tovább. 
Ígérjük, a HKT visszatér még Naszvadra, és addigis 
nyitott szívvel várja a HKT a naszvadiakat a túrákra” – 
hangzott el a tábor főszervezője, Urbančok Lara kedd 
esti (2022.08.02.) köszönő beszédében.

Naszvadon a Honismereti Kerékpártúra

A naszvadi hagyományőrzők előadása a tájház udvarán. Fotó és szöveg: HKT polgári társulás
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STABcad Komárom. Az amatőr mezőny roppant 
kiegyensúlyozott volt, kivétel ebből csak a naszvadi 
csapat volt, aki magabiztosan nyerte minden meccsét 
(5:0 , 4:1, 4:0), így bezsebelte a kupagyőzelmet. A 
tavalyi döntő elvesztése után ez egy újabb előrelépés a 
csapat életében. 

A csapatunk vezetője Oslanec Zoltán, fel lett kér-
ve hogy csatlakozzon a gulyásfőző verseny zsűrijéhez, 
aminek nagy örömmel eleget is tett. A torna nem jö-
hetett volna létre jó barátunk, Habardík József nélkül, 
akiknek ez úton is szeretnénk köszönetet nyilvánítani 
a meghívásért.

Oslanec Zoltán

A vágfüzesi falunapi focitorna 2022.07.23-án, egy 
forró és napsütötte napra esett a nyár közepén. A tor-
nán 6 amatőr kispályás csapat indult. 

Ez a nap nem is annyira a fociról, sokkal inkább 
a „szomszédos” falvak közti kapcsolat szilárdításáról 
szólt. Egy remek sportrendezvény mellett 10 csapat 
nevezett be a falunapi gulyásfőző versenybe, így volt 
mit az asztalra tenni az éhes csapatok elé. 

A torna csapatait ezúttal két háromfős csoportba 
osztották. Sajnálatos módon az utolsó pillanatban 
két csapatnak is vissza kellett mondani a részvételt. A 
benevezett csapatok, a helyi szervezőcsapat Vágfüzes, 
Imely, Gútai kőművesek, Ács, United Naszvad, 

Naszvadi győzelem Vágfüzesen
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2022. augusztus 20.
szombat, 1900 óra

Helyszín: Helyi Művelődési Központ udvara, Naszvad

A műsorban fellépnek hazai, valamint Vajdasági, 
Székelyföldi, Ausztriai és Magyarországi népművészek.

Ünnepi beszédet Magyarország Nagykövetsége 
képviseletétől hallhatunk.

20:30

KORÁL Tribute Band
élő nagykoncert

Zsíros kenyér 
és a büfé

biztosított!

A rendezvény 
támogatói:

Mindenkit szeretettel vár a rendezőség, a Csemadok helyi szervezete, 
a Naszvadiak Polgári Egyesülete és a Novum Naswod PT!

Csoóri Sándor Alap

Novum Naswod PTNovum Naswod PT

Naszvad 
Önkormányzata Bethlen Gábor Alap

Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkárság
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Társasági rovat
Spoločenská rubrika

ELTÁVOZTAK KÖZÜLÜNK
OPUSTILI NÁS

Június - Jún
František Nagy (61)
Gizela Šulanová (67)

Ing. František Kiss (56)
Alžbeta Némethová, rod. Harisová (97)

Juliana Harišová, rod. Hasková (85)
Tivadar Brégyik (67)

Július - Júl
Ondrej Zifčák (77)

František Bazsó (82)
Ján Marko (50)

Pavel Gyurika (93)

Szikra László NaszvadonSzikra László Naszvadon
A Helyi Művelődési Központban az United Nesva-

dy-Naszvad helyi polgári társulás szervezésében került 
sor az első stand up comedy estre. Jó barátunkat, Szik-
ra Lászlót hívtuk meg, hogy szórakoztassa a naszvadi 
polgárokat és a környék lakosait. A műfaj kedvelői szép 
számmal jöttek el az eseményre, így szinte telt házasra si-
keredett a fellépés. A 160 fős közönség, akik így már nem 
csak a TV-n vagy online juthattak hozzá ehhez a szóra-
kozási formához, több perces álló tapssal jutalmazta a 
fellépést. Bebizonyosodott, hogy haszonszerzés nélkül is 
lehet kulturális eseményt szervezni. A jegyárak fedezték 
a kiadásokat, a polgári társulás munkáját, energiáját pe-
dig a majdnem két órán tartó kacagás viszonozta. Szikra 
saját honlapján is közzétett egy bejegyzést, amiben di-
csérte a naszvadi közönséget. Hasonló rendezvényekre a 
komáromi Wine Gardenben kerül majd sor, ahol Orosz 
Gyuri és Valtner Mályki Miklós (2022.8.19), valamint a 
szlovák Temné kecy (2022.9.18.) lép fel. Naszvadon leg-
közelebb október elején a szlovák  Silné reči stand up 
társaság szerepel majd.         Oslanec Zoltán


