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Mindenkit érint – Týka sa to každého

Skutočné desiate zasadnutie (keďže slávnostné zasadnutie počas 
dní obce nemá poradové číslo) obecného zastupiteľstva sa konalo 
24. septembra. V  prvej časti sa prerokovávali správy predložené 
riaditeľmi prevádzkarne, kultúrneho strediska a športového kom-
plexu. Materiály obsahujúce polročnú činnosť a  hospodárenie 
troch obecných organizácií boli schválené s niekoľkými poznám-
kami a  súhlasmi všetkých poslancov. Rovnako bola schválená 
správa zboru pre občianske záležitosti a kapitoly kroniky obce opi-
sujúce rok 2014.

V  druhej časti zasadnutia okrem iného boli prijaté uznesenia 
o nájmoch obecných bytov. Obec predĺžila zmluvy o nájme s ná-
jomcami v  12-bytovom dome na Obchodnej ulici, následne za-
stupiteľstvo obnovilo zmluvy na sedem bytov na Športovej ulici 7. 
U týchto nájomcov sa zároveň menilo aj nájomné: doteraz platili 
nájom vo výške 4,5 percenta z  obstarávacej hodnoty bytu, teraz 
sa to zmenilo na 5 percent, čo predstavuje 11-percentné zvýšenie 
nájomného.

Potom plénum rozhodlo o  iných nájomných zmluvách. Rebe-
ka Rajkóová aj fi rma Green Solution budú prenajímať priestory 
v  zdravotnom stredisku a  za jeden štvorcový meter miestností 
zaplatia zhodne ročné nájomné 22 eur. Rebeka Rajkóová otvára 
kaderníctvo, kým spoločnosť so sídlom vo Vinici zriadi v budove 
kanceláriu na preberanie zásielok.

V  ďalšom priebehu starosta Jozef Haris informoval poslancov 
o možnosti uchádzať sa o príspevok z Environmentálneho fondu. 
Ak bude projekt úspešný, fond pridelí našej obci 116-tisíc eur na 
výmenu výplne otvorov a  modernizáciu vykurovania v  zdravot-
nom stredisku. Vyčlenenie povinnej spoluúčasti približne 6 tisíc 
eur poslanci jednohlasne schválili.

V poslednom bode programu požiadalo o pomoc pri stavebných 
úpravách podkrovia administratívnej budovy na Obchodnej ulici 
28 miestne združenie YMCA, ktoré v týchto priestoroch založilo 
Komunitné centrum. Na jeho ďalšie pôsobenie sú potrebné úpravy 
v približnej hodnote 1.400 eur. Obecné zastupiteľstvo aj v  tomto 
prípade hlasovalo jednotne a fi nančné prostriedky schválilo.

Na konci zasadnutia aj tentoraz odznelo viacero vystúpení. An-
drás Kelemen sa pýtal, v akom štádiu je riešenie problému túla-
vých psov. Starosta uviedol, že náradie a vybavenie je už zakúpe-
né, jeden z našich policajtov získal potrebné povolenie, ale starosť 
nám spôsobuje umiestnenie odchytených psov. K téme sa vyjadrili 
aj Juraj Miškovič a Ladislav Sárai.

Alžbeta Patakyová informovala o možnosti uchádzať sa o obec-
né prospechové štipendium, Juraj Miškovič navrhol každoročné 
vyhlásenie najúspešnejšieho mladého športovca, po ňom hovoril 
Ottó Becse o  rastúcom množstve komunálneho odpadu a  o  ne-
svadskej účasti vo fi nále podujatia Nemzeti Vágta.

Zoltán Molnár žiadal o  jednoznačnú odpoveď, či bude možný 
príjem televíznej stanice m4 v našej káblovej televízii, na čo starosta 
navrhol uznesenie, ktorým obecné zastupiteľstvo požiada spoloč-
nosť Slovanet ako prevádzkovateľa o zaradenie staníc m4 a Duna 
World do programovej ponuky. Návrh podporili všetci poslanci.

Na záver požiadal o  slovo Martin Lešš a  interpeloval obecný 
úrad vo viacerých otázkach: prečo spotrebné družstvo Jednota ne-
udržiava areál bývalého hádzanárskeho ihriska, zo starého cintorí-
na, chráneného územia, sa odváža piesok, ďalej žiadal od obecnej 
polície ráznejší postup. 

Zasadnutie sa skončilo o 19.15 hodine.  Zoltán Takács

A tényleges tizedik ülésre (mivel a falunapi díszközgyűlés nem 
kap sorszámot) szeptember 24-én került sor. Az ülés első részében 
a kisüzem, a művelődési központ és a  sportkomplexum vezetője 
által előterjesztett beszámolókat hallgatták meg a képviselő. A há-
rom községi intézmény féléves tevékenységét és gazdálkodását tar-
talmazó anyagokat néhány megjegyzés hozzáfűzése után minden 
képviselő elfogadta. Ugyanígy elfogadták a  polgári ügyek testü-
letének jelentését és falunk krónikájának a 2014. évet feldolgozó 
fejezetét is.

Az ülés második felében egyebek mellett lakásügyben születtek 
határozatok. Az Üzletsoron található 12 lakásos bérház lakóival 
hosszabbított szerződést a község, majd a Sport utca 7. szám alatti 
hét lakás bérlőinek szerződését újította meg a  testület. Itt válto-
zott a lakbér is: eddig a lakások értéke 4,5 százalékénak megfelelő 
összeget fi zettek a  lakók, ez most 5 százalékra módosult, ami 11 
százalékos növekedést jelent a lakbér összegében.

Ezután egyéb bérleti szerződésekről határozott a plénum. Rajkó 
Rebeka és a Green Solution cég egyaránt az egészségügyi központ-
ban bérel majd irodát, a helyiségek négyzetméteréért évi 22 eurót 
fi zetnek. Rajkó Rebeka fodrászatot nyit, az ipolynyéki székhelyű 
kft . pedig átvételi pontot létesít az épületben.

A  továbbiakban Haris József polgármester a  Környezetvédel-
mi Alapnak benyújtandó pályázatról tájékoztatta a  képviselőket, 
amelynek kedvező elbírálása esetén az alap 116 ezer eurót folyósít 
a falunak az egészségügyi központ nyílászáróinak cseréjére és a fű-
tés korszerűsítésre. Az önrész, kb. 6 ezer euró elkülönítését egy-
hangú szavazással hagyták jóvá a képviselők.

Az utolsó napirendi pontban az Üzletsor utca 28. alatti irodaház 
tetőterében elvégzendő munkálatokhoz kért segítséget az YMCA 
helyi csoportja, amely itt közösségi teret működtet. Ennek további 
működéséhez mintegy 1.400 euró értékű átalakításra van szükség. 
A képviselő-testület ezúttal is egységesen szavazta meg a kért tá-
mogatást.

Az ülés végén most is számos felszólalás hangzott el. Kelemen 
András a kóbor kutyák ügyének megoldására kérdezett rá. A pol-
gármester elmondta, hogy beszerezték a  a  befogáshoz szükséges 
felszerelést és eszközöket, egyik rendőrünk rendelkezik a megfele-
lő képesítéssel, ám az igazi gondot a begyűjtött kutyák elhelyezése 
okozza. A  témához Miškovič György és Ladislav Sárai is hozzá-
szólt.

Pataky Erzsébet a  községi tanulmányi ösztöndíj idei kiírásáról 
tájékoztatott, Miškovič György a legsikeresebb ifj ú sportoló éven-
kénti megjutalmazását kezdeményezte, utána Becse Ottó beszélt 
a  háztartási szemét mennyiségének növekedéséről és a  naszvadi 
részvétellel lezajlott Nemzeti Vágtáról.

Molnár Zoltán egyértelmű választ kért arra vonatkozóan, fog-
ható lesz-e kábeltévé-hálózatunkban az m4 TV-csatorna, amire 
a  polgármester határozati javaslatot fogalmazott meg, melyben 
a  képviselő-testület kéri az üzemeltető Slovanet társaságot, hogy 
az m4 és a Duna World csatornákkal bővítse a programcsomagot. 
A javaslatot minden képviselő támogatta.

Utoljára Martin Lešš kért szót és több kérdésben interpellálta 
a  községi hivatalt: a  Jednota fogyasztási szövetkezet miért nem 
tartja rendben a a tulajdonában levő régi kézilabdapályát, a védett 
természeti területté nyilvánított öreg temető homokját egyesek el-
hordják, továbbá az ígért rendőri szigort hiányolta.

Az ülés 19 óra 15 perckor ért véget.  Takács Zoltán

A testület 
10. üléséről

Z 10. zasadnutia 
zastupiteľstva
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A községünkben február óta működő irodalmi kör tagjainak bemu-

tatkozó előadása szokatlanul nagyszámú irodalomkedvelő közönséget 

vonzott a helyi művelődési központ nagytermébe 2015. október 2-án. 

A  Mécs László papköltő születésének 120. évfordulója tiszteletére 

szervezett irodalmi est folyamán a Pannonhalmán elhunyt és elteme-

tett költő életrajzába, pályafutásába és verseibe „kóstolhattunk bele”. 

Az est vendégszereplője Becse Szabó Ilona operaénekes volt, aki há-

rom dallal színesítette a versek sorozatát.

Az irodalmi estet az irodalmi kör vezetője, Oriskóné Bencsik Klára 

nyitotta meg, átadva a szót az est házigazdájának és a műsor összeállí-

tójának, Vecsey Lajosnak.

Elsőként Szlávik Gyöngyi lépett színpadra, aki az est címadó versét – 

Vadócba rózsát oltok...– szavalta el. Ezt követte Becse Szabó Ilona elő-

adásában az Ave Maria, majd ismét versek váltották egymást – Vecsey 

Lajos a Szellemidézés, Holec Mária a Rabszolgák énekelnek, Mátyus 

Mária a Harangöntők öröme, Csontos Erzsébet az Üveglegenda c. ver-

set szavalta el. Ezután megint Vecsey Lajos lépett a  mikrofonhoz – 

A királyfi  három bánata című költeményből megtudhattuk, mennyire 

mély szeretet fűzte édesanyjához a  költőt. Orisko Klára A  gyermek 

játszani akart című, könnyed hangvételű, kedves verset adta elő, majd 

az Őszi éjjel, őszi szél következett Hengerics Márta tolmácsolásában. 

A vádló hangú Vád- és védőbeszéd Becse Norbert előadásában hang-

zott el – ezért a verséért Mécs Lászlót izgatás vádjával majdnem perbe 

fogták. A szelídebb hangvételű, Dézsi Rebeka előadásában elhangzó 

Fehéren és kéken c. költeményt követte a  ma is időszerű Kisebbsé-

gi altatódal, amit Bódis Irén adott elő, őt váltotta Bujdosó Emilné 

a Megjött a  ló c. verssel. Ezután ismét Becse Szabó Ilona operaéne-

kes gyönyörű énekhangja csendült fel (Magyarok szép hazája), majd 

Lábszky Valéria következett azzal a verssel, amely miatt Mécs László 

csaknem Auschwitzba került (Imádság a nagy Lunatikusért). Vecsey 

Lajos előadásában meghallgathattuk a Növessz szakállt! című költe-

ményt, Csontos Erzsébet pedig a Vissza a csendbe c. verssel tért vissza 

a színpadra. Pém Bódis Aurélia előadásából megtudhattuk, milyen az, 

amikor Megszépül minden, ha valakié, Danics Vizsgyák Mária pedig 

a megrázó, 1945-ben íródott Hiszek a magyarban c. költeményt adta 

elő. A szereplők sorát a Becse Szabó Ilona előadásában elhangzó Tes-

tamentum című dal után Patasi Mária zárta a papköltő Fényt hagyni 

magunk után című költeményével.

Az est meglepetése a  Civis Romanus sum című vers volt, amely 

Sporny Sarolta, a Csemadok imelyi alapszervezetének elnöke előadá-

sában hangzott el, záróakkordként. 

A műsor végén Orisko Klára köszönte meg a nézők lankadatlan fi -

gyelmét, majd Vecsey Lajos mondott köszönetet Becse Szabó Ilona 

operaénekesnek vendégszerepléséért, a Csemadok  naszvadi alapszer-

vezetének az irodalmi kör fölött vállalt védnökségéért. A helyi műve-

lődési központ és vezetője, Holop Ferenc köszönetet kapott a techni-

kai segítségért és a  jótanácsokért. Köszönetet kaptak a  nézők azért, 

hogy jelenlétükkel megtisztelték a szereplőket, Tóth Teréz nyugalma-

zott pedagógus pedig a szereplők felkészítéséért virágcsokrot is kapott 

a köszönő szavak mellé. Az utolsó „köszönöm” az irodalmi kör tagja-

inak szólt, akik szívüket-lelküket beleadták előadásukba, és kivették 

részüket a szervezésből is.

Az irodalmi est sikerét nemcsak a hatalmas taps bizonyítja, hanem 

az is, hogy egy országos napilap és egy regionális hetilap is érdeklődött 

azóta a naszvadi irodalmi kör tevékenysége iránt, valamint felmerült 

egy pozsonyligetfalusi és egy komáromi fellépés lehetősége is.

Elárulom, hogy a kör tagjai már egy másik irodalmi estre készül-

nek-gyakorolnak, amelynek szintén a  helyi művelődési központ ad 

majd otthont. A december 11-én, 18:00 órakor kezdődő előadás va-

lójában emlékest lesz a kitűnő pedagógus, Bauer Katalin tiszteletére. 

A műsor szervezője Tóthné Szedlák Teréz, az est házigazdája Gáspár 

Tünde. Az est igazi csemegének ígérkezik, mert az irodalmi kör tag-

jain kívül fellépnek a volt tanítványok is, hogy Arany János és Petőfi  

Sándor verseivel róják le tiszteletüket Bauer tanárnő emléke előtt

 Dobosi Henrietta

„ Közeleg a szüret, ideje a bálnak

ahová a népek mulatni járnak.

Ez okból tehát közhírré tétetik

október 10-én nagy nap kerekedik.”

2015. október 10-én egy hagyomány újraélesztéseként Dudák Fe-

renc, a nyugdíjasklub elnöke szüreti felvonulásra hívta a helyi Csema-

dok énekkarát és a magyar tannyelvű alapiskola diákjait.

Délután 14:00 órakor a  nyugdíjasklub elől lovas szekérrel indult 

a községháza felé a menet, melynek élén a Gerhardt Miroslav vezette 

hintón a bíró és a bíróné haladt. A menetet a KePaso lovasai zárták.

A  községháza előtt dr. Haris József polgármester fogadta a  részt-

vevőket. Dudák Ferenc beszédet mondott és az alapiskola diákjai kis 

műsorral kedveskedtek. Ezután a polgármester fi nom borral kínálta 

a résztvevőket.

Továbbindultak a buszmegálló felé, onnan pedig a kultúrház udva-

rára. A kőszínpadon felléptek az iskola diákjai, a Csemadok és a nyug-

díjasklub énekkara. A szüreti felvonulás jó hangulatáról a Régi csibé-

szek gondoskodtak.

A  résztvevőket gulyással és borral kínálták a  nyugdíjasklub kézi-

munkakörének ügyes kezű asszonyai.

A kedvezőtlen időjárás ellenére is szép számban összegyűltünk és 

remélem, a jövőben még többen csatlakoznak a menethez.

 Árgyusi Zsanett

A l é Ci i R í ű l l

gy p

Mécs László 
emlékest

Szüreti felvonulás
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Azt hiszem, éppen Min-

denszentek napja lesz, mi-

kor e lapszám az olvasó ke-

zébe kerül. Majd másnap 

a  halottak napja. Virágok, 

emberáradat, pislákoló 

gyertyák, mécsesek lángja 

tölti be ilyenkor temetőin-

ket. Eltávozott, nagyon-na-

gyon messzire ment szeret-

teinkre, hozzátartozókra, 

rokonokra, barátokra, is-

merősökre emlékezünk e 

két nap meghitt pillanata-

iban...

Naszvadi temetők. Nem 

véletlenül használom ez 

írás címében is, meg itt is, a többes számot; három is van be-

lőlük a községben napjainkban. A múlt század húszas éveinek 

elejétől ma is használatban lévő, úgynevezett új temető az Új-

vári úton, az ennek előtte két évszázadon át a naszvadiak por-

hüvelyeit befogadó egykori öreg temető torzója, töredezett, 

az idő vasfoga által megviselt síremlékeivel, az elmúlt évtize-

dekben újjáépített, illetve felújított kis kápolnájával és kereszt-

útjával. S a feltehetően a 19. század elején nyitott, most már 

azonban hosszú évtizedek 

óta használaton kívüli iz-

raelita temető Pethágóban. 

Ám a  bevezetőmben em-

lített virág, emberáradat, 

és a  pislákoló gyertyák, 

mécsesek fénye már csak 

az elsőként említett új te-

metőre jellemző. Elvétve 

egy-egy koszorú, virágcso-

kor, mécses, kerül még az 

egykori öreg temető egy-

egy töredezett sírkövének 

tövébe is, ám hogy kerül-e 

az emlékezés kavicsaiból 

az egykori izraelita temető 

idővel dacoló síremlékei-

nek bármelyikére is, azt nem merném bizton állítani.

Naszvadi temetők. Nem véletlenül használom a  többes 

számot. Én úgy tartom ugyanis, hogy naszvadi temetőkkel 

(naszvadiak temetőivel) találkozhatunk a  széles nagyvilág 

ezernyi pontján. Az első világháború százötven naszvadi ál-

dozatából mindössze egyetlen egy nyugszik hazai földben. 

A többinek valahol az orosz sztyeppék alatt, az Isonzó és Pia-

ve völgyeit ölelő hegyoldalak fenyői alatt van jelölt, de inkább 

Naszvadiak...
Mottó:

„A közösség nemcsak kegyet gyakorol, ha valamelyik becses fi át megbecsülésével 

megtiszteli, hanem önmagát is felmagasztalja és értékeli ezáltal.”        (Makovecz Imre)

Németh Gyula:

Naszvadi temetők
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jelöletlen nyugvóhelye. Vagy éppen e 

két folyó hullámai sodorták vérüket, 

porhüvelyüket közelebbi-távolabbi ten-

gerek mélyébe. S többnyire szintén jelö-

letlen sírban alussza örök álmát valahol 

a Don menti hantok, illetve a Kárpátok 

domboldalainak fenyői alatt a második 

világháború százegynéhány naszvadi 

áldozatának legtöbbje is. S  ha valósak 

az információim, kilencven-száz izrae-

lita vallású, naszvadi illetőségű személyt 

hurcoltak el a holokauszt idején. A két 

kezemen meg tudnám számolni, há-

nyan jöttek vissza közülük.

Hol keresni vajon a  többi nyughe-

lyét?! És ezzel még mindig nincs vége! 

A háborút követően több százan lettek 

ugyanis az úgynevezett deportálás ál-

dozatai. Hosszabb-rövidebb idő után 

ők ugyan hazatérhettek otthonaikba, 

de maradtak is többen közülük (vagy 

később visszatértek) Csehországban. 

Nekik legalább megadatott, hogy jelölt 

sírokban pihenhetnek Dél-Morvaor-

szág és Nyugat-Csehország számos te-

metőjében.

A  jelölt sírokban való végső pihenő 

lehetősége megadatott azoknak az ez-

reknek is, kiket az 1947-48-as kitelepí-

tés kényszerített új otthonaikba Bács-

Kiskun, Baranya, Somogy és a Nyírség 

több mint negyven településén. Közü-

lük nagyon sokan, főleg a kitelepítettek 

első generációjához tartozók, halálukig 

bíztak abban, hogy mégiscsak szülő-

földjükön térhetnek majd örök nyu-

galomra. Ez azonban már nem adatott 

meg számukra. Leszármazottaik az az-

óta eltelt majd hét évtizedben szétszó-

ródtak Magyarország ezernyi települé-

sén. Ezernyi település, ezernyi temető. 

Aztán volt egy ötvenhat, meg volt egy 

hatvannyolc. Voltak, kik kényszerből, 

voltak, kik önszántukból választottak 

új, végleges otthont maguknak a  világ 

valamelyik pontján...

Naszvadi temetők. Nem véletlenül 

választottam ezen sorok címében a töb-

bes számot. Mert ezernyi van belőlük, 

szétszórtan a  nagyvilágban. Anélkül, 

hogy rajtunk kívül bárki is tudná, hogy 

naszvadi temetők (is) ezek. S  ilyenkor, 

Mindenszentek és halottak napján vi-

rágok, emberáradat, pislákoló gyertyák, 

mécsesek lángja tölti be temetőinket. 

Eltávozott, nagyon-nagyon messzire 

ment szeretteinkre, hozzátartozókra, ro-

konokra, barátokra, ismerősökre emlé-

kezünk e két nap meghitt pillanataiban. 

De ne feledkezzünk meg azokról az is-

merősökről-ismeretlenekről sem, akik-

nek bármilyen ok folytán, nem adatott 

meg, hogy hazai földben nyughassanak. 

Mert, nyugodjanak bárhol is a nagyvi-

lágban, mindannyian naszvadiak voltak 

egykoron. Porhüvelyük ott van, vagy 

már rég elporladt a  nagyvilág ezernyi, 

jelölt vagy jeltelen naszvadi temetőjé-

ben, Nyizsnij Novgorodtól, Bács-Kis-

kunon, Baranyán át egészen a Csendes-

óceán partján elterülő Seattleig.

S az emlékezés meghitt pillanataiban, 

ki-ki, hitvallása szerint, mondjon el ér-

tük is egy fohászt, s akár valósan, akár 

képzeletben, az ő emlékükre is gyújt-

sunk majd egy gyertyát, egy mécsest, 

a  temető „mindenki keresztjénél”. Mu-

tassák számukra is az utat az apró, pislá-

koló fények, hogy az ő lelkük is, legalább 

e két napra, ismét hazatalálhasson.
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A napokban az egyik üzletlánc szórólapját találtam a postalá-

dában. Meglepődve néztem benne a reklámot – ezen a héten nagy 

a választék Halloween-jelmezekből, maszkokból, cukorkákból.

Sajnos, ez a pogány ünnep manapság a „vén keresztény Eu-

rópában” új szárnyakra kapott és igyekszik háttérbe szorítani 

a gyönyörű, szép keresztény ünnepeket - a Mindenszentek ün-

nepét és a halottak napját. A Sátán Egyházának alapítója, Anton 

Szandor LaVey Halloween éjszakáját a  legnagyobb ünnepnek 

tekinti. Ne hagyjuk magunkat letéríteni az igazság útjáról a kár-

hozat zsákutcájába. Ne hagyjuk el azt az utat, amelyen oly boldo-

gan jártak őseink és bennünket is járni tanítottak. Szent köteles-

ségünk gyermekeinket, unokáinkat ezen az úton marasztalni és 

méltó módon megünnepelni hagyományos, szép ünnepeinket.

Fiatal pap koromban az egyik helyen, ahol működtem, tavasz-

szal kissé megkésve kaptam néhány dáliagumót. 

Elültettem őket a  kert különböző 

pontjain és egyikük 

meglehetősen ár-

nyékos helyre ke-

rült. Gondoltam, 

hátha itt is megnő 

és lesz belőle va-

lami. De nem így 

történt. Sok volt 

abban az évben az 

eső és kevés a nap-

sütés. Így aztán az 

árnyék rabságában 

tengődő dália ki-

bimbózott ugyan, 

de elfagyott mielőtt 

kinyílott volna.

Az isteni gond-

viselés minket is 

elültetett a  földi 

élet kertjében, hogy 

a  kegyelem fényé-

ben kivirágozzunk – azaz szentekké legyünk. Istennek 

minden teremtményével megvan a terve. A szikla szikla, a virág 

virág, a hernyó pillangó, az ember pedig Isten gyermeke legyen. 

Isten az emberekből akar fi akat nevelni, népet gyűjteni országá-

ba. Saját fi át adta nekünk, hogy példája és segítsége által kiala-

kíthassuk magunkban Istennek tetsző arcunkat.

Mindenszentek ünnepén azokra emlékezünk, akik elfogadták 

Isten meghívását, magukévá tették azt és példát adtak nekünk 

a szent életre. Szent anyáinkra, apáinkra, testvéreinkre emléke-

zünk, akik örökségül hagyták ránk biztató szavukat - JÖJJETEK 

UTÁNUNK! Azokra a  nagyszerű keresztényekre emlékezünk, 

akik úgy ragyognak előttünk, mint a  csillagok a  világűrben. 

Ezért igazat kell adnunk Graham Greene-nek, amikor ezeket 

mondja: „Nem, az úgynevezett sötét idők egyáltalán nem in-

dokolják, hogy féltsük vallásunkat. Ellenségeink többen vannak 

mint mi, de számukat túlszárnyalják halottaink, akik jobban az 

egyházhoz tartoznak, mint mi. A  mi halottainkat nem tudják 

megölni, megsemmisíteni és ők a mi oldalunkon állnak.”

Amikor a  szentekről beszélünk, el kell oszlatnunk egy téves 

elképzelést, ami eltorzítja a szentek igazi arcát. Egyesek az élet 

tagadóit látják bennük, akik balga módon megvetik az élet gyö-

nyöreit. A valóság pedig az, hogy a szentek nem húzódnak az 

élet árnyékába, sőt, az életet mindenkinél jobban akarják. Any-

nyira szeretik az életet, hogy örökre birtokolni akarják. Azért 

fordulnak Isten felé – a  forrás felé, mert benne látják az igazi 

boldogság egyetlen biztosítékát.

Th ornton Wilder A mi kis károsunk című művében meghal 

egy fi atalasszony. Halála előtt megkapja azt a lehetőséget, hogy 

életének egyetlen napját újraélje. Tizenkettedik születésnapját 

választja. Amikor megkezdi a napot, elhatározza, hogy minden 

percét kihasználja. „Szeretlek mindnyájatokat – mondja hozzá-

tartozóinak –, és nem tudok 

betelni látástokkal.” Közben 

szomorúan tapasztalja, hogy 

övéi nem élik ugyanolyan 

intenzitással az életet. Kérve 

kéri édesanyját – „engedd, 

hogy nézzük egymást”. Ké-

sőbb felsóhajt: „Ó föld, olyan 

szép vagy, de szépségedet 

nem tudja felfogni senki. 

Vajon sejtik-e az élet szépsé-

gét az emberek, amíg élnek? 

Nem. Talán csak a költők és 

a szentek...”

Egyesek azzal védekeznek 

a  szent élet kísértése ellen, 

hogy ez nem nekik való. Túl 

magas az Isten mércéje, őket 

nem hívja Isten erre az életre 

– védekeznek. Nos, ez nem 

igaz. Az azonban igen, hogy 

„Isten hívása titokzatos, csak a  hit 

félhomályában hallható. Ez a hang annyira fi nom 

és gyengéd, hogy szüksége van egész belső csendünk visszhang-

jára. Mégis: a földön élő emberek számára semmi sem annyira 

biztos és határozott, semmi sem olyan megrázó, mint az az iste-

ni meghívás. Ő mindig szólít, de a hívásnak vannak olyan kivé-

teles pillanatai, amelyeket sohasem felejtünk el.” (Carlo Caretto)

A  mai ember számára a  szentek országa aff éle Óperenciás-

tengeren túli meseországnak tűnik. Ennek egyik oka az a tény, 

hogy hosszú évszázadokon át egy elképzelt világkép irányította 

gondolkozásunkat. A mennyországot a fenttel, a poklot a lenttel 

azonosítottuk. De ha utánanézünk a  Szentírásban, akkor egé-

szen más képet nyerünk a mennyországról. A Jelenések köny-

vében úgy áll elénk, mint a végleges élet, a boldogság állapota. 

Ott nincs éhség és szomjúság, fájdalom, betegség és halál. Egész 

lényünket átöleli Isten boldogító társasága. Mellettünk áll majd 

testvérként a  megtestesült Fiú és örvendeznek a  szentek. Ha 

a rossz emberek pokollá változtathatják életünket, akkor a szen-

tek, illetve Isten társasága mennyországgá.

Az életünkre zuhanó sötétség csak a  mennyország hitéből 

kaphat megvilágosítást, és boldogok leszünk, ha itt a földön el-

hittük, hogy Isten szenteket akar faragni mindegyikünkből, és 

nem csak „világító tökfejeket”.

 Mgr. Heriban László
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A naszvadi Magyar Tannyelvű Alapiskola minden évben nagy 

fi gyelmet fordít a nemzeti ünnepeinkre való megemlékezésre.

Iskolánk nem titkolt célja tanulóinkat egészséges nemzettudat-

ra nevelni. Nem melldöngetésről van itt szó, nem a magyar zászló 

hivalkodó lengetéséről, hanem arról, hogy tanulóink gyermekko-

ruktól fogva úgy legyenek büszkék magyarságukra, hogy közben 

elismerik más nemzetek kultúráját és nagyjait. Ez viszont csak 

akkor lehetséges, ha tisztában vannak saját őseik tetteivel. Ennek 

eszköze nemcsak a  magyar irodalom és történelem színvonalas 

oktatása, hanem a  nemzeti ünnepek előtti tisztelgés is. Ha vala-

ki gyermekként megtanulja, hogy egy ünnepnapon a koszorúzás 

nemcsak nyűg és kötelesség lehet, hanem egy felemelő érzés is, 

akkor felnőttként is számíthatunk jelenlétére ezeken az eseménye-

ken, s elmondhatjuk, hogy évtizedek múltán is lesz értelme a ma-

gyar szónak vidékünkön.

Idén a 8. osztály tanulói készültek a megszokottól kicsit eltérő 

műsorral. A délelőtt folyamán egy rendhagyó történelemóra kere-

tein belül mutatták be diáktársaiknak 1849. október 6. eseménye-

it és főszereplőit, a vértanúkat. Az előadás nyelvezete elsősorban 

a gyerekekhez szólt, próbálva a komoly és fajsúlyos témát emészt-

hetővé tenni. A  diákokra jellemző magatartás és szóhasználat, 

mely a  színpadon megjelent, közelebb hozta a  témát társaikhoz, 

élvezhetőbbé tette az előadást.

Néhány évvel ezelőtt született meg a gondolat, hogy tanulóink pro-

dukciójával megörvendeztetjük községünk lakóit is. Délután 17:00 

órától a kultúrház kamaratermében tekinthették meg az érdeklődők 

a gyerekek előadását, melyre nagy szorgalommal készültek.

Reméljük, a következő években sikerül egyre több, a magyarság-

ról és megmaradásunkról hasonlóan gondolkodó ember érdek-

lődését felkeltenünk rendezvényünk iránt. Bizakodóak vagyunk, 

mindenkit várunk szeretettel!

 Mgr. Molnár Erika 

Az aradi vértanúkra emlékeztünk 
az alapiskolában

A Kárpát-medencei magyarság 
szolgálatában

Magyarország első civil szervezeteinek egyike a Rákóczi Szö-

vetség. Megalakulásától kezdve (1989-től) célja a  Kárpát-me-

dencei magyarság sokoldalú támogatása hosszú távú megma-

radásáért folytatott küzdelmében, valamint II. Rákóczi Ferenc 

nagyságos fejedelem szellemi örökségének népszerűsítése. Az 

anyagi segítségnyújtás mellett kiemelkedően fontos feladata 

a szomszédos országokban, kisebbségben élő magyarság oktatás-

ügyének, kultúrájának támogatása, valamint a Kárpát-medencei 

magyarság összetartozás-tudatának erősítése. A Rákóczi Szövet-

ség és alapítványa együttműködve a Felvidéken működő Szülő-

földön Magyarul Társulás regionális tagszervezeteivel, a  Város 

és Vidéke Célalapokkal, illetve a magyar iskolákkal és óvodákkal 

2004 óta valósítja meg a Felvidéki Beiratkozási Programot azzal 

a céllal, hogy minél több magyar család vállalja gyermeke magyar 

iskolába íratását.

A  Rákóczi Szövetség Beiratkozási Programja 2004 óta zajlik. 

A program célja, hogy ráirányítsa a magyar családok fi gyelmét 

a  magyar iskolaválasztás fontosságára és helyességére, vállalva 

ezzel, a magyar közösségek megmaradását is. A szervezet elnöke 

dr. Halzl József. Nekünk, naszvadiaknak, ismerősen cseng a név, 

hiszen az elnök úrnak az ismert Halzl Oszkár naszvadi körzeti 

orvos volt a  nagybátyja. Minden évben, mikor tiszteletét teszi 

iskolánkon, kedvesen megjegyzi kötődését településünkhöz, ill. 

Imely községhez. 

A Beiratkozási Program mögött nagyszabású társadalmi ösz-

szefogás jött létre. A támogatók között több száz magyarországi 

önkormányzat, civilek, közéleti személyiségek és alapítványok 

sorakoztak fel. A Rákóczi Szövetség a Beiratkozási Programja ke-

retében, az ősz folyamán a Kárpát-medence 5.800 magyar iskola-

kezdőjét ösztöndíjban részesíti. 

Az ösztöndíjak átadása augusztus 29-én Gútán, a  szlovákiai 

magyar iskolák országos tanévnyitó ünnepségén vette kezde-

tét. A  mi iskolánkon ünnepélyes keretek között 2015. október 

8-án került sor a támogatások átadására. Húsz kis elsős vehette 

át személyesen a szövetség elnökétől az egyszeri anyagi támoga-

tást. PaedDr. Becse Norbert, iskolánk igazgatója ezúton is meg-

köszönte a  szülők iskolánkba vetett bizalmát, illetve köszönetet 

mondott a  Rákóczi Szövetségnek azért, hogy felelősséget érez 

a határon túli magyarok sorsa iránt, és hogy támogatni kívánja 

hosszú távú megmaradásunkat szülőföldünkön. A szülők nevé-

ben Szighardtné Simonics Anikó mondott köszönetet.

 Mgr. Pinke Ivett
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Na dvore v MŠ na Sládkovičovej ul. sa 9. októbra 2015 usmievali 

obrovské tekvice, ktoré lákali okoloidúcich na našu „Tekvicovú pará-

du”. Pod pestrofarebnými korunami stromov prebiehali prípravy na 

spomínanú udalosť. Ani tento rok nebola núdza o dobré nápady rodi-

čov a deti pri vyrezávaní tekvíc. Na dvoj docupitala stonožka-tekvič-

ka so svojim kamarátom ježkom a vychutnávali si toľkú krásu okolo 

seba. Tekvička šašo sa huncútsky usmieval, snehuliak sa s  radosťou 

obzeral spod svojho klobúka. Všetky tekvičky sa rozžiarili, keď v nich 

rodičia so svojimi deťmi zapálili sviečky a kahance. Pre hostí, rodičov 

a deti bolo pripravené občerstvenie v podobe hot dogu, pizze, varené-

ho vína. Samozrejme, že nemohlo chýbať ani sladké a slané potešenie 

v podobe rôznych koláčikov, zákuskov a pagáčikov, ktoré napiekli ro-

dičia. Pre deti bol pripravený program – jazda na koňoch na dvoje MŠ, 

maľovanie na tvár, vystreľovanie cukríkov z dela. Rodičia a hostia sa 

zatiaľ zabávali pri výbornej tanečnej hudbe do neskorých večerných 

hodín. Ďakujeme všetkým rodičom a známym, ktorí sa podieľali na 

príprave nášho spoločného podujatia.

 Dominika Gálová, učiteľka

A Hurban utcai Kisgólya óvoda és a  mellette működő polgári 

társulás idén ősszel is megrendezte az immár hagyományos Tök-

parádét, mely jó alkalmat biztosít a szórakozásra, az új ovis szülők 

megismerésére.

Az időjárás kellemesen őszi volt, így a négy órai kezdésre szé-

pen megtelt az ovi udvara vendégekkel, szülőkkel, gyerekekkel. Az 

igazgató néni köszöntője után kezdődhetett a  buli. A  szervezők 

most is kitettek magukért – volt gulyásleves, halászlé, sült kolbász, 

hot dog, az anyukák és nagymamák fi nomabbnál fi nomabb édes és 

sós sütiket, pogácsákat készítettek, és persze frissítőről is gondos-

kodtak. Szólt a zene, így aki kedvet kapott, táncolhatott is. A gyere-

kek zöldségekből különböző állatokat, fi gurákat készítettek, majd 

jött a  várva-várt cukorkaágyú. Remélem, mindenkinek jutott az 

édességből.
A tökparádé a késő esti órákban ért véget. Aki ott volt, hozzá-

járult ahhoz, hogy gyerekeink modern, szép és főleg biztonságos 

környezetben készülhessenek az iskolába.

Köszönet mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult a buli 

sikeres lebonyolításához!  Cserge Fekete Erzsébet

Š

Tekvicová paráda v materskej škole

Ősz az oviban
✤✤✤✤✤       ✤✤✤✤✤       ✤✤✤✤✤       ✤✤✤✤✤       ✤✤✤✤✤       ✤✤✤✤✤       ✤✤✤✤✤       ✤✤✤✤✤       ✤✤✤✤✤       ✤✤✤✤✤       ✤✤✤✤✤
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IV.

A  sok vígságba belekeveredik azonban 

egy kis szomorúság is. Az egész lakoda-

lom legszebb, de legmeghatóbb pillanatai 

következnek. Oly megható, annyira szívbe-

markoló a menyasszony utolsó

BÚCSÚJA

kedveseitől, hogy még a  gondokban, 

keserűségekben, sokféle megpróbáltatá-

sokban megkeményedett férfi szíveket is 

megindítja ez a jelenet s lopva törölnek ki 

egy-egy könnycseppet szemeikből. Szomo-

rúan jönnek be a menyasszony szülei, hogy 

lányukat, kit eddig féltve neveltek, szárnyá-

ra bocsássák. A válás nehéz. Elrepül a ház 

dalos pacsirtája, az eddigi víg leányéletet 

felcserélik a  napi gondokkal, mely majd 

reá, mint a ház asszonyára nehezedik. Sira-

tó néppé változott az előbb még vígan da-

loló násznép. Elhalt a zene, ének, nem illik 

ilyenkor vigadni, amikor a  menyasszony 

búcsút vesz. Neki kellene beszélnie, de szó-

hoz sem tud jutni a meghatottságtól s ezért 

helyette a vőfély veszi át a szót:

„Most hegedűnek némuljon zengése, 

a sarkantyúnak pedig szűnjön meg pengé-

se, legyünk csendességben míg lészen vég-

zése. Felséges Úr Isten, világ teremtője, te-

kints le az én kedves szüleimre. Harmatozó 

áldásod szálljék a fejükre, általad legyenek 

boldogok örökre.

Kérlek édesanyám, add ide kezedet, hogy 

hullajtsam rá a hála könnyeket.

Hogy hintsen rá csókot Te édes gyerme-

ked, boldog maradhasson igaz és jó híved.

Kedves édesanyám, tudom mint szerettél, 

mint gyönge violát ápoltál, jóra tanítottál, 

féltettél, most pedig szárnyamra eresztettél. 

Bocsánatért esedek, ha megbántottalak, 

jóságodért gyakran megszomorítottalak. 

Kérlek, édesanyám, feledd el ezeket, a  jó 

isten áldjon mindezért Tégedet.”

A  menyasszony sírva öleli és csókolja 

meg szüleit, testvéreit, rokonait és leány-

pajtásait. A búcsú fájdalmait szomorú dal-

ba önti a násznép.

I.

Az ökör a földet nem magának szántja,

Az anya a lányát nem magának tartja,

Szépen felneveli, szárnyára ereszti,

Keservesen nézi, hogy más üti veri.

II.

Nem az az asszony, kinek sok vászna van,

Hanem az az asszony, kinek szép lánya van,

Nekem is van kettő, mint az arany vessző,

Illik a nyakába sárga selyem kendő.

A menyasszony házánál ezzel vége is van 

mindenféle szertartásnak. A  lakodalmas 

nép énekszó és cigányzene mellett vonul 

a templomig, az esküvőre.

I.

Amerre én járok, még a fák is sírnak,

Gyenge ágairól levelei hullnak,

Jaj, de magas ég a csillagos ég,

Mondd meg, rózsám, szeretsz-e még?

II.

Ha nem szeretnélek, föl se keresnélek,

Ezt a sáros utcát nem gázolnám érted,

Jaj, de magas ég a csillagos ég,

Mondd meg, rózsám, szeretsz-e még?

Más:

I.

Szép a nóta, ha klarinétos fújja,

Ki van az én szűröm újja varrva,

Tulipános a kalapom, bánatos az keblem,

 De sok szőke, barna kislány rászedett már 

engem.

I.

Megálljatok, ti naszvadi leányok,

Nem lesz mindig boldog világ rátok,

 Sötét lesz még az éjszaka, borús az ég alja,

 De sok szegény magyar gyerek bújdosik 

alatta.

Esküvő után a násznép kivonul a temp-

lomból és a  templom mellett a  fi atalság 

táncba kezd. Egy ilyen nagyobb lakoda-

lom eseményszámba megy a faluban, tehát 

sok a kiváncsiskodó. Ezeket a násznagyok 

borral, az asszonyok pedig fonott kaláccsal 

kínálják meg, hogy nekik is részük legyen 

a lakodalomból.

Igen érdekes a  menyasszony öltözete, 

ezért lehetőleg hűen leírom. Haja hátul 

kontyba van csavarva, rajta kis kerek mir-

tuszkoszorú, mely azonban csak hátulról 

látszik. Homlokát nagyobb koszorú veszi 

körül, melyből félkör alakban felváltva 

arany és ezüst búzakalászok törnek elő, raj-

tuk a  toklászok jól látszanak. Úgy néz ki, 

mintha csillogó fényöv lenne a homlokán. 

Feszes pruszlik van rajta. Ingújja ki van hí-

mezve, mely vállban kiduzzad, majd a  fél 

felsőkartól apró ráncokba megy át és tel-

jesen a karhoz simul, egészen a könyökig, 

ahol újra kibővül és himzett fodorban vég-

ződik, szélén csipkével. A szoknyák térdnél 

kissé lejjebb érnek és oly egyenlő hosszú-

akra vannak eresztve, mintha el lennének 

alul nyírva. Az alsók fehérek és ki vannak 

keményítve, a  felsők azonban selyemből 

készültek sok virágmintával. A szín külön-

böző. A  menyasszony lábán keményszárú 

csizma, sarka többnyire selyemmel kihí-

mezve és sárgaréz szegekkel kiverve.

A  vőlegény ruházata igen egyszerű. Kis 

pörge fekete kalap mirtusz bokrétával, fe-

kete posztó kabát, testhez álló magyar nad-

rág, a lábán keményszárú csizma.

Esküvő után a násznép a vőlegény házá-

hoz vonul. Itt a konyhában várja az új párt 

az „anyámasszony”, ki búzát szór a  „me-

nye” elé, hogy sok csirkéje legyen. Majd e 

násznagyné egy-egy kanál mézet töröl az új 

pár szájába, hogy egész életükön keresztül 

olyan édesek legyenek, mint a  méz. Nagy 

sértés volna, ha valaki nem fogadná el, 

azonnal elitélnék és kimondanák rá, hogy 

nem szereti a párját. De sohasem fordul elő.

Amíg a  vacsora elkészül, víg mulato-

zás, pohár csengés, dal hallatszik. Ropják 

a táncot nemcsak a fi atalok, de az öregek is. 

Éppen előttem táncol Keszi András bácsi, 

meg se látszik rajta az 55 év. Nem hiába volt 

huszár káplár, ki is tesz magáért.

„András bácsi! Egy szép nótát eresszen 

meg a legénykorából!”

„Szívesen instálom, de előbb leöblítem 

a torkom!”

„No! ezt-e, hogy asszongya:

I.

Naszvad község szép helyen van,

Közepébe' szép templom van,

Köröskörül aranycsipke,

Rászállott egy kis gerlice.

II.

Ha én bús gerlice volnék.

Rózsám ablakába szállnék.

Ott is csak azt dalolgatnám,

Ébren vagy-e, kedves rózsám.

III.

Ébren vagyok és nem alszom,

Most is rólad gondolkodom

Igy jár, aki szeretőt tart,

Éjjel-nappal nem alszik az.

(folytatjuk)

* Naszvadiak Pozsonyban. Érdekes utjuk volt a naszvadiaknak Po-

zsonyba a  gazdasági kiállításra, hová mintegy 110-en szedelőztek 

össze a népszerű káplán, Jónás Imre vezetése alatt. Pozsonyban egy 

napig időztek; s másnap kora reggel már Máriavölgyben termettek 

kölcsönkért kereszt és lobogók alatt, de tulajdon, hagyományos buz-

galommal. Harmadnapra haza értek s  égő gyertyákkal kezükben 

vonultak be Naszvadra. A tekintélyes fáklyásmenet szépen festett az 

éjben s kedvezően világitotta meg azt az új utat, melyen a kevéssel 

eddig zavargó Naszvad, egy idő óta megindult.

(Esztergom, 1902. október 5.))

ANNO.. .

Irta: Szombath Antal, tanító

Naszvadi népszokások
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Byť úspešnou školou, fungovať ako služba pre rodičov a  ich deti, 

mať svoju dušu, otvorené srdce a  hladiace ruky, budovať vzájomné 

vzťahy ako vo veľkej rodine bolo a je prianím vedenia Základnej školy 

na Komenského ulici č. 21. V duchu tejto myšlienky plánuje ZŠ na 

Komenského ulici č. 21 uskutočňovať aktivity, podujatia, ktoré popri 

vyučovacom procese obohatia život žiakov na škole.

A tak dňa 2. októbra 2015 z iniciatívy učiteľky Mgr. Lenky Farkašo-

vej do našej školy zavítali členovia športového centra polície, reprezen-

tanti SR v rýchlostnej kanoistike v disciplíne K2 1000 m, K4 1000 m 

Erik Vlček a Juraj Tarr. Bežné okamihy v našej škole sa razom zme-

nili na zaujímavé dopoludnie s majstrami sveta. Vidieť zlatú medai-

lu, môcť sa pýtať na život športovca a dostať uspokojivé odpovede na 

zvedavé otázky sa len tak hocikomu nepošťastí. Majstri sveta zaujali 

žiakov nielen rozprávaním zážitkov o športe a zo športu, ale hlavne 

šarmom, bezprostrednosťou, odhodlaním zdolávať športové prekážky 

a pokorou k životu, ktorú bolo cítiť z každého ich slova. Z rozpráva-

nia sme sa dozvedeli o  nespočetných úspechoch našich športovcov 

na svetových pohároch, európskych hrách, majstrovstvách sveta a Eu-

rópy. Všetky nás hrejú a tešia. Ten kto vie, čo šport a športovanie ako-

také obnáša vie, koľko odriekania a obetí prináša. O to väčšia je potom 

radosť z úspechu, o to viac si ich človek váži. 

Našim milým hosťom, športovcom- kajakárom preto do ďalších 

rokov želáme hlavne veľa zdravia, športového šťastia, osobných úspe-

chov a aby sa im sen o získaní najcennejšej medaily na OH 2016 v Rio 

de Janeiro úspešne naplnil. Sme presvedčení, že s vypätím všetkých síl 

aj vo veľmi silnej konkurencii úspešne zabojujú. A my chceme byť pri 

tom, aj keď len prostredníctvom obrazoviek.

Ďakujeme, že si na nás našli čas a priblížili nám zaujímavú športovú 

disciplínu akou rýchlostná kanoistika bezpochyby je. 

 Mgr. Dana Molnárová, ZŠ Komenského č. 21

Dňa 2. októbra 2015 zavítalo do MŠ Bo-

cianiky na Hurbanovej ulici bábkové divadlo 

DÚHA, ktoré predviedlo deťom predstave-

nie Mišo a jeho svet. Bábková hra deti veľmi 

zaujala, nakoľko účinkujúce bábky hneď na 

začiatku predstavenia upútali pozornosť detí. 

Rozprávka bola veľmi náučná a  zaujímavá, 

keďže sa v nej predstavili deti odlišného cha-

rakteru.

Hlavná postava, Mišo, dobrý chlapec zo 

sídliska, sa denne hrával spolu so svojou ka-

marátkou, až sa tam jedného dňa objavil ne-

známy chlapec, ktorý nahováral Miša, aby 

svoju kamarátku oblial vodou a potom s ním 

môže odcestovať ďaleko do sveta. Mišo 

tak aj urobil, ale svoj čin oľutoval a nikam 

odísť nechcel, lebo pre neho bola jeho ka-

marátka veľmi dôležitá a  nechcel stratiť 

jej priateľstvo. Keď nezbedný chlapec toto 

všetko počul, aj on chcel mať kamarátov, 

rozhodol sa, že sa zmení. Tak sa aj stalo.

Deťom sa rozprávka veľmi páčila a zis-

tili, že ozajstného kamaráta potrebujú 

všetky deti a  ubližovať druhým je veľmi 

neslušné. Budeme veľmi radi, keď nás 

v budúcnosti opäť navštívia profesionálni 

herci z bábkového divadla.

 MŠ Bocianiky

V ústrety žiakom aj rodičom

Mišo a jeho svet

0901 920 489
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Firma 

BCF Europe s.r.o. BCF Europe s.r.o. 
hľadá nových pracovníkov 

do výroby 
na rôzne pracovné pozície.

Očakávame všetkých, 

ktorí majú chuť pracovať.

Neváhajte a prineste 

svoj životopis čo najskôr 

do sídla spoločnosti:

BCF Europe s.r.o.

Novozámocká cesta 83

94651  Nesvady

A BCF Europe Kft.A BCF Europe Kft.  
új munkaerőt keres új munkaerőt keres 

a gyártásba a gyártásba 
különböző pozíciókra.különböző pozíciókra.
Mindenkit várunk, 

aki dolgozni szeretne.

Ne habozzon 

és hozza el 

életrajzát 

minél előbb 

cégünk 

székhelyére:

BCF Europe s.r.o.

Újvári út 83.

946 51  

Naszvad

Keszi Marianna képviselőtársammal úgy döntöttünk, hogy képviselői 

fi zetésünket a választások előtti ígéreteinkhez hűen valamilyen közösségi 

fejlesztésre fordítjuk. Így jött elsőként a Török utca és a temető járdával 

való összekötése, hiszen ezt az utacskát nem csak azok használják, akik a 

temetőbe mennek, hanem azok is erre rövidítenek, akik az ELDUR-ban 

vagy a BCF-ben dolgoznak.

Szerettük volna, ha a 117 méter hosszú járda még az esős idő beállta 

előtt elkészül, ami láthatóan sikerült is.   Mgr. Kelemen András, PhD.

S poslankyňou Ing. Mariannou Kesziovou sme sa rozhodli, že ako sme 

to pred voľbami aj plánovali, náš poslanecký plat investujeme do ďalšieho 

rozvoja obce. Ako prvé sme sa rozhodli spojiť cintorín s Tureckou ulicou, 

veď túto cestičku využívajú nielen tí, ktorí idú na cintorín, ale aj tí, ktorí 

tadiaľto skracujú cestu do fi riem ELDUR alebo BCF. Chodník dlhý 

117 metrov sme chceli mať hotový pred príchodom daždivého počasia, čo 

sa nám aj podarilo.  Mgr. András Kelemen, PhD.

Járda projekt

Projekt – chodník
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ÚJSZÜLÖTTEK – 
VITAJTE MEDZI NAMI

Tóthová Lara,  Nagyová Jessica, 

Bereczková Sofi a,  Dobosi Dávid, 

Vrábel Eliza,  Harisová Emma, 

Hengerics Dorka,  Lovász Levente



HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK – 
SĽÚBILI SI VERNOSŤ

 Peter Antalík    –  Klaudia Feješová

 Filip Bobula    –  Jana Maglodská



HALÁLOZÁS – 
OPUSTILI NÁS

Peter Hangya (85)

Társasági rovat – 
Spoločenská rubrika


