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Mindenkit érint – Týka sa to každého

Nesvadské obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 25. júna 
prijalo uznesenia k šestnástim bodom programu. Po obvyklom refe-
ráte prednostu a schválení plánu práce na druhý polrok poslanci ho-
vorili o predbežnom programe Nesvadských dní. Tie sa uskutočnia 
v dňoch 11. až 13. septembra, rozpočtový rámec je 13-tisíc a v rámci 
podujatia sa uskutoční aj Stretnutie Nesvadčanov. Upravený návrh 
uznesenia schválilo osem poslancov, štyria sa zdržali hlasovania.

V  piatom bode programu sa poslanci zaoberali premiestnením 
kríža, ktorý sa nachádza na cintoríne. Zástupca starostu Ottó Becse 
inicioval ešte na jar jeho postavenie na takom mieste, ktoré je lepšie 
prístupné. Po obhliadke miesta v apríli sa rozhodlo, že kríž vyhoto-
vený v roku 1872 bude stáť na pravej strane domu smútku. Náklady 
na premiestnenie vzácnej pamiatky odhaduje obecný úrad približne 
na 3 300 eur.

Potom obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie výsledok obchod-
nej verejnej súťaže na predaj pozemkov vo vlastníctve obce vedľa 
priemyselnej zóny, podľa ktorého sa prihlásil jeden záujemca o jed-
nu zo štyroch parciel, a schválilo predaj tohto pozemku s výmerou 
4 776 štvorcových metrov za cenu 32 190 eur pre podnikateľa Attilu 
Kelemena.

V ďalšom bode zastupiteľstvo jednohlasne schválilo prestavbu par-
ku podľa predloženého plánu, následne na návrh starostu rozhodlo 
o udelení titulu čestný občan obce Carlovi Vaccarimu. Majiteľ talian-
skej fi rmy Ferplast otvoril v  Nesvadoch svoju fabriku presne pred 
desiatimi rokmi, v roku 2005. Továreň na výrobu potrieb pre malé 
domáce zvieratá je najväčším priemyselným podnikom obce a v sú-
časnosti zamestnáva viac ako 200 ľudí. Róbert Dobosi vo svojom 
vystúpení uviedol, že priznanie najvyššieho obecného vyznamena-
nia považuje v tomto prípade za prehnané, Zoltán Takács, pripája-
júc sa k nemu, navrhol udeliť pre podnikateľa cenu obce Nesvady. 
Obecné zastupiteľstvo nakoniec deviatimi hlasmi za, dvomi hlasmi 
proti a jedným zdržaním sa vymenovalo Carla Vaccariho za štvrtého 
čestného občana Nesvád.

Ďalej sa rokovalo o žiadosti bratislavskej spoločnosti ISTER-RE-
AL. Firma, ktorej konateľ Ján Csontos pochádza z Nesvád, plánuje 
v budove bývalej slovenskej školy na Novozámockej ceste 32 zria-
denie apartmánového domu, v  ktorom bude pre klientov, starších 
ľudí, zabezpečená sociálna a zdravotná starostlivosť. Podnikateľ po 
májovom zasadnutí zastupiteľstva uviedol, že počíta s umiestnením 
30 osôb v zariadení. Odborný posudok stanovil hodnotu nehnuteľ-
nosti na 340-tisíc eur, plénum po dlhej diskusii určilo ako minimál-
nu predajnú cenu 550-tisíc eur. Dátum obchodnej verejnej súťaže 
bude stanovený po vyhotovení podkladov potrebných na vyhlásenie 
súťaže.

Vzápätí sa opäť hovorilo o nehnuteľnosti, keď Juraj Batisz ponúkol 
obci na predaj rodinný dom na Komenského ulici č. 16. Poslanci jed-
nohlasne rozhodli o kúpe budovy.

V zostávajúcej časti zasadnutia sa prerokovávali zmluvy o nájme 
obecných bytov. Poslanci schválili nové nájomné zmluvy na rôzne 
obdobia pre Arnolda Nagya a Zsolta Mizeráka, resp. Martina Endré-
diho na Obchodnej ulici a pre Máriu Tóthovú na Športovej ulici 4 
a predĺžili platnosť existujúcich zmlúv na ďalšie tri roky pre všetkých 
26 nájomcov na Športovej ulici 4.

Počas interpelácií vystúpili otázkami a  žiadosťami poslanci Ró-
bert Dobosi, Juraj Miškovič a Zoltán Molnár. Zasadnutie sa skončilo 
o 20 hodine 30 minúte.  Zoltán Takács

Tizenhat ügyben hozott határozatot a  június 25-én ülésező 
naszvadi képviselő-testület. A  hivatalvezető szokásos beszámolója 
és a  második félév munkatervének jóváhagyása után a  Naszvadi 
Napok előzetes programjáról beszéltek a képviselők. Az eseményre 
szeptember 11. és 13. között kerül sor, a költségvetési keret 13 ezer 
euró és kísérő rendezvényként a  Naszvadiak Találkozóját is meg-
rendezi a község. A módosított határozati javaslatot nyolc képviselő 
támogatta, négyen tartózkodtak.

Az ötödik napirendi pontban a temetőben található feszület áthe-
lyezésével foglalkoztak a képviselők. Még tavasszal kezdeményezte 
Becse Ottó alpolgármester a kereszt felállítását olyan helyen, amely 
a  jelenleginél jobban megközelíthető. Az áprilisi helyszíni szemle 
nyomán az 1872-ben készült feszület új helye a ravatalozó jobb ol-
dalán lesz. Az áthelyezéssel kapcsolatos költségeket kb. 3 300 euróra 
becsüli a községi hivatal.

Ezt követően a  testület tudomásul vette az ipari zóna melletti 
önkormányzati tulajdonú telkek értékesítésre kiírt pályázat ered-
ményét, mely szerint egy érdeklődő jelentkezett a  négy parcella 
egyikére, és 32 190 eurós vételáron jóváhagyta a szóban forgó 4 776 
négyzetméteres terület eladását Kelemen Attila egyéni vállalkozó 
részére.

A következő pontban a testület a beterjesztett tervnek megfelelő-
en egyhangúlag megszavazta a park átépítését, majd a polgármes-
ter javaslatára Carlo Vaccari díszpolgári címéről döntött. Az olasz 
Ferplast cég tulajdonosa éppen tíz éve, 2005-ben nyitotta meg gyárát 
Naszvadon. A kisállatok, díszállatok tartásához szükséges kellékeket 
gyártó üzem a falu legnagyobb ipari létesítménye, mely jelenleg több 
mint 200 embernek ad munkát. Dobosi Róbert felszólalásában jelez-
te, ebben az esetben túlzásnak tartja a legmagasabb községi kitün-
tetés odaítélését, Takács Zoltán pedig, csatlakozva hozzá, Naszvad 
község díjának adományozását javasolta a vállalkozó részére. A kép-
viselő-testület végül kilenc igen, két nem és egy tartózkodó szavazat-
tal Naszvad negyedik díszpolgárává választotta Carlo Vaccarit.

Ezután a  pozsonyi ISTER-REAL Kft . beadványáról tárgyaltak 
a képviselők. A cég, melynek a naszvadi származású Csontos János 
az ügyvezetője, az Újvári út 32. szám alatti egykori szlovák iskola 
épületét szeretné megvásárolni szociális és egészségügyi ellátást 
biztosító apartmanház létesítése céljából. A  vállalkozó a  májusi 
ülést követően elmondta, a tervek szerint 30 személy ellátásáról fog 
gondoskodni az intézmény. A szakértő 340 ezer euróra becsülte az 
ingatlan értékét, a plénum hosszú vita után 550 ezer euróban álla-
pította meg a minimális vételárat. A vételi ajánlatok benyújtásának 
időpontjáról a pályázati dokumentáció elkészítése után születik ha-
tározat.

Ismét ingatlanügy volt napirenden, miután Batisz György megvé-
telre ajánlotta a Komenský utca 16. alatti családi házat. A képviselők 
egyhangúlag az épület megvásárlása mellett döntöttek.

Az ülés hátralévő részében lakásbérleti szerződésekről volt szó. 
Nagy Arnold és Mizerák Zsolt, illetve Endrédi Martin részére az 
Üzletsoron, Tóth Mária részére pedig a Sport utca 4. számú önkor-
mányzati bérházban hagytak jóvá különböző időtartamú új szerző-
déseket a  képviselők, míg a  Sport utca 4. alatti 26 bérlő meglévő 
szerződését újabb három évre meghosszabbították. Az interpelláci-
ók során Dobosi Róbert, Miškovič György és Molnár Zoltán fordult 
kérdéssel, javaslattal a polgármesterhez. Az ülés 20 óra 30 perckor 
ért véget. Takács Zoltán

A testület 
8. üléséről

Z 8. zasadnutia 
zastupiteľstva
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Starosta Jozef Haris zvolal poslancov o  tri týždne skôr, ako bolo 
plánované, už na 6. august. Podľa zdôvodnenia si to vyžiadal najdô-
ležitejší bod programu, uznesenie o začatí výstavby termálneho kú-
paliska, pretože podľa zákona o rozpočtových pravidlách samospráv 
využitie prostriedkov z rezervného fondu na tento účel je potrebné 
schváliť do konca augusta. Okrem sumy 292-tisíc eur z rezervného 
fondu návrh predložený starostom obsahuje aj vyčlenenie ďalších 
peňažných prostriedkov vo výške 20-tisíc eur na začatie výstavby, 
čiže počíta s celkovými počiatočnými výdavkami vo výške 312-tisíc 
eur. Hlavným dodávateľom investície bude novozámocká spoločnosť 
HOLD, ktorá sa vo svojej víťaznej ponuke predloženej v rámci verej-
nej súťaže zaviazala vyhotoviť dielo za 3,337 milióna eur. V diskusii 
vystúpili Juraj Miškovič, Zoltán Molnár a Zoltán Takács; posledný 
uvedený v  mene fi nančnej komisie požiadal starostu, aby našiel 
vhodného prevádzkovateľa kúpeľného centra a do konca roka vypra-
coval alternatívy prevádzkovania kúpaliska. Rozšírený návrh uzne-
senia prijalo zastupiteľstvo jednohlasne.

V ďalšom priebehu zasadnutia sa hovorilo o kúpe rodinného domu 
na Komenského ulici 16. Hodnotu budovy, ktorú ponúkol na predaj 
Juraj Batisz, stanovil znalec na 9 200 eur; zastupiteľstvo sa uznieslo 
na protinávrhu – odhlasovalo kúpnu cenu 8 000 eur. Potom schválilo 
detaily predaja budovy niekdajšej školy na Novozámockej ceste 35, 
ktorá sa teraz využíva na skladové účely: plénum, ktoré nedávno ur-
čilo minimálnu predajnú cenu nehnuteľnosti vo výške 550-tisíc eur, 
teraz stanovilo termín podania návrhov v rámci verejnej obchodnej 
súťaže na 23. september.

Poslanci následne odhlasovali výšku fi nancií určených na vonkaj-
šiu úpravu združených obchodných jednotiek. Keďže budova je spo-
ločným vlastníctvom obce a Slovenskej sporiteľne, výdavky si roz-
delia podľa vlastníckeho podielu: obec prispeje na obnovu 10 800, 
sporiteľňa 3 800 eurami.

V ďalších dvoch bodoch boli prijaté uznesenia o obecných bytoch: 
v dome na Obchodnej ulici 11B bol pridelený byt Ildikó Vrábelovej 
a Tiborovi Puskásovi a v dome na Športovej ulici 4 Irene Tóthovej 
a Attilovi Puskásovi. Manželia Ladislav a Darina Takácsovci na adre-
se Turecká ulica 3 požiadali o predaj nimi užívanej parcely s výme-
rou 200 štvorcových metrov, ktorá susedí s ich pozemkom, avšak je 
vo vlastníctve obce. Zastupiteľstvo súhlasilo s predajom za obvyklých 
podmienok.

Potom poslanci rozhodli o  oprave strechy budovy na Športovej 
ulici 7, pretože časté zatekanie spôsobilo v nájomných bytoch na po-
schodí značné škody. Výmena šindľovej krytiny strešnej konštrukcie 
bude podľa odhadu stáť 20 700 eur.

V  poslednom, pätnástom rokovacom bode predsedníčka komisie 
Alžbeta Patakyová informovala poslancov o tom, že Žaneta Árgyusio-
vá sa zriekla členstva v komisii školstva a kultúry a na jej miesto nastú-
pi Valéria Csontosová. Zastupiteľstvo túto personálnu zmenu prijalo.

Na konci zasadnutia odzneli štyri interpelácie adresované sta-
rostovi. Zoltán Molnár sa opýtal, prečo boli z  okruhu pozvaných 
jubilantov vynechaní šesťdesiatroční občania, Ottó Becse prišiel 
s myšlienkou pomenovať park, resp. navrhol zaradiť do programo-
vej ponuky káblovej televízie športovú stanicu m4, Juraj Miškovič 
požiadal o  namontovanie klimatizácie do reštaurácie hotela Šport 
a na záver Zoltán Takács navrhol, aby obec začala hľadať iného po-
skytovateľa, ak terajší nebude schopný zabezpečiť príjem spomínanej 
televíznej stanice v káblovom rozvode.  Zoltán Takács

A tervezettnél három héttel korábban, már augusztus 6-ra ösz-
szehívta a  képviselőket Haris József polgármester. Az indoklás 
szerint a  legjelentősebb napirendi pont, a  termálfürdő építésé-
nek megkezdéséről szóló határozat tette ezt szükségessé, mert az 
önkormányzatok fi nanszírozását szabályozó törvény értelmében 
a tartalékalap ilyen célú felhasználásáról augusztus végéig kell dön-
teni. A polgármester által beterjesztett javaslat a tartalékalap 292 
ezer eurós összegén kívül további 20 ezer euró elkülönítését tar-
talmazza az építkezés beindításának céljából, vagyis összesen 312 
ezer eurónyi kezdeti kiadással számol. A beruházás fővállalkozója 
az érsekújvári HOLD Kft . lesz, amely közbeszerzési eljárás kereté-
ben benyújtott nyertes pályázatában 3,337 millió euróért vállalta 
a létesítmény felépítését. A vita során, melyben Miškovič György, 
Molnár Zoltán és Takács Zoltán szólaltak fel, utóbbi a  pénzügyi 
bizottság nevében azt kérte a polgármestertől, keressen megfele-
lő vállalkozást a fürdő üzemeltetésére és az év végéig dolgozza ki 
a fürdő működésének változatait. A kibővített határozati javaslatot 
a testület egyhangúlag elfogadta.

A  továbbiakban a  Komensky utca 16. számú családi házának 
megvásárlásáról volt szó. A Batisz György által felajánlott épület 
értékét 9 200 euróra becsülte a szakértő, amire válaszul a képviselő-
testület 8 000 eurós vételárat szavazott meg. Majd az Újvári út 35. 
alatti, jelenleg raktárként használt egykori iskolaépület eladásának 
részleteit hagyta jóvá: a plénum, amely korábban az ingatlan mini-
mális vételárát 550 ezer euróban határozta meg, most szeptember 
23-át szabta meg az árajánlatok benyújtásának határidejeként. 

A  főtéri üzletház tatarozására szánt keretet szavazták meg ezt 
követően a  képviselők. Mivel az épület a  község és a  Slovenská 
sporiteľňa közös tulajdona, a tulajdonosi hányadnak megfelelően 
veszik ki részüket a kiadásokból: a falu 10 800, a pénzintézet 3 800 
euróval járul hozzá a felújításhoz. 

Lakáskérelmekről született határozott a következő két pontban: 
az Üzletsor utca 11B. alatti bérházban Vrábel Ildikó és Puskás Ti-
bor, a Sport utca 4. számú házban pedig Tóth Irén és Puskás Attila 
kaptak önkormányzati lakást. A Török utca 3. sz. alatt lakó Takács 
László és Darina a  telkükkel szomszédos, több éve használt, ám 
önkormányzati tulajdonban levő 200 négyzetméteres parcella 
megvásárlását kérték a községtől. A  testület a  szokásos feltételek 
mellett hozzájárult az eladáshoz.

Ezután a Sport utca 7. számú épület tetejének javításáról hatá-
roztak a képviselők, mert a többszöri beázások az emeleti bérlaká-
sokban komoly károkat okoztak. A tetőszerkezet zsindelyborításá-
nak cseréje előreláthatólag 20 700 euróba fog kerülni.

Az utolsó, tizenötödik napirendi pontban Pataky Erzsébet bi-
zottsági elnök tájékoztatta a képviselőket arról, hogy Árgyusi Zsa-
nett lemondott kulturális bizottsági tagságáról és Csontos Valéria 
veszi át a helyét. A testület elfogadta a személycserét.

Az ülés végén négyen intéztek interpellációt a polgármesterhez: 
Molnár Zoltán arról érdeklődött, miért maradtak ki a hatvanéve-
sek a meghívott jubilánsok köréből, Becse Ottó a park elnevezését 
vetette fel, illetve javasolta az m4 sportcsatorna beiktatását a ká-
beltévén fogható TV-állomások közé, Miškovič György klímabe-
rendezés beszerelését kérte a Sport szálló éttermébe, végül Takács 
Zoltán indítványozta, hogy a falu keressen új szolgáltatót, ameny-
nyiben a jelenlegi nem lesz képes biztosítani az említett tévécsator-
na vételét a kábelhálózatban. Takács Zoltán

A testület 
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Naszvadi Vágta negyedszer 
avagy Naszvad a döntőben!

Naszvad is képviselteti magát a Nemzeti Vágtán

Hosszú útra indult a busz 2015. július 25-én 

a  Kispettyem néptánccsoport tagjaival és kí-

sérőikkel. A  Csávolyi Horvát Önkormányzat 

meghívásának tettünk eleget. Sokan csak egy 

fellépésre indultak, de néhányan örültünk a ré-

gen látott családtagok viszontlátásának.

A 250 kilométeres utat a gyereket jól bírták, 

sok volt a  látnivaló, néhány gyerek a  modern 

kor vívmányaival szórakozott, páran beszélge-

téssel ütötték el az időt. Fáradtan értünk cél-

ba, de a szíves fogadtatás mindenért kárpótolt. 

Ebéd után felfrissültünk, néhányan meglátogat-

ták Csávolyon a rokonokat, a többiek átmentek 

Felsőszentivánra, a  szállásra. Délután ötkor 

találkoztunk a  busznál, majd visszamentünk 

Csávolyra. A  gyerekek felöltöztek, a  hőség el-

lenére is jól viselték a  fellépőruhákat. Hat óra-

kor kezdődött a műsor, a helyi gyermekcsoport 

után következtek kis táncosaink két műsor-

számmal – Szabó Julcsi énekkel, Kósa Niki 

és Csontos Noémi tánccal. Felléptek továbbá 

a horvátországi vendég tánccsoport tagjai és he-

lyi horvát műkedvelők. Fellépés után vacsorát 

kaptunk, majd kezdődött a táncmulatság. Rövid 

szórakozás után mindenki lepihent a szállásán. 

Néhányan hajnalig beszélgettünk, majd reggel 

visszamentünk Csávolyra reggelizni. Tizenegy 

óra előtt indult haza a busz. Mindenki fáradtan, 

de élményekkel gazdagodva szállt le a  buszról 

a Csemadok előtt.

Köszönjük vendéglátóinknak a szíves fogad-

tatást, a sok élményt és a lehetőséget a bemutat-

kozásra.

 -CSFE-

Július 18-án, szombaton negyedik alkalom-

mal rendezte meg a KePaso lovasklub a Naszvadi 

Vágtát. A  megszokott helyszínre most is szép 

számú közönség látogatott ki, hogy végignézze 

a  látványos versenyeket. Az egyes versenyszá-

mok a hazai versenyzők fölényét hozták. A pole 

bending kategóriát az ifj úságiak között Ladislav 

Bobek nyerte Timotei nevű lován, a  felnőttek 

versenyében Tóth René Kamikadzéval győzött. 

Mindkét versenyző a barrel race kategóriában is 

sikeres volt, korcsoportjukban egyaránt a máso-

dik helyen végeztek. A  legnagyobb érdeklődés 

mégis a vágtát kísérte. Joggal, mert a  juniorok 

versenyét ismét Ladislav Bobek nyerte, a felnőt-

teknél pedig Gerhardt Miroslav bizonyult a leg-

jobbnak Vad Titánnal. A lovasklub vezetője el-

mondta, nagyon örül, hogy a Naszvadi Vágta és 

maga a lovassport egyre népszerűbb a faluban, 

és bízik benne, hogy a  hagyományos naszvadi 

sportok mellett a lovaglás is egyre több rajongót 

szerez magának. Megköszönte a  rendezvényt 

támogató szponzorok segítségét és külön meg-

dicsérte a nézők fegyelmezett viselkedését.

A Naszvadi Vágtán elért szép eredmény csak 

bevezetője volt egy igazi sikernek. Gerhardt 

Miroslav ugyanis benevezett a  Felvidéki Vág-

tára, hogy Naszvadot képviselve és tíz másik 

versenyzővel összemérve ügyességét augusztus 

8-án Dunaszerdahelyen megkísérelje a nagy át-

törést: a  bejutást a  Nemzeti Vágta mezőnyébe. 

És büszkén újságolhatjuk: sikerült! Miro bizto-

san nyerte az előfutamát, a  döntőben aztán iz-

galmas versenyben, alulmaradva ugyan Somorja 

versenyzőjével szemben, de szoros küzdelemben 

megelőzve a  nemeshodosi lovast, megszerez-

te a  továbbjutást érő második helyet. Az öröm 

óriási, szívből gratulálunk, és már most szólunk 

a szurkolóknak: jöjjenek, buzdítsák Mirot a bu-

dapesti döntőben! A  helyszín a  Hősök tere, az 

időpont szeptember 18-20.  -TZ-

Fotó: Vladimír Vrančík

Történelmi eseménynek lehettünk tanúi 

2015. augusztus 8-án a Csallóköz szívében: első 

alkalommal rendezték meg a  Nemzeti Vágta 

dunaszerdahelyi előfutamát a sikabonyi repülő-

téren. A látogatókat egy egész napos, vidám és 

hangulatos műsor várta.

A Felvidéki Vágtára városok, községek lovasai 

jelentkezhettek. Községünket a júliusi naszvadi 

vágta győztese Gerhardt Miroslav Vad Titán 

nevű lovával képviselte. 

A  vágta délelőtt a  megnyitóval kezdődött 

majd következett a  résztvevő városok, falvak 

ünnepélyes bemutatása. Az egyes előfutamok 

előtt felvonultak a futamban résztvevő lovasok, 

őket hintóban követték a  képviselt települések 

polgármesterei. Három előfutamot rendeztek, 

melynek győztesei kerültek be a délutáni dön-

tőbe. Miro a harmadik, legkiegyensúlyozottabb 

futamban mérte össze erejét lovas verseny-

társaival, hisz mindössze egy „lófejjel” előzte 

meg a  második helyezettet. A  lovasok mellett 

a  lovaknak sem nagyon kedvezett az időjárás, 

hisz 38 fokos hőségben, árnyék hiányában nem 

lehetett nagyon kellemes teljes sebességgel meg-

tenni három kört a kijelölt pályán. 

Az elődöntők után gazdag műsor szórakoz-

tatta a  kilátogató közönséget. Többek között 

volt lovas-, lovaspóló-, ostor- és íjászbemutató, 

western gyorsasági verseny, kaszkadőrshow és 

még sok egyéb. A  western gyorsasági verseny 

sem maradhatott naszvadi versenyző nélkül, 

itt a naszvadi KePaso lovasklubot Tóth René és 

Bobek László képviselte.

A  döntőre délután öt órakor került sor 

a somorjai Egri Árpád, a nemeshodosi Schavel 

Péter és a  naszvadi Gerhardt Miroslav között. 

Egri Árpád lovaglótudása kimagaslott a  me-

zőnyből, hiszen mindjárt az elején az élre ug-

rott, és már az első kör megtétele után jelentős 

előnyre tett szert, melyet már lehetetlen volt 

behozni. Mironak nagyon jól sikerült a  futam 

rajtja, beékelte magát a két lovas közé. Schavel 

Péter többször is megpróbálta leelőzni Mirot, 

de szerencsére Miro tudta tartani Vad Titánt 

az ideális íven, így másodikként ért célba, ami 

nagyon szép és értékes helyezés, hiszen az első 

két helyezett szerzett jogot indulni a budapesti 

Nemzeti Vágtán! Így Mironak köszönhetően 

Naszvad község is ott lesz a szeptember 18-20. 

között megrendezésre kerülő Nemzeti Vág-

tán a Hősök terén! Aki teheti személyesen, aki 

nem, az pedig a tévé képernyője előtt szurkoljon 

Mironak és Vad Titánnak.

 Simonics Tibor

Fotó: Vladimír Vrančík

Csávoly
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II.

Leánykérés

A menyasszony vendégei helyet csinálnak az érkező vendégek-

nek és betessékelik őket a „házba”. Ki-ki az őt megillető helyre ül. 

A vőfély szalagos, bokrétás pálcájával a gerendára üt és csendre inti 

a násznépet. Kéri a leány szüleit, hogy lépjenek elő, kikhez a kö-

vetkező szavakat intézi: „Minden áldások kútfeje, az Isten, kitől 

alászállt minden adomány és jótétemény. Annak felülről az égből 

árassza áldását kegyelmetekre, kiket kegyelmetek közül egészség-

gel vagy más jóval áldott meg, tartsa továbbra is. Akiket pedig 

betegséggel, vagy más nyomorúsággal áldott meg, hathatós szíve 

által vigasztalja és gyógyító karjaival gyógyítsa meg. Jézus szent 

nevében léptük át e háznak küszöbét, hogy illő tisztelettel üdvö-

zöljük e háznak népét. Valamint Ábrahám pátriárka meg akarván 

házasítani fi át, Izsákot, elküldvén leghívebb szolgáját, Eliást, hogy 

keresve keressen neki feleséget, úgy minket is ide küldvén Csuport 

Lajos atyánkfi a, hogy álljunk fel Lajos fi a mellett és hozzunk neki 

feleséget azon rokonságai közül, kik Krisztusban atyafi ai. Az Úr 

rendelése a kegyelmetek házába hozott bennünket, a kegyelmetek 

házában felnevelt szép virágszál irányában, meg akarván hallgatni 

ebbéli szándékukat és véleményüket.”

A beszéd alatt az asztalról minden ételt-italt leszednek és kihor-

danak, még a szép naszvadi szőttes terítőket is. De eltűnik a nász-

nép is, mindnyájan kivonulnak az udvarra, ahol a  cigány húzza 

a talp alá való csárdást. Csak a násznagyok, vőfélyek és a vőlegény 

maradnak bent. Komoly szertartás következik, az

egyezkedés.

Amíg ez meg nem történik, semmiféle ételt, vagy italt nem kap-

nak a jelenlévők. Egyezséget kötnek a menyasszony és a vőlegény 

nevében, eladják, illetve megveszik a leányt. Itt szépen kidombo-

rodik az eladó-leány fogalma. Az alku a két násznagy, vagy mint 

Naszvadon nevezik, „apámuram” között az alábbi eredeti párbe-

széd alakjában folyik le:

„Kedves apámuramék! Messze földről Sárad utcából jöttünk ide, 

hogy fi únknak jó asszonyt vegyünk. Szerencse csillagunk ketekhez 

vezetett, ahol meg is találtuk az alkalmas lyányasszonyt. A lyány-

asszony áránál azonban tekintettel legyenek arra, hogy a mi föl-

dünket jégverés érte s bizony évek kellenek, amíg a kárt kihever-

jük.”

Itt megjegyezni kivánom, hogy minden alkalommal a  tényleg 

előfordult elemi csapásra hivatkoznak.

„Isten hozta keteket, atyámfi ai! szivesen leszünk tekintettel rossz 

helyzetükre, látjuk a fekete kenyerükről, meg a rossz ízű borukról, 

melyet magukkal hoztak és az előbb kóstolni engedtek. Ezeket fi -

gyelembe véve, nem is kérünk a mi virágszálunkért csak tizenöt-

ezer koronát.”

„Mennyit? Talán tizenötezer fi llért akart ked mondani.”

„Ugyan-ugyan. Bizonyára rosszul hall ked. Ha pedig annyira 

szegények ketek, hogy annyit se tudnak adni, akkó ne válasszák 

ki ketek a legszebb és legjobb lyányzót! Különben ked még nem is 

igért semmit!

De atyám fi ai! Ha már se nem ehetünk, se nem ihatunk, legalább 

egy jó nótára gyújtsunk rá, arra, hogy asszongya”:

1.

Hármat tojott a fekete kácsa,

Engem szeret a ked barna lánya

Akár milyen korhely vagyok,

A ked lyánya szeretője vagyok.

2.

Két szeretőt soha se tartanák,

Mer’ az egyik mindíg haragudnék,

Ha az egyik haragjában elhágy,

A másiknál készen a vetett ágy.

,,Hát tuggya mit apámuram! Adunk ezér’ a lyányér’ ötezret, ennyit 

megér!”

„Szóba se állok kenddel tízezren alul.”

„Lesz hétezer?!”

„Mivel hogy a  sok beszédtől a  torkom kiszáradt, leengedek még 

ezerötszázat, de többet egy fagarast se! Kikötésem pedig öt év!”

„Megadom! Elfogadom! Hogy is van az a nóta?

1.

Túlsó soron van a mi házunk,

Van is nekünk eladó lányunk,

Esztendőre lesz az eladó,

Egy szép barna legénynek való.

2.

Túlsó soron esik az eső,

Ne menj arra kislány eleső,

Sáros lesz a szép fehér ruhád,

Megver érte az ides anyád.

„No, így meg is kötöttük volna az egyezséget, de mit kap a férj?”

„Ő megkapja a szokásos katona ágyat.”

Az egyezség szerint a menyasszony a jelen esetben nyolcezerötszáz 

koronáért elkelt. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a férj 5 éven belül 

utód nélkül halna el, a férj szülei kötelesek a fi atal özvegynek 8 500 

koronát kifi zetni. Ha azonban az asszony halna el 5 éven belül utód 

nélkül, úgy a férj tulajdonában marad az ágy, minden ágyneműjé-

vel együtt, egyébb semmi. Ez az úgynevezett katona ágy. Az alku 

mindíg az akkor forgalomban lévő pénzérték szerint történik.

Ezen egyezkedés komolyságát mutatja az is, hogy semmi ital, 

vagy étel nincs az asztalon, nehogy idővel olyan kifogást lehessen 

emelni, hogy a násznagyok meg voltak vesztegetve, vagy be voltak 

rúgva. A végén újra terítenek, felkerül az asztalra minden jó falat és 

ital s víg poharazgatás közben szedik elő a régi szép nótákat. Nem 

feledkeznek meg azonban a  további teendőkről sem. Már is ko-

pogtat a gerendán a vőfély és csendet kér, mert itt a kézfogó ideje.

 (folytatjuk)

− Naszvad csendőrt kér. Naszvad községében nem a legpéldásab-

bak a közbiztonsági viszonyok; legényei duhajok izgágák és a vé-

res verekedések, különösen ünnepnapokon, el nem maradnak. 

A közbiztonsági szolgálatot az ógyallai csendőrség látja el; ez azon-

ban nem elégséges, mert a legények, amíg a csendőrség átérkezik 

Naszvadra, már alaposan kihágtak a közcsendből. Az udvardi járás 

főszolgabírája, a közbiztonság érdekében már több ízben kérte az 

alispán utján, hogy Naszvadon csendőr őrs állittassék fel, a csend-

őrkerületi parancsnokság azonban a  kérelmet nem teljesitette. 

A  közigazgatási bizottság elhatározta, hogy fölterjesztést intéz 

a belügyminiszterhez, melyben rámutatva a naszvadi tarthatatlan 

állapotokra, a naszvadi csendőr őrs felállitását ujból nyomatékosan 

kérni fogja.

(Komáromi Lapok, 1912. augusztus 14.)

ANNO.. .

Irta: Szombath Antal, tanító

Naszvadi népszokások
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Nedávno sa mi stala veľmi zvláštna vec. 
Stretol som na ulici niekoho, koho som na-
ozaj nečakal. Na obed som sa išiel trochu 
von prejsť a popri tom som pozeral do tele-
fónu, ako to mám vo zvyku. Sústredil som 
sa na všetko možné, len nie na cestu, keď 
tu zrazu do mňa vrazila pani realita. Ona 
síce tvrdí, že ja som vrazil do nej, ale to je 
jedno. Samotná pani realita si to vykračo-
vala oproti mne a ja som ju nevidel a zrazil 
som sa s ňou. Bola to rana ako z dela, to 
vám poviem. Doteraz ma bolí hlava. Všetci 
ľudia na ulici od nej bočili preč, lebo (veď 
to sami viete) zraziť sa s realitou nie je žiad-
na sranda. Všetci ju obchádzali, len ja som 
to musel napáliť rovno do nej. Keď som sa 
postavil, začal som sa jej ospravedlňovať. 
No už bolo neskoro. Pustila sa do mňa jed-
na radosť. Ľudia naokolo ma len ľutovali, 
vedeli, že to nie je žiadna sranda zraziť sa 
s realitou. Že vraj čo si to ku nej dovoľujem, 
a že nemám úctu k starším, že na to všetko 
ešte doplatím, zistí si moje meno a pôjde sa 
na mňa sťažovať na obecný úrad a na po-
líciu. Radšej som rýchlo odtiaľ utekal preč 
ospravedlňujúc sa a nechal ju stáť kričiacu 
tam na ulici. Pochopte... som predsa kaza-
teľ, moja reputácia by utrpela, keď by ma 
tam takto videli ľudia z obce. 

Lenže ako je známe, na realite nie je naj-
horšie to samotné zrazenie sa s ňou, ale tie 
následky, ktoré prichádzajú neskôr. Ešte 
som ani poriadne nebol doma a už som to 
začal cítiť. Prichádzalo to pomaly a jemne, 
ale vedel som, že sa to bude zhoršovať. Naj-
prv to začalo zistením, že ten dom, v kto-
rom bývam, nie je až taký pekný ako som 
si dovtedy myslel. Potom som vošiel dnu 
a  uvedomil som si, že to vo vnútri nie je 
zariadené nijako úžasne, vlastne to v ňom 
nie je vôbec pekné. A že aj tie Nesvady nie 
sú zas až také úžasné, za aké som ich po-
važoval. Že je to vlastne malá obec a  ako 
sa to dá porovnávať s veľkomestami tohto 
sveta. Pokračovalo to tým, že som nechtiac 
prešiel okolo zrkadla a hneď som pochopil, 
že vôbec nevyzerám dobre a aj to brucho 
by mohlo zmiznúť. Tiež by som mohol mať 
rovnejšie zuby a aj trochu svalov by neza-
škodilo nabrať. Inak vraj skončím ako prie-
merný 110-kilový obyvateľ tejto planéty. 
A tá tvár sa vôbec nedá porovnávať s tým, 
čo vyznáva dnešná doba ako ideál, vlastne 
to má od ideálu tak ďaleko, ako sever od 
juhu. A tá moja povaha, ako vôbec môžem 
mať nejakých kamarátov a  kto vlastne so 

mnou môže vydržať. Tak to pokračovalo 
ďalej a ďalej. Snažil som sa skryť, ale realita 
mi hneď povedala, že pod posteľ sa nezmes-

tím, a na terase ma 
zas uvidia ľudia. 
A  to vraj bude vy-
zerať, keď sa budem 
sám skrývať na te-
rase, alebo dokon-
ca na streche, kde 
ma všetci uvidia. 
Nakoniec došlo 
k  tomu najhoršie-
mu. Začala mi táto 
pani realita pripo-
mínať moju prácu. 
„Ty si naozaj mys-
líš, že na to máš? Si myslíš, 
že si v tom čo robíš nejako dobrý alebo čo? 
Ty si sa asi načisto zbláznil, keď si myslíš, 
že to môžeš zvládnuť?” Veď sa pozri na svoj 
život, ako žiješ, čo robíš, kam kráčaš... ako 
to nezvládaš atď.... Už som nevládal a  tak 
som si len tak ľahol na posteľ a zaspal som.

Keď som sa potom zobudil, bolo mi už 
lepšie, hoci stále som vedel, že ma tá re-
alita nenechala na pokoji. Tak si sám pre 
seba hovorím, že toto treba nejako vyriešiť. 
Zamyslel som sa nad tým všetkým, čo sa 
mi stalo a nad mojím životom a uvedomil 
som si jednu vec. Myslím si, že tá je kľúčom 
k  tomu, ako sa s podobnými problémami 
môžeme vyrovnať my všetci do budúc-
na. Potrebujeme upriamiť svoj pohľad na 
Boha a mať svoju nádej v ňom. Vždy, keď 
na nás zaútočí realita, potrebujeme vidieť 
Boha, a nie seba. Pri pohľade na Boha to-
tižto môžeme vidieť, že Boh robí len dobré 
veci. Keď Boh stvoril zem, nebesia, zviera-
tá a človeka, zakaždým povedal: A bolo to 
dobré. Keď hľadíme na svoje schopnosti, 
dielo a  to, čo dokážeme, často sa sklame-
me. Hriech spôsobil na tejto zemi jeden 
veľký neporiadok, hriechom sa všetko po-
kazilo a stalo sa nedokonalým. Akokoľvek 
svojím pohľadom hľadíme na veci, nedo-
kážeme ich vidieť reálne a  pravdivo. Túto 
schopnosť vidieť a vnímať pravdu takú aká 
je, dáva Boh tým, ktorí ho milujú. Potre-
bujeme sa odovzdať Bohu, aby sme videli 
nie túto pozemskú realitu skorumpované-
ho a pokazeného sveta, ale realitu Božieho 
pohľadu.

Verím tomu, že keď Boh stvoril aj mňa, 
tak povedal, že to je dobré. A ako Božie die-
ťa nepochybujem o tom, že ma Boh miluje. 
Dáva mi každý deň množstvo vecí, vďaka 
ktorým môžem vidieť, že hoci možno ne-
žijem v  tom najúžasnejšom meste (ja si 

však myslím, že hej), hoci nechodím do tej 
najsvätejšej cirkvi, hoci možno mám malé 
auto, nemám IQ 150 a mám výzorom ďa-

leko od 
Davida Beckhama, tak 

stále mám svoju cenu a hodnotu, ktorá 
nie je v týchto hore uvedených veciach, ale 
ktorá je v Bohu. A táto hodnota je u každé-
ho z nás neuveriteľne vysoká. Naša hodno-
ta v Bohu je tak veľká, že Boh neváhal za 
nás obetovať svojho vlastného syna, Ježiša 
Krista. Boží syn, jediný syn zomieral, aby 
nás mohol kúpiť a vytrhnúť z moci hriechu. 
Ak sa rozhodneme tento fakt prijať a odo-
vzdáme Bohu svoj život, vtedy budeme mať 
možnosť vidieť veci z jeho pohľadu. Potom, 
aj keď príde falošná pani realita, budeme 
vedieť, ako jej čeliť a čo s ňou robiť. 

Takže, ak nabudúce niekto z vás stretne 
pani realitu, tak jej za mňa povedzte, že ma 
to mrzí, že som sa s ňou zrazil, že som to 
nechcel. Ale kričte jej to len z diaľky, nie že 
sa jej dotknete, lebo potom budete mať ta-
kýto problém, ako som mal ja. Možno, keď 
ju stretnete, tak bude trochu krívať alebo 
bude mať nohu v  sadre. Ako vravím bola 
to riadna rana, keď sme sa zrazili. Viete čo? 
Idem sa ja radšej pozrieť, či tam niekde ešte 
nestojí. Ale bez priblíženia sa, len ju z diaľ-
ky skontrolujem, či je v poriadku. Zatiaľ sa 
my ostatní zamyslime nad tým, čo robiť, 
aby sme videli veci vo svojom živote reál-
ne. Moja rada a  odporúčanie je, aby sme 
otvorili svoje srdcia a životy Bohu. Skutoč-
nú realitu môžeme zistiť vtedy, ak začneme 
spoznávať Boha a  seba samých na strán-
kach Biblie. Tam môžeme zistiť skutočnú 
realitu, ako ju vidí Boh. V  tom, ako nás 
stvoril, ako nás miluje, čo všetko spravil 
pre to, aby sme my mohli žiť večne s ním. 
Sme Bohu natoľko vzácni, že neváhal obe-
tovať to najvzácnejšie... svojho Syna. To je 
niečo, čo premôže akúkoľvek vymyslenú 
falošnú realitu, ktorú nám bude chcieť kto-
koľvek podsunúť.

 Mgr. Martin Tobák,
kazateľ

Pre dušu
p p p ý

Čo urobiť, keď útočí pani 
realita?

myslíš,

leko od 
Davida Beckhama, tak 

stále mám svoju cenu a hodnotu, ktorá 
nie je v týchto hore uvedených veciach, ale
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A negyedikesek év végi kirándulása

Kaszás Attila Versmondó Fesztivál

A járás legjobbjai között

Az idei évben az alsó tagozatos tanulók év 

végi kirándulása eltérőn alakult a  megszokot-

tól. Talán helytálló megjegyezni, hogy a változás 

nem a pedagógusok érdektelenségének tudható 

be, sokkal inkább az év folyamán felmerült ese-

mények vezettek ezen döntésre, hogy e napot 

költségkímélő módon szervezzük meg.

A  félévi szülői értekezleten egy anyuka visz-

szautasíthatatlan meghívást tett az év végi kirán-

dulásra, melyet örömmel elfogadtunk. Az ötlet 

a tanulókat is lázba hozta. A naptár már júniust 

mutatott, mikor a tanítás befejeztével a délutáni 

órákban kerékpárral elindultunk Anyala irányá-

ba. Meglepő gyorsasággal értünk oda, ahol az 

előző nap született kisbárány fogadott bennün-

ket a gazdasszony, Zsuzsi néni kíséretében. 

A  sátorállítás kihívás elé állított gyermeket, 

felnőttet egyaránt. A fi úk már a focit rúgták vol-

na, de eljött az etetés ideje. Bizony „dolgoztunk”, 

mely munka inkább szórakoztató, mintsem meg-

erőltető volt. Elsőként a  szamarak kaptak diny-

nyehéj maradékot, miután ízesebb részét gyer-

mekeink falták fel. Majd az itatás következett, 

s előkerültek a „többfunkciós” talicskák, amivel 

a szalmabálák tologatása után a fi úk a tábortűz-

höz való fát hordták össze. Ez idő alatt a lányok 

baromfi t etettek, míg a  srácok Zsolti bácsi se-

gítségével tábortüzet tanultak készíteni, ezután 

a lányok talicskatologató versenyt rendeztek, 

amiből a  fi úk sem maradhattak ki. A  tábortűz 

lángnyelvei még alig csaptak fel, mikor kienged-

ték a lovakat. A pattogó tűz és a sercegő szalon-

na illatával már a lovak látványa sem vehette fel 

a versenyt. Lassan besötétedett. Körülülve a tüzet 

dalra fakadtunk, és az idő előrehaladtával sátor-

ba bújtunk. Virradatkor alig hittem fülemnek, 

hogy a fi úk már fociznak. A kiadós reggelit gyors 

sátorbontás, pakolás, eső előli menekülés követ-

te. A  kissé hűvös idő nem szegte jókedvünket. 

A fi úk háziasan nekiláttak a krumplipucolásnak, 

majd könnyes szemmel Zsuzsi nevelő nénivel 

vágtuk a hagymát a gulyáshoz. Ezalatt a  lányok 

a lovak körüli teendőket végezték, csutakoltak, és 

előkészültek a lovagláshoz. Eső ide, eső oda, dé-

lig Szamba és Eper rótták köreiket. Sajnos a für-

dőzés nem a medencében folyt, ezért a kandalló 

melegénél szárítkoztunk, mesenézés közben. Az 

elkészült gulyást jóízűen kanalaztuk, majd jött 

a szülői felmentő sereg, akik hazaszállítottak. Ezt 

megelőzően köszönetet mondtunk az élményért, 

melynek részesei lehettünk. A  tanulók egyként 

vallották, hogy ez volt a legjobb osztálykirándu-

lás. 

Végezetül megjegyezném a  tanulók kifogás-

talan viselkedését. Magam és minden tanuló 

nevében köszönet valamennyi szülőnek, akik 

hozzájárultak e két felejthetetlen nap megvaló-

sításához.

 Mgr. Kiss Éva

2015. június 13-án nyolcadik alkalommal ke-

rült megrendezésre a Kaszás Attila Versmondó 

Fesztivál a Jókai Napok kísérő rendezvényeként, 

mely a sajnálatosan fi atalon elhunyt kiváló szín-

művész emlékét őrzi. Az évek során egyre töb-

ben érkeztek versenyezni és nemzetközivé vált 

a  verseny. Idén Magyarországról, Romániából, 

Szerbiából is  jöttek versmondók, akik a megha-

tó megemlékezés után elhelyezték virágaikat Ka-

szás Attila szobránál. A fesztivál célja felfedezni 

a Kárpát-medence tehetséges fi atal versmondó-

it. A verseny három kategóriában zajlott: I. ka-

tegória: 1-4. évfolyamok tanulói, II. kategória: 

5-9. évfolyamok tanulói, III. kategória: középis-

kolások.

A  mi iskolánk első alkalommal nevezett be 

erre a nívós versenyre, Haris Katarina a  II. ka-

tegóriában indult és két költeménnyel készült. 

Összesen 91 tanuló 

mérettette meg tehet-

ségét. A  zsűri, mely-

nek elnöke Pápai Erika 

színművésznő volt, 

a  délelőtt folyamán 

meghallgatta mindkét 

verset és csak délután 

közölték a  továbbju-

tók névsorát. Nagyon 

boldogok voltunk, 

hogy Katika neve is ott 

volt, így készülhettünk 

a  délutáni megméret-

tetésre is. Ekkor már 

tizenkét tagú zsűri 

előtt kellett elmondania az általuk kiválasztott 

verset újra. A  zsűriben idén is helyet foglaltak 

Kaszás Attila egykori pályatársai, ne-

ves színművészek.

Az eredményt este nyolc órakor 

tudtuk meg. Nagyon izgalmas pilla-

natok voltak ezek, hiszen senki sem 

tudta a  versenyzők közül, hogy mi-

lyen eredményt ért el. Katika itt is 

megmutatta tehetségét, aranysávos 

minősítést és zsűritől nagyon pozitív 

értékelést kapott. Az igazi meglepetés 

csak ezután jött, mikor Komárom vá-

rosának különdíját a zsűri neki ítélte 

oda.

Fárasztó nap volt, nagyon fárad-

tan, de boldogan jöttünk haza, hiszen 

iskolánkat méltóképpen képviseltük 

e rangos nemzetközi versenyen.

 Mgr. Holka Gizella

A  tanév végéhez 

közeledve egyre 

több összegzést, sta-

tisztikai kimutatást, 

értékelést kellett ké-

szíteni az elért ered-

ményekről az iskola 

vezetőségének, mely 

különböző hivata-

lokba továbbította 

ezeket. Így kerültek 

el az eredmények 

a  kerületi oktatás-

ügyi hivatalba, ahol 

a beérkezett eredmények alapján rangsorolni tud-

ták a  tantárgyi versenyek, olimpiászok legügye-

sebb tanulóit, és nem utolsósorban az iskolákat is. 

A  magyar alapiskola két tanulója, az 5. osz-

tályos Haris Katarina és a 3. osztályos Kelemen 

Roland június 23-ra meghívást kaptak a  fent 

említett versenyek kiértékelésére és a  járás leg-

sikeresebb tanulóinak a  kitüntetésére, jutalma-

zására. Az ünnepélyes kiértékelésre a komáromi 

Komenský utcai Alapiskola dísztermében került 

sor, ahová összesen 74 tanuló kapott meghívást 

úgy a magyar, mint a szlovák iskolákból.

Haris Katarina a biológia olimpiász járási for-

dulójában a kiemelkedő második helyen végzett. 

Az Acapornis fi scheri, avagy a genetika a nagy 

varázsló című munkájában a papagájok keresz-

tezését mutatta be otthoni tenyésztés során. 

A zsűri külön dicséretét is kiérdemelte!

Kelemen Roland a  Pitagoriász Matematikai 

Verseny járási fordulójának első helyezettje lett, 

megelőzve ezzel kategóriájában az összes ver-

senytársát. 

Méltán lehetünk és legyünk is büszkék isko-

lánk tanulóira, mivel ezek a  sikerek csakis ki-

tartó, szorgalmas munkával érhetők el, és nem 

utolsósorban a pedagógus és a szülő támogatá-

sával. További sok sikert!

  Mgr. Kovács Erzsébet

l b l k k
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ÚJSZÜLÖTTEK – 
VITAJTE MEDZI NAMI

Szőgyényi Attila,  Osztatná Krisztina, 

Dobosi Gábor,  Čepregi Boris

Harisová Viktória,  Horváth Péter



HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK – 
SĽÚBILI SI VERNOSŤ

 Bese László   –  Tóth Annamária

 Kollár Roland   –  Kelemenová Klaudia

 Vicena Attila   –  Knaperková Miroslava

 Marko Erik   –  Trestyanszká Kristína

 Kocsis Marek   –  Tóthová Monika



HALÁLOZÁS – 
OPUSTILI NÁS

Bazsó Roland (41), 

Lakatoš Zoltán (48),

Némethová Alžbeta, rod. Árvaiová (82),

Szabadosová Alžbeta, rod. Jakubíková (87), 

Barkociová Zuzana, rod. Kelemenová (74), 

Barkoczi František (89), 

Kovácsová Gizela (78),

Takács Irén, szül. Gyarmati (67),

Bodis Gyula (85), 

Puskás Ágnes (94), 

Szűcsová Mária (82)

Társasági rovat – 
Spoločenská rubrika

Boldog születésnapot!
Július 18-án az Éder Vendéglő mindkét terme 

megtelt. A mi családunk a belső teremben tartott 

ünnepségen vett részt. Nagymamám, Csanádi Er-

zsébet ugyanis július 8-án töltötte be 90. életévét. 

Hála Istennek ezt a szép kort jó egészségben érte 

meg. Sajnos már több unokáját és vejét elveszítet-

te, de szerencsére mind a hat gyermeke – Boldi-

zsár, Erzsébet, Ilona, Irén, Vilmos és Zsuzsanna - 

életben van. Kevesen dicsekedhetnek azzal, hogy 

négy ükunokájuk van, nem is szólva a  rengeteg 

unokáról és dédunokáról. A  talpalávalót a  Régi 

Csibészek négy tagja húzta, a vendégek pedig haj-

nalig ropták a táncot. Jó egészséget, sok örömöt és 
szeretetet kívánok az egész család nevében,

  Dobosi Henrietta

18. júla sa naplnili obidve miestnosti reš-

taurácie Éder. Naša rodina sa zúčastnila na 

oslave v druhej miestnosti. Moja stará mama 

sa totiž 8. júla dožila svojich 90-tych naro-

denín, chváľa Bohu, v dobrom zdraví. Hoci 

stratila už viacero vnúčat a  zaťov, našťastie 

jej deti – Baltazár, Alžbeta, Helena, Irena, 

Viliam a  Zuzana – sú ešte všetky nažive. 

Málokto sa môže pýšiť so štyrmi prapravnú-

čatami, nehovoriac o  hojnom počte vnúčat 

a  pravnúčat. Do tanca hrali štyria členovia 

hudobnej skupiny Régi Csibészek, a  hostia 

sa zabávali až do skorého rána. V mene celej 

rodiny prajem babičke veľa zdravia, radosti 

a lásky,

 Henrietta Dobosi

Všetko najlepšie 
k narodeninám!

z r t t t kí án k z é z lád n éb n


