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Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben
gazdag új esztendőt kívánunk!

Prajeme Vám veselé Vianoce a šťastný nový rok!
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Városunk képviselő-testületének 39. ülésére 2021. október 28-án került sor. Az 
ülésen minden képviselő jelen volt. A Molnár Zoltán polgármester által ismertetett 
napirendi pontokhoz nem volt kiegészítő vagy módosító javaslat.

A javasló bizottság, a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása után a polgármes-
ter kinevezte a jegyzőkönyv vezetőjét. Az 1. napirendi pontban Šátek Andrea, a hi-
vatal vezetője értékelte az előző ülés határozata által megadott feladatok teljesítését. 
Elmondta, hogy a fürdő területén levő telkek vásárlására elkészültek a szerződések, 
a közlekedésrendészetre a hivatal elküldte a kérvényt a közutak lassító sávjainak en-
gedélyeztetésére, felújítás alatt áll a város honlapja. Városi rendőrségünk parancsno-
ka ismertette az elmúlt időszak közrendjének statisztikai adatait.

Ehhez a ponthoz hozzászólt: 
• Miškovič György – Felhívta a rendőrség figyelmét az illegális szemétlerakatok-

ra, a közrend betartására a város külső településrészein.
• Zuberová Mária – Köszönetet mondott a rendőrségnek az iskolalátogatás rend-

jével kapcsolatos segítségért.
A 2. pontban az iskolai intézmények tevékenységének 2020/2021 értékelése és 

a 2021/2022-es tervek, célok anyaga került terítékre. Módosító és kiegészítő javasla-
tok nem hangzottak el.

A  3. pontban a  testület áttekintette a  kintlévőségek behajtásának helyzetéről 
szóló jelentést.

A 4. tárgyalási pont keretében a város tulajdonával ez évi leltározással kapcsola-
tos javaslatok voltak ismertetve. A 2021. évi Naszvadi Napok kiértékelése és pénzügyi 
elszámolása történt meg az 5. pontban. A  polgármester kifejezte elégedettségét az 
eseménnyel kapcsolatban, Pinke Ivett képviselőnő, a rendezvény főszervezője szintén 
pozitívan értékelte a rendezvényt.

Az egyéb pontokban megtárgyalásra és jóváhagyásra kerültek:
• Naszvad Város 2020. évről szóló összevont éves beszámolója: a beszámolóval 

kapcsolatban a polgármester, Keszi Marianna képviselőnő és Sárai Ladislav al-
polgármester felhívták a figyelmet, hogy tenni kell a jobb demográfiai mutatók 
érdekében;

• Kulturális szolgáltatások színvonalának emelése városunkban elnevezésű pro-
jekt társfinanszírozásának szükségessége;

• Az Üzletsor 747/11. számú 12 lakásos bérház bérleti szerződéseinek meghosz-
szabbítása egyhangúlag volt támogatva, jóváhagyva;

• Városi tulajdonrészek eladásának módja, fürdői telekeladásokról szóló infor-
mációk, városi tulajdon visszavásárlása magánszemélytől;

• A 4/2021 számú általános érvényű rendelet a temető működési rendjéről;
• A Naszvadiak Hűségkártyájának társfinanszírozása a város részéről a fürdőnek 

(részletes információ a város weboldalán lesz elérhető).
Az ülés záró pontjában a képviselők hozzászólásai hangzottak el:

• Keszi Marianna – Mindenszentekre javasolta a temető fokozott rendőri ellen-
őrzését.

• Miškovič György – Javasolta a temető éjjeli bezárását Mindenszentek idejére.
• Sárai Ladislav – Felhívta a lakosok figyelmét, figyeljenek a közlekedésre, legye-

nek óvatosak.
• Molnár Tibor – Kérte a  társadalmi szervezeteket és magánszemélyeket, hogy 

javasoljanak jelölteket Az év sportolója és Az év tehetsége díjakra.
A határozati javaslat jóváhagyása után a polgármester berekesztette az ülést.

Dibusz János

Zasadnutie sa uskutočnilo 28. októbra a zúčastnili sa ho všetci pos-
lanci. Jednotlivé body rokovania boli schválené bez pripomienok a ďalších 
návrhov, tak, ako ich predniesol primátor Zoltán Molnár.

Po zvolení návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
sa ujala slova vedúca úradu Andrea Šáteková a vyhodnotila obdobie up-
lynulé od minulého zasadnutia z hľadiska plnenia úloh a uznesení. Uvi-
edla, že kúpnopredajné zmluvy na pozemky pri kúpalisku sú pripravené, 
mesto požiadalo dopravný inšpektorát o povolenie retardérov na určitých 
cestách a domovská stránka mesta sa aktualizuje. Náčelník mestskej po-
lície informoval poslancov o bezpečnostnej situácii v meste v uplynulom 
mesiaci.

K tomuto bodu mali poznámky:
• Juraj Miškovič, keď upozornil políciu na nepovolené skládky odpadu 

a dodržiavanie verejného poriadku vo vzdialenejších častiach mesta, 
• Mária Zuberová, ktorá sa poďakovala polícii za pomoc pri posilnení 

disciplíny v súvislosti s návštevou školy.
V  druhom bode sa prerokovávali správy o  činnosti škôl a  maters-

kých škôl v školskom roku 2020/21 a plány a ciele na prebiehajúci školský 
rok. K správam neodzneli žiadne doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy. 
V treťom bode sa hovorilo o stave vymáhania pohľadávok mesta, vo štvr-
tom o  pravidelnej ročnej inventarizácii a  v ďalšom bode sa vyhodnotili 
tohtoročné Nesvadské dni z hľadiska organizačného i finančného. Primá-
tor vyjadril spokojnosť s priebehom podujatia a poslankyňa Iveta Pinkeo-
vá ako hlavná organizátorka sa tiež pridala ku kladnému hodnoteniu.

V rôznych bodoch sa prijali tieto uznesenia:
• Výročná správa o činnosti samosprávy v roku 2020: v súvislosti s ňou 

primátor, poslankyňa Marianna Kesziová a zástupca primátora Ladis-
lav Sárai zhodne hovorili o potrebe opatrení pre dosiahnutie lepších 
demografických ukazovateľov;

• Spolufinancovanie projektu Zvýšenie kvality kultúrnych služieb v 
meste Nesvady;

• Predĺženie nájomných zmlúv na byty v  12-bytovom dome na Ob-
chodnej ulici 11;

• Spôsob predaja majetkových podielov mesta, spätné odkúpenie 
majetku od súkromných osôb;

• Všeobecne záväzné nariadenie 4/2021 (cintorínsky poriadok);
•  Spoluúčasť na financovaní vernostnej karty pre kúpele (podrobné in-

formácie budú zverejnené na webstránke mesta).
V závere zasadnutia sa prihlásili o slovo poslanci: 

• Marianna Kesziová navrhla zvýšenú kontrolu cintorína zo strany 
mestskej polície na obdobie Všechsvätých,

• Juraj Miškovič žiadal v tomto období zatvárať cintorín počas nocí,
• Sárai Ladislav vyzval k zvýšenej pozornosti a opatrnosti pri doprav-

ných situáciách
• Tibor Molnár požiadal spoločenské organizácie a  obyvateľstvo, aby 

navrhli kandidátov na ocenenia Športovec roka a  Športový talent 
roka.
Zasadnutie ukončilo záverečné slovo primátora.

Beszámoló a 39. ülésről

Mindenkit érint – Týka sa to každého
Správa z 39. zasadnutia

Preklad: Zoltán Takács
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Városunk képviselő-testülete 40. ülésére 2021. november 25-én 
került sor.

Az ülést Molnár Zoltán polgármester nyitotta meg, majd tájé-
koztatta a megjelenteket az ülés napirendjéről, amihez a képviselők 
részéről kiegészítő javaslat nem hangzott el. A napirendi pontok is-
mertetése után a testület megszavazta a javasló bizottságot, a jegy-
zőkönyv hitelesítőket és a polgármester kinevezte a jegyzőkönyv 
vezetőjét.

Az ülés első pontjában az előző ülések határozatának teljesítése 
került terítékre, a hivatalvezető által előkészített értékelés alapján 
a feladatok teljesítve voltak. A napirendi pont részeként a városi 
rendőrségnek a közrenddel kapcsolatos tájékoztatója is elhangzott. 
A továbbiakban Sárai Ladislav alpolgármester, Daráž Árpád rend-
őrparancsnok és Miškovič György megelégedettségüket fejezték 
ki, hogy a Naszvadon áthaladó kamionok jogszerűen használják a 
közutat.

Az ülés 2. pontjában beszámoló következett a költségvetés 
helyzetéről. A pénzügyi bizottság nevében Haris József elnök ki-
fejtette, hogy a beszámoló reális, egyben javasolta betervezni a K3 
kút revitalizációját, ami fontos lenne a fürdő további fejlesztése cél-
jából. Miškovič György képviselő az alapiskolát és a sportcsarnokot 
összekötő folyosó felújítását tartaná fontosnak, melyre megfelelő 
anyagi keret kellene, Dibusz János képviselő pedig az artézi kúthoz 
vezető utak felújítását javasolta besorolni a költségvetésbe. 

A 3. pontban a 2022-2024 évekre szóló költségvetés első olva-
satára került sor, amit a képviselő-testület tudomásul vett.

A 4. pontban Pinke Ivett az iskolaügyi és kulturális bizottság 
javaslatát ismertette a városi tanulmányi ösztöndíj odaítélésére.

Az 5. pontban Molnár Tibor a sport- és ifjúsági bizottság elnö-
ke ismertette az év sportolója és az év tehetsége címre tett javasla-
tukat.

A 6. pontban, az egyéb pontokban megtárgyalásra került:
• Az érsekújvári Brantner kft. hulladékszállító társasággal kötött 

4/2001 sz. szerződés módosítása;
• A Bau-Centrum kft. kérelme, amiben kérik a városi vagyon egy 

részének megvásárlását. Haris József képviselő javaslatára ezt a 
pontot a testület elnapolta a további pontosítások érdekében;

• A FONI book kérvénye nem lakás célú helyiségek bérlése ügy-
ében;

• Továbbá szó volt ingatlaneladásról, vagyoneladási szándék jó-
váhagyásáról, bérleti szerződésekről, megüresedett lakás oda-
ítéléséről.
A tanácskozás végén a testület döntött városunk tagfelvételi 

szándékáról a Pons Danubii Európai Területi Együttműködési Cso-
portosulásba.

A záró pontban elhangzottak:  
• Pinke Ivett – Újra meghirdetjük a legszebb karácsonyi díszítés 

címért folyó versenyt;
• Polgármester – Az adventi koszorú gyertyáinak meggyújtására 

ismét sor kerül, egyben kérte városunk lakosait a járványügyi 
rendelkezések betartására.             Dibusz János

Ďalšie zasadnutie mestského zastupiteľstva sa us-
kutočnilo 25. novembra. Rokovanie otvoril primátor 
Zoltán Molnár a  informoval prítomných o  programe 
zasadnutia. Poslanci nemali pripomienky, následne 
odhlasovali zloženie návrhovej komisie, overovateľov 
zápisnice a zapisovateľku.

V  prvom bode sa hovorilo o  plnení uznesení 
z  minulých zasadnutí, podľa správy prednesenej 
prednostkou mestského úradu úlohy boli splnené. 
Súčasťou tohto bodu bola aj informácia mestskej 
polície o verejnom poriadku. V  ďalšom priebehu 
zástupca primátora Sárai Ladislav, náčelník mestskej 
polície Daráž Árpád a poslanec Juraj Miškovič vyjadrili 
spokojnosť so skutočnosťou, že kamióny prechádzajúce 
cez Nesvady dodržiavajú príslušné predpisy.

V druhom bode nasledovala správa o čerpaní roz-
počtu. Jozef Haris v mene finančnej komisie hodnotil 
správu ako reálnu, zároveň navrhol zahrnúť do finanč-
ného plánu revitalizáciu vrtu K3 kvôli ďalšiemu rozvo-
ju kúpeľného centra. Juraj Miškovič pokladá za dôleži-
té rekonštrukciu chodby spájajúcej školu so športovou 
halou, k  čomu treba vyčleniť potrebné prostriedky 
a  poslanec János Dibusz navrhol zaradiť do rozpočtu 
náklady na úpravu ciest vedúcich k artézskej studni.

Témou tretieho bodu bolo prvé čítanie rozpočtu na 
roky 2022 až 2024, poslanci ho vzali na vedomie.

Vo  štvrtom bode Ivett Pinke predložila návrh na 
priznanie mestského prospechového štipendia, v  pia-
tom Tibor Molnár navrhol kandidátov na nesvadského 
športovca, resp. športového talentu roka 2021.

V ďalšej časti zasadnutia sa poslanci zaoberali:
• úpravou zmluvy č. 4/2001 uzavretej s firmou Brant-

ner o odvoze odpadu 
• žiadosťou spoločnosti Bau-Centrum o  kúpe 

mestského majetku, na návrh Jozefa Harisa tento 
bod bol odložený z dôvodu ďalšieho spresnenia

• žiadosťou FONI book s. r. o. o  prenájom nebyto-
vých priestorov

• predajom nehnuteľností, schválením zámeru preda-
ja, zmluvou o nájme a schválením žiadosti o nájom 
uvoľneného obecného bytu.
V  závere rokovania zastupiteľstvo rozhodlo o  zá-

mere vstúpiť do Európskeho zoskupenia územnej spo-
lupráce Pons Danubii.

V  diskusii na konci zasadnutia odzneli príspevky 
Ivett Pinke o opätovnom vyhlásení súťaže o najkrajšiu 
vianočnú výzdobu a primátora mesta o  zapaľovaní 
sviečok na adventnom venci, pričom žiadal obyvateľov 
mesta, aby dodržiavali protipandemické opatrenia.

Preklad: Zoltán Takács

Správa z 40. zasadnutiaBeszámoló a 40. ülésről
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Bolygó magyar
B. Szabó Péter neve ismerősen cseng a naszvadiak 

körében: az idősebb generáció úgy ismeri, mint külföld-
re (Svájcba) menekülő naszvadit, a fiatalok pedig úgy, 
mint Naszvadra látogató svájci urat, akiről beszélgetés 
közben mindig kiderül, hogy tulajdonképpen naszva-
di… Merthogy B. Szabó Péter csak testben hagyta el 
1969-ben szülőföldjét, lélekben soha. Ennek tanúsága 
nemrég megjelent 1. verseskötete, a Bolygó magyar is, 
melyet a Kráter Könyvkiadó adott ki közösen a Svájci 
Magyar Irodalmi és Képzőművészeti Körrel.

A szerző egy öthetes könyvbemutató körút kere-
tében hozzánk is ellátogatott, hogy verseskötetét első 
kézből megismerhessük. Szeptember 25-én a helyi ka-
maraszínház adott otthont a nem mindennapi könyv-
bemutatónak, amely olyan volt, mint a finom kávé: 
kettő az egyben. Könyvbemutató és irodalmi est. Nem 
száraz könyvismertetést hallhattunk, hanem a Mécsvi-
rág Irodalmi Kör tagjainak jóvoltából ízelítőt kaphat-
tunk a kötet legszebb darabjaiból.

A kötet csaknem fél évszázad alatt megírt versek vá-
logatása. Visszatérő témái a család, a szerelem, a haza- 
és magyarságszeretet, az elvándorlás. Asztalos Mária, 
Bódis Irén, Csontos Erzsébet, Dézsi Rebeka, Kajan 
Kornélia, Patasi Mária, Pém Bódis Aurélia, Szabó Ve-
ronika, Szlávik Gyöngyi és Vecsey Lajos előadásában 
olyan megható verseket hallhattunk, mint például az 
Anyám születésnapjára, Emlékül hagyom gyermeke-
imnek vagy a Levél haza. 

Az est kezdetén Csontos Erzsébet megnyitója után 
Molnár Zoltán, városunk polgármestere és Simonics 
Tibor, a helyi Csemadok elnöke is méltatta beszédében 
a szerzőt. A versek rengetegét dalok tarkították Bencsik 
Bernadett és Asztalos Luca előadásában. Az est fényét 
Tarics Péter zongoraművész játéka emelte, aki B. Szabó 
Péter felkérésére vett részt a bemutatón. 

Az est folyamán magát a szerzőt is hallhattuk – még 
ennyi év távlatából is elcsukló hangon, könnyekkel a 
szemében emlékezett édesanyjára, szülőházára, nasz-
vadi gyerekkorára… Haza-és magyarságszeretete átsü-
tött minden mondatán. 

Záróakkordként egy rövid idézet a volt tanítvány 
méltatásáról Tóth Jánosné Szedlák Teréz nyugalmazott 
pedagógustól:

„Szívből köszönöm a Bolygó magyar c. dedikált 
kötetét. Megkaptam és tüzetesen áttanulmányoztam. 
Tükörként fénylik előttem sokrétű tevékenysége. 
Csodálom, hogy műszaki ember létére „otthon van” 
az irodalomban, képzőművészetben, könyvkiadásban; 
a magyar-magyar kapcsolatok szorosabbá tételén 
dolgozik. Nem feledte el Naszvadot sem. Ennek az 
emberfeletti tevékenységnek a jutalma a Magyar Ezüst 
Érdemkereszt kitüntetés.

Versei mint nyitott könyv mutatják életútját, édes-
anyjához, régi otthonához fűződő érzelmeit. Kívánom, 
hogy legyen ereje kitűzött céljai megvalósításához.”

Dobosi Henrietta
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Emlékezés Mécs Lászlóra Budapesten
A Mécsvirág Irodalmi Kör tagjai november elején 

felléptek Budapesten az Avilai Nagy Szent Teréz temp-
lomban Horváth Zoltán kanonok, esperes plébános 
meghívására.

Izgalom és várakozás előzte meg a november 6-i 
fellépést, mert a járványhelyzet romlása kérdésessé tet-
te annak létrejöttét.

A járványügyi szabályokat betartva végül is lehető-
vé vált az utazás Budapestre, ahová elkísérte az irodal-
mi kör tagjait Simonics Tibor, a Csemadok Naszvadi 
Alapszervezetének elnöke is. Az esti szentmise előtt 
érkeztünk a terézvárosi templomba, ahol már vártak 
és szívélyesen fogadtak bennünket. A szentmisét kö-
vetően került sor a Mécs László verseiből összeállított 
irodalmi est bemutatására, amit Horváth Zoltán atya 
vezetett fel, megemlítve Mécs László halálának 43. év-
fordulóját.

A különösen szép templomban nagy megtisztelte-
tés volt verset mondani a figyelmes és értő közönség-
nek. Az énekes lányok: Lalák Anna és Bencsik Berna-
dett hangja csodálatosan szólt a jó akusztikájú térben. 
Az előadás során Csontos Tibor igyekezett képekben 
megörökíteni a legjobb pillanatokat a szereplőkről, név 
szerint: Vecsey Lajos, Asztalos Mária, Szlávik Gyöngyi, 
Dézsi Rebeka, Patasi Mária, Bódis Irén, Pém Bódis Au-
rélia, Simonics Tímea és Csontos Erzsébet mondták a 
verseket.

A késői vacsora közben, ami az előadást követő-
en várta a csoportot, Zoltán atyától megtudtuk, hogy 
szoros kötelék fűzi a Felvidékhez: szülei Légről (Leh-
nice) kerültek át Magyarországra. Ő már Budapesten 
született. Ismeri azok sorsát, akik csak egyszer láthatták 
nagyszüleiket, mivel közéjük tartozik.

Zoltán atya elismerően beszélt az Irodalmi Kör 
tevékenységéről, megerősített minket abban, hogy jó 
úton járunk. Áldást adva búcsúzott a Mécsvirág Irodal-
mi Kör tagjaitól és az egész csoporttól. Megköszönve 
a meghívást, az elismerő szavakat, búcsút vettünk az 
atyától és lelkiekben gazdagodva, feltöltődve indultunk 
haza.

Újabb megerősítést kaptunk, ami arra buzdít mind-
anyiunkat, hogy lelkesen álljunk az újabb kihívások elé.

CSE

Naszvadi siker Esztergomban
A korábbi évek hagyományát követve az idén is 

megrendezésre került az Esztergomi Városi Könyv-
tárban: „...virág volt a vers...” elnevezésű 50 év feletti 
amatőr versmondók versenye. A naszvadi Csemadok 
szervezetét hárman képviselték ezen a neves megmé-
rettetésen: Orisko Klára, Dobosi Zsuzsi, Sárközy János. 
Minden versenyző két verssel készült, amelyikböl az 

egyik kötelező volt, mégpedig Babits Mihálytól a Jónás 
imája. Immár harmadik alkalommal vettem részt ezen 
a versenyen, az idén Kerner Mariann: Öleld át a nagy-
mamát című művét adtam elő, amiért a zsűri különdíj-
jal jutalmazott. 

Sikeres szereplésemhez nagyban hozzájárult a 
rendkívül tehetséges Dobosi Zsuzsi gyönyörű hang-
ja is. Mindkét verset úgy formáztuk újra, hogy a mű 
végén Zsuzsi egy, a vershez kapcsolódó dallal zárta le 
az előadandó alkotást. A zsűri és a szervezők nagyon 
megdícsérték szereplésünket. A könyvtár igazgatónő-
jét, Schnöltz Margitot idézem: „Extra produkciónak 
vettük a szereplésüket. Reméljük, jövőre is jönnek, vár-
ni fogjuk szeretettel. A vers és a dal, ahogyan előadták, 
melengette a lelkünket, könnyeket csalva a szemünk-
be.“

A verseny után, kihasználva a szép időt, sétáltunk a 
városban, imádkoztunk a bazilikában, és gyönyörköd-
tünk a táj szépségében. Élményekben gazdagon tértünk 
haza, mert „...virág volt a vers…”

Orisko Klára
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Stalo sa to na Vianoce roku 1944, keď mnohé 
krajiny prežívali veľmi boľavé udalosti a aj v našich 
dedinách a mestách sa odohralo veľa trpkého. Jedna 
matka, so svojim 12-ročným synom, sa rozhodla utiecť 
do lesa, v nádeji, že aspoň tu nájdu vo sviatočné dni 
nejaký útulok. Uchýlili sa do malej horárskej chatky asi 
6 kilometrov od najbližšieho mesta. Mysleli si, že sú v 
bezpečí. Ani len netušili, že sa nachádzajú uprostred 
najväčšieho nebezpečenstva. Hukot diel a rachot liet-
adiel neveštil nič dobrého. V ich blízkosti umieralo ti-
síce vojakov. 

Bol Štedrý večer a práve sa chystali zasadnúť k sto-
lu, keď odrazu začuli, ako niekto klope na dvere. Matka 
rýchlo zahasila sviecu a vyšla pred dvere. V blízkosti 
zasnežených stromov stáli dvaja vojaci. Jeden z nich 
ju oslovil rečou, ktorej nerozumela. Súčasne ukázal na 
druhého, ktorý ležal v snehu. Pochopila, že ide o Ame-
ričanov. Ťažko sa jej rozhodovalo, no uvedomila si, 
že títo nepriateľskí vojaci boli stále v ohrození a že do 
chatky mohli vniknúť aj násilím. Oni to však neurobi-
li, len očami prosili. Zranený vojak navyše vyzeral viac 
mŕtvy ako živý. Matka im teda ukázala, aby išli ďalej. 
Porozumeli a uložili sa na posteľ. 

Zakrátko, zase niekto zaklopal. Vonku stáli štyria 
nemeckí vojaci. To už bolo pre matku niečo hrozné. 
Veď podľa platných nemeckých zákonov, kto poskyt-
ne prístrešie nepriateľovi, dopúšťa sa vlastizrady. Preto 
ich ihneď pozdravila slovami: „Šťastlivé Vianoce!“ Oni 
to opätovali. Potom povedala: „Pozývam vás ku šted-
rovečernému stolu. Len vo vnútri sú aj iní, ktorí chcú 
rovnako svätiť Vianoce.“ „Kto sú? Nepriatelia?“ pýtali 
sa Nemci. „Dnes, na Štedrý večer, keď nám Boh dáva 
svojho Syna Ježiša Krista, aj On chce mať z ľudí synov, 
nie nepriateľov. Veď jeden z tých, ktorí sú dnu, zápasí 
o život. Odložte zbrane!“ Nemeckí vojaci vošli dnu a 
zmeraveli. Napokon odložili zbrane a zasadli za stôl. 
Bolo však príšerné ticho. Nemal kto začať jesť, nemal 
kto ani prehovoriť. Dívali sa na seba ako takí, ktorí 
jeden druhého mohli bez problémov zastreliť. Stal sa 
však opak. Žena sa pomodlila, prečítala z Biblie prí-
beh o narodení Božieho Syna a zo svojho skromného 
jedla nadelila všetkým. A zrazu všetkých naplnila lás-
ka. Medzi nemeckými vojakmi bol študent medicíny, 
ktorý zraneného nepriateľa ošetril a obviazal mu rany. 
Potom prežili tichý a pokojný večer, keď aspoň na ch-
víľu zabudli, že vonku zúri boj. A oni neboli nepriatelia, 
ale predovšetkým ľudia. Na druhý deň ráno sa tajne ro-
zišli. Také boli Vianoce v jednej horárskej chatke v roku 
1944. Aké sú Vianoce u vás? 

Aj my ich prežívame v ťažkej dobe. Už druhé Via-
noce sme sužovaní svetovou pandémiou, a v mnohých 
rodinách, namiesto radosti, prežívame smútok. A tiež 
sme nepriatelia. Sme rozdelení na očkovaných a neoč-
kovaných, zvýhodnených a znevýhodnených…, a naj-
novšie aj na tých, ktorí Vianoce milujú a tých, ktorí ich 
chcú úplne vymazať zo slovníka. Je zlá doba. Ale sú Via-
noce. A Boh chce mať z ľudí synov, nie nepriateľov. Pre-
to buďme jednomyseľní, plní obetavej lásky a záujmu o 
druhého, milosrdní a pokorní. Neodplácajme zlo zlom, 
nadávku nadávkou, ale želajme si dobré. Lebo kto chce 
mať radostný život a prežívať krásne dni, musí to isté 
priať aj ostatným. 

Verím, že všetci chceme pre seba a pre naše deti 
lepší svet. Preto pochopme Vianoce a dovoľme, aby sa 
Ježiš narodil v nás. Ježiš, ktorý vstúpil do nášho sveta. 
On nás naučí milovať. Veď miloval viac, než ktokoľvek z 
nás. Až na smrť. Láska ešte má v tomto svete šancu. Ba 
láska je našou jedinou šancou. Pokiaľ si začneme seba 
navzájom vážiť - pretože sme ľudské bytosti, ktoré sa 
navzájom potrebujú; pokiaľ budeme dbať nielen o svoje 
blaho, ale aj o blaho tých druhých, potom je tu šanca 
zlepšiť naše vzťahy, životné podmienky i tento svet. Ak 
sa budeme vzájomne milovať, ako rodina, ako občania, 
ako kolegovia v práci i ako susedia, môžeme náš roz-
búrený svet ešte zmeniť. Stačí málo. Veď každá skutoč-
ná láska začína maličkosťou – skúsme to: Úsmev, milé 
slovo, pomocná ruka, nezištné gesto... A veľa maličkostí 
vytvorí jedno veľkolepé dielo lásky!

Želám nám všetkým, aby sme si v tieto Vianoce naš-
li pod stromčekmi nielen niečo pre oči, ale najmä niečo 
pre srdce. Ježiš pre nás zostúpil z neba aj kvôli tomu, 
aby nám ukázal ako máme spolu žiť a ako sa máme k 
sebe správať. Prijmime Jeho ponuku, a do Nového roku 
vkročme zmenení Jeho láskou. Prajem všetkým požeh-
nané Vianoce a šťastný Nový rok!

Mgr. Mária Popičová
evanjelická farárka - seniorka

Pre dušu
Zmenení Ježišovou láskou
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Németh Gyulához
Kedves Gyuszi bátyám! Már 1 év telt el azóta, hogy 

elmentél olyan helyre, ahonnét nincs visszaút. Elmen-
tél és iszonyatosan nagy űrt hagytál magad mögött. A 
rengeteg befejezetlen szöveg a gépedben, temérdek fel-
dolgozatlan helytörténeti gyűjtemény, amely a pincéd-
ben porosodik és várja, hogy valaki rendszerezze őket, 
a több tucat félbehagyott, vagy részben megírt vers, 
több száz nem elkészített fotó, hőn szeretett faludról és 
annak környékéről, már csak a képzeletünkben folyta-
tódhat. 

Űrt hagytál magad mögött, ami természetes, hisz a 
magadfajta ember, még él és dolgozni, alkotni bír, ad-
dig teremt. Értéket teremt! Életed végén maradtak nem 
befejezett dolgok, de az általad létrehozott, befejezett 
művek, halhatatlanná tettek. Neved annyi értékesnél 
értékesebb, létrehozott, elvégzett munkához kötődik, 
hogy örökké fennmarad akkor is, ha nem lesz „kőbe 
vésve”.  

Egykori csemadokos kollegája az országos vezető-
ségből, Görföl Jenő így búcsúzott Gyulától:

„2020. december 6-án meghalt Németh Gyula, 
művelődésszervezõ, költő, publicista. Egykori cse-
madokos kollégánktól, barátunktól lapunk mun-
katársai és olvasói nevében is búcsúzunk, hiszen 
amíg, betegsége és a sors egyéb megpróbáltatásai en-
gedték, írásaival, fotóival jelen volt a szél-járásban.  
Németh Gyula lapunk lelkes terjesztői közé is tartozott. 
Barátunk 1949-ben született Naszvadon, az Érsekújvár 
melletti nagyközségben, amely ma már város. Talán  
véletlen, talán nem, hogy ugyanabban az évben, 
amikor a Csemadok is megalakult. Tény viszont, 

hogy a csemadokos munka, a kultúra szeretete vé-
gigkísérte életét. A naszvadi alapszervezet mun-
kájában közel két évtizedig vállalt munkát, de 
közben volt a Csemadok Komáromi Járási Bizott-
ságának titkára, a Csemart (a rendszerváltás idéjén  
a Csemadokhoz kötődő kulturális-kereske-
delmi vállalkozás) munkatársa, a képzőmű-
vészet megszállottja. Bár maga is fotózott, 
nem is rosszul, inkább azt tartotta fontosnak,  
hogy másoknak teremtse meg a lehetőséget. A komáro-
mi Csemadok Galária megálmodója, a naszvadi nem-
zetközi Tűzzománc fesztivál egyik megvalósítója, majd 
igazgatója volt. Fényképei mellett írásai (vers, novella, 
tudósítás, recenzió) a szlovákiai magyar lapok szinte 
mindegyikében megjelentek. Természetesen megírta 
a Csemadok naszvadi alapszervezetének történetét, és 
egyik látogatásom alkalmával nem leplezett örömmel 
adta át a Naszvadiak exodusa című szépen kivitelezett 

kötetet, melyben faluja talán legnehezebb éveit tárta 
az olvasó elé. A deportálás (a lakosok cseh országré-
szekbe telepítése) 860 naszvadit érintett, alig egy évre 
rá a kitelepítés (erőszakos Magyarországra költözte-
tés) 580 naszvadi családot, 2 683 főt szakított el szü-
lőfalujától. Csoda-e, hogy az ilyen megpróbáltatások 
után talpraállni képes falujához ennyire ragaszkodott?  
Könnyekkel teli ez a nap. Lacrimosa, Lacrimosa. 
Esengve szálljon egekbe imánk: Könyörülj Istenünk 
rajtunk, s Te, Kegyes Jézus adj NEKI nyugalmat. 
Barátunktól e sorokkal búcsúzunk. Emlékét megőriz-
zük.”

Dobosi Róbert
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YMCA oslavuje 25 rokov v Nesvadoch
V Nesvadoch je ťažké nájsť človeka, ktorý sa nikdy neza-

pojil do jej aktivít, alebo o nej aspoň nepočul. Mnohé príbehy 
slávnych osobností sa začínali v garáži, alebo v malých pren-
ajatých priestoroch a tak isto sa začínal aj tento príbeh. Ma-
ličké priestory na Novozámockej ulici boli svedkom veľkých 
snov a vízií odhodlaných ľudí, ktorí chceli ponúknuť niečo 
viac pre deti a mládež z Nesvad a okolia. V tom čase mala 
YMCA jedného plateného pracovníka a dlhé roky fungova-
la skoro výlučne na práci dobrovoľníkov. Napriek mnohým 
obdobiam finančnej neistoty sa z maličkej organizácie vyvi-
nulo komunitné centrum, ktoré dnes zamestnáva platených 
odborníkov a pracovníkov, ktorí pomáhajú celej nesvadskej 
spoločnosti. 

YMCA v Nesvadoch bola založená v roku 1996, ako 
občianske združenie, so zameraním na prácu s deťmi a 
mládežou. Organizovali sa pravidelné kluby, letné tábory, 
lyžovačky a časom aj anglické tábory s lektormi z USA. Keďže 
väčšina práce bola vykonávaná dobrovoľníkmi, postupne sa 
začali organizovať aj kurzy a vzdelávanie pre nich, aby sa 
zvýšila efektivita a profesionalita poskytovaných služieb. 
Väčšina financovania pochádzala z projektov, ak žiadny 
neprešiel, bolo ťažké rozbiehať aktivity pre okolie. Po približne 
10. rokoch sa podarilo otvoriť pravidelný, nízkoprahový 
klub Reset a založila sa chránená dielňa, ktorá je dodnes 
funkčná. Míľnikom bol štart výmenných zahraničných 
dobrovoľníckych pobytov, ktorý priniesol určitú finančnú 
stabilitu. Vďaka nej sa pracovníci mohli začať obhliadať po 
ďalších možnostiach ako pomôcť našej komunite. 15 rokov 
oslávila YMCA otvorením komunitného centra, ktoré má tiež 
svoj vlastný príbeh. Jeho otvorenie pomohlo rozšíriť okruh 
ľudí, na ktorých bola predtým YMCA zameraná, preto dnes 
ponúka pomoc a aktivity deťom od 3 do 15 rokov, mládeži, 
rodičom, dospelým, starším dôchodcom, individuálnym 
klientom a taktiež poskytuje školenia a team buildingy pre 
svojich dobrovoľníkov a pracovníkov. 

Čo sa za tie roky nezmenilo? Veľkú časť práce stále vyko-
návajú dobrovoľníci, ktorí majú nadšenie pre pomoc ostat-
ným.  Pracovníci vedia, že hocikedy potrebujú pomoc, ľudia 
pomôžu. Či už ide o dobrovoľníctvo, alebo hmotné dary, vždy 

sa niekto ozve. Touto formou 
sprostredkovávajú pomoc od 
ľudí k ľuďom, takže výsled-
kom ich práce je, že my obča-
nia si pomáhame navzájom 
a šírime medzi sebou dobrú 
vôľu. Cieľom naďalej zostáva 
sledovať potreby nesvadčanov 
a ponúkať služby, ktoré by ich 
napĺňali. 

Míľniky
1996 – založenie MZ YMCA
             Nesvady
2004 – prvý anglický kemp s lektor-
             mi z USA (z Virginie)
2005 – založenie nízkoprahového
             klubu Reset
2007 – prví zahraniční dobrovoľníci
            (z Ukrajiny) – cez EVS
2009 – otvorenie chránenej dielne
2014 – založenie Komunitnéh
             centra

Motto pracovníkov: Po-
máhať a slúžiť celej komunite 
a tak vytvárať priestor na pozi-
tívnu zmenu.

„Nech nik nehľadá vlast-
né záujmy, ale záujmy iného.“ 
(1.Korinťanom 10/24, Biblia)

Vďaka programu Mládež v akcii bolo 
možné vyslať 4 našich dobrovoľníkov 
na pobyt do Nemecka a 1 dobrovoľ-
níčku na Island. Od začiatku v roku 

2007 sa u nás vystriedalo vyše 40 
dobrovoľníkov z Ukrajiny, Srbska, 
Rumunska, Maďarska, Bieloruska, 

Chorvátska, Španielska a ČR.

Ema Tóthová, v spolupráci s Betkou Maglódskou
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Zena – smaltované šperky
Posledných pár rokov sme počas kultúrnych akcií 

organizovaných mestom Nesvady mali možnosť navštíviť 
aj stánok so smaltovanými šperkami, ktoré vyrába Zdenka 
Kováčová. Žije v Nesvadoch a odjakživa sa vyznačovala 
jemným citom pre umenie a estetiku. V roku 2011 založila 
vlastné pracovisko, kde svoje potešenie z krásnych vecí 
vložila do tvorby jedinečných produktov. Začala tvoriť 
smaltované šperky, z ktorých každý jeden je originálny 
a unikátny. Šperky vyrába z pravého smaltu a používa 
techniku, pri ktorej najprv pripraví ručne vystrihnutý a 
opracovaný medený pliešok a potom naň nanáša smalt. 
Po nanesení sa šperk viacnásobne vypaľuje pri teplotách 
nad 800 °C, vďaka čomu si dlho zachová svoje vlastnosti 
bez známok opotrebovania.

Smalt  sa nazýva aj email a z hľadiska zloženiaide o 
látku príbuznú sklu a porcelánu, ktorá má vysokú tvrdosť, 
lesk a dlhú životnosť. Kedysi sa smaltom dekorovali ná-
doby, používal sa aj na výrobu šperkov v Japonsku, Indii, 
Číne, či Egypte. Dodnes sa vyrábajú smaltované riady, či 
cedule pre označenie ulíc a čísiel domov.

Zdenky sme sa opýtali na zaujímavosti z jej života a 
tvorby:

V roku 2012 s Vami bol uverejnený rozhovor v tom-
to časopise, kde ste hovorili o tom, ako ste sa dostali k 
práci so smaltom. Bolo obtiažne zohnať všetko potreb-
né k tomu, aby ste si založili vlastnú dielňu?

Zdenka: Bolo potrebné zabezpečiť pec, náradie na 
opracovávanie medi a nakoniec samotný tzv. šperkársky 
smalt (existuje aj technický), a náradie k nemu. Produkty 
objednávam z okolitých krajín, hlavne z Maďarska a Čes-
ka. Nebolo to neuskutočniteľné, ale ani jednoduché.

Bolo náročné zdokonaliť sa v umení smaltovania?
Zdenka: Základy mi poskytol kurz v Kolárove, ktorý 

som navštevovala. Najcennejším učiteľom je samotná 
prax, ktorú som získavala po zaobstaraní pece. Zaujímavý 
pre mňa bol aj kontakt s s ostatnými umelcami, ktorých 
som stretávala na jarmokoch a festivaloch, napr. na Tűzvi-
rágu. S niektorými som stále v kontakte. 

So svojimi výrobkami cestujete po festivaloch, 
jarmokoch a výstavách skrz celé Slovensko. Sú nejaké 
miesta, ktoré navštevujete pravidelne? 

Zdenka: V rámci širšieho okolia je to Radvanský 
jarmok, Zabudnuté remeslá na hrade Červený Kameň, 
alebo Korunovačné slávnosti v Bratislave, kde som pred 
pandémiou chodievala pravidelne. V blízkom okolí mám 
rada všetky lokálne jarmoky a festivaly, na ktorých som 
mala možnosť sa zúčastniť. V zahraničí som svoju prá-
cu prezentovala v Rakúsku. Moje produkty našli domov 
aj u zahraničných turistov z rôznych končín sveta (napr. 
Japonsko, USA, UK,...). Väčšina miest, kam chodíme, vo 
mne vyvoláva príjemné spomienky a rada sa tam vraciam. 

Vyskúšali si prácu so smaltom v dielni aj členovia 
vašej rodiny?

Zdenka: Každý zrodiny si tam vyskúšal niečo vyrobiť, 
zaujalo ich, ako to funguje. 

Ak by ste sa nevenovali smaltu, ktorému umelec-
kému smeru by ste sa venovali?

Zdenka: Vždy som túžila maľovať obrazy, niekoľko 
som vytvorila aj so samotného smaltu. Vyskúšala som si 
aj maľovanie na hodváb, či prácu s keramikou – obe sa mi 
veľmi páčili.

Aké zmeny pre vašu prácu priniesla pandémia?
Zdenka: Priamo vo výrobe ma pandémia neovplyvni-

la, keďže mám vlastné pracovisko. V oblasti predaja mi 
pomohlo, že som spadala do skupiny ľudí, ktorí mohli 
požiadať o štátnu pomoc. Pandémia ma prinútila venovať 
sa online predaju a prezentácii na internete, avšak mne sa 
na tejto práci vždy páčil kontakt s ľudmi  - s nakupujúci-
mi, či s inými umelcami, ktorých som stretávala na jarmo-
koch, festivaloch a výstavách. To je pre mňa nenahraditeľ-
né a teším sa na to, kedy budú tieto možnosti  opäť reálne. 

Šperky môžete nájsť na stránkach Facebooku, sashe.
sk, pod menom Zena – Smaltované šperky, alebo na strán-
ke www.smaltovany-sperk.sk 

Ema Tóthová
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A járványhelyzet miatt kialakult óvintézkedések 
következtében a Kisgólya Óvodában az évente megren-
dezett hagyományos Tökparádé elmaradt.

Mivel a gyermekek ezen rendezvényt minden év-
ben türelmetlenül várják, úgy döntöttünk, valamilyen 
formában mindenképpen megtartjuk. A tökök farig-
csálása a szülők részéről ugyanúgy megtörtént, mint az 
előző években, és ismét jobbnál-jobb, ötletesnél-ötlete-
sebb remekművek születtek, melyek az óvoda udvarán 
kerültek kiállítára. 

A gyerekek szórakoztatásáról e napon az óvónők 
gondoskodtak. A délelőtt folyamán először is festege-
tésbe fogtak, melynek nyomán egy hatalmas, tátott szá-
jú tök kerekedett, majd arcot rajzoltak a felfújt lufikra. 

Ezek után vidám percek következtek, mégpedig külön-
féle versenyjátékok keretén belül.

Lehetőségük volt megmérettetni a tök-gurításnál, 
az óriástök szájába való célba dobásnál, s egyéb érdekes 
játékokban, melyet a gyerekek nagy lelkesedéssel vé-
geztek, s kifejezetten élveztek. Nem maradt el közben 
egymás buzdítása, na meg a vidám hangulat sem. A já-
tékok után a megterített asztalnál jóízűen kóstolgatták 
a sült tököt, rágcsálták a héj nélküli tökmagot, s egyéb 
csemegéket.

Ez a nap a vártnál is jobban sikerült, és a gyerekek 
élményekben gazdagon, valamint a  saját maguk által 
megrajzolt lufi-figurával boldogan tértek haza.

Kisgólya Óvoda

Tökparádé, avagy tökjó TÖKNAP az oviban
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Návšteva v YMCE
V rámci spolupráce materskej školy a ostatných 

subjektov zaoberajúcich sa s deťmi, nás organizácia 
YMCA Nesvady pozvala na návštevu do ich klubu. 
Využili sme krásny slnečný októbrový deň na túto 
dlhšiu prechádzku. Bolo to 14. októbra 2021.

Deti sa kľudne naraňajkovali, obliekli sa a mohli 
sme vyraziť na návštevu. Samozrejme, nezabudli sme 
ani na reflexné vesty, aby nás na ceste bolo dobre vidno. 
Cestou sme sa mohli kochať v krásnej jesennej prírode, 
nakoľko nám aj počasie prialo. Bol nádherný slnečný 
deň. Po príchode do YMCY nás vítala pani Alžbe-
ta Maglodská a jej kolegyne. Keďže nás bolo vyše 40, 
deti sme rozdelili do dvoch skupín podľa tried. Jedna 
skupina detí si precvičili svoje zručnosti a schopnosti 
v strihaní a lepení pri zhotovení jesennej koláže, deti z 
druhej skupiny sa presunuli do herne, kde si posilnili 
svoje svaly pri cvičení, preliezaní a zdolávaní rôznych 
prekážok, najviac sa im páčil suchý bazén s loptičkami. 

Po zhotovení jesenných papierových koláží sa sku-
piny detí vymenili, aby si všetci mohli vyskúšať a oboz-
námiť sa s jedinečnými možnosťami, ktoré nám tieto 
milé tety poskytli. Detská radosť a dobrá nálada nemali 
konca kraja. Čas strávený v tomto pestrom ale útulnom 
prostredí však veľmi rýchlo a nenazdajky ubehol, preto 
sme sa museli rozlúčiť. Deti sa tu cítili veľmi príjemne. 
Podobne si užívali aj prechádzku naspäť do materskej 
školy, nakoľko bolo nádherné počasie a cestou si moh-

li pozrieť významné budovy nášho mesta, už spoznali 
mestský úrad, kultúrne stredisko, a poštu.

Touto návštevou sa deti obohatili o nové zážitky, o 
ktoré sa doma podelili so svojimi rodičmi a kamarátmi. 
Ak nám to opatrenia povolia, určite si túto prechádzku 
zopakujeme.

Materská škola-Bocianiky
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Volt egyszer egy „Zenész Bál”
1989-et írtunk, amikor is komoly változáson esett 

át szocialista társadalmunk. Megdőlt egy rezsim, 
amelyről azt hihettük, hogy örökös és ránk szakadt a 
várva várt, hőn áhított demokrácia. A rendszerváltás 
nagyságához képest mindenképpen kisebb, de meg-
határozó esemény történt községünkben is, amikor 
átadásra került a jelenlegi városháza, akkor még „Új 
Községháza”. A községi hivatal, akkori mértékkel mér-
ve, a 21 századba illő épület tőszomszédságában lévő 
kultúrház is helyet adott egy, ha nem is világra szóló, 
de helyi közösségünkben mindenképpen egyedi és 
rendhagyó rendezvénynek, amelyet úgy neveztünk el, 
hogy „Zenészek Bálja”. A zenészek bálja, összesen 13 
alkalommal került megrendezésre, mígnem elfogytak 
az élő zenét játszó 4-5 és több tagot számláló zeneka-
rok, köszönhetően elsősorban a 89-ben bekövetkezett 
rendszerváltozásnak, ahol a gazdasági szempontok, a 
kapitalista felfogásmód, a piacgazdaság vette át a hatal-
mat az emberek napi életében.

De kezdjük az elején, tekintsük át, az 1989-es ál-
lapotokat, ami a naszvadi, amatőr, a szórakoztatózene 
területén működő együttesek, zenekarok háztáján az 
időben zajlott. A ma 60 év feletti korosztály bizonyára 
emlékszik rá, hogy a lakodalmakon és a táncmulatsá-
gokon, nem csak idehaza, de szélesebb környezetünk-
ben is naszvadi zenészek szolgáltatták a zenét, s hogy 
állandó jelleggel, 6-8 zenekar működött községünkben, 
mindegyik minimum 5 taggal. Ekkora kínálatnak az 
eredménye, hogy ha valaki a 60-as, 70-es, 80-as években 
Udvardon, Tardoskedden, Léván vagy Pozbán, esetleg 
Vezekényben, vagy Sókszelőcén tervezett lakodalmat, 

vagy táncmulatságot, akkor nagy valószínűséggel ellá-
togatott Naszvadra, és itt foglalt zenekart a násznép, il-
letve a bálozók szórakoztatását ezzel biztosítva. A 60-as 
évek végére, a 70-es évek első felére, volt jellemző, hogy 
a klasszikus cigányzenekarok, vonós zenekarok szerepét, 
ha nem is teljes mértékben, de az elektronikus úton erő-
sített, megszólaltatott zenekarok vették át, amelyekből 
bővelkedett Naszvad község. 

A fentiek alapján összeállt a kép: volt 6-8 zenekar és 
több tucat rendezvény a munkaszüneti napokon, ahol 
mindegyik zenekar megtalálhatta és meg is találta a 
helyét. Több száz embert szórakoztatott a naszvadi ze-
nészek nagy családja, hétvégéről, hétvégére. Az időben, 
mindamellett, hogy bár fárasztó, de kitűnő szórako-
zásnak számított egy-egy bál, vagy lakodalom, bőséges 
anyagiakat is hozott magával, egyszerűsítve a tényt, el-
mondható, hogy jól kerestek a zenészek. Igen, jól ke-
restek, s ez ösztönzőleg hatott mindegyikükre, a falusi 
élet mindennapjait befolyásoló háztáji, kerti munka el-
végzése mellett találtak időt a gyakorlásra is, a próbák 
néha-néha, felértek egy rövidebb táncmulatsággal, akár 
az éjszakába is elnyúltak, vagy azért, mert nehezebb dalt 
kellett betanulni, vagy azért, mert egyszerűen a szórako-
zási kedv ottmarasztalta a tagokat a próbahelyiségben. A 
sok éjjelezés, az állandó hétvégi zenélések miatt a család 
másik fele, a feleség, ritkább esetben a férj, temérdek időt 
töltöttek a zenész „másik felük” nélkül, ami csak azért 
volt elviselhető, mert az otthonról való gyakori távolma-
radásnak az eredménye komoly bevételi forrásként jelent 
meg a családi kasszában, ami természetesen nem elha-
nyagolható érv volt akkor sem. 
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Az éjszakázás, a pároktól való távolmaradás, eb-
ből adódóan az esetenként együtt szórakozás, bálozás 
elmaradása adta az ötletet, hogy legyen legalább egy 
alkalom, ahol a zenész a párjával, komolyabb zenészi 
kötelezettségek nélkül, együtt szórakozhasson. 

Így született meg a maga nemében egyedi bál, amely 
egyedisége elsősorban abban mutatkozott meg, hogy a 
talpalávalót 6-8 zenekar biztosította, felváltva egymást 
a színpadon.

Persze ahhoz, hogy létrejöhessen a nagybetűs 
„ZENÉSZEK BÁLJA”, szükség volt az ötletre, az 
ötletgazdára, aki bízott a sikerben és megvalósította 
többedmagával az egész rendezvényt. 

Kedves olvasó, ha megengedi, a következőkben, 
egyes szám első személyében írom a bál történetét, 
mint ötletgazda és fő kivitelező egyszemélyben.

1989-ben, már közel 1 éve nem működött a zenekar, 
amelyben jómagam is zenéltem, s nem is volt kilátás 
arra, hogy ez rövid időn belül megváltozzon. A hosz-
szú kihagyás okozta hiányérzet is segített a döntésben, 
mikor elhatároztam, hogy akkori szokásokkal, a zene-
karok közötti rivalizálással szembe menve, megpróbál-
jam egy este, egy színpadra vinni az összes működő 
naszvadi zenekart. Hosszú estékbe nyúló beszélgetések 
az egyes zenekarvezetőkkel, tagokkal, végül is arra en-
gedett következtetni, hogy összejöhet a terv. Kitűztem 
egy elérhető időpontot, amely a karácsony előtti utolsó 
szombatra esett, s megkértem a zenekarokat, hogy ezt a 
hétvégét „áldozzák fel” a közös zenélés, családtagokkal, 
barátokkal való együtt szórakozás oltárán. Majdnem 
teljes sikerként könyvelhettem el, hogy szinte minden 
éppen létező zenekar elfogadta a meghívást és beje-
gyezte az időpontot a naptárába. A legnagyobb múlttal 
rendelkező „Melódia Klub” zenekar nem állt kötélnek, 
amit nagyon sajnáltam, de ennek ellenére elindítottam 
a szervezés másik szakaszát.

Mint fentebb említettem, 89-ben történt a rend-

szerváltás, ami sok változást hozott magával, s az új 
feltételek, szabályok, még nem forrták ki magukat, a 
vállalkozói réteg még nem fejlődhetett ki, így az eddig 
megszokott módhoz kellett nyúlni, ami a szervezést 
illeti. Mivel magánszemély nem rendezhetett mulatsá-

got, szükség volt egy háttérszervezetre.
A kultúrház vezetőségéhez fordultam elképzelé-

semmel, ahol már az első megkeresésnél rábólintottak 
az együttműködésre, így a Helyi Művelődési Központ 
égisze alatt tervezhettem tovább a rendezvényt.

Az első fontos segítségnek köszönhetően, amelyet 
a kultúrház vezetőjének, Holop Ferencnek köszönhet-
tem, hogy meggyőzte a Melódia Klub zenekart, amely 
zenekar jogilag a kultúrház égisze alatt tevékenykedett, 
hogy részt vesznek az eseményen, s így teljessé válha-
tott az elképzelt kép, hogy minden hazai illetőségű ze-
nekar, ott legyen az első rendezvényen.

Ebben az időben gyakori esemény volt a táncmu-
latság, szinte heti rendszerességgel szólt a zene a kul-
túrházban. A bálokat a helyi sport és kultúrszervezetek, 
különböző szövetségek rendezték, kisebb nagyobb si-
kerrel, a bevételek segítették az egyes csoportosuláso-
kat a munkájuk elvégzéséhez szükséges anyagi rész biz-
tosításához. Mondhatjuk, összekötődött a kellemes a 
hasznossal, a táncolni, szórakozni vágyóknak alkalom, 
a szervezőknek bevételi forrás volt az egy-egy megszer-
vezett táncmulatság. Az egyes bálok színvonala külön-
bözött egymástól, ami elsősorban a résztvevők ellátásá-
nak formájában, a táncterem díszítésében mutatkozott 
meg. Ebbe a közegbe szerettem volna újat vinni.

A zenész bál, nem csak azzal az egyediségével ké-
szült kitűnni a többi közül, hogy a színpadon az est 
folyamán 40-50 zenész cserél majd helyet, hanem tel-
jességében próbálta meg átalakítani a bálokban eddig 
megszokottakat, ami utólag elmondható, hogy sikerült 
is. 

Az alapkoncepció, hogy elsőként a zenekarok fog-
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lalhattak helyet hozzátartozóik, barátaik részére a kul-
túrházban a rendezői jobb oldalon, s csak azok után, 
hogy ismerté vált a zenészek által lefoglalt helyek 
mennyisége, került eladásra a többi. Az asztaltömbök 
az adott csoportok létszámaihoz igazodtak, így min-
denki saját baráti társaságával ülhetett egy asztalnál.  A 
zenészek kitettek magukért, megtöltötték a jobb oldali 
asztalsorokat. A bal oldali feltöltés már nem ment egy-
szerűen, ismeretlen bálként nem volt meg a kellő bizo-
dalom a spontán jelentkezők körében, rá kellett szer-
vezni, hogy megteljen a kultúrház. Utólag elmondható, 
hogy a következő években már a túljelentkezés okozta 
a problémát.

Fejben, papíron, minden megtervezésre került, s 
bízva abban, hogy mindenre gondoltam, nagy biza-
kodással várhattuk december 23-át. A bált megelőző 
pénteki napra terveztem a főpróbát, ahol minden ze-
nekar beállítása megtörtént, miután összeszerelés-
re került a lehető legjobb apparatúra, amely az egyes 
résztvevő zenekarok cuccaiból volt összeválogatva. A 
főpróbáról utólag elmondható, hogy a lehető legjobb 

csapatépítő összejövetel volt, s bizony hajnalig is eltar-
tott, amíg mindenkinek elege lett az eddig még nem 
tapasztalt együtt szórakozásból. Lebomlottak a gátak, 
megszűntek egy időre a versengés okozta egymástól 
való távolságtartás akadályai, nem egy alkalommal a 
valós ok, amiért összejöttünk, letudása után még tánc-
ra is perdültünk, s a nótaszó sem maradt el. A főpróbán 
kalapból kisorsoltuk a sorrendet és azt is, hogy melyik 
zenekar lesz a házigazda, ami ugyan nem volt hálás fel-
adat, de a sorsolás eredményét mindenki tiszteletben 
tartotta, azzal a tudattal, hogy a házigazda kezdi a bált, 
s ha valamikor a hajnali órákban elfogy a fellépők sora, 
akkor a bál végéig nekik kell helyt állniuk és szórakoz-

tatni a nagyérdeműt.
1989. december 23-án este 19:00 órakor már gyü-

lekeztek a bálozók, s már belepéskor tapasztalhatták, 
hogy valami újszerű, eddig nem megszokott este várja 
őket. Díszbe öltöztetett kultúrház, az asztalok vadonat-
új terítőkkel fedve, roskadásig tele, ízlésesen elrendezett 
finomságokkal, üdítőkkel és a madari „Sutyu” völgyből 
vásárolt borral. A színpadon a megszokottnál sokkal 
több apparatúra, hogy az átallások gördülékenyebbek 
lehessenek. A balkonon egy kis rögtönzött kiállítás a 
zenekarok által biztosított fotókból, amelyeket a zene 
közti szünetekben megnézhettek az érdeklődők. 

Az est házigazdájaként, a Melódia Klub zenekar 
egy kis ízelítővel vezette fel a bált, majd Haris Icuka 
és Holop Ferenc, a kultúrház vezetője köszöntötték a 
jelenlévőket. Hogy különleges este vár a vendégekre, 
arra a felvezető szövegből is következtetni lehetett, íme 
egy rövid idézet: „Ma este egy szokatlan dolognak lehe-
tünk szem, illetve fültanúi, hiszen a ma esti bál eltér a 
szokványos jellegétől, ugyanis, 7 zenekar húzza a talp-
alávalót”. (Később kiderült, hogy valójában 8 zenekar 

lesz az est folyamán) A felvezető szöveg és a köszönté-
sek után végül is kezdetét vette a bál. Az első körben a 
Melódia Klub zenekar táncoltatta meg a nagyérdeműt, 
majd a sorsolás alapján, a Kollár Mihály által vezetett 
fúvószenekar, a „Nesvadčanka” foglalta el a színpadot. 
A fúvószenekar után, a Horizont együttes lépett szín-
padra, majd őket, az Ógyalláról érkezett Alfa formáció 
követte. 

Ezek után következett a vacsora, a vasárnapi, illet-
ve ünnepi ebédek nélkülözhetetlen étele, kirántott hús 
krumplisalátával volt a menü, amelyet édesanyám és a 
család készített el nagy szeretettel, majd a fiatalabb csa-
ládtagok segítségével került felszolgálásra. Ezalatt sem 
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uralkodott csend a kultúrházban, mert a Melódia Klub 
zenészei hallgatókat énekeltek, míg a közönség elfo-
gyasztotta a vacsorát.

A kiadós étel után két idősebb zenész lépett a 
színpadra, Haris Józsi bácsi és Buzás Józsi bácsi, aki 
elmesélte, hogy ők, Mikle Vilmossal kiegészülve 
kezdték az akkor úgynevezett modern zenét bevezetni 
a mindennapokba, s ebből ízelítőként be is mutattak 
egyet. Haris József énekelt, Buzás József pedig orgonán 
kísérte. Ketten színpadra varázsolták a 20 évvel ezelőtti 
hangulatot. A két „Nagy Öreg” után az Albatros együttes 
játszott, majd utánuk a félig családi zenekarként 
működő Galaxia szórakoztatta a közönséget.

A Galaxia köre után ismét Holop Ferenc lépett a 
mikrofonhoz és megkérte a jelenlevőket, hogy álljanak 
fel és 1 perces néma csenddel adózzunk az éppen Ro-
mániában zajló összeütközéseknek, ahol csak vér által 
tudták kivívni azt a szabadságot, amelyet nálunk az ak-
kori Csehszlovákiában tömeges tüntetésekkel és kulcs-
csörgetéssel, bársonyos forradalommal sikerült elérni.

A megemlékezés után a tombolahúzás követke-
zett, majd az erre az estére újra összeállt Dolby zenekar 
nosztalgiázott. Utolsóként a Monitor együttes vette bir-
tokba a színpadot, ez már hajnali 3 óra magasságában 
volt, de ezzel még nem ért véget a szórakozás, ami egé-
szen reggelig tartott, utózöngéivel együtt egészen más-
nap késő estig.

Mikor nekifogtam a fentiek megírásához, megnéz-
tem a felvételt, ami már 32 éve készült, talán az első bál 
volt községünkben, amit teljes egészében filmre vettek. 
Részleteket már láttam az NTV nosztalgia műsorában, 
de az egészet újranézve, egy kicsit beleélve magamat az 
események sűrűjébe, felidézve, hogy a szervezésben ak-
kor még járatlanul mit is hoztunk össze a családdal és a 
Művelődési Központban dolgozókkal, örömmel töltött 
el. Arra is emlékszem, hogy a stressz és a több napos, 
éjszakákba nyúló szervezés okozta fáradság miatt le 
is kellett pihennem a pincében, 6-8 széket összetolva, 
hanyatt fekve, mélyeket lélegezve feszültségoldásként, 
hogy mire a Dolby zenekar lép a színpadra, amelybe én 
is tartoztam, lábra álljak és ne remegjek a kimerültség-

től. Végül is sikerült!
Nagy lépés volt ez és azon, hogy létrejött egy 13 

évig élő hagyomány, messze túlmutat az elkövetke- 
ző években létrehozott Zenész Klub kialakítása, a 
„Naszvad Big Band” nagyzenekar létrejötte, melynek 
máig fennmaradó és működő utódzenekara a Régi 
Csibészek. Fontos küldetést is teljesített egyben, 
összekovácsolta a helyi zenészeket, s talán ennek is 
köszönhető, hogy megszűnt az egészségtelen rivalizálás 
a zenészek között. Segíthetett abban is, hogy a következő 
zenészgeneráció beilleszkedhessen az idősebbek közé, 
ez egyértelműen érzékelhető az első Zenészek Bálját 
követő többinél. S végül, de nem utolsó sorban színfolt 
volt a bálok között, ahol minden részvevő megtalálhatta 
a hozzá legközelebb álló zenekart, zenei stílust és 
felhőtlenül szórakozhatott.

Az utolsó Zenészek Bálja 13 évvel később, 2001-
ben került megrendezésre, ahol már érződött, hogy 
nem tudja teljesíteni a küldetését, ami miatt létrejött, 
s emiatt szüneteltetni kellett, vagy végleg lemondani 
róla. Ez utóbbi, a végleg lemondani róla következett be, 
annak ellenére, hogy az elmúlt években számtalanszor 
felvetődött az újjászervezés, de ez napjainkig csak terv, 
álom maradt. Hol volt hol nem volt, volt egyszer egy 
ZENÉSZEK BÁLJA.

Dobosi Róbert
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ELTÁVOZTAK KÖZÜLÜNK
OPUSTILI NÁS

Július - Júl
Vladimír Borsuk (49)

Október
Juliana Kezesová, rod. szül. 

Bajusznácsová (85)
Gizela Gálová, rod. szül. Csonková (87)

November
Mária Zsigóová, rod. szül. Dudáková (84) 

Alexander Kovács (87)
Gizela Feketeová, rod. szül. Simonicsová (89)
Mária Haulíková, rod. szül. Csontosová (67)

December
Juliana Pásztová, rod. szül. Tóthová (86)

Gizela Gyűrösiová, rod. szül. Györeová (82)
Michal Mládenec (80)

Társasági rovat
Spoločenská rubrika

Szabadságról bandukolok Naszvad felé. Az esti szürkületben térdig 
gázolok a friss hóban. Amint elhagyom Anyalát, körültekintek, de egy-
hangú, csendes pusztaságot látok mindenütt. Kalapomat betyárosan hú-
zom a jobb fülemre, nem mintha legénykedni akarnék, hanem azért, mert 
az északi szél oldalba kap és éppen a jobb fülemet nyirbálja metsző hideg 
ollójával.

Petőfi jut eszembe, ki „A puszta télen“ című költeményében megéne-
kelte ezt a sík egyformaságot. Csilingelő szán közeledik mintegy figyel-
meztetve, hogy mégis van itt élet. Mosolyogva nézek a rohanó szán után, 
bezzeg három héttel ezelőtt feneketlen sárban, csak lépésben vonszolták a 
szekeret ezek a szegény párák, s most hogy fenn hordják a fejüket. Kará-
csonyi éneket dúdólva érem el a falut.

Komoran, Isten magas egéből hullott fehér lepellel letakarva hallgat 
a falu. Alázatosan, meghunyászkodva terülnek el a házak, csak az itt-ott 
pislogó lámpafény mutatja, hogy élet is van bennük. A szövetkezethez 
érve, kiszűrődő hangok ütik meg a fülemet: „Mennyből az angyal, lejött 
hozzátok pásztorok“... Lelket, szivet megkapó hangok, mintha a túlvilág-
ból jönnének, oly jól esik, mintha még sohse hallottam volna. Elfelejtem a 
csípős szél mardosását, egész bensőm felmelegszik a méla csendben. Be-
nyitok. Zsúfolt ház előtt játszanak a naszvadi műkedvelők. A pásztorok 
imádni jötték a kisded Jézust, éppen leborulnak a jászoly előtt. A korhű 
öltözetek, a természetes mozdulatok, elfeledtetik velem, hogy Naszvadon 
vagyok. Ugy érzem, magam mintha Betlehemben lennék, a Megváltó szü-
letése helyén. Hiába próbálok kritikus szemmel nézni a szinpadra, csak a 
pásztorokat látom, az egyszerűséget. Elfog az áhitat, lelkem Betlehembe 
száll és alázatosan borul le a földreszállott Ige lábaihoz.

Ábrándozásomból az angyalok éneke riaszt fel. „Dicsőség mennyben 
az Istennek, békesség földön az embereknek“... Mily magasztos, mily fen-
séges, mily felemelő gondolatok! Vajjon mit lehetne ettől szebbet mon-
dani? Vajjon mit lehetne ettől jobbat kivánni? Vajjon komolyan gondol-e 
végre ez a sok millió födön élő embertömeg, a hőn óhajtott békére? Vagy 
elmegy meghallgatni szokásból a béke énekét s azután elfelejti, mint az 
országutat jelző kilométer köveket? Talán meg sem hallgatja!

Elszomorít, ha arra gondolok, hogy sok ezer ember ezt a kedves, lelket 
felemelő karácsonyi hangulatot ébresztő levegőt nem is élvezi, hanem fel-
cseréli a korcsmák s füstös kávéházak áporodott illatú levegőjével és Isten 
dicsőítése és a lélek békéje helyett a bűnök sokaságában fetreng.

A függöny legördült, a gondolatfűzés is megakadt. Azzal a kivánsággal 
távozom, hogy a kis Jézus hozza meg az embereknek az igazi békét.

Szombath Antal, Érsek-Ujvár és Magyar Vidék, 1938

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
SĽÚBILI SI VERNOSŤ

Október
Ondrej Tóth – Petra Szépová

Anno
Téli hangulat Naszvadon


