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Közeledik a  választási időszak vége. A  pénzügyi 

bizottság elnökeként mit tart az elmúlt három és fél 

év legfontosabb eredményének?

– Mindenképpen azt, hogy sikerült megőrizni a falu 

stabil gazdálkodását. Az állami költségvetésből visz-

szaosztott adóhányad összege az utóbbi időszakban 

megállapodott és egyes években enyhe növekedés is 

mutatkozott. A másik fontos bevételi forrásból, a helyi 

adókból is komoly összegek érkeztek, itt is elmondha-

tó, hogy a tervezett ütemben. Mielőtt ezt teljesen természetesnek ven-

nénk, le kell szögezni, hogy sok kisebb településen ezek a bevételek 

nem fedezik a polgármesteri hivatal fenntartását sem, és ha ez a pénz-

ügyek könnyelmű kezelésével párosul, könnyen felborulhat a költség-

vetés kényes egyensúlya. Naszvadra ez nem jellemző.

Ez jól hangzik, de biztosan vannak olyan területek, amelyekkel 

nem elégedett.

– Van néhány régi adósunk, a  tartozásaikat már több éve próbáljuk 

behajtani. Bár nem egyszerű ügyek ezek, értünk el bizonyos sikereket. 

Egyesek ellen végrehajtást kezdeményeztünk. Itt mutatkoznak biztató 

jelek, az utóbbi hónapokban kedvező híreket kaptunk. A kisebb tartozá-

sokat felhalmozó adósokat úgy próbáljuk rávenni a fi zetésre, hogy a ne-

vüket közzétesszük a község honlapján. Megjegyzendő, hogy nagyobb 

odafi gyeléssel és a  kinnlevőségek rendszeres ellenőrzésével ezeket az 

eseteket is elkerülhettük volna. Az utóbbi években kialakult gyakorlat, 

hogy a képviselők negyedévente kimutatást kapnak a község követelései-

ről, erősen csökkenti a nagyobb tartozások felhalmozásának lehetőségét.

Ön június 30-tól egyben a  Magyar Közösség Pártjának polgár-

mesterjelöltje is. Ebben az új pozícióban hogyan látja a a bizottsági 

munkát, és hogyan a képviselő-testület viszonyulását a költségve-

téshez, tágabb értelemben a gazdasági ügyekhez?

– Azt hiszem, hasznos lett volna, ha a községháza gazdasági osztá-

lyának egy munkatársát rendes tagként bevontuk volna a pénzügyi bi-

zottság munkájába, ezen a jövőben biztosan változtatnék. Ami a kép-

viselő-testület rálátását illeti a gazdasági kérdésekre: úgy gondolom, 

hogy az megfelelő; elsősorban a költségvetés összeállításánál fontos, 

és persze szükséges a helyes és megalapozott döntések meghozásához 

is. Ugyanakkor tény, hogy a sok (főleg kiadási) tétel között tájékozód-

ni nem egyszerű feladat. Lehet, ezért fordul elő, hogy kis összegekről 

folytatunk hosszú vitákat, miközben komoly és messzire ható pénz-

ügyi döntéseknek nem szentelünk kellő fi gyelmet.  Varga Ildikó

Június 30-án, tekintettel a közelgő helyhatósági választásra, jelöltállí-

tó gyűlést tartott a Magyar Közösség Pártjának naszvadi szervezete. Az 

esemény jelentőségét mutatja, hogy a tagság közel kilencven százaléka 

megjelent a taggyűlésen. A gyűlést Becse Norbert elnök nyitotta meg, 

aki a továbbiakban beszámolt az utóbbi néhány hónapban történtekről, 

különös tekintettel az első félévben lezajlott két országos választásra.

Utána Takács Zoltán, a párt önkormányzati képviselőcsoportjának 

vezetője ismertette a választási programban lefektetett célok teljesíté-

sét. Felvételre is sor került, két fi atal taggal nőtt a szervezet létszáma.

Ezután került sor a polgármester-jelölt választásra. Ahogy várható 

volt, szoros eredmény született: Takács Zoltán minimális különbség-

gel végzett Becse Norbert előtt.

A  következő napirendi pont a  tizenkét képviselőjelölt megválasz-

tása volt. A szavazás előtt Molnár Zoltán jelezte, nem kíván indulni 

a  párt színeiben az őszi megméretésen, Holka Gizella pedig családi 

okok miatt nem vállalta a következő ciklus képviselői munkáját. Végül 

tizennégyen jelentették be indulási szándékukat, és az egyes tagokra 

leadott szavazatok száma szerint ez a lista állt fel: Bencsik Csaba, Do-

bosi Róbert, Haris Zoltán, Kovács Erzsébet, Kovács Éva, Maráz József, 

Miškovič György, Molnár Tibor, Pinke Ivett, Simonics Tibor, Takács 

Zoltán, Tóth Mária. Ők tizenketten képviselőjelöltként indulhatnak 

a párt színeiben a választáson, Mátyus Attila és Nemes Ferenc pedig 

pótjelöltként várja a november 15-i időpontot.

A gyűlés vitával zárult, ebben egyebek mellett elhangzott: a tizen-

két jelölt olyan összefogására van szükség, amely továbbra is biztosítja 

az MKP dominanciáját a naszvadi önkormányzat képviselő-testüle-

tében.

 -NN-

Blíži sa koniec volebného cyklu. Čo považujete 

ako predseda fi nančnej komisie za najdôležitejší 

výsledok tohto triapolročného obdobia?

– Jednoznačne skutočnosť, že sa nám darí udržiavať 

stabilné hospodárenie obce. Výška daňových príjmov 

obce zo štátneho rozpočtu sa v poslednom období ustá-

lila a v niektorých rokoch sme zaznamenali aj mierny 

nárast. Aj z druhého veľkého zdroja, z miestnych daní 

nám plynú dôležité príjmy, v oboch prípadoch v pláno-

vanom tempe. Pritom nejde o úplnú samozrejmosť. Treba povedať, že 

mnohé menšie samosprávy z týchto príjmov nedokážu zabezpečiť ani 

len prevádzku obecného úradu, a ak sa k tomu pridruží aj ľahkovážne 

nakladanie s  fi nančnými prostriedkami, krehká rovnováha obecného 

rozpočtu sa môže narušiť. To však neplatí o Nesvadoch.

Dobre sa to počúva, ale určite existujú oblasti, s ktorými nie ste 

spokojný.

– Máme niekoľko dlžníkov, ktorých staré dlhy, čiže naše pohľadávky 

sa už roky snažíme vymôcť. Nie je to jednoduchá práca, no máme 

určité úspechy. Proti niektorým sme iniciovali exekúciu. Zdá sa, že 

by sme mohli byť úspešní, dostali sme priaznivé správy. Menších dlž-

níkov sa snažíme primäť k plateniu tým, že ich mená zverejníme na 

webovej stránke obce. Treba povedať, že venovaním väčšej pozornosti 

a pravidelnou kontrolou nedoplatkov sme týmto prípadom mohli pre-

dísť. Ukazuje sa, že prax posledných rokov, keď poslanci každý štvrť-

rok dostanú správu o stave vymáhania pohľadávok, je dobrá a značne 

znižuje možnosť hromadenia dlhov.

Od 30. júna ste aj kandidátom Strany maďarskej komunity na 

starostu obce. Ako vidíte v tejto novej pozícii prácu komisie, a ako 

vzťah obecného zastupiteľstva k rozpočtu, vo všeobecnosti k hos-

podárskym témam?

– Vidí sa mi, že by bolo bývalo užitočné prizvať do komisie pra-

covníčku z  hospodárskeho oddelenia obecného úradu, toto by som 

v budúcnosti určite zmenil. Pokiaľ ide o zastupiteľstvo: myslím si, že 

o rozpočte má primeraný prehľad, ten je dôležitý predovšetkým pri 

zostavovaní rozpočtu a je, samozrejme, potrebný aj pri prijatí správ-

nych a fundovaných uznesení. Platí ale tiež, že orientácia medzi toľ-

kými položkami (najmä výdavkov) nie je ľahká. Možno preto sa stáva, 

že vedieme dlhé debaty o malých čiastkach a vážnym rozhodnutiam 

s ďalekosiahlymi fi nančnými následkami nevenujeme patričnú pozor-

nosť.  Ildikó Varga

Három kérdés
Takács Zoltánnak, a pénz-
ügyi bizottság elnökének

Tri otázky
pre Zoltána Takácsa, pred-
sedu fi nančnej komisie

Mindenkit érint – Týka sa to každého

Az MKP kiválasztotta jelöltjeit
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Régi vágya teljesült egyes népművészeti csoportjainknak, mikor 

meghívást kaptunk Székelyföldre, ahol a több mint 1100 éves magyar 

történelem legsokatmondóbb eseményei zajlottak, aminek hatása ma is 

felfedezhető az ott élők mentalitásán.

2014. augusztus 8-án, pénteken, fél ötkor már szinte mindenki készen 

volt az útra, amikor megérkezett a Csemadok klub elé Szlovákia legna-

gyobb autóbusza, amely 71 személy szállítására alkalmas. Szinte teljesen 

megtelt, hiszen 68 fős csapatunk utazott vele Romániába.

Utólag visszagondolva az ötnapos túrára, el kell mondanom, hogy 

nagyon fárasztó volt, de megérte a rengeteg élményért, amivel gazda-

gabbak lettünk és megérte elsősorban azért, hogy ottlétünkkel, műso-

rainkkal nagyon sok Romániába szakadt nemzettársunknak szereztünk 

feledhetetlen örömet és csodálatos élményeket.

De kezdjük az elején. Magyarországon keresztül, az M3-as autópá-

lyán Debrecenig, az Ártánd-Bors határátkelőn Nagyvárad és Kolozsvár 

érintésével, kicsit megkésve, körülbelül este 8 órakor érkeztünk Szék 

községbe, ahol már ismerős arcok fogadtak bennünket nagy örömmel 

és azonnal az előkészített vacsorához invitáltak. A helyi polgármester 

üdvözlő szavai után szinte azonnal elkezdődött a felszabadult szórako-

zás, ami nem tarthatott sokáig a fárasztó út után. A fáradtság tényét csak 

a  História együttes tagjai cáfolták meg, akik nem tervezett koncertet 

csaptak össze a főtéri kocsmában, mondani sem kell az eredményt - cso-

dálatos volt. Több tucat fi atal széki gyerek és a mieink együtt énekelték 

az ismert magyar slágereket.

Aztán jött a reggel, amely az első búcsúzásra adott okot. Csak egy rö-

vid este, fél éjszaka volt, mégis nehéz volt a búcsú. Az utat Mezőbergenye 

felé vettük, Torda és Marosvásárhely érintésével, közben megállva a Pe-

tőfi  Sándor emlékparkban, ahol megtudhattuk, hogy nagy valószínű-

séggel ezen a tájon érte utol a halál Petőfi t, ami biztos, hogy itt látták 

utoljára élve, amint éppen menekül az ellenség elől, az elvesztett seges-

vári csata részvevőjeként. A történelmi eszmefuttatás után piknik ebéd 

következett annak a körtefának a tövében, ahol Petőfi  Sándor megírta 

utolsó költeményét.

A  piknikes ebéd után öt óra felé érkeztünk Mezőbergenyére, ahol 

már javában sült számunkra a  darált húsból gyúrt kolbász. Vacsora 

után berendezkedtünk a helyi kultúrházban, ahol este hét órakor telt 

ház előtt kezdődött műsorunk. Az első részben népművészeti csoport-

jaink mutatkoztak be - a Búzavirág éneklőcsoport, a Sústya és a Viza 

citerazenekar, Szabó Julcsi, valamint a Pettyem néptánccsoport. Ezeken 

túl tánctanáraink is bemutatták páros táncukat, valamint egy négyest, 

amely ugyanolyan nagy sikert aratott, mint a  többi műsor. Ezek után 

rövid szünet következett, ami alatt a hazaiakat felvidéki Arany Fácán 

sörrel kínáltuk, miközben a História együttes színpadi beállása folyt.

Következett a koncert, melynek szintén nagy sikere volt, bár az idő-

sebbeknek egy picit hangos volt, de ennek ellenére állták a sarat és vé-

gignézték, végigtapsolták a  zenekar szerzeményeit. A  fellépést és azt, 

hogy ott voltunk, a helyi tiszteletes köszönte meg. A zene nem állt meg 

teljesen, hiszen a  fellépés utáni vendéglátást követően az udvar egyik 

felében szólt a nóta, a másik sarkában pedig ismét együtt énekeltek ze-

nészeink a helyi fi atalokkal, ez esetben a mezőbergenyeiekkel.

Másnap újra útra kellett kelni, előtte ismét búcsúzás, tele érzelmekkel, 

könnyező szemekkel, melyekben látható volt a búcsú és az öröm könnye 

egyaránt. Következő megállónk Bögöz községben volt, ahol két éjszakát 

töltöttünk. Mielőtt nyugovóra tértünk volna, itt is műsorainkkal szóra-

koztattuk a falunapra érkező bögözieket. Vasárnap este mi szolgáltattuk 

a  főműsort, amit nagyon sokan megnéztek, és tetszésüket itt is nagy-

nagy tapssal fejezték ki. A forgatókönyv ugyanolyan volt, mint az elő-

ző estén, kezdtek a népművészek, majd a második részben a História 

együttes koncertje volt látható, hallható.

Hátravolt még egy nap, amikor a  környék jellegzetességeit néztük 

meg. Ellátogattunk a Medve tóhoz, megnéztük a világhírű parajdi Sóbá-

nyát, Farkaslakon Tamási Áron síremlékét, Szejkefürdőn Orbán Balázs 

síremlékét, majd városnézés következett Székelyudvarhelyen. Visszaú-

ton Bögöz felé pedig Korondon égetett edényeket vásároltunk, amelyek-

ben idehaza főzzük majd a székelykáposztát.

Az ötödik napon ismét a  búcsúzkodás és a  hazafelé vezető út várt 

ránk. A közel tizennégy órás út megtétele alatt volt idő meghányni-vet-

ni, hol is voltunk, mit tettünk, milyen élményekben volt részünk, milyen 

tanulságokat vonhatunk le a látottakból, a megélt eseményekből.

Jó érzés volt tudni, hogy utazunk hat-hétszáz kilométert, átszelve 

Magyarországot, egy olyan földre érkeztünk, ahol mindenki magyarul 

beszél, minden felirat magyarul, és aztán románul van feltüntetve tájé-

koztató jelleggel, ahol hasonló gondokkal küzdenek az emberek min-

dennapjaikban, mint mi itt, a  Felvidéken. Harcolniuk kell mindenért 

ugyanúgy, mint nekünk, meg kell teremteniük a napi betevőre valót, de 

valahogy mégis mások. Nem törekszenek mindenáron a szükség felet-

ti javakra, nem létfontosságú számukra a csillogás és ragyogás, sokkal 

inkább az emberi viselkedés, felebaráti szeretet és tisztelet önmaguk és 

mások iránt. Rosszak az utak, de az emberek vendégszeretők, jók. Nincs 

ragyogó kultúrházuk, de abban van minőségi kultúrát szerető és tisztelő 

élet, amit az emberek szívükben visznek be oda. Nincs aranycsíkos tá-

nyér az asztalon, de a reggelit maguk készítik a vendégeknek, abból az 

alapanyagból, amit saját kezűleg termesztettek a hátsó udvarban, ahol 

megfér a baromfi , a koca, a kecske a birka és sok más háziállat. Amijük 

van, azt olyan szívvel-lélekkel adják, hogy szinte megszólal. És, hogy 

dohos hajjal ébredtek táncosaink, mert ugye családoknál szállásoltak el 

bennünket, azt is úgy fogtuk fel, hogy a szeretet, ami körülölel bennün-

ket kárpótolt mindenért.

Ezúton is köszönjük nektek, „SZÉKELYFÖLDI MAGYAROKNAK”, 

hogy fogadtatok bennünket, kiszolgáltatok bennünket, köszönjük 

a rengeteg és nagyon pozitív élményt, amire általatok volt lehetőségünk.

Mezey Sarolta újságíró, az e-nepujsag.ro honlapon megjelent cik-

kének bevezetőszövege: „Aki kihagyta, bánhatja, hiszen jó hangula-

tú, pörgős, vidám és színvonalas előadással rukkoltak elő a  felvidéki 

naszvadiak Mezőbergenyében. Mint beharangoztuk, rendkívüli ese-

mény volt, hiszen a fellépők több száz kilométert tettek meg azért, hogy 

a székely-mezőségi település lakóit megörvendeztessék, és bemutassák 

nekik mátyusföldi táncaikat, dalaikat, népviseletüket.”

 Dobosi Róbert

Székelyföldön képviseltük községünketSzékelyföldön képviseltük községünket
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Nagyigmánd és Naszvad testvértelepülések között mindig is szo-

ros volt a  kulturális kapcsolat, kiváltképp mióta a  naszvadi Cse-

madok mellett működő Pettyem néptánccsoportot a nagyigmándi 

Malomsoki házaspár vezeti. Három évvel ezelőtt az ő kezdemé-

nyezésükre született meg a  Határtalan Néptánctábor gondolata. 

Az eddigi három alkalommal a nagyigmándi 

Pápay József Általános Iskola adott otthont 

a tábornak, az idei viszont már a naszvadi Sza-

badidőközpontban került megrendezésre au-

gusztus 2-4. között. Mivel a nyár mindenkinek 

zsúfolt volt, úgy döntöttünk, hogy idén mind-

össze egy hosszú hétvége lesz a tábor.

Szombaton reggel értelemszerűen először 

a  naszvadi gyerekek jöttek nagy izgalommal 

a  szabadidőközpontba, majd megérkezett 

a nagyigmándi küldöttség is. A küldöttség szó 

talán nem is túlzott, hiszen a gyerekeken kívül két házaspár is ma-

radt felügyelőnek, és a vasárnapi kerékpártúrára is hozta mindenki 

a maga biciklijét. Szombat délután egy buszkiránduláson vettünk 

részt: ellátogattunk a gútai vízimalomba, valamint meglátogattunk 

egy kovácsműhelyt. Hazaérkezve, míg a  táborlakók táncpróbán 

voltak, mi, felnőttek nekiláttunk az esti tábortűz előkészítéséhez. 

Az esti szalonnasütés mellett citeratanítás is zajlott.

Másnap reggel egy gyors reggeli után mindenki felpattant a ke-

rékpárjára és irány az érsekújvári Zúgó vízesés. Kis félelemmel 

indultunk neki az útnak, hisz közel 30 km-es biciklizésről volt 

szó, és a  „csipetcsapatban” voltak 6-7 éves 

gyermekek is. De mindenki egy szó nélkül 

végigbiciklizte a távot, kisebb-nagyobb meg-

állókkal. A  Zúgó vízesés látványa magáért 

beszélt. Hazafelé tekerve egy kicsit megijesz-

tett bennünket a sötétkék égbolt látványa, de 

végül is megúsztuk egy ingyenzuhany nélkül. 

Naszvadra érve a gyerekek kitartását egy fa-

gyival jutalmaztuk, majd jött a  délutáni szi-

eszta, tánctanítás, kézműves foglalkozások. 

Az esti vetélkedő után mindenki fáradtan 

ment aludni.

Az utolsó nap még volt fafaragás, sústyafonás, gyöngyfűzés 

makramé módszerrel. A délutáni lovas kocsikázás után mindenki 

elbúcsúzott az új barátoktól és új élményekkel tért haza.

 Simonics Tibor

Tömeges husmérgezés két csallóközi községben

Naszvad és Imely községekben tömeges husmérgezések 

történtek.A  mérgezés a  legtöbb esetben igen súlyos lefolyású 

volt. Több ember ájultan esett össze az utcán. A két községi or-

vos tehetetlen volt a tömeges mérgezéssel szemben, ugy, hogy 

tulsó Komáromból kellett orvosi segítséget hívni. Naszvadon 

nyolcvanan, Imelyen pedig százan betegedtek meg súlyos 

husmérgezésben. A vizsgálat megállapította, hogy néhány nap-

pal ezelőtt mindkét község mészárosa közös forrásból szerzett 

olcsó lóhuskolbászt árusitott és ettől kaptak az áldozatok mér-

gezést. Midkét mészárost most letartóztatták. A lakosság meg 

akarta lincselni őket, ugy hogy a csendőröknek kellett őket vé-

delmükbe venni.
(Komárommegyei Hirlap, 1932. augusztus 27.)

ANNO.. .

Úgy kezdem most is, mint a lap előző 

számában megjelent írásomat. Vagyis 

hogy; nem tévedés a nagy P betű az írás 

címében. Most is, újra vallom, mind-

azoknál, legyen szó bármilyen hivatásról, 

akik olyan hivatástudattal élik meg éle-

tük aktív szakaszát, mint amilyen felelős-

séggel és hivatástudattal éli meg azt ezen 

írás alanya, megérdemlik, hogy mester-

ségük, hivatásuk címerét megtiszteljük 

a nagy kezdőbetűvel.

JUDr. Haris József, községünk polgár-

mestere, lényegében e sorok megjele-

nése idején tölti be hetvenedik életévét. 

A  hetven esztendőből közel négy évti-

zedet, egészen pontosan harmincnyolc 

esztendőt, a község, a naszvadiak közös-

ségének első számú vezetőjeként. Har-

minckét évesen, 1976-ban lett az akkori 

helyi nemzeti bizottság titkára, majd az 

akkori elnök, Tóth Miklós 1979-ben be-

következett, korai, váratlan halálát köve-

tően 1980-ban került a HNB elnökeként 

a község élére, és tölti be ezt a vezető po-

zíciót mind a mai napig. 1990-től a köz-

ség polgármestereként.

Párját ritkító, tiszteletet parancsoló 

teljesítmény. Mert aki valaha is volt bár-

milyen vezető pozícióban, nagyon jól 

tudja, hogy nagyon sokszor nem csak 

a jó és a jobb, hanem a rossz és a kevésbé 

rossz közül is választani kell. E választás 

alapján döntést, döntéseket hozni. Mert 

az élet, tetszik, nem tetszik, már csak 

ilyen. A  jó és a  jobb döntéseknél per-

sze nem szokott gond lenni. A  rossz és 

kevésbé rosszaknál viszont a  döntések 

érintettjeinek arányával kell mindig is 

tisztában lenni. Ám, ha valaki közel négy 

évtizeden át, élvezni tudja egy közösség 

bizalmát, meggyőződésem, hogy ezen 

arányok fi gyelembevételével messzeme-

nően tisztában van.

Persze, jó vezetőként nem is tehetne 

JUDr. Haris József

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: A Polgármester

IV. Határtalan Néptánctábor
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mást egy olyan, nemzetiségileg, vallási-

lag is összetett közösségben, mint ami-

lyen a  miénk, naszvadiaké. A  fi atalabb 

generációk már ugyan kevésbé érzékelik, 

de mi, azon generációk, melyek már fej-

lett tudattal éltük meg az elmúlt negyven 

esztendőt, tudjuk, honnét hová jutott el 

ez a közösség ez idő alatt. Tudatunkban, 

szemünk előtt, talpunk alatt érezzük e 

négy évtized fejlődésének eredményeit. 

Épületek, portalanított utak, gáz és víz, 

csatornázás, bérlakások, térrendezések 

testvértelepülési, baráti település-kap-

csolatok... Oldalakon át lehetne tételesen 

sorolni őket. Ám ezúttal messze nem ez 

a célja e néhány keresetlen gondolatnak.

A tisztséget betöltő tán kevésbé látható 

énjét, magát az embert szeretném kicsit 

közelebbről is megmutatni. Az embert, 

aki a  közösség első számú vezetőjeként 

volt, és van ott, e változások mögött, 

most már nagyon hosszú ideje.

Tíz évvel ezelőtt, hatvanadik születés-

napja kapcsán készült portréfi lm ren-

dezőjeként volt módom és szerencsém, 

kicsit közelebbről is bepillantani magán-

életébe. Bár „már csak” 1944-ben szü-

letett ugyan, ám a  naszvadiakat, illetve 

a csehszlovákiai magyarságot akkor érin-

tő traumák az ő családját sem kerülték el. 

Apai rokonságának nagy részét kitelepí-

tették, őt, szüleivel viszont Csehország-

ba deportálták. Tíz évvel ezelőtti fi lmes 

„visszautunknak” a  csehországi Kolín 

vasútállomása, majd a nem messzi Velim 

városka volt az első állomása, ahol óvo-

dás éveit töltötte, míg édesapja egy helyi 

gazda parádés kocsisaként élte idegenbe-

li néhány esztendejét. Aztán a Jáchymov 

melletti Ostrov városában, öt évvel fi ata-

labb, Velimben született, Ilonka húgánál 

töltöttünk el két napot. A deportálásból 

hazakerülve ugyanis édesapja úgy dön-

tött, hogy a  jobb megélhetés reményé-

ben a  jáchymovi uránbányában próbál 

szerencsét. Így került a család Ostrovba, 

ahol a  Naszvadon elvégzett két, magyar 

iskolában járt osztály után, a  harma-

dik osztályt már cseh iskolában kezdte. 

A  hetedik osztály volt az utolsó, melyet 

ott végzett. Az ostrovi iskola vezetése volt 

olyan készséges, hogy ottjártunkkor elő-

keresték Haris József osztályának egyes 

évfolyamnaplóit. Természetesen a  két 

magyar osztály után nem volt egyszerű 

az idegen nyelven való tanulás, ám az 

egykori osztálynaplók ma is tanúsíthat-

ják, az idegenkén odakerült Haris József 

mind eredményesebb előmenetelét.

A nyolcadik és kilencedik osztályt már 

ismét Naszvadon, a  szlovák alapiskolá-

ban végezte. Édesapjával ugyanis végleg 

hazaköltöztek. Az ógyallai középiskolá-

ban érettségizett, pilóta szeretett volna 

lenni. Úgy tudom, édesapja (bár ön-

kéntes) jáchymovi múltja nem a legjobb 

ajánlólevél volt ehhez. A belügyminiszté-

riumnál helyezkedett el, így folytatta az-

tán tanulmányait a  Prágai Károly Egye-

tem Jogi Karán, ahol 1973-ban végzett, 

majd 1982-ben a  Pozsonyi Komenský 

Egyetemen védte meg jogászdoktori dip-

lomáját.

Visszafele utunkon persze megálltunk 

és forgattunk Prágában, egyetemi tanul-

mányainak színhelyein is. A  Karolinum 

Dísztermében is, ahol annak idején dip-

lomáját átvehette. Felemelő érzés volt. 

Még úgy is, hogy mindössze hárman vol-

tunk a díszteremben. A polgármester úr, 

Holop Feri operatőr kollégám, meg én.

Ilonka húga ma is Ostrovban él, édes-

anyja hamvai is az ostrovi temető egyik 

urnafalában nyugszanak. Ő viszont, lé-

nyegében Baji nagyapjánál, a  mára már 

eltűnt holt Nyitra partján élte meg itthon 

töltött gyermek- és ifj ú éveit. Ha nem 

csal az emlékezetem, ma is „kangyisi 

gyerekként” aposztrofálja magát. Van 

egy néhány árnyi szőlője is, a naszvadi és 

az ímelyi kataszter határát képező dűlő-

ben. Hobbiborász, mondja magáról. Vi-

szont díjnyertes, fi nom borai is vannak 

már hosszú ideje.

Helyi funkciója mellett 1992 óta 

a  Szlovákiai Városok és Falvak Szövet-

sége tanácsának, 1998-tól pedig elnök-

ségének tagja. 2002-től a Csallóközi Vá-

rosok és Falvak Szövetségének alelnöke. 

Munkáját sokan, sokféleképpen ismerték 

el. Több községi kitüntetésnek is viselő-

je. Egyik testvértelepülésünknek, a  ma-

gyarországi Felsőszentivánnak dísz-

polgára. 2012 januárjában pedig, Ivan 

Gašparovič, akkori köztársasági elnök 

kezéből az egyik legmagasabb állami ki-

tüntetést, a Ľudovít Štúr Érdemrend har-

madik fokozatát is átvehette.

Feleségével, Ocskay Terézzel, két fi ú-

gyermeket neveltek fel - Józsefet és Lász-

lót. Mára már mindkettő külön családot 

alapított. Négy unokája van, azoknak 

próbál meg jó, mindennapi, vagy talán 

így a  találóbb; hétköznapi nagyapjuk 

lenni. Akkor is, úgy is, hogy másoknak, 

mindannyiunknak, ma is, ő a  Polgár-

mester.A Naszvadiak Emlékművénél

Az újjáépített Fő tér átadásán

Az oklevél

Az állami kitüntetés...

Elismerések átadása a Csemadok évfordulón 1984-
ben. Jobbról harmadikként édesapja, Haris Gáspár 
a helyi szervezet egyik volt elnöke
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Szent Rita kegy- és ajándéktárgy kereskedés, Naszvad, Üzletsor u. 7. - ró-
zsafüzér, imakönyvek, könyvek, szobrok, keresztelési gyertya-ing, aján-
dék kellékek, drogéria, vázák, művirágok... és még sok minden más...

Obchod Svätej Rity - náboženské- a darčekové predmety, Nesvady, 
Obchodná 7 - ruženec, modlitebné knižky, sochy, obrázky, vázy, 
darčekové predmety, drogéria, krstné sviečky-košele, sviečky...

„ Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga,

Ki voltál valaha országunk istápja?

Hol vagy István király? Téged magyar kíván,

Gyászos öltözetben, teelőtted sírván.” 
(Hozsanna 294 A, 1)

Amikor Salamon király - Dávid király fi a - apja halál után meg-

kezdte uralkodását az ószövetségi választott nép fölött, elment 

Gibeonba, hogy ott áldozatot mutasson be az Úrnak. „Éjszaka aztán 

megjelent az Úr Salamonnak az álmában és azt mondta: Kérj, amit 

akarsz és megadom neked.” (1 Kir 3,5) Salamon az Úr kérdésére alá-

zattal leborulva ezt mondta többek között: „Adj tehát szolgádnak 

értelmes szívet, hogy ítélni tudja népedet s  megkülönböztethesse 

a  jót és a  rosszat...” (1 Kir 3,9) Az Úrnak tetszett Salamon kérése, 

s így válaszolt neki: „Mivel ezt kérte... íme szavad szerint cselekszem 

veled, s olyan bölcs és értelmes szívet adok neked, hogy hozzád ha-

sonló sem előtted nem volt, sem utánad nem lesz.” (1 Kir 3, 11-12)

A bölcsesség a Szentlélek ajándéka és tökéletesen megmutatko-

zott István király életében és az apostoli tevékenységében. Csodá-

latraméltó, hogyan vált szentté egy olyan társadalomban, amely 

félig-meddig még pogány volt. István annyira mély és bensőséges 

imaéletet élt, ami csak a  kolostorokban volt tapasztalható. Avilai 

Szent Teréz az egyik könyvében leírja a lélek útját, amely az Isten 

felé halad egészen az egyesülésig. Ennek egyetlen feltétele - a lélek 

teljes önátadása az Úrnak.

Szent István király mindennapi életében megtapasztalta az ilyen 

ima boldogító hatását, amikor egész éjszakákat töltött az Úr színe 

előtt térdepelve, zsoltárokat imádkozva népéért.

Igen, szent királyunk imádkozó - buzgón imádkozó igazi ke-

resztény volt, aki Krisztus tanítását komolyan vette és mindenna-

pi életében megélve tettekre váltotta. Ebben nagy segítője és taní-

tómestere Szent Adalbert püspök volt, aki előmozdította István 

képzését a  kereszténységben és közvetítője volt István és Gizella 

házasságának. Amikor atyja halála után István átvette a hatalmat, 

a keresztény szellem és vallásos világnézet már szilárd gyökereket 

vert benne, amit apostoli munkájával erősített és gyökereztetett 

meg országában és népe szívében.

Ezért mellbevágó, amikor az egyik napilapban arról olvashattunk, 

hogy 2003. november 16-án Ménfőcsanak hulladékgyűjtő telepén 

megjelent három fi ú és a megfeszített Krisztus néhány fémszobrát 

kínálták eladásra. Az egyikük azt mondta: „Sírköves az apám és 

ezekre már nincs szüksége.” A  felvásárló visszautasította őket azt 

mondván: „Hozza be az apád, tőle átveszem.” Senki sem jött vissza, 

de a rendőrség egy elképesztő cselekedetet kezdet vizsgálni – a he-

lyi temetőben ismeretlen tettesek 74 darab feszületet törtek le a sír-

emlékekről. A nyomozás gyors eredményt hozott – a helyi általános 

iskola három hetedikese volt az elkövető.

Az, hogy három tinédzser hidegvérrel meggyaláz egy temetőt 

és a  keresztre feszített Krisztusra úgy tekint, mint pénzzé tehető 

tárgyra – ez nagyon komoly jelzés. Komoly és fenyegető egy olyan 

országban, melynek fő szimbólumán, A SZENT ISTVÁN KORO-

NÁN IS A  FERDE KERESZT JELENTI A  CSÚCSOT. Komoly és 

fenyegető jelzés annak a nemzetnek, mely legfőbb értékeit a Szent 

István-i hagyományokból eredezteti, arra a Szent Istvánra épít, aki 

már fi ának, Imrének hangsúlyozta: „A királyi palotában a hit után 

az egyház foglalja el a második helyet, az egyház, melynek első ízben 

a mi fejünk, tudniillik Krisztus vetette alá magát..., aki Krisztus tes-

tét csonkítja... az a szent egyház méltóságát csorbítja vagy csúfítja.”

Ugye, mennyire szomorúan érvényesek manapság is ezek a sza-

vak - s ezért Szent István király ünnepén nagyon is aktuális még 

buzgóbban imádkozni fi ataljainkért és azért, hogy Jézus Krisztus 

többet jelentsen nekik holmi személytelen fémfi guránál, s úgy fo-

gadják Őt el, mint élő és jelenlévő Megváltójukat, Üdvözítőjüket. 

Hogy őket is nemes lelkűvé formálhassa, mint azt fi ától, Imrétől 

kérte Magyarország szent patrónusa: „Légy irgalmas minden erő-

szakot szenvedőhöz, légy türelmes mindenkihez... Légy alázatos is, 

hogy Isten felmagasztaljon most és a jövőben. Légy majd mértékle-

tes... Légy szelíd, hogy sohase harcolj az igazság ellen. Légy becsü-

letes, hogy szándékosan soha senkit gyalázattal ne illess...”

Szent István király eme intelmeit nekünk is, a harmadik évezred-

ben élő keresztényeknek meg kell szívlelnünk, magunkévá kell ten-

nünk, szerintük kell élnünk, bele kell nevelnünk fi ataljainkba, mert 

csak így egyenesedik ki - jelképesen - a Szent Korona keresztje, csak 

így válik a szeretet mércéjévé eljövendő mindennapjainkban.

S ezért ne csak a mai napon, hanem naponta boruljunk le Szent 

Istvánhoz és buzgón kérjük Őt: „Tisztelet neked magyarok szent 

fejedelme, atyja és jótevője! Tisztel téged az igaz keresztény, ki buz-

gón szereti Istenét és hazáját, tisztellek én is, mert két országot ala-

pítottál népednek, egyiket a földön, másikat az égben... Kérd Istent 

nemzetedért, hogy óvja őt a bűnös elkorcsosulástól, óvja ostoritól. 

Könyörögj érettem, hogy meg ne fogyatkozzék az én hitem, fára-

dozzak lelkemért és mások üdvéért... Ösztönözd szívemet, hogy 

buzgó tisztelője legyek a Boldogságos Szűznek, kinek ajánld orszá-

godat, s  az ő esedezése által minden bajtól kisegíttetve jámborul 

költözhessek a mennyei országba, hol veled együtt áldhassam Üd-

vözítőmet...” (Lapsinszky János: Mezei Csillag imakönyv, 1858)

Heriban László

Hitélet

Szent István király felajánlja országát Szűz Máriának
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Nem történt személyi változás

Igazgató-
választás 
az óvodában

Voľba riaditeľa 
v MŠ

Naszvad Község polgármestere az állam-

igazgatásról szóló törvény alapján 2014. 

június 2-án pályázatot hirdetett a naszvadi 

Alapiskola igazgatói tisztségének betölté-

sére. A  sikeres pályázáshoz a  jelentkezők-

nek szakmai és egyéb feltételeknek kellett 

megfelelniük, rendelkezni kellett pedagó-

giai képesítéssel, legalább ötéves pedagó-

giai gyakorlattal, az I. kvalifi kációs vizsga 

elvégzésével, a  megfelelő előírások isme-

retével, szervezési és vezetői képességgel, 

tiszta erkölcsi bizonyítvánnyal és egészségi 

alkalmassággal.

A  versenypályázatot lezárt borítékban 

személyesen, illetve postai úton legkésőbb 

2014. június 30-án délután 15 óráig kellett 

eljuttatni a naszvadi Községi Hivatalba.

A  borítékbontás időpontja július 2-ára, 

a versenykiírás kiértékelése pedig július 11-

re volt kitűzve.

Az intézmények igazgatóit az iskolataná-

csok választják. Szavazati joggal rendelke-

zik a járási hivatal és a kerületi tanfelügye-

let képviselője is. A szavazáshoz szükséges 

számláló bizottság összeállítása is. A pályá-

zat elbírálása az előre meghatározott szem-

pontok betartásával történik, illetve történt.

Mivel a felhívásra csak egy pályázó jelent-

kezett, a számláló bizottság bemutatta a je-

löltet, PaedDr. Becse Norbertet és felkérte, 

ismertesse elképzeléseit az iskola fejleszté-

séről. 

A  törvény értelmében a  tanács titkos 

szavazással döntött, melynek eredménye 

10 igen szavazat volt a  tízből. Elmondható 

az is, hogy dr. Becse Norbert immár har-

madízben mérettette meg magát az isko-

laigazgatói tisztségért. Az első alkalommal 

2004 augusztusában, akkor két jelölt közül 

volt sikeres. Felelősségteljes, példamuta-

tó munkával indította pályafutásának ezt 

a szakaszát, melyet öt év elteltével újra meg 

kellett pályáznia. Községünk polgármeste-

re 2009. szeptember 1-jétől másodszor is 

kinevezte iskolaigazgatónak. Új tervekkel, 

elképzelésekkel, megannyi jó ötlettel foly-

tatta munkáját. Szorgoskodásának eredmé-

nye nemcsak az oktató-nevelői munkában 

mutatkozott, hanem az iskola pedagógusi 

karának stabilizálásában, az iskola épületé-

nek, a tantermek, berendezések teljes felújí-

tásában - hogy csak néhányat említsek. Az 

iskola, a  szülők és a  tanulók közötti kiváló 

együttműködés is dicsőségére vált.

2014. szeptember 1-je a harmadik válasz-

tási ciklus kezdete. Gratulálunk dr. Becse 

Norbertnek, a naszvadi Alapiskola kineve-

zett igazgatójának!

 Bencsik Csaba,

az iskolatanács elnöke

Augusztus
1790. augusztus 8-án Sződemeteren szüle-

tett Kölcsey Ferenc, költő, kritikus, politikus, 

szónok

1849. augusztus 13. - A világosi fegyverletétel 

napja. 1849 augusztusában, a  magyar szabad-

ságharc katonai összeomlása után az utolsó 

használható haderő Görgei Artúr majd 30 ezer 

főt számláló hadserege volt. Görgeinek nem sok 

választása maradt: vagy az osztrákok (Haynau), 

vagy az oroszok (Paszkievics) előtt teszi le a fegy-

vert, vagy szélnek ereszti katonáit. Haynautól 

nem sok jót várhatott, míg az oroszok legalább 

a fegyvert letevők életét garantálták. Az osztrá-

kok előtt való meghódolást úgy értelmezhette 

volna a külvilág, hogy egy törvénytelen lázadás 

bukott el, a lázadók pedig meghódoltak a törvé-

nyes uralkodó előtt. Az oroszok előtti – feltétel 

nélküli – fegyverletétel mást üzent; azt, hogy Eu-

rópa két legerősebb katonai hatalmának serege-

ivel szemben nincs mód további fegyveres ellen-

állásra, mert csak értelmetlen tömeges pusztulás 

az eredmény. 1849. augusztus 13-án az ekkorra 

már teljhatalommal felruházott Görgei Artúr – 

Kossuth Lajos augusztus 11-én lemondott a kor-

mányzóelnöki tisztségről is – Világosnál letette 

a fegyvert Rüdiger orosz tábornok előtt, jelezve 

ezzel azt is, hogy nem ad fel semmit a forrada-

lom és szabadságharc eszméiből.

Augusztus 20. - Szent István király, Az alkotmá-

nyosság, jogállamiság napja, Az új kenyér ünne-

pe. Első királyunk a kereszténységben az István 

nevet kapta. A  névválasztás tudatos lehetett az 

európai keresztény államok közé beilleszkedni 

vágyó Géza fejedelem részéről: István, görögül 

Sztephanosz azt jelenti: „koszorú, korona”.

1526. augusztus 29. - A  mohácsi vész emlé-

kezete. Miután 1521-ben török kézre került 

Nándorfehérvár, megnyílt az út Magyarország 

belsejébe. 1526 tavaszán indult el újra seregei 

élén I. Szulejmán az ország felé. Tomori Pál 

a  Drávánál akarta feltartóztatni a  törököket, 

a haditanács viszont a mohácsi síkot választot-

ta a csata színhelyéül. Egy hozzávetőlegesen 25 

ezer főnyi magyar sereg állt szemben a közelgő 

60 ezres, jól szervezett török sereggel. Szeged 

közelében várakozott továbbá Szapolyai János, 

az erdélyi vajda egy közel 25 ezres sereggel, mi-

vel II. Lajos magyar király és a haditanács attól 

tartott, hogy a fősereg támadásával egy időben 

a törökök délkelet felől is megtámadják Magyar-

országot. A csata augusztus 29-én délután 3 és 4 

óra között kezdődött, amikor Tomori Pál meg-

adta a jelet a támadásra. Az alig kétórás csatában 

elesett II. Lajos és csatatéren vesztette életét a két 

fővezér, valamint számos magyar főrend és egy-

házi méltóság is. A mohácsi síkon a magyar had 

katasztrofális vereséget szenvedett a törököktől. 

A  mohácsi vész a  független magyar királyság 

pusztulásának és az ország hanyatlásának szim-

bólumává vált.

1574. augusztus 30-án született Szencen 

Szenczi Molnár Albert, nyelvtudós, fi lozófus, 

zsoltárköltő, egyházi író, műfordító.

Jeles magyar Jeles magyar 
napjainknapjaink

2014 júniusában Naszvad Község pol-

gármestere pályázatot hirdetett a  naszvadi 

Hurban utcai Óvoda igazgatói posztjának 

betöltésére. A  pályázatra ketten jelent-

keztek, mégpedig az előző igazgatónő, 

Mikleová Iveta és az óvónőként dolgozó 

Mgr. Balogh Rebeka.

Az igazgatónő választásra 2014. augusz-

tus 18-án került sor a naszvadi községházán 

dr. Haris József polgármester és a Hurban 

utcai Óvoda Iskolatanácsának tagjai jelen-

létében.

Mindkét jelentkező lehetőséget kapott, 

hogy bemutassa az óvoda fejlesztésének 

tervjavaslatát az elkövetkező öt évre. Ezután 

az iskolatanács szavazott. Az iskolatanács 

elnöke ismertette a  jelenlévőkkel a szava-

zás eredményét, amely szerint Mgr. Balogh 

Rebeka lett a sikeres ezen a választáson, így 

2014. szeptember 1-jétől ő fogja betölteni 

az igazgatói posztot. Ezúton gratulálunk 

neki, és kívánunk sok sikert, erőt és lelkese-

dést az új iskolaévben!

-vi-

Nakoľko k septembru tohto roka skončilo 

funkčné obdobie riaditeľky Materskej ško-

ly - Óvoda, Ul. Hurbanova 4 v Nesvadoch, 

vyhlásil koncom júna 2014 starosta obce 

Nesvady výberové konanie na obsadenie 

funkcie riaditeľa v  tejto materskej škole. 

Do konkurzu sa prihlásili dvaja uchádza-

či, a  to predošlá riaditeľka Iveta Mikleová 

a učiteľka materskej školy Mgr. Rebeka Ba-

logh. Výberové konanie sa uskutočnilo dňa 

18. augusta 2014, prebiehalo na Obecnom 

úrade v Nesvadoch za prítomnosti starostu 

obce JUDr. Jozefa Harisa a všetkých členov 

Rady školy pri MŠ-Óvoda, Ul. Hurbanova, 

Nesvady.

Obe kandidátky mali možnosť predsta-

viť svoj Koncepčný zámer rozvoja školy na 

nasledujúcich päť rokov. Potom rada školy 

hlasovala. Predsedníčka rady školy vyhlá-

sila výsledky hlasovania, úspešnou uchá-

dzačkou bola Mgr. R. Balogh, ktorá sa od 1. 

septembra 2014 stáva riaditeľkou tejto ma-

terskej školy. Gratulujeme jej a želáme veľa 

úspechov, sily a elánu do nového školského 

roku.

-vi-
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M
ég egy utolsó igazítás a  hátizsákon, iratok, személyi, pénz 

s már hallom, ahogy az autó megáll előttünk, még egy puszi 

a búcsúzáskor, s neki a nagy útnak. Ketten már ülnek a ko-

csiban, két fotóstársam, akik jó kedvvel fogadnak, némi kis mosollyal az 

arcukon, látván a búcsúzás pillanatait.

- Igazi apuci - jegyzi meg Tibor a volánnál, de ezt a ziccert Imi sem hagy-

ta ki. Azonban ismerve őket biztos, hogy ők is ugyanúgy búcsúztak, mint 

én. A motor felberregett, irány Románia, azon belül is Kalotaszentkirály. 

Abból, hogy barátaimat, Varga Tibort Perbetéről, Forró Imit Gútáról 

fotóstársként említem, gondolom kitalálták az utazás célját, fotótúra, 

mégpedig a  javából. Mögöttünk hagyva a  révkomáromi határátkelőt az 

autópályán gyorsan fogytak a  kilométerek. Néhány jó szófordulat, vicc, 

s már azon vettük észre magunkat, hogy Debrecenben vagyunk, néhány 

kilométerre Nagyváradtól. Útközben az előző évi fotóstúráról megmaradt 

tízmilliós lejről beszélgettünk, hogy ebből mind a hárman kiskirályokként 

élhetünk Romániában.

A magyar - román határon még kérték a személyit, számunkra ez már 

egészen furcsa volt, zavaromban meg is kérdezem társaimat, - mit keres-

nek itt a határőrök? - Csak nevettek rajtam, aztán mosolyogva adtuk át az 

igazolványokat. A pénzváltóban jókedvünk csak fokozódott, mikor meg-

tudtuk, hogy a tíz millió öreg lej valójában csak húsz centet ér. Fulladozva 

a nevetéstől, hogy néhány órán át ugyan milliomosok voltunk, mégsem 

sikerül szállásra költeni vagy egy új gépet venni belőle,- mert mi mást is 

venne belőle egy fotós. A jobbnál jobb felszerelés gondolatbeli megvétele 

után az egész tízmilliós bankjegyet egy gyűjtőnek adtuk emlékbe. 

Késő délután érkeztünk Bánfi hunyadra, ennek ellenére a nap még egé-

szen magasan járt. A város elején szinte megszámlálhatatlan „cigánykas-

tély” tárult a  szemünk elé. A világsajtót is bejárt cifra paloták látványá-

tól szinte földbe gyökerezett a  lábunk, azonnal el is neveztük milliomos 

pérónak, hogy még egy kicsit a millióknál maradjunk. A szó szoros ér-

telmében paloták ezek, több száz toronnyal, azonban úgy mint idehaza 

szokás, ezek az épületek is félkészen maradnak. Úgy látszik ez valami ha-

gyomány náluk.

Erősen sötétedett már, mikor Kalotaszentkirályra érkeztünk. Az előre 

megbeszélt szállás után érdeklődtünk, azonban kiderült, hogy a lefoglalt 

szállás, időközben megtelt, de biztosítottak egy másik helyen. A falu nem 

tűnt nagynak, igaz sok mindent nem is láttunk belőle, ahogy mondtam 

sötétedett már. Itt-ott egy utcai lámpa segített a tájékozódásban. A takaros 

ház előtt egy kis patak folydogált, így egy kis padlón kellett a szálláshelyet 

megközelíteni. A háziak nagyon kedvesen fogadtak, házi pálinkával, mi 

viszont borral viszonoztuk a  vendéglátás első perceit. A  domboldalban 

felépített vendégház takaros „kis” szálláshelynek bizonyult.

Alig helyezkedtünk el, kopogtak. A  háziasszony frissen sült kaláccsal 

kínált, közben megtudtunk néhány fontos dolgot a másnapi csipkebogyó-

lekvárfőző fesztiválról, ugyanis utazásunk fő célja a fesztivál volt.

Az est további részében úgy gondoltuk, hogy elmegyünk egy igazi falusi 

kiskocsmába, egy olyan falucskában, ahol mint később megtudtuk - a pa-

pon, a polgármesteren és a kocsmároson kívül - talán még öt embernek 

van munkahelye, de viszont érdekes módon annál több volt a  panzió, 

a családi házból átalakított vendégház. Számuk meghaladja a harmincat 

is. A  három-négy utcából álló kis településen, ahol közel ezren laknak, 

esélyünk sem volt az eltévedésre. A velünk szemben jövő első embertől 

kérdeztük meg, hogy hol a kocsma, a válaszból ítélve úgy gondoltuk, hogy 

ő éppen ahhoz a két százalékhoz tartozik, aki nem beszélt magyarul. Szá-

munkra viszont a  román nyelv volt kissé idegen, bár fotótúránk végére 

már tudtunk jó napot kívánni, köszönömöt mondani. Látván azonban, 

hogy az úriember hogyan is jött ki az épületből, - két hosszú lépés között 

egy rövid visszafelé - akkor már sejtettük, hogy tán nem is románul szólt 

hozzánk.

A kíváncsiság azonban nagy úr - tudjuk mindnyájan - így felvállaltuk, 

hogy bemegyünk az épületbe. Az igazi kiskocsmai hangulatnak se híre, se 

hamva, bent játék-automaták és hangos diszkó zene, egy-két korunkbeli 

törzstaggal, akik már igen csak fáradtnak tűntek, azonban annyi erejük 

még volt, hogy különböző testmozgásokat végezzenek a  zene hallatán, 

melyet akár így utólag „tangólambadakeringőnek” is nevezhettünk volna. 

A fényképezőgépek láttán az említett táncmozgás koreográfi ája még erő-

teljesebb lett. Az egész napi jókedvünket a kocsmában látottak még csak 

tetézték. Néhány fotó és egy sör erejéig ott maradtunk, majd igazi kiskocs-

mai hangulat hiányában, enyhe csalódottsággal visszaballagtunk szállás-

helyünkre. Esti sétánk során nagy meglepetésünkre ismeretlenként is töb-

ben ránk köszöntek, idősebbek és fi atalok egyaránt - jó éjszakát - kívánva.

Korán reggel szerettünk volna felkelni, azonban mindhármunk horko-

lásába úgy belefáradtunk, hogy a kora reggeli ébredés csak esti fogadko-

zás maradt. De sebaj, gondoltuk a fesztivál úgy sem kezdődik hajnalban. 

Előtte még megmásztuk a falut körülölelő dombokat és amit este már nem 

láthattunk, csak reggel vettük észre, hogy milyen völgyben is terül el ez 

a kis település. Hogy élnek ebben völgyben, azt szinte csak a templom tor-

nya árulta el.

Néhány fotó elkészítése után kíváncsiak voltunk a lekvárfesztiválra. Séta 

közben azon törtem a fejem, mi lehet érdekes egy lekvárfőző-fesztiválon. 

A  főutcára vagy a  főtérre érve - nehéz volt megmondani, melyik meg-

nevezés is illett jobban a fesztivál színhelyére - a katlanokban már javá-

Milliót érő fotótúraMilliót érő fotótúra

Cigánykastélyok Bánfihunyadon

Muskátli vendégház

Alkalmi fotómodellünk



9

Novum Naswod Nesvadský spoločenský mesačník

ban rotyogtak a  kellemesen illatozó 

csipkebogyók. Hogy mennyi bogyót 

kell szedni ahhoz, hogy egy katlan 

megteljen, hát?, fogalmam sincs. Az 

utcán már érezhető volt a  fesztiváli 

hangulat. Gyönyörű népviseletben 

sürögtek-forogtak a portékájukat kí-

náló asszonyok, lányok.

Közben négy-öt autóbusz is meg-

érkezett, zömében külföldi turisták-

kal, akik a  légkondicionált buszokat 

lovas kocsira cserélték és vidám ka-

cagás közepette indultak falunézőbe. 

Sorra teltek meg emberekkel a lovas 

kocsik, melyek egyszerű módon 

voltak kialakítva a  sétakocsikázásra. 

Ami számomra kissé mulatságos-

nak tűnt akkor, hogy a  lovas kocsik 

rendszámtáblával voltak ellátva. (Így 

utólag belegondolva talán nálunk se 

lenne baj - sőt!)

Egyre nagyobb lett a sürgés-forgás. Az idő is kedvezett a fesztiválnak, 

igaz jócskán benne jártunk az őszben, annak ellenére hét ágra sütött a nap. 

A fotótéma szó szerint ott hevert az utcán. Kattogtak is gépeink, hol egy 

idős mamát, másik pillanatban népviseletbe öltözött fi atal hölgyet örö-

kítettünk meg. Az emberek kedvesek, barátságosak voltak, olyan érzés 

fogott el bennünket, mintha mindig is ismertük volna őket, bárhová is 

mentünk szívesen beszélgettek velünk mindenről.

Megtudtuk, hogy az emberek többsége rokkantsági járadékból él, el-

mondva azt is, hogy hogyan jutottak hozzá. Az ügyesebbek, ahogy azt 

már említettem, a  turizmusból élnek, így gyakoriak a különböző feszti-

válok, de a falu határában jó lehetőség nyílik a terepmotorozásra is. Szál-

láshelyünkön a szomszédos szobában budapesti motorosokkal hozott ösz-

sze bennünket a sors, s ahogy megtudtuk tőlük, nem olcsó sport az sem. 

Visszatérve azonban a fesztiválhoz, az utca egyre népesebb lett. A helyiek 

árultak mindent, régi kivarrott falvédőket, csipkét, hímzett terítőket, ke-

mencében, parázson sült kürtöskalácsot, házi pálinkát, kolbászt, egyszó-

val mindent, amit el lehet adni.

Természe-

tesen a fő do-

log azonban 

maga a lekvár 

volt. Szabad 

volt kóstol-

ni, de még 

inkább vásá-

rolni. Hogy 

a  hangulatot 

némiképp ér-

zékeltessem, 

„nyalakodás” 

közben vicces 

beszólások sorát zúdították ránk a hazaiak kortól függetlenül. Ahogy fe-

lénk mondani szokás, vettük a lapot mi is, azonban a hazaiak kifogyhatat-

lanok voltak az élcelődésből. Kóstolgatva a lekvárokat gyermekkorom né-

hány pillanata idéződött fel bennem, mikor nagynéném birsalmalekvárját 

dézsmálgattuk a spájzban.Sétakocsikázás

A néni, akiről díjnyertes fotó készült

Itt senkinek sem sietős...

Sorban álltak a csipkebogyó-lekvárért

Völgybe zárt falu

Kalotaszentkirályi népviselet

Munkában a kollégák
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Többen behívtak 

bennünket otthonuk-

ba, kérdést kérdésre 

halmoztak, amikor 

megtudták, hogy mi 

szlovákiai magyarok 

vagyunk. Közben 

a  fényképezőgépek 

szinte forrósodtak, 

hisz továbbra is sorra 

készültek a  jobbnál 

jobb felvételek. Jól 

éreztük magunkat. 

Megjelent a  kolozs-

vári televízió is. A kolozsvári kollégák igencsak ügyesek voltak, mihelyt 

megtudták, hogy Szlovákiából vagyunk, azonnal megleptek bennünket.

Megtudtuk azt is többek között, hogy a fesztivál versenyszerűen zajlik, 

a legjobb lekvárt az esti táncház-találkozón ki is értékelik. A kultúrházban 

szinte a falu apraja-nagyja ott volt, hogy megtudják ki is az abszolút győz-

tes. Mintha az idő állt volna meg a kalotaszentkirályi kis kultúrházban. Az 

estére meghirdetett vigadalom az ötvenes, hatvanas évek hangulatát idéz-

te, amit már jómagam is csak hallomásból tudok, amikor a táncos lábú lá-

nyokat még az ott lévő édesanyáktól kértek táncba. Egy-két órányi ott tar-

tózkodás után megvárva az eredményhirdetést, megnézve a kultúrműsort 

szálláshelyünkre mentünk, néhány jó kis poén után nyugovóra tértünk.

Természetesen reggel ismét elmaradt a korán kelés, de ezt már könnyű 

volt megszokni. A  reggelit követően úgy döntöttünk, hogy a  környéket 

próbáljuk meg bebarangolni, annál is inkább, mert megtudtuk, hogy egy 

közeli kis faluban, olyan érdekességet fotózhatunk le, ami szinte egyedül-

álló a környéken. Nem csalódtunk.

S, hogy mi volt a fotó témája? Képzeljünk el egy nagy dézsát vagy hor-

dót, melynek a  felső abroncsait leszedjük, így a  dézsa teteje szétnyílik, 

majd egy gyors folyású patakból vizet terelünk bele. A  víz a  dézsában 

elkezdi forgatni a  mosnivalót, a  fölösleges víz pedig a  szétnyílt dongák 

között távozik. Ott tartózkodásunk idején éppen szőnyeget mostak benne.

Elhagyva a falut az 

autóban még hosszú 

perceken át beszél-

gettünk az emberi 

találékonyságról, mi-

közben újabb helyi 

érdekességeket keres-

tünk. A Nap már ma-

gasan járt, így az őszi 

erdő a színskála ezer-

nyi színében pom-

pázott. A  természet-

fotós kifogyhatatlan 

tárháza. Gyönyörű 

volt, ahogy a nap sugarai átvilágították az ezernyi sárguló falevelet.

Romániára még mindig jellemző a háztáji állattenyésztés. Lépten-nyo-

mon tehenek, juhok és lovak. Gyakori látvány, akár a főúton is, a hazafelé 

ballagó tehéncsordák és az általuk elszórt „tehénlepények”. Sokszor bizony 

vigyázni kellett, hogy hová is lépünk. Bár azt mondják, hogy szerencsét 

hoz, azonban egy zárt 

autóban „lepényes 

cipőben” hát bizony 

a  szó szoros értel-

mében „gázos” lett 

volna.

Utazásunk során 

gyakorta álltunk meg 

egy birkanyáj láttán, 

egyszer azért, mert jó 

fotó téma, másodszor 

jókat lehetett beszél-

getni a  juhászokkal. 

Azt viszont álmomban sem mertem volna gondolni, hogy egy juhász 

mennyire kordában tud tartani több száz juhot egyetlen egy kutyával és 

a saját hangjával. A kutya szerepét most hanyagolnám, viszont akár hiszik 

akár nem, a pásztor hangjára a közel ötszáz birka hol megállt, hol pedig el-

indult. Nem akartunk hinni a szemünknek annyira humoros volt az egész, 

hogy többször is megismételtettük vele. Ezt úgy kell érteni, hogy az egyik 

vezényszóra a nyáj másodpercnyi pontossággal egyszerre elindult, a kö-

vetkező vezényszóra egyszerre megállt. Mint a katonaságnál. A trükk csak 

annyi, mondta a farmerkabátos pásztor, hogy a vezérkost kell megtanítani 

a parancsszavakra, a birkák meg követik őt. A látványért dobozos sörrel 

ajándékoztuk meg a pásztort, aki inkább egy csövesnek nézett ki, ellentét-

ben a mesékből általunk elképzelt juhásszal. 

Az idő, közben es-

tére fordult, a  Nap 

már lebukott a  he-

gyek között, ideje 

volt visszatérni szál-

láshelyünkre. Mind-

hárman elégedettek 

voltunk az aznapi 

látottakkal, a  fotó-

kat visszanézve úgy 

éreztük lesz benne 

versenyre, illetve ki-

állításra való bőven. 

Időben aludni tér-

tünk, hisz másnap 

több mint hatszáz kilométer várt ránk, hogy hazaérjünk. Természetesen 

a már megszokott horkolás most sem maradhatott el.

Reggel elköszönve a háziaktól még egy utolsó pillantást vetve a kis falu-

ra, - pontosabban a főtérre, ahol már se híre, se hamva nem volt a fesztiváli 

hangulatnak, már csak néhány papírdarabot sodort tovább a szél, amit az 

árusok otthagytak - elindultunk hazafelé. Azonban mielőtt még a kocsiba 

ültünk volna, ketten is ránk köszöntek jó napot kívánva, majd felzúgott 

a Škoda motorja. 

Kiérve a faluból a délelőtti napsütésben gyönyörű aranysárga színben pom-

pázó fasor tárult elénk, melyet idejövet a szürkületben nem ilyennek láttunk. 

Vétek lett volna nem lefotózni. Útközben még itt-ott megálltunk egy-egy jó té-

mát látván, de ez a nap 

már nem a  fotózásról 

szólt. A  több órányi út 

folyamán volt időnk 

megbeszélni mindazt, 

amit a három nap alatt 

átéltünk, fogadkozva, 

hogy további folytatá-

sa lesz fotótúránknak. 

Egy évvel később ismét 

Romániában jártunk, 

Verespatakon a  tiszai 

ciánszennyeződésről 

elhíresült városkában, 

ahol a  „környezetvé-

delem” kifejezést, igen 

csak kevésbé ismerik. 

De ez már egy másik 

történet.

 Holop Ferenc

Az útszéli fasor

Forró Imi a riportalany
Egy jó fotóért mire vagyunk képesek

A parancsolgató juhász 

A Whirlpool elődje

Az esti kultúrműsor
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Már hagyománnyá vált, hogy a  naszvadi Szabadidőközpont gaz-

dag nyári táborozási lehetőséget kínál a  vakációt aktívan, hasznosan és 

élménydúsan eltölteni kívánó diákoknak, fi ataloknak.

Az idei év nyara az „őrizzük meg a nyaralás és táborozás hangulatát” 

mottó alatt valósult meg az intézmény szakdolgozóinak felügyelete és 

vezetése alatt. Alföldi Károly igazgató és Kürti Andrea, Töltésy Erzsébet, 

Molnár Attila pedagógusok mindent elkövettek, 

hogy a  résztvevők élvezhessék a  nyarat, nyári 

hobbijaikkal foglalkozhassanak, új tapasztala-

tokat szerezhessenek és számos új élményben 

legyen részük. Egészséges kellemes környezet-

ben éljék át a  nyara-

lás, üdülés, táborozás 

idejét, új erőt gyűjtve 

a nemsokára kezdődő 

tanévre. Mindent megbeszélve, eltervezve, bebiztosítva vágtak neki a tá-

boroknak. Gazdag nyár várt a naszvadi gyermekekre, fi atalokra. Levezető 

formában folytatódtak a kézilabda-, a karate-, a foci- és a birkózóedzések.

Július 2-től nappali tábor és egy 

nagyon érdekes, új ismeretterjesztő 

kirándulás várt a 40 fős csapatra.

Július 11-én buszkiránduláson 

vett részt a  csoport Budapesten, 

ahol meglátogatták a  Liszt Ferenc 

Repülőteret, annak olyan részeit, 

amit az egyszerű utazó nem gyak-

ran látogathat meg. A  nap végére 

lenyűgöző élményekkel tért haza 

mindenki.

Július 14-től újabb egyhetes nap-

pali tábor és újabb élménydús buda-

pesti kirándulás várta a szünidőző-

ket. A  Csodák Palotája megint nem 

okozott csalódást, 

minden kiránduló 

nagyon jól érezte ma-

gát.

A  nappali táborok 

programjai változa-

tosak és érdekesek voltak – strandolás az ér-

sekújvári strandon, kerékpártúra a Pelle-tóhoz, 

horgászat, tábortűz, kézműves foglalkozások és 

még sorolhatnánk.

A helyi horgásztársasággal közösen társszer-

vezőként halásztábort szerveztünk július 24-től 

július 27-ig.

Július 28-tól negyven tíz és tizennyolc év kö-

zötti résztvevő egy hétre a siófoki gyermek- és 

ifj úsági táborban nyaralt. Megint minden összejött, nagyon jól éreztük 

magunkat.

Július 28-tól a diákfocisták összpontosítással egybekötött táborozáson 

vettek részt a pati fürdő területén. Számukra már elkezdődött a felkészü-

lés, hiszen lassan kezdődik a bajnokság. A kézilabdásaink a gútai tornára, 

egy magyarországi tornára és szintén a bajnokságra készülnek. A karaté-

sok és a birkózók is folytatják az edzést.

A  nyárra a  tartalmas, igényes, szórakoztató tevékenység és rendez-

vények voltak a  jellemzők. A  naszvadi Szabadidőközpont próbált olyan 

programokat szervezni, melyek mindenki megelégedésére szolgáltak. 

Köszönet a  dolgozóknak, 

a  programokon résztvevőknek, 

és reméljük, hogy nem feledik 

a helyszíneket, a nagyvárosokat, 

a közös kirándulásokat, a kem-

pingeket, vízpartot és a strando-

kat. A  nyári programokkal lett 

teljes a szabadidőközpont mun-

kája, és eredményesen zárjuk mi 

is a 2013/2014-es tanévet.

 

-Szabadidőközpont-

Augusztus 5-én a helyi nyugdíjasklub tagjai Dudák Ferenc vezeté-

sével kiruccantak megcsodálni Selmecbánya és környéke szépségeit.

Elsőként a Szent Antal kastélymúzeum patinás épületét tekinthet-

tük meg, aminek különlegessége, hogy a  naptári év szerint épült - 

1 kút (1 év), 52 szoba (52 hét), 365 ablak (365 nap).

A kirándulás következő állomására, a selmecbányai skanzenbe Ka-

tika kísért el, ahol a bányából felhozott köveket, régi bányagépeket és 

a korabeli tűzoltótechnikát néztük meg.

Utunkat folytatva megnéztük az Új Várat (Nový Zámok), ahonnan 

a csodás selmecbányai panoráma tárult elénk. Tizenöt bátor résztvevő 

Milan bányász vezetésével elindult a „bányatúrára” a Glanzenberg bá-

nyába, ahol 30 méterre a föld alá ereszkedtünk. A bánya legnagyobb 

érdekessége, hogy a metszete olyan, akár az ementáli sajté, 12 ezer mé-

ternyi folyosó szeli át.

Azok, akik nem jöttek le a bányába, megcsodálhatták az újjáépült 

várost és a  Szent Katalin templomot. Utolsó megállónk Počúvadlo 

volt, ahol a zuhogó eső ellenére sem hagyott alább a jókedv. Rövid pi-

henő után bár fáradtan, de élményekkel gazdagon indultunk hazafelé.

Megtiszteltetés és öröm számomra, hogy részt vehettem ezen a ki-

ránduláson a kedves nyugdíjasokkal, köszönöm.

 Árgyusi Zsanett

Selmecbánya nyugdíjas szemmelSelmecbánya nyugdíjas szemmel

Sikeres nyári táborokSikeres nyári táborok
190 fő táborozott a szabadidőközponttal, az edzéseken és a felkészüléseken hatvanan vettek részt
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Hirdetés – Inzercia
Výučba angličtiny, tlmočnícka a preklada-
teľská činnosť, kurzy pre žiakov základných 
a stredných škôl, príprava na maturitu a 
štátne jazykové skúšky, konverzačné kurzy 
pre dospelých, príprava na pracovné poho-
vory, fi remná výučba - obchodná angličtina. 
Termín: do 3. septembra. Info: 0949 537 196, 
kelga13@hotmail.com
Angol nyelvtanfolyamok, fordítás és tol-
mácsolás, nyelvtanfolyamok alap- és közép-
iskolások számára, felkészítés érettségire és 
államvizsgára, beszédközpontú, társalgási 
nyelvtanfolyamok, állásinterjúra felkészítő 
nyelvtanfolyamok, céges tanfolyamok - ál-
talános és üzleti angol. Határidő: szeptem-
ber 3. Infó: 0949 537 196, kelga13@hotmail.
com.



Nesvadcký Cval 2014Nesvadcký Cval 2014
Srdečne vás pozývame 

20. septembra od 10,30 hod. 
na cestu k štrkovisku - Ranč KePaso, 

kde sa uskutoční 
Nesvadský Cval 2014.


Naszvadi Naszvadi 

Vágta 2014Vágta 2014
Szeretettel meghívjuk önöket 

2014. szeptember 20-án 10,30 órától 
a kavicsoshoz vezető útra - 

KePaso Rancs, ahol megrendezésre 
kerül a Naszvadi Vágta 2014.
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ÚJSZÜLÖTTEK – 
VITAJTE MEDZI NAMI

Szlávik Bella,  Szőke Ella



HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK – 
SĽÚBILI SI VERNOSŤ

 Viktor Mogyorósi   –  Xénia Klihová

 Viliam Žigo  –  Lucia Asztalosová 



HALÁLOZÁS – 
OPUSTILI NÁS

Bazsó Boldizsár (67), 

Blaskovics Júlia, szül. Kelemen (88)

Társasági rovat – 
Spoločenská rubrika

Piatok, 12. 9. 2014 - Péntek, 2014. 9. 12.Piatok, 12. 9. 2014 - Péntek, 2014. 9. 12.
8.30 hod./ó  Bežecké preteky pre deti 

(centrum obce)

  Futóerseny gyermekeknek 

(faluközpont)

15.00 hod./ó  Stretnutie bývalých žiakov ZŠ 

s vyučovacím jazykom 

maďarským pri príležitosti 65. 

výročia znovuotvorenia školy 

(aula ZŠ Nesvady)

  A naszvadi Alapiskola volt 

diákjainak találkozója a magyar 

tannyelvű iskola újraindításá-

nak 65. évfordulója alkalmából 

(iskola díszterme)

17.00 hod./ó  Kladenie vencov k Pamätníku 

Nesvadčanov

  Koszorúzás a Naszvadiak 

Emlékművénél

18.00 hod./ó  Slávnostné zasadnutie 

obecného zastupiteľstva

 Ünnepi önkormányzati ülés

  (Priamy prenos NTV - Az NTV 

élő közvetítése)

20.00 hod./ó  Disco - DJ Sipi 

(nádvorie kultúrneho domu - 

kultúrház udvara)

Sobota, 13. 9. 2014 - Szombat, 2014. 9.13.Sobota, 13. 9. 2014 - Szombat, 2014. 9.13.
8.00 hod./ó Nesvadské trhy a hody

 Naszvadi búcsú és vásár

9.30 hod./ó  Výstava starých motocyklov 

(nádvorie kultúrneho domu)

  Veterán motorbiciklik kiállítása 

(kultúrház udvara)

10.00 hod./ó  Vernisáž IV. fotosúťaže 

Nesvadčanov 

(Štúdio galéria kult. dom)

  Naszvadiak IV. fotóversenyének 

megnyitója 

(a kultúrház Stúdiógalériája)

12.00 hod./ó  Súťaž vo varení a o najkrajšie 

miesto varenia, 

Ukážka prípravy štrúdle 

(nádvorie kultúrneho domu)

  Főzőverseny és verseny a  leg-

szebb főzőhelyért, Rétes készí-

tés bemutató (kultúrház udvara)

14.00 hod./ó   Fotopiknik 

(foto výstava na námestí)

  Fotópiknik (fotókiállítás a főtéren)

15.00 hod./ó  Zábavné programy skupina 

Eminent (SK) (javisko pred 

obecným úradom)

  Szórakoztató műsorok Eminent 

(SK) együttes (főtéri nagyszínpad)

16.00 hod./ó  Futbalový zápas: Starí páni 

Nesvady - Rém 

(futbalové ihrisko)

  Futballmérkőzés: Öregfi úk 

Naszvad - Rém (futballpálya)

16.30 hod./ó  Spievajúci kuchári 

(javisko pred obecným úradom)

  Éneklő Szakácsok (HU) 

(főtéri nagyszínpad)

18.30 hod./ó  Vyhodnotenie súťaže vo varení 

a o najkrajšie miesto varenia 

(nádvorie kultúrneho domu)

  A főzőverseny és a legszebb 

főzőhely kiértékelése 

(kultúrház udvara)

19.30 hod./ó  Ľudová veselica 

(nádvorie kultúrneho domu)

  Népmulatság (kultúrház udvara)

19.30 hod./ó Ľudová veselica (tržnica)

 Népmulatság (piactér)

Nedeľa, 14. 9. 2014 - Vasárnap, 2014. 9.14.Nedeľa, 14. 9. 2014 - Vasárnap, 2014. 9.14.
8.00 hod./ó  Nesvadské trhy a hody 

  Naszvadi búcsú és vásár

8.00 hod./ó  Cirkevné bohoslužby

  Vasárnapi istentiszteletek

14.30 hod./ó  Jazda na koni (nádvorie 

kultúrneho domu)

  Lovaglás (kultúrház udvara)

15.00 hod./ó  Slávnostný galaprogram 

  (javisko pred obecným úradom)

  Ünnepi gálaműsor 

(főtéri nagyszínpad) 

  Tanečná show - Tánc show; 

4 for dance; citarová skupina 

Viza citerazenekar; folklórny 

súbor Radosť folklórcsoport

15.00 hod./ó  Majstrovský futbalový zápas 

(futbalové ihrisko)

  Bajnoki labdarúgó mérkőzés 

(futballpálya)

17.00 hod./ó  Majstrovský hádzanársky zápas 

(športová hala)

  Bajnoki kézilabdamérkőzés 

(sportcsarnok)

Sprievodné podujatia Nesvadských dní: 

medzinárodná výstava v klube Csemadok, 

otvorené počas Nesvadských dní

A Naszvadi Napok kísérő rendezvényei: 

nemzetközi kiállítás a Csemadok klubban, 

nyitva a Naszvadi Napok alatt

Jazda na koni - lovaglás, 

tvorivá dielňa - alkotóműhely, 

vzdušný hrad - ugrálóvár

Program Nesvadských dní 2014
A Naszvadi Napok 2014 programja


