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A  naszvadi Csemadok mellett műkö-

dő Pettyem tánccsoport megalakulásával 

majdnem azonos időben került első al-

kalommal megrendezésre „A  tánc világ-

napjának tisztelgünk” című hagyomány-

őrző műsor. Folytatása 2012. április 21-én 

lesz a  helyi művelődési központban, ahol 

14 órától várjuk az érdeklődő gyermekeket, 

fi atalokat és felnőtteket egyaránt.

A tervezett műsor első részében kézmű-

ves foglalkozásokba leshetnek bele, és ki is 

próbálhatják azokat az érdeklődők. Meg-

ismerkedhetnek többek között az ólom-

üveg, a bőrdíszműáru, a szövés, fonás, ko-

vácsolás, sústyakötés vagy bábrongyozás, 

továbbá hálókötés, csalikészítés, fafaragás, 

csipkeverés, agyagozás és a  lovaglás forté-

lyaival. Miután elsajátították egy-két régi 

szakma alapjait, tánccsoportok bemutatói-

ban gyönyörködhetnek, s ha kedvük tartja, 

végül személyesen is megtapasztalhatják 

a tánc pozitív hatásait.

Ezen a  napon vendégeink lesznek 

Nagyigmándról, Perbetéről és Ógyalláról. 

A tánccsoportokat kísérők sokasága buz-

dítja majd a  bemutatkozás során. A  tánc-

házban, ahol Ön is kedvére táncolhat 

kedves vendég, a  zselízi Gereben együttes 

biztosítja majd a talpalávalót. Ne hagyja ki 

ezt a páratlan lehetőséget, jöjjön el, kísér-

je el gyermekeit, unokáit és szórakozzon 

együtt a  kézművesekkel, népművészekkel 

és a további érdeklődőkkel!

 Dobosi Róbert

A tánc világnapjának tisztelgünk

Negyedik évfolyamába lépett immár 

a Tűzvirág Naszvadi Nemzetközi Zománc-

művészeti Seregszemle. A  nevezési határ-

idő leteltével most már megállapítható, 

hogy európai szintűnek titulálható ez a jú-

nius 1. és június 10. között megvalósuló 

4. évfolyam is. Európa kilenc országából 

- Szlovákiából, Magyarországról, Csehor-

szágból, Lengyelországból, Oroszország-

ból, Ukrajnából, Ausztriából, Romániából 

és Spanyolországból valamivel több, mint 

60 zománcművész 

nevezte alkotá-

sait a seregszemlére, s ezek közül 

kerül majd ki az idei évfolyam nagydíjasa, 

illetve 1., 2. és 3. helyezettje.

Idén, párhuzamosan a  seregszemlé-

vel, 3. alkalommal kerül megrendezésre 

a  Naszvadi Képzőművészeti Szabadisko-

la nyári szimpóziuma is, melyen az előbb 

felsorolt országok képviselete Szerbiával 

bővül, és mintegy nyolcvan képzőművész 

tölt majd el hosszabb-rövidebb időt közsé-

günkben.

Rangos kiállítások sora is kíséri a  ren-

dezvényt úgy a környéken, mint a rendez-

vény helyszínén. Komáromban a  kecske-

méti Turi Endre, Ógyallán a prágai Radka 

Urbanová, Érsekújvárott a  gönyűi Fehér 

Margit, Gútán pedig a  lengyelországi 

Jaroslawli Képzőművészeti Szakközépis-

kola diákjai prezentálják majd munkáikat. 

A  helyszíni kiállításokon pedig a  jubilá- ló komáromi Kopócs Tibor, a  bardejovi 

Mikuláš Lovacký és a Kutná Hora-i Andrej 

Németh Endre valamint a  budapesti 

Morelli Edit, a  pécsi H. Barakonyi Klára, 

a prágai Jan Hrubý, a Tatai Képzőművészek 

Köre és a  Naszvadon élő képzőművészek 

munkáit is láthatják majd az érdeklődők.

A rendezvényeket körbefogó Művészetek 

Hete rendezvénysorozat szórakoztató mű-

soraiban pedig – most már biztos – olyan 

nevekkel találkozhatnak a  rendezvények 

látogatói, mint a Mystery Gang Rockabilly, 

Demjén Ferenc, United, T-Model, LGT 

Revival Band, Gilotin, MadDogx, Back II 

Black, Csík zenekar – elő koncertek, vagy 

az X-faktoros Kocsis Tibor és Vastag Csaba.

A műsorokról részletesen a www.csema-

dok naszvad.sk honlapon olvashatnak. 

 Németh Gyula

a seregszemle igazgatója

Mikor? Hol?

TŰZVIRÁG – NEGYEDSZER
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Zasadnutie sa konalo 29. marca v obvyklom čase o 17. ho-
dine. Hlavným bodom rokovania bolo schválenie ročnej uzá-
vierky za rok 2011 a na ňu nadväzujúce správy. Starosta obce 
vo svojej úvodnej reči zdôraznil, že napriek zložitým hospo-
dárskym podmienkam sa podarilo udržať rozpočet v rovno-
váhe, navyše príjmy presiahli výdavky. Predseda fi nančnej 
komisie Zoltán Takács podotkol, že hlavné položky bežných 
príjmov - okrem príjmov zo štátneho rozpočtu - boli vyššie 
ako v roku 2010. V rámci toho istého bodu poslanci schvá-
lili správu hlavnej kontrolórky a správu nezávislého audíto-
ra, následne v treťom bode výročnú správu obce. Táto je vo 
veľkej miere zhodná s ročnou uzávierkou, ale obsahuje in-
formácie aj z iných, nehospodárskych oblastí. Konečné čísla 
roku 2011: príjmy 2.874.083 €, výdavky 2.835.833 €. Rozdiel 
bude sčasti použitý na tvorbu rezervného fondu. Stav úverov 
k 31. decembru je 1.660.852 €.

V  ďalšom priebehu zasadnutia sa poslanci zaoberali ôs-
mymi rôznymi bodmi. Ivett Lábszky a spoločnosť EX, s.r.o. 
majú v  prenájme obchodné priestory na Športovej ulici 7. 
Podľa nariadenie prijatého v  júli 2010 je sadzba nájomné-
ho v  centre obce na tieto účely 22 €/m2, do obnovených 
zmlúv sa dostane táto hodnota. Firma Michal Barkóci A.B. 
prenajíma priestory na Novozámockej ulici 1-11., poslanci 
podľa spomínaného nariadenia schválili nájomné vo výške 
10 €/m2. Všetky tri zmluvy sa uzatvoria na dobu päť rokov. 
V prípade spoločnosti ABAR, s.r.o. sa zastupiteľstvo rozhod-
lo inak. Spoločnosť prevádzkuje novinový stánok a videopo-
žičovňu na Novozámockej ulici. V roku 2010 sa prijalo uzne-
senie, podľa ktorého sa u prevádzok na tomto mieste zavedie 
jednotný dátum ukončenia nájomného vzťahu, preto komi-
sia podnikateľských aktivít i fi nančná komisia navrhli pre-
dĺžiť zmluvu s ABAR, s.r.o. do 28. februára 2015. Poslanci 
tento návrh schválili. Potom sa rozhodovalo o  predaji bu-
dovy bývalých jaslí a  školskej družiny. O kúpu má záujem 
majiteľ spoločnosti HPL Servis MUDr. Juraj Hanzen, ktorý 
v prenajatých priestoroch niekdajšej lekárne na Obchodnej 
ulici vyrába mikrobiologické potreby. Podľa znaleckého po-
sudku budova má hodnotu 198.000 €. Poslanci sa rozhodli 
ponúknuť ju na predaj za tú istú cenu. Kupujúci plánuje roz-
šíriť existujúcu výrobu, čím by vytvoril aj niekoľko nových 
pracovných príležitostí v  obci. Na záver rozhodli poslanci 
o rozšírení dvoch komisií: za členku komisie kultúry a škol-
stva predsedovia navrhli Katarínu Haris a za člena fi nančnej 
komisie Ing. Róberta Buzáša.

Z interpelácií si zaslúži pozornosť príspevok Zoltána Ha-
risa. Poslanec upozornil na poruchy v  príjme niektorých 
staníc v sieti káblovej televízie a hovoril o potrebe zvýšenia 
kvality šíreného signálu v záujme udržania počtu predplati-
teľov. Prednosta obecného úradu prisľúbil, že prevádzkova-
teľa požiada o písomné vyjadrenie k uvedeným sťažnostiam.

Zoltán Takács

Március 29-én a szokott időben, 17 órakor ült össze a kép-
viselő-testület. A  fő napirendi pont a  2011. évi zárszám-
adás és zárójelentés volt. A  polgármester előterjesztésében 
elmondta, hogy a nehéz gazdasági helyzet ellenére sikerült 
egyensúlyban tartani a költségvetést, olyannyira, hogy a be-
vételek összege meghaladta a kiadásokét. Takács Zoltánnak, 
a  pénzügyi bizottság elnökének hozzászólásából kiderült, 
hogy a jelentősebb általános bevételi tételek - az oktatásügy 
részére átutalt állami pénzek kivételével - magasabbak vol-
tak, mint 2010-ben. Ugyanezen a  napirendi ponton belül 
a képviselők elfogadták a főellenőri beszámolót és a könyv-
vizsgáló jelentését, harmadik napirendi pontként pedig az 
éves zárójelentést. Ez utóbbi tulajdonképpen a zárszámadás 
bővített, nem csak gazdasági adatokat tartalmazó válto-
zata. A  2011. év összbevétele 2.874.083 euró, összkiadása 
2.835.833 euró volt, a különbözet egy részét tartalék képzé-
sére használja fel a község. A hitelállomány december 31-én 
1.660.852 euró volt.

A  továbbiakban 8 egyéb ponttal foglalkozott a  testület, 
ezen belül négy bérleti szerződés ügyével. Lábszky Ivett és 
az EX Kft . egyaránt a Sport utca 7. alatt bérel üzlethelyiséget. 
A 2010 júliusában elfogadott, egységes tarifákat tartalmazó 
rendelet alapján a  faluközpontban négyzetméterenként 22 
euró a minimális bérleti díj, így most ez kerül a szerződések-
be. Barkóci Michal A.B. vállalkozása az Újvári út 1-11. szám 
alatt bérel helyiséget, neki az említett rendelet értelmében 10 
euró/m2-es bérleti díjat hagyott jóvá a testület. Mindhárom 
bérlővel ötéves szerződést köt a község. Másképp döntöttek 
a képviselők az ABAR Kft . Újvári úti újságosstandja eseté-
ben. Korábban olyan határozat született, hogy az itt található 
árusítóhelyek szerződésének határidejét egységesítik, ezért 
most 2015. február 28-ig javasolt hosszabbítást a vállalkozói 
és a pénzügyi bizottság is. A képviselők elfogadták ezt a ja-
vaslatot. Ezután a volt bölcsőde és napközi otthon eladásáról 
határozott a testület. Az épület iránt dr. Hanzen Juraj érdek-
lődik, aki annak a  HPL Servisnek a  tulajdonosa, amely az 
Üzletsor utcai egykori gyógyszertárat bérli. A 198 ezer euró 
értékűre becsült épület eladását ugyanennyiért hagyta jóvá 
a  testület. A vevő a meglévő üzemet szeretné bővíteni, né-
hány új munkahelyet teremtve ezzel községünkben. Végül 
két bizottság bővítéséről szavaztak a képviselők: a bizottsági 
elnökök indítványára Haris Katalin a kulturális és iskolaügyi, 
Buzáš Róbert pedig a pénzügyi bizottság tagja lett.

Az interpellációk közül Haris Zoltán felszólalása érdemel 
fi gyelmet. A  képviselő a  kábeltévé egyes csatornáinak mű-
szaki hibájára hívta fel a fi gyelmet és elmondta, hogy az elő-
fi zetők megtartása érdekében javítani kell a  sugárzott adás 
minőségét. A hivatalvezető megígérte, hogy a felmerült pa-
naszokra írásban kér magyarázatot a szolgáltatótól.

Takács Zoltán

Mindenkit érint – Týka sa to každého

A testület 
16. üléséről

Zo 16. zasadnutia 
zastupiteľstva
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Máme za sebou Veľkonočné sviatky. Nie 

každý ale vie, že tieto sviatky sú o  pripo-

mínaní si smrti a  vzkriesenia Pána Ježiša 

Krista, tej najdôležitejšej udalosti v  deji-

nách ľudstva. Keď aj vie, o to menej si uve-

domuje, že sa ho to bytostne týka.

Bez obete a vzkriesenia Pána Ježiša by ne-

mal šancu byť spasený žiaden človek. Toto 

je ústredné posolstvo kresťanskej viery.

Boží Syn bol ochotný opustiť svoj majes-

tát a prísť na túto zem, aby obnovil strate-

né spoločenstvo medzi nami a Nebeským 

Otcom. Toto spoločenstvo sa narušilo pre 

náš hriech. Boh nenávidí hriech. Preto sme 

potrebovali zmierenie s Bohom.

Na Veľký piatok si pripomíname, že Pán 

Ježiš vyniesol naše hriechy na drevo Golgot-

ského kríža. Trpel a zomrel pre ne, aby sme 

my mohli byť zmierený s  Bohom, pretože 

naše hriechy nás od Boha vzdialili a oddeli-

li. Jeho život bol položený ako obeta veľko-

nočného baránka. Bez obete nebolo možné 

zmierenie s Bohom. Preto sa Boh rozhodol 

nás zmieriť zo sebou cez obeť svojho Syna. 

„Lebo tak Boh miloval svet, že svojho 

jednorodeného Syna dal, aby nezahy-

nul, ale večný život mal každý, kto uverí 

v Neho.” (Ján 3:16).

Kým Ježiš ležal ticho v  hrobe, satan 

a  temnota jasali. Mysleli si, že dosiahli 

nezvratné víťazstvo, ale hneď od začiatku 

sa uskutočňoval Boží predurčený plán na 

vzkriesenie života.

Boh poslal svojho Ducha, aby porazil 

smrť vzkriesením tela Ježiša. „Pretože aj 

Kristus umrel za hriechy, spravodlivý 

za nespravodlivých, aby vás priviedol 

k Bohu. Telesne bol usmrtený, ale oživený 

Duchom.” (1 Petra 3:18).

Na tretí deň bol Ježiš vzkriesený z  mŕt-

vych skrze oživujúcu moc Ducha Svätého, 

porazil a  navždy zlomil moc satana nad 

smrťou. Potom náš požehnaný Spasiteľ vy-

šiel z hrobu. Vynoril sa s týmto svedectvom:

„Ja som prvý aj posledný a  živý; bol 

som mŕtvy, a hľa som živý na veky vekov 

a mám kľúče smrti a podsvetia.” (Zj.1:18).

Vo chvíli, keď Ježiš vyšiel z väzenia smrti, 

stal sa vzkriesením a životom. Toto neuro-

bil pre seba, ale pre všetkých, ktorí v neho 

od toho dňa uveria. Priniesol nám večný 

život a  vzkriesenie, nad ktorým nemá te-

lesná smrť vôbec žiadnu moc, preto už niet 

dôvodu, aby sa kresťan bál smrti. Aj veriaci 

síce telesne zomierajú, ale majú skrz Krista 

nádej v  budúce vzkriesenie a  život večný. 

Náš Pán Ježiš Kristus nad smrťou zvíťazil.

Ak si znovuzrodený kresťan, tak si bol du-

chovne vzkriesený v ten deň, keď si ho prijal 

ako svojho Pána a Spasiteľa. Ak Pán Ježiš je 

tvojim Pánom, tak si v  ten deň, keď si ho 

prijal prešiel zo smrti do života. Tá hlavná 

časť vzkriesenia sa v tvojom živote už stala.

Ak si prijal Ježiša, ako svojho Spasiteľa 

a  Pána, potom v  tebe prebýva mocná sila 

vzkrieseného života. Je to Duch Svätý, ktorý 

je tou mocou. A tá istá moc vzkriesenia, kto-

rá Ježiša vyviedla z hrobu, zachová aj teba.

Máme slobodu. Môžeme si vybrať. 

V  Krista neuveriť, neprijať Ho ako Pána 

a Spasiteľa so všetkými dôsledkami, čo zna-

mená duchovnú smrť a  večné zahynutie. 

Alebo v Krista uveriť, prijať Ho ako svojho 

Pána a Spasiteľa - vyvoliť si život večný.

Toto je teda hlavným posolstvom Veľkej 

Noci. 

Prázdny kríž, odvalený kameň, prázdny 

hrob - svedčia o tom, že JEŽIŠ ŽIJE!

„Kde je múdry? Kde učený v zákone? Kde 

mudrlant tohto veku? Či Boh múdrosť sveta 

neobrátil v bláznovstvo? Keďže svet (vlast-

nou) múdrosťou nepoznal Boha v  Jeho 

múdrosti, zaľúbilo sa Bohu spasiť veriacich 

bláznovstvom kázania (o  Kristu): lebo aj 

Židia znamenia žiadajú, aj Gréci múdrosť 

hľadajú, my však kážeme ukrižovaného 

Krista, - Židom pohoršenie síce, pohanom 

bláznovstvo.” (1.Kor. 1:20-23).

 Jaroslav Krajčovič, 

pastor AC Nesvady

Keďže je Veľká noc predo dvermi, je po-

trebné sa na ňu patrične pripraviť. 4. apríla 

pred veľkonočnými prázdninami sa v slo-

venskej základnej škole  v Nesvadoch ko-

nali tvorivé dielne.

Medzi prvákov a druhákov zavítala bý-

valá učiteľka Mária Goriláková, ktorá veľmi 

pútavým spôsobom porozprávala deťom 

o veľkonočných tradíciách. Pospomínala 

mnoho príbehov zo svojho detstva a 

mladosti a nakoniec deťom porozprá-

vala a zdramatizovala rozprávku Starý 

Bodrík a pes.

Do tretieho ročníka prišla Jana Tvr-

doňová, ktorá deťom ukázala, akým 

spôsobom môžeme z odpadového ma-

teriálu vyrobiť krásne košíky. Deti na-

strihali letáky, vystrihli kartóny a s veľ-

kou chuťou a snahou sa pustili do výroby. 

K štvrtákom prišla Helena Zacharová, 

ktorá vyrábala spolu s deťmi veľkonočné 

pozdravy. Žiaci boli veľmi kreatívni, práca 

ich veľmi zaujala. Taktiež vyrábali veľko-

nočné kraslice a košíčky. Niektorí šikovnej-

ší plietli korbáče, ktoré vyzdobili stužkami.

Alžbeta Kesanová prišla žiakom, pia-

takom, ukázať ručné práce. Od detstva 

sa venuje vyšívaniu 

ozdobných obrusov 

a obrúskov. Deťom 

ukázala aj háčkova-

nie. Porozprávala im 

o tom, ako sa v ča-

soch minulých po 

večeroch stretávali, 

spoločne sa venovali ruč-

ným prácam a hovorili si rôzne príhody. 

Žiakov jej práca zaujala, neváhali a háčko-

vanie si aj odskúšali.

Chlapci zo šiesteho a siedmeho ročníka 

sa venovali pleteniu korbáčov. Július La-

lák im na ukážku priniesol svoje hotové 

výrobky, na-

učil ich pliesť 

korbáče, ktoré 

si nakoniec vy-

zdobili rôznymi 

stužkami.

Dievčatá zo 

šiesteho a sied-

meho ročníka vy-

rábali veľkonočné 

pohľadnice a maľo-

vali kraslice.

Medzi ôsmakov prišla Veronika Szabóo-

vá, ktorá im ukázala, ako sa zdobia vajíčka 

voskom. Žiakom porozprávala o technike 

zdobenia a názorne ukázala, ako sa správ-

ne postupuje pri zdobení. Deti za jej po-

moci vyzdobili okolo 50 vajíčok.

Na záver bola pre žiakov pripravená veľ-

konočná aktivita, Hľadanie vajíčok. Každá 

trieda hľadala vajíčka, ktoré boli ukryté na 

školskom dvore. Po ich nájdení sa im čoko-

ládové vajíčka rozdali. Tvorivé dielne sprí-

jemnili dopoludnie žiakom na našej škole, 

pretože sa niečo nové dozvedeli a naučili.

 Mgr. Zuzana Račeková

Foto: Mgr. Estera Kádeková

Sviatky Veľkej noci

Veľkonočné tvorivé     dielne
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Emberi értékekben gazdag volt Lebó 

Sándor életútja, írtam anno... egy alka-

lommal, valamikor sok éve már, egy őt 

méltató újságcikkben. És most is ezzel 

a mondattal tudom kezdeni tiszteletet pa-

rancsoló életútjáról szóló mondandómat, 

melyben Naszvad község történetének ed-

digi három díszpolgára közül, Maráz Lász-

ló után, sorrendben a  másodikra, Lebó 

Sándorra emlékezünk, s  emlékezhetnek 

velünk együtt szülőfalunktól akár száz ki-

lométerekre is, Csávolyon, Bácsbokodon, 

Felsőszentivánon például, s  ki tudja még 

hány településén Magyarországnak. Mert 

Lebó Sándor, akire most e lap oldalain 

emlékezhetünk, életének egyik felét szülő-

falujában, Naszvadon élte le, annak másik 

felét kitelepítettként, szinte szimbóluma-

ként, vezéregyéniségeként a  kitelepített 

naszvadiaknak, a  Bács-Kiskun megyei 

Bácsbokodon. Jelképe, egyik vezéregyé-

nisége lett a  Bács-Kiskunba, Somogyba, 

Baranyába és a  Nyíregyháza környéki 

tanyavilágba annak idején kitelepített 

naszvadiaknak. Nota bene! - Jól jegyezd 

meg! - mondja a latin; több mint két és fél-

ezer kitelepített naszvadiról, több mint két 

és félezer emberről van szó!

Igen! Valóban emberi értékekben gaz-

dag életút volt Lebó Sándornak valamivel 

több, mint nyolc évtizedes életútja. Olyan 

emberi értékekben gazdag, mint például 

a  felelősségérzet, az alázat, az együttérzés, 

a  tisztesség és a  tisztelet, a  megbecsülés, 

a  mások, a  közösség iránti, személyes ér-

dek nélküli elkötelezettség, és sorolhatnám 

még tovább. Olyan emberi értékek ezek, 

melyeknek egyetemessége és örök érvénye 

megkérdőjelezhetetlen, mai, rohanó vilá-

gunkban mégis mintha sokszor devalvá-

lódni látszódna jelentőségük.

Pedig Lebó Sándor, a szó mai, klasszikus 

értelmében véve, még csak iskolázott em-

ber sem volt. Nem végzett főiskolát, még 

csak polgáriba sem járt. Ám önmagát mű-

velte mindig, és járta az élet iskoláját élete 

végéig. Dr. Fekete Imre barátom mondta 

róla annak idején, hogy végül is élete vé-

gére egy falusi polihisztor lett belőle. És el-

jártak hozzá sokan: orvosok, tanárok, tsz-

elnökök, népművelők, újságírók. Egy-egy 

tanácsért, emberi szóért. És tanultak tőle.

Kevesen születnek ilyennek. A Lebó Sán-

dort jól ismerő, annak idején Csávolyon élt 

néhai Fekete András bácsi mondta ki ezt 

a mondatot egy interjú közben, s ez a mon-

dat lett végül is a Lebó Sándor portréfi lm 

címe, melyet annak idején Holop Ferenc 

operatőr kollégámmal készítettünk abból 

az alkalomból, hogy Lebó Sándor - posztu-

musz - megkapta a Naszvad Község Dísz-

polgára kitüntető címet. És hogy mennyire 

igaz ez az állítás, arra egy eddig még soha le 

nem írt, ám számomra nagyon is személyes 

példa.

Apám egyidős volt Lebó Sándorral. Egy 

osztályba is jártak az elemi iskolában. S tu-

dom, hisz egykoron kölcsönösen is elmond-

ták ezt nekem egymásról, mindketten na-

gyon jóeszű gyerekek voltak. Ám a tudás, 

a  szellemiség az akkori idők falusi világá-

ban, és Naszvadon még talán hatványozot-

tabban, nem számított túlzottan jelentős 

értéknek. Ugye, másra, akkor, abban a kör-

nyezetben, gondolni sem lehetett, tehát az 

akkori naszvadi plébános, dr. Wiedermann 

Károly, meg az iskolamester Fónay József 

próbálták mindkettejüket a papi pálya felé 

terelgetni, felajánlva természetesen az egy-

ház, illetve a  helyi egyházközösség anyagi 

segítségét is. Mára nyilvánvaló, egyikükből 

sem lett pap, egyikük családja sem élt ak-

kor a felkínált lehetőséggel. Pedig vallásos 

család volt mindkettő. De nem is ezért. Ha-

nem éppen azért, mert abban a környezet-

ben nem tulajdonítottak különösebb sze-

repet a szellemiségnek. És ez, tetszik, vagy 

nem tetszik, az egyik jellemző vonása volt 

az akkori, és az azt követő naszvadi közös-

ségnek. Nagyon hosszú ideje foglalkoztat 

ennek a  jelenségnek a  megfejtése, s  végül 

is úgy fogalmazódik meg bennem a  kon-

zekvenciája, hogy az akkori, kiemelkedni 

érdemesek közül az egyiket, a kicsit tehető-

sebbet, maga a föld, a másikat, a szegényeb-

bet pedig, éppen a nincstelenségből adódó 

földhözragadtság húzta, tartotta vissza. És 

apámhoz meg Lebó Sándorhoz visszatérve: 

apám - akit én tisztessége, embersége és tu-

dása miatt életem végéig becsülök és példa-

képemnek tartok - az elemi iskola elvégzé-

se után, a kor akkori naszvadi parancsának 

megfelelően, mint annyian e generációból, 

elszegődött napszámosnak a  községhez 

tartozó anyalai érseki birtokon, s  nyugdí-

jas napszámosként is halt meg, nyolcvan 

valahány évesen. Lebó Sándornak pedig, 

aki szintén nem sokkal tehetősebb család 

sarja volt, mégiscsak volt egy veleszületett 

adottsága, tudásszomja, közösségi elkötele-

zettsége, aminek révén ki tudott emelkedni 

az akkori naszvadi átlagból, s újra csak dr. 

Fekete Imre barátom egykori meghatáro-

zásával élek: sokak által tisztelt falusi po-

lihisztorként ment el, nyolcvan valahány 

évesen, szinte egyidőben apámmal.

Németh Gyula

Kevesen születnek ilyennek
Lebó Sándor életútjáról  (1. rész)

Naszvadiak...
Mottó:

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

megtiszteli, hanem önmagát is felmagasztalja és értékeli ezáltal.”        (Makovecz Imre)
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Mögöttünk van az év talán leginkább várt 

hónapja, a március. A napsütés nélküli hosz-

szú zord hideg hónapok után március megér-

kezése, ha nem is megváltás, de mindenesetre 

megkönnyebbülés lelkünknek. Kimerészke-

dünk a szabadba, élvezzük a napsugarak első 

melegséget sugárzó próbálkozásait és élvezet-

tel nézzük, hogy a legtöbb ember ajkára mo-

solyt varázsol a tudat, hogy vége van a télnek. 

A  telet ugyan nagyon sokan szeretjük, de 

mégiscsak jó túl lenni rajta. Ahogyan a meg-

metszett, vagy akár az elhanyagolt fák bimbói 

fakadnak, úgy töltődünk fel mi is, emberek, 

folyamatosan a  napsugár nyújtotta energiá-

val, új erőre kapunk és megsokszorozódik 

bennünk a  tenni akarás utáni vágy. Ezek 

a  jellegzetes történések, változások évente 

megismétlődnek, évente éljük át a márciust, 

az élővilágra megújulást hozó pozitív hatását.

Így történt ez 2012-ben is, a  természet ez 

alkalommal is biztosította számunkra a  fel-

üdüléshez, megkönnyebbüléshez vezető utat 

s  csak kizárólag mi, gyarló emberek görget-

tünk akadályokat a  természet útjába. A szá-

mos szellemi felüdülést hozó rendezvényen 

túl, amelyek az elmúlt hónapban létrejöttek, 

ennek a  márciusnak, sajnos jellemzője volt, 

a  hangulatrontó negatív történések sokasá-

ga is. Mindjárt a hónap elején, a gátlástalan 

arroganciával átitatott politika és a személyi-

kultusz-építés oltárán feláldoztuk még tiszta 

lelkű gyermekeinket, legjobb közönségvonzó 

szerepük miatt. Majd, amilyen a kezdés, olyan 

a  folytatás, mondhatnánk, heteken keresztül 

csak az ígéretek sokasága, a  népbutítás volt 

jellemző úgy a helyi, mint országos méretek-

ben. Több száz tonna papír, több tonna, a ter-

mészetre ártalmas festékanyag segítségével 

ömlött a  semmitmondó szlogenek sokasága 

felénk, míg eljött a nagy nap. Az eredményt 

mindnyájan ismerjük. Sokaknak örömet, 

többeknek kudarcot hozott már cius  10.. 

Nekünk, felvidéki magyaroknak csak csaló-

dottságot. Az egyik oldalra szavazók annak 

ellenére, hogy az általuk támogatottak be-

jutottak a  parlamentbe, még ha kevesebben 

is mint tervezték, csalódottak voltak, mert 

tudták, hogy a szavazófülkében történt dön-

tésükkel továbbra is a  megosztottságot tá-

mogatták. A másik, ez esetben újból vesztes 

pártra szavazók esetében még nagyobb a csa-

lódottság, hiszen favoritjaik ismételten kívül 

rekedtek a törvényhozásból. Eltelt egy hónap 

és nem érdekeljük a  politikusokat, ők nem 

érdekelnek minket, az ígéretek pedig a Hold 

mélyedéseiben maradtak, maradnak. 

Aztán jöttek az ünnepek, az 1848-as sza-

badságharc és forradalom tiszteletére szer-

vezett megemlékezések. Ekkor ünnepelni 

kellett volna, ám az önös érdekek egyes hely-

színeken megint túlmutattak a  közös érde-

keken, ami már egyenesen egészségtelennek 

tűnhet a normális emberi kapcsolatok tekin-

tetében. S  aztán újra itt a  hétköznapok, és 

mivel éppen nincs nagyhírű téma, ami a szel-

lemi unalomban sínylődőket lefoglalná, hát 

találnak, kreálnak maguknak ügyet, szájra 

vesznek embereket, akikre haragudhatnak, 

akire, amire irigykedhetnek, azon egyszerű 

lehetőség helyett, hogy inkább tükörbe néz-

ve megállapítanák, hogy a hiba nem mindig 

a másik készülékében van, és hogy csak a dol-

gozó ember követhet el hibát. Csak szeren-

cse, hogy az előbbi mondásnak a  folytatása, 

a  „Csak a  dolgozó, pozitívan gondolkodó 

ember érhet el nemes célokat, teremthet érté-

keket” megállapítás által vezérelt emberekből 

is bőven akad tájainkon. -dr-

A szerkesztő tollából

Duša mladého človeka je ako notová osno-

va, melódiu ktorej píše sám pedagóg s obeta-

vosťou, láskou a námahou. Taký je jeho údel. 

Sám si ho zvolil, veriac, že aj on bude patriť 

medzi tých, o ktorých J.A. Komenský povedal, 

že „vyučovanie je prácou pováh vznešených”.

Pri príležitosti osláv Dňa učiteľov sa pod 

patronátom riaditeľky školy PaedDr. Silvie 

Hlavačkovej uskutočnilo stretnutie pedagó-

gov, seniorov. Po slávnostnom príhovore na-

sledoval kultúrny program mladších žiakov 

pod vedením vychovávateliek a  prezentácie 

o histórii našej školy v podaní starších žiakov 

pod vedením zástupkyne riaditeľky Mgr. Este-

ry Kádekovej.

Riaditeľka S. Hlavačková vo svojom prí-

hovore pripomenula, že každý učiteľ by mal 

svojich žiakov ovplyvniť, a nezáleží na tom, či 

vyučuje matematiku, slovenčinu alebo telesnú 

výchovu. Mal by byť určitým vzorom pre žiaka.

Svojich bývalých učiteľov si váži hlavne pre-

to, čo robili, predsa ju učili od prvého roční-

ka... a odvtedy si ich váži... Preto, ako komu-

nikovali s ňou, s ostatnými žiakmi, s rodičmi, 

ako si ich zapamätala, čo ju naučili, ako ju 

učili...

Z  úcty k  nim vznikla myšlienka zorgani-

zovať stretnutie pedagógov, seniorov na pôde 

našej školy. Po slávnostnej časti sa v príjemnej 

atmosfére spomínalo ďalej pri občerstvení.

Deti im na záver na pamiatku odovzdali 

vlastnoručne vyrobené drobné darčeky i kve-

tinové pozdravy od Rodičovského združenia 

pri ZŠ slovenskej v Nesvadoch.

Mgr. Zuzana Račeková

Foto: Mgr. Katarína Gallová

Deň učiteľov A nevetés 
fi atalít!

PRIMADONNA zenés bohózat 

két felvonásban 2012. május 5-én 19 órától 

a helyi művelődési központban

Kellemes esti élményben lesz részük azon 

érdeklődőknek, kik elfogadják meghívá-

sunkat és megnézik a gútai Kis-Duna Menti 

Rockszínház előadásában a  „Primadonna” 

című kétfelvonásos zenés bohózatot. A  ren-

dező Kiss Péntek József ismert a szakmában, 

ezt a darabot is színre vitte korábban prózai 

változatban, ezúttal Gútán az énekes háttér-

rel rendelkező társulat adottságait kihasz-

nálva énekelteti is a  korabeli fi gurákat, így 

zenés bohózattá változtatva az eredeti da-

rabot. A  gútai színjátszó csoportnak, annak 

ellenére, hogy amatőrként, munka melletti 

foglalkozásként űzik a  színészi mesterséget, 

már több sikeres darabot sikerült színre vin-

nie és sikerek sokaságát halmozták az elmúlt 

években. Községünkben még ilyen jellegű 

produkcióval nem mutatkoztak be. Most jött 

el az idő, hogy a  közeli kisváros színjátszói 

szórakoztassanak bennünket, naszvadiakat.

Ha szabadidejéből futja, és szereti a  szín-

házat, mindenképpen jöjjön el, különös él-

ményben lesz része. A jegyár jelképes 2 euró, 

a  helyszínen az előadás előtt megvásárolha-

tó. Ezen felül már csak annyit kérünk, jöjjön 

időben és várja meg a  kezdést a  Csemadok 

bár pultjánál, majd térjen vissza a két felvo-

nás között is, és ízlelje meg a különböző mi-

nőségi borokat. (-)
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Tak, ako v marcovom čísle písal kaza-

teľ Martin Tobák, že treba urobiť poria-

dok a poupratovať v našom duchovnom 

živote, tak je potrebné začať robiť jarné 

upratovanie v  našom okolí. Teraz ne-

chcem písať o duchovnej čistote, ale skôr 

o tej fyzickej.

V našej obci jarné upratovanie prebie-

halo v čase 2.-4. apríla pred veľkonočný-

mi sviatkami. Kto chodil s  otvorenými 

očami, mohol vidieť to obrovské množ-

stvo zeleného odpadu pri cestách a  na 

verejných priestranstvách. Ako riaditeľ 

Verejnoprospešných služieb obce Ne-

svady sa chcem poďakovať všetkým za 

to, že dodržali harmonogram odvozu 

odpadu a  tiež pracovníkom VPS za ich 

usilovnú prácu. Za štyri pracovné dni 

dokázali zozbierať okolo 87 tisíc kilogra-

mu zeleného odpadu. Mali sme šťastie 

v tom, že začiatkom marca nám podrvili 

minuloročné konáre a tak sme mali kam 

vložiť zozbierané to obrovské množstvo 

zeleného odpadu. (foto 1)

Chcem upozorniť našich občanov 

na „čierne skládky”. (foto 2) Tentokrát 

len v  jednom prípade občania vytvorili 

skládku na detskom ihrisku pri starej 

pekárni.

Dávajme pozor na takéto prípady. Ne-

ničme naše životné a obytné prostredie.

Zoltán Kelemen

(Ne)vysypateľná 
situácia

Kuka egy 
helyzet...

Do čerta... a to je len miernejší výraz - podľa mojej 

mienky-, ktorým mohol častovať dotyčný smetiarov, 

keď zbadal, že jeho smetná nádoba zostala nevy-

prázdnená. Čo sa stalo? Možno by som tomu ani ja 

neveril, presne tak, ako ten, komu sa to stalo, a chy-

bu by sme hľadali v tých, ktorí vyprázdňujú smetné 

nádoby. No, ale to tak nie je. Stáva sa to, a v posled-

nom čase dosť často, že si podaktorí nectia majetok 

druhých tým, že odlepia etiketu zo smetnej nádoby, 

ktorú dostane každý pri zaplatení poplatku za odvoz 

smetí. Keď nie je etiketa na nádobe, od konca febru-

ára sa nádoba nevyprázdňuje.

Čo v  takýchto prípadoch robiť? Ísť na políciu? 

A množstvo poškodených neustále vzrastá. Ešte pred 

tým, ako by ste povedali, že len dávam tip pre ostat-

ných ako získať bezplatne etiketu, tak pre informáciu 

uvádzam, že zoznam poctivých platiteľov poplatku 

za odvoz smetí je na obecnom úrade, teda pozor pri 

lepení odcudzených etikiet. Len jedna kontrola a už 

aj sa vie, kto je neplatičom. Aby sme predišli takýmto 

nepríjemným situáciám, bol by tu jeden návrh. Na-

lepené etikety na nádobe s hocijakým ostrým pred-

metom, ako nožom, žiletkou, orezávačom, by bolo 

potrebné narezať tak po dĺžke a tiež po šírke niekoľ-

kokrát, aby sa etiketa nedala v jednom kuse stiahnuť 

z nádoby a nalepiť na druhú nádobu.

 František Holop

Ó, hogy az a  jó... nyomdafestéket nem tűrő szit-

kozódás az, amit eltudok képzelni – megjegyzem, 

jogosan – attól az illetőtől, aki a kukás autó távozá-

sát követően veszi észre, hogy az általa kitett edény 

még mindig teli van. Mi történt? A  dolgot én sem 

érteném, s gondolom, akikkel ez az eset megtörtént, 

velem együtt talán ők is az elszállítókban keresnék, 

keresték a  hibát. De nem. Történik mindez kis kö-

zösségünkben, ahol néhányan nem becsülve mások 

tulajdonát, egyszerűen ellopják a matricát. Ennek is-

meretében így azonnal másképpen fest a dolog, ami 

az elszállítókat illeti. Nincs matrica, nincs elszállítás. 

Mit tehet ilyenkor a károsult? Rendőrség? A választ 

tudjuk. Sajnos a károsultak száma viszont egyre csak 

növekszik.

Már négy matricát loptak el községünkben. Mielőtt 

még azt mondanák, hogy kár róla írni, hisz csak tip-

pet adok a többinek, hogyan szerezzenek maguknak 

ingyen matricát, akkor elmondom, hogy a becsüle-

tes matricatulajdonosok névjegyzéke megtalálható 

a községi hivatalban. Csak egy ellenőrzés, s már tud-

hatjuk is, ki a hunyó. Tehát vigyázat, aki felragasztja 

a lopott matricát. De, hogy mindezt elkerüljük, talán 

egy ötlet megoldja a lopással járó problémát. A felra-

gasztott matricát éles szikével, késsel, zsilettel több-

ször vágjuk végig vízszintesen és hosszában is, így 

egy darabban levenni és újra felragasztani úgyszintén 

lehetetlen. Holop Ferenc

Tavaszi takarítás
Mint márciusi számunkban Mar-

tin Tobák prédikátor írt róla, tavasszal 

ideje van annak, hogy az ember rendet 

rakjon lelkében és ugyanúgy kitakarítsa 

környezetét is, amiben él. Most nem is 

a  lelki tisztaságról, takarításról szeret-

nék írni, hanem inkább a fi zikai taka-

rításról. 

Községünkben a  tavaszi nagytakarí-

tást április 2-4. között, a  húsvét előtti 

héten tartottuk. Aki nyitott szemmel 

járta a  falut, látta azt a  nagy mennyi-

ségű zöldhulladékot, melyet a  lakosok 

kiraktak a közterületekre. Mint a helyi 

kisüzem igazgatója szeretném megkö-

szönni mindenkinek, hogy fegyelme-

zetten betartotta a  szállítási időbeosz-

tást. Köszönöm a  dolgozóknak, hogy 

szorgos munkával a  húsvét előtti rö-

vid héten összeszedték azt a hatalmas, 

hozzávetőleg 87 ezer kilogrammnyi 

zöldhulladékot és elszállították. Ekkora 

mennyiségre nem is számítottunk. Még 

szerencse, hogy március elején ledarál-

ták, ami a telepen volt, és így volt hová 

raknunk. (1. kép)

Az egyetlen kirívó eset – a volt pék-

ség mellett a  lakosok létrehoztak egy 

látványos szemétdombot. (2. kép)

Figyeljünk oda az ilyen dolgokra, hi-

szen ezzel csak saját környezetünkbe 

„rondítunk” bele és megkeserítjük egy-

más életét.

Kelemen Zoltán

Jarné upratovanie
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Tündérek, boszorkányok, varázslók, jó és kevésbé jó mesehősök 

keltek életre a helyi művelődési központ által iskolások számára 

második alkalommal meghirdetett meseíróverseny meséiben.

A fantázia világa hihetetlenül végtelen, erre bizonyítékul szol-

gálnak maguk a megírt mesék. Igaz, a közel négyszáz tanulóból 

mindössze húszan éreztek magukban 

bátorságot a megmérettetésre, de ta-

lán jövőre több mesével lepnek meg 

bennünket.

A szlovák tannyelvű iskolából 

Daniel Virág az első, Rebeka Kováčová 

a második, Sophia Bugányová a har-

madik helyen végzett.

A magyar tannyelvű iskolából az 

első kategóriában a 2.-3. osztályosoknál, Haris Katarina az első, 

Kolocsics Barbara a második és Szabó Julcsi a harmadik helyen 

végzett. Különdíjban részesült Simonics Réka a versenyen tanúsí-

tott őszinteségéért. A második kategóriában a 4. és az 5. évfolyam-

ban az első helyen Wronka Dominik, második helyen Hengerics 

Panna, a harmadik helyen Kládek Beatrix végzett. A könyvtár kü-

löndíját Bazsó Veronika 9. osztályos tanuló mondhatja magáénak. 

A versenyt támogatták: mindkét iskola szülői szövetsége és a Cse-

madok helyi szervezete. Holop Ferenc 

A Pettyem tánccsoport sikere a kampányon
A tavasz közeledtét jelző március népművészeinknek több érdekes fellépési, szórakozási, 

ismerettágító lehetőséget hozott. Már az első márciusi napon a Pettyem tánccsoport tag-

jai szinte teljesen felújított népviseletben mutatták be legújabb koreográfi ájukat az MKP 

választások előtti kampányrendezvényén. Eltekintve attól, hogy politikai rendezvényről 

beszélünk, küldetésüket a hagyományaink megmaradása és a közönségszórakoztatás érde-

kében - kiválóan teljesítették. Az est gyöngyszemei voltak, amit a közönség tapssal értékelt.

Víly, bosorky, čarodejníci, dobré a menej dobré rozprávkové 

bytosti ožili v rozprávkach na II. ročníku súťaže „Moja rozpráv-

ka”, ktorú pre žiakov základných škôl vyhlásilo Miestne kultúrne 

stredisko. O tom, že fantázia naozaj nepozná hranice, svedčia roz-

právky z pier malých autorov. Je síce pravdou, že zo štyristo žiakov 

oboch škôl len dvadsať žiakov sa odvážilo 

pustiť do písania, ale možno v budúcom 

roku nás prekvapia s nespočetným množ-

stvom rozprávok.

Zo základnej školy slovenskej sa v písa-

ní rozprávok na prvom mieste umiestnil  

Daniel Virág, na druhom mieste Rebeka 

Kováčová a tretie miesto patrilo Sophii Bu-

gányovej.

Zo základnej školy maďarskej sa v prvej kategórii žiakov 2. a 3. 

ročníka na prvom mieste umiestnila Katarína Haris, na druhom 

Barbara Kolocsics a na treťom mieste Júlia Szabó. Zvláštnu cenu 

poroty si za svoju úprimnosť vyslúžila Réka Simonics. V druhej 

kategórii žiakov 4. a 5. ročníka prvé miesto patrilo Dominikovi 

Wronkovi, druhé Panne Hengerics a tretie miesto patrilo Beatrix 

Kládek. Zvláštnu cenu knižnice  dostala žiačka z 9. ročníka Veroni-

ka Bazsó. Podujatie podporili združenia rodičov pri oboch základ-

ných školách ako aj ZO Csemadok. František Holop

A mesék országában V krajine rozprávok

A CSEMADOK MELLETT MŰKÖDŐ CSOPORT 

22. marca 2012 sa v  miestnom kultúr-

nom stredisku konalo valné zhromaždenie 

MO Matice slovenskej, na ktorom sa v hoj-

nom počte zúčastnili členovia a  sympati-

zanti. Otvorenie zhromaždenia spríjemnili 

kyticou piesní a tancov členovia DFS Mati-

čiarik z Nových Zámkov.

Prípravným výborom poverená Milada 

Kurucová privítala prítomných hostí, čle-

nov a sympatizantov MO MS v Nesvadoch. 

Valné zhromaždenie sa riadilo schváleným 

programom. Hlavným programom bola 

voľba nového výboru.

Doterajší predseda MO MS v Nesvadoch 

Ing. Štefan Barkoci podal krátku správu 

o činnosti v rokoch 2007 až 2011, zároveň 

skonštatoval, že nastal čas výmeny gene-

rácií a poďakoval sa všetkým, ktorí sa po-

dieľali na činnosti miestnej organizácii. Po 

ukončení odpočtu činnosti za uvedené ob-

dobie Ing. Štefanom Barkocim mu bolo po-

ďakované za aktívnu činnosť v organizácií.

Novým zvoleným predsedom MO MS sa 

stal Ľubomír Benča, ktorý sa poďakoval za 

prejavenú dôveru. V krátkosti zhrnul svoje 

ciele požiadal prítomných o pomoc a o ak-

tívnu účasť na činnosti MO MS.

Ciele miestnej organizácie Matice slo-

venskej:

-  zhromažďovať, spracúvať, uchovávať, 

ochraňovať a  sprístupňovať kultúrne 

dedičstvo našich predkov,

-  rozvíjať spoluprácu s  príslušníkmi ná-

rodností tu žijúcich, ako aj s ostatnými 

národmi s  cieľom vzájomného pozná-

vania a výmeny kultúrnych hodnôt.

-  poslaním MS je systematické rozvíjanie 

duchovného, národného, kultúrneho 

a  spoločenského života príslušníkov 

slovenského národa ako aj ostatných 

spoluobčanov tu žijúcich.

-  pestovať v  mládeži túžbu po poznaní 

národných dejín, kultúry a vzťah k ná-

rodným tradíciám,

-  nadviazať spoluprácu s  miestnou zá-

kladnou školou,

-  zúčastňovať sa kultúrnych a športových 

podujatí,

-  založiť folklórny spevácky súbor a učiť 

hru na hudobné nástroje,

-  rozšíriť členskú základňu a  pravidelne 

sa každý prvý štvrtok v mesiaci stretá-

vať v priestoroch MO MS o 18.00 hod.

Sme pre všetkých otvorení a tešíme sa na 

stretnutia a spoluprácu.

Do diskusie sa prihlásil starosta obce Ne-

svady JUDr. Jozef Haris, ktorý vyjadril po-

tešenie nad aktivitou MO MS v Nesvadoch 

a  ochotne v  mene obecného úradu pri-

sľúbil pomoc pri organizácií konkrétnych 

podujatí. V závere zaželal MO MS plodnú 

a úspešnú prácu.

V  rámci MO MS sa zahajuje folklór-

ny spev dospelých a detí a výučba detí na 

hudobné nástroje, na ktoré sa môžete pri-

hlásiť. Po voľnej diskusii pri príjemnom 

občerstvení sa prítomní rozišli v neskorých 

večerných hodinách.

Eva Tóthová

Valné zhromaždenie MO Matice slovenskej

A Pettyem tánccsoport a kampányon.
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OK MUNKÁJA MÁRCIUSBAN
A Búzavirág éneklőcsoport újra Komáromban
A Búzavirág éneklőcsoport már visszatérő vendégként gazdagí-

totta március 15-én a Csemadok Komáromi Területi Választmánya 

által szervezett 1848-as megemlékezést a  Duna Menti Múzeum 

kertjében álló Jókai-szobor tövében. Több száz érdeklődő jelenlété-

be „A csitári hegyek alatt” című dallal, amelyet a bátorkeszi, izsai 

és martosi népmű-

vészekkel együtt 

énekeltek, kezdő-

dött az emlékmű-

sor. Szurcsik Ádám 

szavalata, Petheő 

Attila üdvözlő 

szavai, dr. Hende 

Csaba, Magyaror-

szág honvédelmi 

minisztere ünne-

pi beszéde után 

népdalcsoportunk 

énekszava kíséretében az egyes szervezetek képviselői elhelyezték 

a megemlékezés koszorúit nagy írónk, Jókai Mór emlékszobránál.

Megemlékezés az 1848-as szabadságharcra 
és forradalomra – itthon
Március 17-én a Búzavirág éneklőcsoport szereplésével kezdő-

dött az 1848-as forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett 

hagyományos emlékműsor a  Csemadok előtti emlékoszlopnál, 

kopjafánál. Miután lángra lobbantak a jelképes üzenettel felvérte-

zett tábortüzek, az est műsorvezetője köszöntötte a  jelenlévőket, 

közöttük kiemelt fi gyelemmel Bozsaky Katalint, Magyarország 

szlovákiai nagykövetének helyettesét és községünk polgármesterét 

dr. Haris Józsefet. A megnyitó után az alapiskola tanulóinak ver-

ses összeállítása következett, majd „Márciusi zenés verstöredékek” 

címmel Lábszky Olivér, Lábszky Luca és Ágh Attila műsora káp-

ráztatta el a közönséget. Orbán Viktor, Magyarország miniszter-

elnöke üzenetét Bozsaky Katalin tolmácsolta. A  levél felolvasása 

után következett a koszorúzás, majd végül a Búzavirág éneklőcso-

port vezetésével közösen elénekeltük a Himnuszt, amely az emlék-

ünnep végét jelezte.

A Viza 
citerazenekar 
vendég-
szereplése
A  Viza citeraze-

nekar már évek 

óta a  felvidéki 

citerazenekar-

ok élmezőnyébe 

tartozik, ennek 

k ö s z ö n h e t ő e n 

gyakran kapnak 

meghívást külön-

böző ünnepségekre, 

falunapokra, ren-

dezvényekre. 2012. 

március 25-én Szent-

péteren hallhatta 

őket a  nagyközönség. 

A  szentpéteri Csemadok 

Alapszervezet megala-

kulásának 60. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi műsorból 

természetesen nem hiányozhatott a népművészet, így citerazene-

karunk szerves részét képezte a  műsornak. A  tőlük megszokott 

minőség és fi atalos lendület kivívta a nézők tetszését.

Népművelőink nyitott szívvel jártak Budapesten
Ahhoz, hogy a népművészeti csoportok élethűen és a követelmé-

nyekkel lépést tudjanak tartani, hogy minél közelebb kerüljenek az ál-

taluk gyakorolt hagyományokhoz, azok megörökítéséhez, továbbadá-

sához, a gyakorláson túl információszerzésre van szükségük és arra, 

hogy más népművészektől tanuljanak, tapasztalatot szerezzenek.

Hagyományőrzőink éppen ezért lehetőséget kaptak, hogy 

második alkalommal vegyenek részt a  Táncház Egyesület által 

szervezett Országos Táncháztalálkozón és Kirakodóvásáron. Ta-

pasztalatokkal, ötletekkel, érzésekkel töltődtek fel Magyarország 

egyik legjelentősebb folklórfesztiválján, ahol nem szereplőként, 

hanem nézőként vettek részt 2012. április 1-jén. A  találkozó 

a népzene, a néptánc és a tárgyalkotó népművészet seregszemlé-

je, amelyen műkedvelő és hivatásos előadók, gyermek- és felnőtt 

néptáncegyüttesek, zeneiskolások és hagyományőrző népművé-

szek a  közreműködők, a  Kárpát-medencei magyarság és a  hazai 

nemzetiségek képviseletében. A  műsorban fellépők, bemutatko-

zók nagy hatással voltak aktivistáinkra, akik reggel 8-kor keltek 

útra és ugyan fi zikailag elfáradtak, de lélekben feltöltődve érkeztek 

haza az esti órákban. Dobosi Róbert,

a Csemadok Alapszervezetének elnöke

A Búzavirág éneklőcsoport a Jókai-szobornál

Budapesten a táncháztalálkozón

A Viza Citarazenekar, 
balról: Keszi Iván, Dobosi 

Victoria, Csontos Szilvia, Simonics Dóra, 
Hulková Eva, Dobosi Tamás, Szabó Gergely

Fotó: Mészáros János

Fotók: Dobosi Illés
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Tisztelt jelenlevők!

A  naszvadi tűzoltó testület nevében 

mindenkit üdvözlök és örömmel tu-

datom, hogy elkészült Szent Flórián 

szobra. Ezért köszönet a  polgármes-

ter úrnak és a  képviselő-testületnek. 

E szobor védelmezze és emlékeztesse 

a régi, mai és az utánunk jövő tűzoltó-

kat a tűzvédelem fontosságára. Szeret-

ném név szerint is megemlíteni a régi 

és a mai tűzoltókat.

1953-tól az első elnök Keszi Vince, 

a  parancsnok Szamosvölgyi János; to-

vábbá Cservenka László, Kovács Gyu-

la, Richter László, Cserepes István, 

Katona József, Zelenák Ján, Gyűrösi 

Mihály, Vician Štefan;

1954-től Simonics József, Hengerics 

Lajos, Furuglyás János, Flaisz József, 

Keszi Ede, Kollár Ondrej, Tófalvi Dé-

nes;

1961-től a parancsnok Hengerics La-

jos, az elnök Gyűrösi Mihály, a  titkár 

pedig Dibusz Lajos tanító lett. Tagok: 

a Simonics testvérek, János és András, 

Gyűrösi Miklós és Mihály, Jakubec 

Štefan, Balha Gáspár, Mládenec József, 

Bengyák András, Gyűrösi Árpád, Kele-

men József, Csuport János.

1969-ben csapatban országos baj-

nokságot nyertek női tűzoltóink Mar-

tinban, egyéniben Polerecký Erzsé-

bet második lett. A  csapat többi tagja 

Bazsó Valéria, Gyűrösi Klára, Bazsó 

Mária, Polerecký Magda, Fazekasová 

Hana, Morongová Mária, Takács Júlia 

és Fürdős Anna.

A 70-es évek elején változott a veze-

tőség, az új elnök Simonics József lett, 

a parancsnok Hengerics Lajos maradt, 

a  titkár Dibusz Lajos, akinek a  keze 

alatt sok tűzoltó nőtt fel, a  gépész és 

pénztáros Kovács Gyula. Továbbá 

Kyšiak Teodor, Pásztó János, Pásztó 

Tibor, Simonics Tibor, Simonics Lajos, 

Maráz László, Maráz Pál, Katona And-

rás, Habara Tibor, Ostatný Lajos, Pá-

linkás Sándor, Fazekas Pavol, Polerecký 

Štefan, Kyšiak Vladimír, Pus-

kás Tibor, Hengerics Ferenc, 

Fekete Gyula, Farkas János, 

Danó János, Tóth Ferenc, 

Simonics Gáspár.

1978-ban ifj úsági csapa-

tunk második lett, aztán 

1979-ben elsők a  járás-

ban, név szerint: Virág 

Ferenc, Simonics József, 

Szűcs Ferenc, Čepregi 

Zdeno, Jakubec Pavol, 

Litavský Miroslav, 

Farkas Gáspár, Kol-

lár Michal, Simonics 

Gáspár.

1984-ben 

Hengerics Lajos lett 

az elnök, a parancs-

nok Habara Tibor, 

edzők: Jakubec 

Štefan és Kyšiak 

Vladimír, a pénz-

tárnok Kovács 

Gyula. Gyula 

bácsi a falu egyik 

legnagyobb tűzoltója volt. 1989-

ben halt meg, utána a pénztárnok 

Hengerics Ferenc lett.

1985-ben új csapat alakult, és még 

ebben az időben is járt a  csapattal 

Bengyák András. A  csapat: Kovács 

Attila, Kovács Róbert, Szűcs László, 

Szűcs Zoltán, Maráz Gyula, Simonics 

József, Jakubec Pavol, Pšenák 

Miroslav, Dobi Róbert, Dobi Ferenc, 

Paluska László, Haris Vilmos, Haris 

Tibor, Gyűrösi Miklós, Simonics Já-

nos, Pelikán Zoltán, Tóth Dušan, Sas-

halmi Štefan.

1988-ban az új parancsnok Puskás 

Tibor, és egy újabb csapat: ifj . Puskás 

Tibor, Pásztó Tivadar, Hangya Peter, 

ifj . Polerecký Štefan, Ba Jozef, Zifčák 

Roland, Miskovics Kálmán, Asztalos 

Róbert, Zifčák Ján, Pásztó Tibor, Ma-

ráz Gyula, Bazsó Róbert, Pap Jozef, La-

lák Zoltán, Csontos Albert.

2005-ben hosszú idő után megalakult 

az új ifj úsági csapat, amely a mai napig 

versenyzik. Tagjai ifj . Ďurkovič Imrich, 

Tóth Ondrej, Šima Dušan, Palacka 

Marek, Tomcsányi Róbert, Csekey 

Mário, Maráz Kamil, Tóth Ladislav, 

Déži Viktor, Haris Ľubomír, 

Jelenčič Ladislav. 2006-ban 

pedig a Láng versenyekre alakult meg 

egy új tizenéves csapat.

Ezúton szeretnék elnézést kérni 

azoktól a  tűzoltóktól, akiknek a  neve 

nem szerepel a  névsorban. Szent Fló-

riántól pedig annyit kérünk, védje 

meg szép falunkat a  tűztől és egyéb 

bajoktól. Köszönet a polgármesternek, 

dr. Haris Józsefnek, az önkormányzat-

nak, Borbély Péter atyának, akiknek 

a  segítsége nélkül nem készülhetett 

volna el Szent Flórián szobra. Továbbá 

köszönöm az ünnepi műsoron vala-

mint a szentmisén való részvételt a já-

rási vezetőknek, Tömösközi Szabolcs 

elnöknek, Skrivanek Árpád igazgató-

nak, a marcelházi, perbetei, ógyallai és 

imelyi önkéntes tűzoltóknak.

Szent Flórián ünnepére

mír, Pus-

s Ferenc, 

s János, 

Ferenc, 

csapa-

aztán 

járás-

Virág 

zsef, 

regi 

vol, 

lav, 

ol-

cs 

a volt. 1989-

a pénztárnok

Déži Viktor, Haris Ľubomír, 

Falunkban 1896-ban alakult meg az önkéntes tűzoltó testület, de 

a  tűzoltók védőszentjének csak négy éve állítottak szobrot. 2008. 

szeptember 13-án került sor a  szoboravatóra, amelyen Hengerics 
Ferenc akkori elnök röviden összefoglalta a testület 1945 utáni tör-

ténetét. A beszédet a közelgő Szent Flórián-nap alkalmából közöljük.

Fotó: K.Z.
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HMK 
programajánló

Tel.: 76 92 289, e-mail: mks.nesvady@post.sk

MKS
programová ponuka

Tel.: 76 92 289, e-mail: mks.nesvady@post.sk
ÚJSZÜLÖTTEK – 

VITAJTE MEDZI NAMI

Téglásová Sofi a, Haris Bálint, Bagi 

Rastislav



HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK – 
SĽÚBILI SI VERNOSŤ

Mgr. Peter Tóth - Ing. Sabina Mlinkovicsová

Litavský Peter - Harisová Anikó



ELTÁVOZTAK KÖZÜLÜNK – 
OPUSTILI NÁS

Demková Emília (98), Déži 

Štefan (63), Ižácky Ján (58), Kelemen 

Pavol (66), Szláviková Mária, rod./szül. 

Dobosiová (80), Vizsgyáková Mária rod./

szül. Kelemenová (89), Ágh Alexander 

(59), Horváthová Katarína (83)

Társasági rovat – 
Spoločenská rubrika

Április
21. 14 ó A tánc világnapja - Csemadok
26. 17 ó NTV - közvetítés az önkormányzati ülésről
27. 18,30 ó  NTV - műsorismétlés magyar és szlovák 

nyelven
28. 8 ó Flóra 2012 - Virágkiállítás, Pozsony
29. 15,30 ó Tavaszköszöntő, alapiskola
30. 17 ó Májusfa állítása a tájház udvarán

Május
1. 10 ó Nyitott nap a Tájházban, szabad foglakozások
5. 19 ó Primadona, színházi előadás - Csemadok
7. 20 ó NTV - szlovák nyelvű műsora
11. 18 ó Iskolabarátok majálisa - HMK udvara
14. 20 ó NTV - magyar és szlovák nyelvű műsora
15. 14 ó Internetes tanfolyam nyugdíjasoknak
16. 14 ó Falunk érdekességei, előadás - könyvtár
18. 18,30 ó NTV - műsorismétlés szlovák nyelven

Labdarúgás
Diákmérkőzések
Április 21. 13,30 ó Keszegfalva - Naszvad
Április 28. 13,30 ó Naszvad - Hetény
Május 5. 14 ó Imely - Naszvad
Május 12. 14 ó Naszvad - Madar
Május 26. 14,30 ó Naszvad - Csallóközaranyos
Ifjúsági bajnoki mérkőzés - V. liga
Április 22. 13,30 ó Naszvad - Kmeťovo
Április 28. 16 ó Kalná nad Hronom - Naszvad 
Május 6. 14 ó Naszvad - Marcelháza
Május 12. 16,30 ó Nová Dedina - Naszvad
Május 20. 14,30 ó Naszvad - Tlmače
Május 27. 14,30 Gúta - Naszvad
Bajnoki labdarúgó mérkőzés - V. liga
Április 22. 16 ó Naszvad - Kalná nad Hronom
Április 29. 16 ó Hontianska Vrbica - Naszvad
Május 6. 16,30 ó Naszvad - Marcelháza
Május 13. 16,30 ó Besenyő - Naszvad
Május 20. 17 ó Naszvad - Tlmače
Május 27. 17 ó Szentpéter – Naszvad

Kézilabda
Április 21., 18,30 ó  Ferplast - Michalovce, 

I. liga nők
Április 22.  Ferplast - Bánovce
   Érsekújvár - Ferplast, 

fi atalabb és idősebb diáklányok
Április 23.   Ferplast - Nyárasd

idősebb diáklányok
Április 28.   Močenok - Ferplast, I. liga nők 

Vágsellye - Ferplast, 
fi atalabb és idősebb diáklányok

Május 5., 18 ó Ferplast - Senica, I. liga nők
Május 6.   Fiatalabb serdülők kézilabda-baj-

noksága, Csallóközaranyos
Május 12., 18 ó  Banská Bystrica - Ferplast, 

I. liga nők
Május 13.   Csallóközaranyos - Ferplast, 

fi atalabb és idősebb diáklányok
Május 19., 16,15 ó  Ferplast - Gúta, 

idősebb diáklányok
 18 ó  Ferplast - Csallóközaranyos, 

I. liga nők

Futbal
Žiaci
21. apríl 13,30 h Kameničná - Nesvady
28. apríl 13,30 h Nesvady - Chotín
5. máj 14 h Imeľ - Nesvady
12. mája 14 h Nesvady - Modrany
26. máj 14,30 h Nesvady - Zlatná na Ostrove
Dorastenci - V. liga
22. apríl 13,30 h Nesvady - Kmeťovo
28. apríl 16 h Kalná nad Hronom - Nesvady
6. máj 14 h Nesvady - Marcelová
12. máj 16,30 h Nová Dedina - Nesvady
20. máj 14,30 h Nesvady - Tlmače
27. máj 14,30 h Kolárovo - Nesvady
Majstrovské futbalové zápasy - V. liga
22. apríl 16 h Nesvady - Kalná nad Hronom
29. apríl 16 h Hontianska Vrbica - Nesvady
6. máj 16,30 h Nesvady - Marcelová
13. máj 16,30 h Bešeňov - Nesvady
20. máj 17 h Nesvady - Tlmače
27. máj 17 h Svätý Peter - Nesvady

Hádzaná
21. apríl, 18,30 h  Ferplast - Michalovce, 

I. liga ženy
22. apríl  Ferplast - Bánovce
   Nové Zámky - Ferplast, 

mladšie a staršie žiačky
23. apríl   Ferplast - Topoľníky, 

mladšie dorastenky
28. apríl 18 h  Močenok - Ferplast, I. liga ženy
   Šaľa - Ferplast, 

mladšie a staršie žiačky
5. máj, 18 h  Ferplast - Senica, I. liga ženy
6. máj   Hádzanársky turnaj - mladšie 

dorastenky - Zlatná na ostrove
12. máj, 18 h  Banská Bystrica - Ferplast, 

I. liga ženy
13. máj   Zlatná na ostrove - Ferplast, 

mladšie a staršie žiačky
19. máj, 16,15 h  Ferplast - Kolárovo, 

staršie žiačky
 18 h   Ferplast - Zlatná na ostrove, 

I. liga ženy

Apríl
21. 14 h Svetový deň tanca - Csemadok
26. 17 h NTV - priamy prenos zo zasadnutia OZ
27. 18,30 h NTV - repríza maď. a slov. programu
28. 8 h Flóra 2012 - Výstava kvetov - Bratislava
29. 15,30 h Estrádny program ZŠ maď. - Vítanie jari
30. 17 h Stavanie mája - Dom ľudových tradícií

Máj
1. 10 h Deň otvorených dverí DĽT - voľnočasové aktivity
5. 19 h  Divadelné predstavenie Primadona - 

Csemadok
7. 20 h NTV - premiéra slov. programu
11. 18 h Majáles priateľov ZŠ maď - dvor MKS
14. 20 h  NTV - premiéra maď. a repríza slov. programu
15. 14 h Internetový kurz pre dôchodcov
16. 14 h Zaujímavosti našej obce - kvíz
18. 18,30 h NTV - repríza maď. a slov. programu

Hirdessen itthon!
Elég, ha az újságárusnál leadja hirdetése 

tömör szövegét, nem felejti ki az elérhetősé-

gét és mi ingyen közöljük hirdetését - eladás, 

vétel, csere. Hirdetésfelvétel május 3-ig!



Inzerujte doma!
Stačí, keď odovzdáte v stánku krátky text 

inzerátu, nezabudnete uviesť kontakt a my 

zadarmo uverejníme vaše inzeráty - predaj, 

kúpa, výmena. Príjem inzercií do 3. mája!

Római városlátogatás (Olaszország)
2012. május 25- 29.
Balatoni tábor - Siófok (Magyarország)
2012. július 1-8.
Tengerparti kirándulás Njivice  Krk szigete (Horvátország)
2012. július 8-15. és július 15-22.
Aktív gyermektábor
2012. július 16-20.
Tájékoztatás a 76 92 391-es tel. számon naponta 9-től 
16 óráig.
Honlap: www.cvcnesvady.estranky.sk

Poznávací zájazd Rím (Taliansko)
25.-29. mája 2012
Letný pobyt v tábore pri Balatone - Siófok (Maďarsko)
1.-8. júla 2012
Turisticko-rekreačný pobyt pri mori Njivice, ostrov Krk 
(Chorvátsko)
8.-15. júla 2012 a 15.-22. júla 2012
Aktívny detský tábor
16.-20. júla 2012
Informácie tel. č. 76 92 391 denne od 9 hod. do 16 hod.
Webstránka: www.cvcnesvady.estranky.sk

A Szabadidőközpont 
nyári terve 2012

Meccsajánló Pozvánka na zápasy

Pripravované aktivity 
CVČ na leto 2012
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Po dlhej zimnej prestávke sa v  mesiaci 

február začali majstrovské zápasy v  há-

dzanej. Vylosovanie pre naše ženy nebolo 

najšťastnejšie, veď prvé dva zápasy sa hrali 

vonku a  len tretie kolo, ktoré bolo začiat-

kom marca, sa konalo na domácej pôde.

Do súťaží sa postupne zapájali všetky 

naše družstvá. Na jar môžeme vidieť naše 

ženy v najvyššej slovenskej súťaži - v I. lige, 

kde po jesennej časti boli na peknom 6. 

mieste s 12 bodmi, pričom prvé družstvo 

malo len o tri body viac. Na čele prezimo-

val Močenok s 15 bodni, druhá bola Bytča 

s 15 bodmi, tretí bol Inter so 14 bodmi, 14 

bodov mala aj Banská Bystrica a na piatom 

mieste sa nachádzali Michalovce s 13 bod-

mi. Za nami boli Senica (9), Zlatná (7), Ko-

šice (7), Modra (4) a Topoľčany bez bodu. 

Zimnú prestávku mnohé družstvá vyu-

žili na posilnenie svojho kádra tzv. hosťo-

vaním, čo znamená, že za družstvo môžu 

nastúpiť aj hráčky zo spoločnej Česko-slo-

venskej ligy (WHIL). Vďaka tomu, na jar 

nastupujú družstvá v iných zostavách, a nie 

je možné dopredu vedieť, ako sa situácia 

počas jari vyvinie.

Prvý zápas sme hrali dňa 25. februára 

v Košiciach, kde po 360 km dlhej ceste sme 

hrali v dosť okyptenej zostave (chýbali nám 

hráčky, ktoré mali povinnosti v zamestnaní 

alebo v škole) a výsledok bol 27:19 (14:11) 

pre domáce družstvo. Na druhý týždeň 

sme hrali v  bratislavskej Hant Aréne. Sú-

perom bol Inter Bratislava, ktorý má na-

mierené do WHIL-ky. Po veľmi slabom 

zápase (hrali sme opäť v neúplnej zostave) 

sa zrodil výsledok 38:23 

(18:11) pre Inter.

Na prvý domáci jarný 

zápas sa mohli tešiť diváci 

až 11. marca proti Slovanu 

Modra. Prvý polčas bol 

veľmi vyrovnaný, nervozi-

ta zviazala ruky domácim 

hráčkam, mnoho šancí 

bolo nepremenených, 

o  čom svedčí aj polčas 

15:12. V druhom dejstve 

sa už Ferplasťáčky roz-

behli, a  za mohutného 

povzbudzovania prepl-

nenej haly vyhrali nad 

Modrou. S výsledkom 32:21 boli spokojné 

nielen hráčky, ale aj diváci.

Ďalší zápas sa hral až 1. apríla. Súperom 

bola Bytča, kde sme na jeseň remizovali a to 

vďaka 7-metrovému hodu, ktorý bol naria-

dený proti nám po uplynutí hracieho času. 

Bytča prišla v role favorita a svojou agresi-

vitou a tvrdosťou to patrične dávala aj naja-

vo. Konečne sme mohli nastúpiť v plnej zo-

stave, čo sa postupne prejavilo v našej hre. 

Veľmi dobrou obranou zakončenou rých-

lymi protiútokmi, sa zápas uberal smerom, 

akým sme ho chceli mať. Po dlhšej pauze sa 

pekným gólom prezentovala Petra Kelme-

nová (nastúpila poslednýkrát). V  prvom 

polčase bol výsledok 20:11, na palubovku 

sa dostali všetky hráčky a  konečný výsle-

dok 32:24 opäť potešil početné obecenstvo, 

ktoré vytvorilo príjemnú atmosféru. Dú-

fame, že to bude tak aj na ďalších našich 

domácich zápasoch.

Po veľkonočnej pauze, 15. apríla sa hrá 

v Topoľčanoch a ďalšie domáce stretnutie 

sa odohrá 21. apríla proti Michalovciam. 

V súťaži WHIL je voľno a preto sa máme 

na čo tešiť, veď za hostí môžu nastúpiť aj 

hráčky hrajúce v tejto súťaži a podľa štatis-

tiky je ich požehnane (až šesť hráčok).

Koncom mesiaca hráme vonku s  Mo-

čenokom, potom nás čaká Senica, Banská 

Bystrica a Zlatná na Ostrove. Budú to veľ-

mi ťažké zápasy, no v  tejto súťaži je to už 

len tak.

Naše mladšie dorastenky hrajú v I. regio-

nálnej lige, kde sú momentálne na 4. mieste.

Staršie žiačky v majstrovstvách Nit-

rianskeho kraja sú na 6. mieste, mladšie 

žiačky po 12 kolách, sú na čele tabuľky (bez 

jedinej prehry) a majú veľkú šancu na po-

stup na majstrovstvá Slovenska, ktoré bude 

v júni v Bytči.

Dievčatá hrajúce v Školskom športovom 

stredisku vedú svoju skupinu. Ich cieľom je 

vyhrať základnú skupinu, postúpiť do se-

mifi nále majstrovstiev Slovenska a  odtiaľ 

do fi nále.

O  týchto skupinách (mladšie dorasten-

ky, staršie žiačky, mladšie žiačky, športové 

stredisko) si povieme v ďalšom čísle.

Juraj Miškovič
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Jarné výsledky:
Mladšie dorastenky:

4. marec:  Kolárovo - Ferplast 31:25 (5:13), 

Ferplast - Zlatná 36:29 (19:14)

18. marec:  Ferplast - Bánovce 27:29 (11:13), 

Topoľníky - Ferplast 20:22 (12:10)

31. marec:  Ferplast - Kolárovo 18:23 (6:12), 

Ferplast - Zlatná 19:25 (12:13)

Staršie žiačky:

18. marec:  HK Nitra - Ferplast 14:30 (7:19)

24. marec:  Ferplast - Topoľčany 10:0 - 

kontumačne (súper nepricestoval)

31. marec:  Močenok - Ferplast 33:17 (16:6)

Mladšie žiačky:

24. marec:  Ferplast - Topoľčany 10:0 - 

kontumačne (súper nepricestoval)

31. marec:  Močenok - Ferplast 4:13 (2:9)

Hádzaná na jar pokračujeGóly - pasy
8:23 
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2:21 boli spokojné 
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