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A testület
20. üléséről

Z 20. zasadnutia
zastupiteľstva

A naszvadi képviselő-testület rendes májusi ülésére 26-án került sor. A tizenegy képviselő (Dobosi Róbert hiányzott) először
a költségvetés negyedéves számait tekintette át. Amint a polgármester megjegyezte, az év első hónapjaiban 30 ezer euróval magasabb adóhányad érkezett a község számlájára, mint a tavalyi év
ugyanazon időszakában.
A testület ezután új rendeletet szavazott meg a hulladékgazdálkodásról, amit a vonatkozó törvény módosítása tett szükségessé.
A július 1-től hatályos 3/2016 számú rendelet értelmében a szemétgyűjtés egyes feladatait egy erre szakosodott cég veszi át a falutól. A tervezettel kapcsolatban Ladislav Sárai, Miškovič György és
Martin Lešš tett fel kérdést, illetve mondott véleményt.
A továbbiakban a képviselők újabb öt évre meghosszabbították
Štefan Farár Üzletsor 7. alatt bérelt bolthelyiségének szerződését és
a Pavol Kováč-Jarmila Kováčová házaspár részére 3 650 eurós áron
jóváhagyták egy, az ingatlanukkal szomszédos 335 m2 területű parcella eladását.
A következő határozat az ipari zónában kijelölt két új parcella
értékesítéséről szólt. Ezek eladására, akárcsak az előző esetekben,
versenyt ír ki az önkormányzat úgy, hogy a legalacsonyabb ajánlat
6,74 euró lehet a telkek egy négyzetméteréért. A határozat tartalmazza a leendő előszerződés szövegét is.
A következő napirendi pont az iskola új kerítésének ügye volt.
A képviselők a februári helyszíni szemlén kaptak tájékoztatást arról, hogy kívánatos lenne a Tulipán utca portáit az iskolai sportpályától elválasztó 120 méter hosszú drótkerítés helyére tömör kerítést építeni. A beterjesztett kalkulációt, amely kb. 8 400 eurós költséggel és augusztus végi határidővel számol, a képviselők ellenvetés nélkül elfogadták.
Egy költségvetési kiigazítást követően a Zsoldosárokban tavaszszal megkezdett telekcserék lezárása volt napirenden. Az önkormányzat az akkor megvásárolt két parcellát most Dudák Ferenccel
cserélte el, hogy átjárót nyithasson a Gesztenyesor utcából a beljebb fekvő telkek felé. A testület egyhangú igennel szavazott a cseréről.
Az ülés végén még egy jelentős kérdést kellett megtárgyalniuk
a képviselőknek, a fürdőkomplexum üdülőtelkeinek értékesítését.
A községháza két részből álló előterjesztéséhez (az értékesítés feltételei és az adásvételi szerződés mintája) először Takács Zoltán
mondta el a pénzügyi bizottság javaslatait. Utána Miškovič György
kért szót, aki az építésügyi bizottság nevében – egyebek mellett –
ugyancsak előszerződés aláírását indítványozta a telektulajdonosokkal. A vitában Ladislav Sárai, Martin Lešš és Becse Ottó szólaltak még fel. Az elfogadott határozatba bekerült az építésügyi bizottság által javasolt, az épületekre és kerítésre megszabott magassági korlátozás és a telkek egységára is. Az egységár megállapításánál a hivatalos értékbecslésből indult ki a testület és előzetesen
a pénzügyi bizottság javaslatában szereplő 40 eurós négyzetméterárat fogadta el a versenykiírásban lefektetett induló vételárnak.
A verseny időpontjáról később döntenek a képviselők.
A tanácskozás végén Ladislav Sárai (hol tart a fürdő tetőszerkezetének építése?), Becse Ottó (a falu központjában lakók viszonya
a Tűzvirág fesztiválhoz), Haris Zoltán (optikai kábel lefektetésének
lehetősége a csatornahálózat építése során), Tóth Mária (hibabejelentés), Pataky Erzsébet (a Komenský utca meghatározott szakaszának rendbehozása) intézett kérdést vagy kérést Haris József polgármesterhez. Az ülés 19 óra 40 perckor ért véget.
Takács Zoltán

Riadne májové zasadnutie nesvadského obecného zastupiteľstva
sa konalo 26. mája. Jedenásť poslancov (nezúčastnil sa Róbert Dobosi) si na úvod prezrelo štvrťročné čísla obecného rozpočtu. Ako
uviedol starosta, v prvých mesiacoch roka príjmy obce z podielových daní boli o 30-tisíc eur vyššie ako v rovnakom období minulého roka.
Zastupiteľstvo potom odhlasovalo nové všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi z dôvodu zmeny
príslušného zákona. V zmysle nariadenia č. 3/2016, ktoré bude
účinné od 1. júla, niektoré úlohy súvisiace so zberom odpadu preberie špecializovaná firma. V diskusii k návrhu nariadenia vystúpili s otázkami a názormi Ladislav Sárai, Juraj Miškovič a Martin
Lešš.
V ďalšom priebehu poslanci predĺžili na ďalších päť rokov zmluvu o prenájme predajne na Obchodnej ulici 7 nededskému podnikateľovi Štefanovi Farárovi a pre Pavla a Jarmilu Kováčovcov
schválili predaj pozemku s výmerou 335 m2 pri ich rodinnom
dome za cenu 3 650 eur.
Obsahom nasledujúceho uznesenia bol predaj dvoch novovyznačených parciel v priemyselnej zóne. Na predaj, podobne ako
v predchádzajúcich prípadoch, bude vypísaná verejná obchodná
súťaž s najnižšou možnou ponukou 6,74 eura za jeden štvorcový
meter. Súčasťou uznesenia je aj text zmluvy o budúcej zmluve.
Ďalším bodom rokovania bola otázka nového oplotenia školského areálu. Poslanci boli počas februárovej obhliadky miesta informovaní, že by bolo žiaduce nahradiť 120 metrov dlhý drôtený plot
oddeľujúci záhrady na Tulipánovej ulici od školského ihriska pevným oplotením. Predloženú kalkuláciu, ktorá počíta s nákladmi vo
výške 8 400 eur a vyhotovením do konca augusta, schválili poslanci bez námietok.
Po rozpočtovom opatrení č. 3 bolo na programe ukončenie na
jar začatých úprav vlastníctva k pozemkom v časti Zsoldosárok.
Samospráva vtedy kúpila dve parcely, ktoré teraz vymenila s Františkom Dudákom, aby tak vytvorila priechod z Gaštanového radu
k pozemkom ležiacim ďalej od cesty. Zastupiteľstvo odhlasovalo
zámenu jednohlasne.
Na konci zasadnutia museli poslanci rozhodnúť v ešte jednej dôležitej veci – o podmienkach predaja rekreačných pozemkov v areáli kúpeľov. K návrhu obecného úradu pozostávajúceho z dvoch
častí (podmienky verejnej obchodnej súťaže a návrh kúpnej zmluvy) odzneli najskôr pripomienky finančnej komisie od Zoltán Takácsa. Po ňom požiadal o slovo Juraj Miškovič, ktorý v mene stavebnej komisie tiež navrhol – okrem iných – uzavretie zmluvy
o budúcej zmluve s vlastníkmi pozemkov. K téme vystúpili aj Ladislav Sárai, Ottó Becse a Martin Lešš. Prijaté uznesenie obsahuje okrem komisiou navrhnutého výškového obmedzenia stavieb
a oplotenia aj jednotkovú cenu parciel. Pri jej určovaní vychádzalo plénum zo znaleckého posudku a do súťaže predbežne stanovilo cenu 40 eur za štvorcový meter ako minimálnu východiskovú cenu. Termín verejnej obchodnej súťaže určia poslanci neskôr.
Na konci rokovania interpelovali starostu Jozefa Harisa svojimi
otázkami a žiadosťami Ladislav Sárai (zaujímal sa, ako pokročila stavba strechy kúpeľného areálu), Ottó Becse (vzťah obyvateľov
v centre obce k festivalu Tűzvirág), Zoltán Haris (možnosť položenia optického kábla pri výstavbe kanalizácie), Mária Tóthová (porucha verejného rozhlasu) a Alžbeta Patakyová (úprava určitého
úseku Komenského ulice.) Zasadnutie sa skončilo o 19.40 hodine.
Zoltán Takács
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B. Szabó Péter:

LEV ÉL HAZA

M

ióta elhagytam szülőföldem,
foglalkoztat, sőt kísért a kérdés: helyes volt-e a szabadságba történt menekülésem, vagy inkább
nekem is, mint megannyi barátomnak és
harcostársamnak, a szülőföldön maradást
és helytállást kellett volna választanom?
A rendszerváltás első két esztendejében elszánt szándékom volt a hazatelepülés. Családom nem követett, így maradt továbbra
is az emigráció. Most már közel ötven esztendő – felnőtt fejjel megélt emigráció – egy
emberöltő, melynek élményvilágából és tapasztalataiból sok tanulságot és következtetést lehet levonni.
A nap, amikor elhagytam Anyámat, még
ma is emlékezetes. Ültünk a kis szobában és
hallgattunk, de ez a hallgatás is harangszó
volt. Az órára pillantva vettem észre, hogy
indulnom kell a vonatra. Felálltam. Anyám
is, aki faggatott, hogy miért vagyok ily szótlan. Ebben a pillanatban elöntött a félelem
és mindent, amit előkészítettem, a legszívesebben visszacsináltam volna. „Ne féljen,
csak két hétre távozok el külföldre, rövidesen visszajövök.” „Nem jössz Te vissza, Fiam,
mert politizáltál és Neked innét menned kell.
Me-ne-kül-nöd!” Ekkor elcsuklott a hangja
és sírva borult le mindkét térdére. Átkarolta lábszáraim és zokogott. „Hát olyan rossz
anyád voltam én néked, hogy most elhagysz?
Egyedül maradok, betegen.” „Mennem kell,
indul a vonatom. Esik az eső, tovább tart gyalog megtennem a csúszós, sáros utat.” „Elkísérlek egy darabon, Fiam,” mondta törékeny
hangján, s mint aki szégyellte, hogy könnyeket hullajtott felnőtt gyermeke ilyetén le- és
elválása miatt, letörölte könnyeit és feltette
fekete berliner kendőjét őszülő fejére. „Indulhatunk,” – mondta. „Nézd meg jól ezt
a kis házat és ezt a szobát, itt születtél, ezen
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az ágyon hoztalak a világra. Itt fürösztöttelek és szoptattalak több mint két esztendeig.
Itt térdeltettelek babszemre és kukoricaszemre, amikor rossz voltál és dacoltál velem. De
itt hullajtottam könnyeim is fekete hajadra,
amikor fürdetés után fésülgettelek és mindig
azt kérdeztem: mikor lesz ebből a csöppségből
ember és milyen? Ez a szerény tanyasi hajlék
volt az otthonod és a Hazád. Itt nem csapott
be senki, itt lakott veled az Isten is. Gondolj
vissza erre az otthonra, Rám és Reá is – az
Istenre, aki áldjon meg és vigyázzon reád,
amíg élsz. Én most már nem tudok mást, csak
imádkozni érted...”
Érdekes megélnünk, hogy kiszakadásunkkal a családi és nemzeti kötelékből a világ nagy emberi közösségébe kerülünk, ahol
egyrészt az azonos kultúrkör és vallás, másrészről pedig alkalmazkodási képességünk
lehetővé teszi számunkra a beilleszkedést és
ezáltal az egyéni érvényesülést is. Ugyanakkor a szabad és nyitott társadalmakban lehetőségünk adódott a közösségteremtésre és -építésre. Kialakíthattuk saját, nemzetmegtartó közösségeinket a világ számos
pontján, anélkül, hogy emiatt bárhol üldözésnek vagy megkülönböztetésnek lettünk
volna kitéve.
Elindultunk. Sírógörcsök szorították torkom, mellkasomba nem jött levegő, úgy
éreztem, megfulladok. Vagy két kilométert
mentünk együtt karon fogva, mint akit vezetnek az oltár elé, templomi esküvőre. Zuhogott az eső. „Tovább már nem kísérlek
Fiam, Isten véled és velem is. Talán még találkozunk. Lehet, hogy nem kellesz ott az idegenben senkinek és majd hazajösz. Bár így
lenne...” Megcsókoltam az esővízzel vegyült
könnyes arcát és mind a két kezét. Magamhoz szorítottam: „Én tudom, hogy kinek mit
köszönhetek, és kire kell felnéznem, ha példaképre lesz szükségem az életben. Köszönöm,
amit eddig kaptam, és az Isten áldja meg.”
Erre a pillanatra számtalanszor visszagondoltam későbbi életemben és az akkori érzések ma is szívem szorongatják, amikor
Anyám – ki azóta már örökre elhagyott –
eszembe jut.
...közel ötven esztendő – felnőtt fejjel
megélt emigráció – egy emberöltő. Június
23-án (ha megélem), betöltöm 70. évemet.
S nagyon remélem, nem veszi tolakodásnak a lap szerkesztősége, ha közlésre ajánlom fentebbi, Levél haza című, emlékező soraimat és Messiás című versemet.
B. Szabó Péter naszvadi születésű, a mindenkori
magyarság ügye iránt mélyen elkötelezett, Svájcban élő gépészmérnök. (A szerk. megjegyzése)

Messiás
Gyarló bűnösök vétkét lemosni
A Földre új világot hozni
Neked kell – Messiás
A Gőgöt és a Gazt lerombolni
Helyére igaz Istent hozni
Neked kell – Messiás
Hol vagy hát
Ki vagy Te Messiás
Ki mindent rombol
És mégis mindent ád
Hol vagy hát
Vajon most merre jársz
Kinek építesz új hazát
Gondolsz-e rám
Vagy számomra már
nincs kiút talán
Jöjj el
Siess hozzám
Mert erőm fogy
Végére jár
Összerogyni ha engedsz is
Fel is emelsz talán
Jöjj el siess ne késs hát
Légy a megmentőm
Messiás

ANNO...
* Szoborszentelés Naszvadon. Balha Elek
és Csuport Mária naszvadi házaspár 1 000
korona költségen egy szép Szentháromságszobrot állittatott fel a templom előtti téren.
A szobor-csoport anyaga vörös márvány,
ezüstszinezett, 1*20 m. magas és nyugszik
3*70 m. magas vörös márvány talpazaton,
melynek mélyedésébe a B. Sz. Mária szobrocskája van elhelyezve. E szobrot szentelte fel f. hó 14-én d.u. Seyler Károly, az
érsekujvári kerület esperese, a hivek részéről
fokozottabb hithűséget és bensőbb összetartást sürgető szent beszéd után, Tonhaiser
Mihály imelyi és Gaal István helybeli plébános segédletével a nagy népsokaság jelenlétében. Isten árassza minden kegyelem-áldását a nemesszivü ünnepkészitő házaspárra és Naszvad községre.
(Esztergom, 1908. június 28.)
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Naszvadi Képzőművészeti Szabadiskola – hetedszer
Közhelynek tűnhet, mert bizonyára az is, ám az efajta összegzéseknél tudatosítja az
ember, hogy szinte észrevétlenül követi egyik évet a másik, hogy könyörtelenül „szalad az idő”. Mintha tegnap történt volna, hogy egy nagyot gondolva (és akkor még kicsit tán álmodva) megrendeztük a Tűzvirág Nemzetközi Zománcművészeti Seregszemle első évfolyamát, s rá egy évre, azzal párhuzamosan, a Naszvadi Képzőművészeti Szabadiskola első évfolyamát. S néhány hete pedig már annak hetedik évfolyamát zártuk!
Az azóta eltelt időben Európa számos országa mintegy kettőszáz zománcművészének alkotásaival találkozhattunk az évenkénti, versenyszerűen meghirdetett seregszemléken, s nagyjából ennyire tehető azon alkotóknak (a képzőművészet számos műfaját
képviselve) a száma is, akik az elmúlt hét esztendőben a Szabadiskola egyes évfolyamai
során megfordultak nálunk. Természetesen voltak ebben az időszakban gazdagabb éveink és szűkösebb esztendőink is. Ez utóbbi jelző főleg az utóbbi két esztendőre vonatkoztatható, amikor is mindennemű jelentősebb anyagi támogatás híján egyrészt kénytelek voltunk lemondani a versenyszerű zománcművészeti seregszemle (és az azt kísérő, megszokott kiállítások) megrendezéséről, a szabadiskolai részvételt pedig (az addigi térítésmentes részvétel után) kénytelenek voltunk önköltségessé tenni. Őszinte leszek: féltem, féltünk ettől a kényszerű, ám a rendezvény továbbéltetése szempontjából
elkerülhetetlen lépéstől! Hál’ Istennek, ebbéli félelmeink nem igazolódtak be. Igaz, az
előzőekhez viszonyítva elmaradtak néhányan, de a gerince, a zöme a Naszvadot már
kicsit magáénak valló alkotó társaságnak kitartott és továbbra is kitart a rendezvény
mellett. Érzik, megértették, hogy sokkal többről van itt szó, mint egy minimális (a teljes ellátást esetenként teljesen nem is fedező) önköltségi hozzájárulásról. Köszönet érte
mindannyiuknak, mert ők azok, akik nagyrészt éltetik, s továbbéltetik a rendezvényt!
Rátérve az idei, hetedik évfolyam rövid értékelésére, először is a résztvevőket (a rendezvény továbbéltetőit) illendő felsorolni: Ana Andras Barcelonából, Balogh Orsolya Naszvadról, Jarmila Bathóová Komáromból, Katarína Bencová és Elena
Bencová Modráról, Birkuš Jozef Naszvadról, Boros György és Boros Mária Szabadkáról, Czafrangó Sylvia Komáromból, Emma Černá Prágából, Déži Gyula Naszvadról,
Gyergyádesz László Kecskemétről, Kováčová Zdenka Naszvadról, Peltznerová Vlasta
Malackyból, R. Török Mária Budapestről, Rácz Ernő Szeghalomról, Serbáková Magda Ógyalláról, Studničková Jana Prágából, Szabó Veronika Naszvadról, Tóth Szvetlána
Budapestről, Török Ibolya Vecsésről, Turi Endre Kecskemétről, Radka Urbanová Prágából, Anastasia Vdovkina Kolozsvárról, Zsapka Katalin és Zsapka Mária Ógyalláról,
valamint a Schola Privata Gutaiensis öt képzőművész-növendéke, Vass Andrea szakoktató vezetésével. A bátorkeszi Farkas Katalin betegség, a kamocsai Baráth Ilona családi okok miatt volt kénytelen távolmaradni, ám többszöri látogatásuk is igazolja, hogy
mindvégig együtt éltek a rendezvénnyel.
Jó, alkotó és baráti hangulatban telt el a Szabadiskola tíz napja. Hárman a résztvevők
közül, Katka Bencová, Jana Studničková és Török Ibolya ebben az esztendőben ünnepelték kerek, vagy félkerek életjubileumukat, a társaság egy-egy szál rózsával, illetve egy
közös kocintással ünnepelt velük.
Amikor annak idején a Szabadiskola gondolata felvetődött bennem, a magyar képzőművészetben nagy hagyományokra visszatekintő képzőművészeti szabadiskolák három, talán legfontosabb alapgondolatát tartottam fontosnak: az együttalkotók kölcsönös egymásrahatása, a környezet hatása az itt alkotókra, harmadsorban pedig mindezek viszonthatása a Szabadiskolának otthont biztosító környezetre. Az elmúlt hét évfolyam tapasztalataiból kiindulva, azt hiszem, e legutóbbi igényli majd a leghosszabb időt!
Németh Gyula, a Szabadiskola igazgatója
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Pre dušu

Byť či nebyť – poctivý

Jeden príbeh hovorí o cisárovi, ktorý si
uvedomoval, že mu roky pribúdajú a že si
musí nájsť nástupcu. Zavolal teda do paláca všetkých mladých ľudí a riekol im: „Nastal
čas, aby som odstúpil a vybral nového vládcu.
Rozhodol som sa pre jedného z vás.” Mládenci boli šokovaní. Cisár však pokračoval: „Každému dám dnes semienko. Chcem, aby ste šli
domov, zasadili ho, polievali a presne o rok sa
sem vrátili s tým, čo ste vypestovali. Posúdim
rastlinky, ktoré mi prinesiete a určím spomedzi vás nového vládcu našej ríše.”
Medzi mládencami bol aj chlapec menom
Ling, ktorý tiež dostal semienko. Vrátil sa domov, zasadil ho a starostlivo polieval. Každý
deň pozoroval, či ešte neklíči. No stále nič. Kamaráti sa už chválili svojimi rastlinkami, ale
Ling nič nemal. Trápilo ho to, ale dúfal, že aj
jeho semienko raz vyklíči.
Rok uplynul. Všetci mládenci priniesli cisárovi ukázať, čo vypestovali. Ling sa však cítil
zle, dokonca ho rozbolelo aj brucho, lebo do
paláca kráčal s prázdnou nádobou. Keď tam
prišiel, čudoval sa, aké rôzne rastliny chlapcom narástli. Cisár vstúpil, všetkých pozdravil
a skúmavo prezrel, čo vypestovali. Ling sa snažil ukryť niekde vzadu. „Aké krásne kvety vám
vyrástli,” poznamenal panovník. V tej chvíli
zbadal Linga s prázdnym kvetináčom. Ihneď
prikázal svojim strážcom, aby ho priviedli dopredu. Ling sa od strachu až triasol. Bál sa, že
ho popravia. Keď stál pred cisárom, ten mu
položil otázku: „Ako sa voláš?” „Ling,” odvetil a na to sa všetci rozosmiali. Cisár požiadal
mládencov, aby sa utíšili. Pozrel na Linga a vyhlásil: „Hľa, váš nový vládca. Volá sa Ling.”
Potom riekol: „Pred rokom som dal každému
z vás jedno semienko. Povedal som vám, aby
ste ho zasadili, polievali a o rok sa ku mne vrátili. Dal som vám však uvarené semienka, ktoré nikdy nevyklíčia. Vy všetci, okrem Linga,
ste ma podviedli. On bol jediným, kto zostal

čestný a mal odvahu povedať pravdu.”
Žijeme vo svete, v ktorom k nám každý deň
dorazí príliv sloganov, ktoré hlásajú, že si „zaslúžime určité veci, že by sme ich mali dostať
hneď a veľmi ľahko.” Prečo sa na písomku učiť
tie strašné vzorce, keď si ich môžem napísať na
ťahák? Prečo cvičiť a držať hladovku, keď môžem schudnúť s pomocou tabletiek či nápojov? Prečo dodržiavať v podnikaní všetky pravidlá, keď môžem tu a tam niečo pozmeniť?
Ani si to nevšimneme a staneme sa morálne
lenivými ľuďmi.
Byť nepoctiví je totiž jednoduchšie. Niet
divu, že mnohí volia práve túto cestu. Ale nepoctivosť nám vlastne viac než čokoľvek iné
bráni v tom, aby sme sa stali takými ľuďmi,
akými môžeme a máme byť. Je to ako rakovina. Začína nenápadne, a pokiaľ si ju nevšimneme a nevykoreníme ju, nekontrolovateľne
sa rozšíri a napokon nás zničí. Jedna nepoctivosť totiž vedie k druhej. Človek málokedy
oklame alebo okradne len raz. Pokiaľ tým niečo získa, je v pokušení urobiť to znova a nepoctivosť sa stane jeho životným štýlom.
Žijeme teda v spoločnosti, v ktorej sme obklopení rôznymi druhmi nepoctivosti. Každý
deň skúšame, čo si ešte môžeme dovoliť. Tento prístup sa dokonca stal pre nás „športom”.
„Ísť cez mŕtvoly” považujeme za úspech, ktorým sa otvorene chválime. „Robí to každý,” je
heslom i ospravedlnením takéhoto správania,
ktoré je navyše podporované množstvom filmov a televíznych programov, v ktorých sa
podvody oslavujú. Doslova ich považujú za
umenie.
Biblia však hovorí: „Kto má prevrátené srdce, nenájde šťastie a kto má falošný jazyk, padne do nešťastia.” (Príslovia 17;20)
Biblia teda vyslovuje veľmi jednoduchú
pravdu: Nepoctivosť pôsobí vnútorný nepokoj, ktorý človeka pomaly, ale isto ničí a zožiera. A spôsobuje tiež neschopnosť nadväzovať

zdravé medziľudské vzťahy. Nepoctivosť sa totiž nedá úplne skryť. Klamstvo sa vždy nakoniec nejakým spôsobom prezradí. Výsledkom
je pokazená povesť a strata dôvery. Ak oklameme, ťažko nám nabudúce niekto bude veriť. A bez dôvery je dobrý vzťah nemysliteľný.
Je teda úplne jasné, že nepoctivosť skôr či neskôr zničí náš život.
Zároveň si však môžeme uvedomiť, čo sa
stane, keď sa o poctivosť budeme usilovať. Tu
je niekoľko dôvodov: Pokoj v duši. Charakter
a povesť. Vzťahy. Duševné i telesné zdravie...
Ostáva teda otázka: Prečo my, dnešní ľudia,
netúžime byť autentickí? Prečo nám nezáleží
na tom, aby sme boli skutočné osobnosti, ale
tie falošné, ktoré tak radi predstierame? Poctivosť je voľba.
Pokiaľ si ju zvolíme za spôsob života, pochopíme, čo znamená byť človekom pravdy.
Staneme sa tým, čím sme sa mali stať. Budeme v sebe mať niečo skutočne dobré a hodnotné, a začneme si samých seba vážiť. Poctivosť by v našom živote mala svietiť ako maják. A platí to pre všetky sféry: priateľstvo, rodinu, obchod, vzdelanie, prácu i cirkev. Keby
sme mali odvahu myslieť a konať čestne, určite by sa obyvateľom našej krajiny i tejto planéty žilo ľahšie. Určite by naše úsilie sprevádzalo
viac Božieho požehnania a určite by bolo medzi nami viac dôvery, porozumenia a pokoja.
A na záver uvediem citát hodný zamyslenia.
Doktor Thomas Homa poznamenal: „Existuje len jediný spôsob, ako si poradiť so životom,
a to nájsť onen súbor hodnôt, ktoré nepodliehajú módnym trendom, ktoré sa nikdy nezmenia a budú neustále rodiť ovocie v tom zmysle,
že nám aj uprostred veľmi neistého sveta prinesú pokoj, zdravie a istotu.” Biblia nám hovorí pravdu veľmi jasne. No voľba je na nás. Ako
sa rozhodneme? Byť či nebyť poctivým?
Mgr. Mária Popičová,
evanjelická farárka

Výlet do mesta kráľov a jedného draka
21. a 22. mája 2016 sme zorganizovali
2-dňový poznávací výlet do Poľska.
Odchádzali sme v sobotu veľmi skoro ráno.
Ako prvý v programe sme navštívili nemecký koncentračný tábor v Osvienčime (Auschwitz-Birkenau). Bol to najväčší vyhladzovací tábor počas II. svetovej vojny. Dnes je tu
múzeum, ktoré zanecháva v návštevníkoch
smutné pocity.
Popoludní sme sa ubytovali v Hoteli Doubletree by Hampton v Krakove. Po krátkom
oddychu v hoteli sme prešli autobusom do
starého mesta, kde sme si prezreli monumentálne námestie: Rynek Glowny, ktorý patrí
so svojimi rozmermi medzi najväčšie v Poľsku. Založené bolo v roku 1257 a aj keď bolo
mnoho budov prestavaných, zachovalo si
svoju historickú tvár. Tu sa nachádza Mari-
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ánsky kostol, ktorý je po Wawelskej katedrále druhým najvýznamnejším kostolom Krakova. Nestačili sme sa pokochať krásou starého mesta, bielych ﬁakrov a pouličných muzikantov... Večer sme sa vrátili do hotela veľmi unavení, ale mnohí si nenechali ujsť využiť wellnessovú zónu, kde sa mohli relaxovať
po dlhom dni.
Druhý deň po kráľovských raňajkách sme
sa presunuli na kráľovský hrad Wawel. Hrad
je symbolom Poľska a srdcom poľskej histórie. Ako posledná na zozname bola návšteva soľnej bane vo Wieliczke, ktorá je od
Krakova vzdialená 14 km. Baňa je typická
svojou výzdobou, ktorá je tvorená výhradne
zo soli. V podzemí sú veľké sály s krištáľovými lustrami, kaplnky so sochami a reliéfmi. Obrovské sály a pocit, že prechádzame

zemou na nás pôsobili úch
sa 200 m pod zemou,
úchvatne.
Vďaka i nášmu sprievodcovi sme sa veľa
dozvedeli o pamiatkach Krakova. Počasie
bolo také, aké sme si želali, slnečné a teplé.
A to všetko ešte spríjemnila veľmi dobrá nálada výbornej spoločnosti účastníkov tohto
výletu.
K.A.

Novum Naswod

Nesvadský spoločenský mesačník

Az utolsó szó jogán
Sokáig gondolkodtam, hogy is kellene kezdenem ezt a rövid elmélkedést a mi alapiskolás pályafutásunkról. Végül arra jutottam, hogy kilenc
évet nem lehet csak úgy, egy „oda illő“ mondattal elkezdeni. Itt érzésekről, kötődésekről van szó.
Emlékszem, mikor 2007-ben 15 rettegő elsős átlépte az addig ismeretlen iskolakaput, és az évnyitón összetalálkozott. A rettegő arcok fokozatosan vidámmá és örömtelivé alakultak az idő folyamán, ahogy megismertük egymást és összebarátkoztunk. Így kilencedikesekként gyakran
nevetve gondolunk vissza azokra az időkre, amikor még alsósokként az
volt a legnagyobb problémánk, hogy a napköziben mit fogunk az udvaron játszani, vagy hogy a kirándulásokkor ki kivel üljön a buszban. Habár, ha belegondolok, ez még számunkra idén is vita tárgyát képezte, hisz
nem kell ahhoz másodikosnak vagy harmadikosnak lenni, hogy a létező leggyerekesebb dolgokon veszekedj az osztálytársaiddal. Elég, ha kilencedikes vagy. Az osztálykirándulások és sítúrák is jó alkalmakat adtak
arra, hogy még jobban összekovácsolódjunk és alkalmazkodjunk egymáshoz. Na meg valljuk be, igencsak jó bulik voltak azok! Ez mellett sok megpróbáltatáson is átmentünk így közösen, főleg kilencedikben, sokszor ért
minket csalódás, de szerencsére öröm annál több.

Az évek folyamán nálunk is kialakult egy-két (na jó, legalább 100) olyan
kifejezés, amit csak a mi „népünk” ért. Például nálunk mindenki gond
nélkül megérti, ha épp Pötyi fotoszintetizál, vagy ha valaki elkiáltja magát, hogy: „Mi van, NEGATÍÍÍÍV? Na, igen, a „negatívság” így kilencedikre valóságos jelszó lett. Ha egy szóval kellene jellemeznem a társaságunkat, órákig törhetném a fejem, hisz nincs egyetlen olyan szó sem, ami mindenkire ugyanúgy passzolna. Hisz mind másmilyenek vagyunk, egy külön
egyéniség, s szerintem ez így is van rendben. Mi csupán „Az Osztály” vagyunk, vagy már lassan mondhatom: voltunk.
Köszönettel tartozunk tanárainknak, de főleg az osztályfőnökünknek,
Melinda tanító néninek, hogy a rengeteg tudás mellett valami mást is
adott nekünk (az évvégi nagy tepsi sütin kívül): ilyen például az elfogadás
és alázat, na meg a szeretet. Hiszen ezek nélkül az útravalók nélkül nem
is indulhatnánk el életünk következő hosszú állomására, a középiskolába. Remélem, szeptemberben (és még később is), mikor mi már nem leszünk itt, a tanárok és diákok is szeretettel gondolnak majd vissza ránk, és
nem felejtenek el bennünket. Ígérjük, mi sem felejtjük el Magukat/Titeket!
„Ilyenek voltunk, és marad egy jel, amit itt hagyunk, ha indulni kell!”
Pastorek Veronika, 9. osztály

Az irodalmi kör újra útra kelt
Június 5-én a Mécsvirág Irodalmi Kör tagjai a Csemadok előtt
gyülekeztek, hogy elinduljanak úti céljuk felé, Budapestre. Pontosabban a rákosfalvai katolikus templomba. Rákosfalva Budapest
XIV. kerületének egyik városrésze, a főváros pesti oldalán található.
Visegrádon kis pihenőt tartottunk, gyönyörködtünk a csodálatos
panorámában, a két gyermeket pedig az élménypark büvölte el.
Szerencsésen megérkeztünk Rákosfalvára, ahol kedvesen fogadtak bennünket. Részt vettünk a szentmisén, ahol nagy számban voltak fiatalok, nők és férfiak egyaránt. Majd mi következtünk. Mécs
László papköltő életét és verseit ismertettük, a visszajelzések alapján
sikeresen. Szabó Julcsi énekével és gyermeki bájával lopta be magát
a közönség szívébe.
Június 19-re egy újabb meghívást kaptunk, most Rákoscsabára.
Célunk: öregbíteni községünk jóhírét, valamint erősíteni az anyaországhoz való kötődésünket és a szomszédos országok magyar közösségeivel szoros kapcsolatot kialakítani.
O.K.

A naszvadi csalogány
Bizonyára sokunk számára ismerős a Fölszállott a páva népzenei és néptánc-tehetségkutató vetélkedő. Több évi
kihagyás
után
a magyar televízió négy éve tűzte újra műsorra, első két évben
a felnőtteké volt
a főszerep, tavaly
és idén viszont
a gyerekek szállhattak versenybe.
be Négy kategóriában mérhetik össze tudásukat az ügyesebbnél
ügy
ügyesebb
gyerekek, mégpedig táncos szólisták és párok, néptáncegyüttesek, hangszeres szólisták, zenekarok és énekesszólisták kategóriákban. Felső korhatár a 14 év, alsó korhatár nincs.
Az idei évben a területi előválogatók hét helyszínen zajlottak. Régiónk
tehetséges gyermekei június 10-én, a Zselízen megrendezett előváloga-

tón mutathatták meg tudásukat. Ide azok a tehetségek juthattak el, akik
a zsűrinek elküldött hang- és videófelvétel alapján túljutottak a rostán. Fele-fele arányban voltak a Magyarországról és Felvidékről érkező fellépők.
A Zselízen szereplő mind a 38 előadónak csak gratulálni lehet.
Legnagyobb örömünkre, a szólóének kategóriában már nekünk is volt
kiért izgulni... Falunk kis csalogánya, Szabó Julcsi is egyike volt a szereplőknek. Zoboraljai népdalcsokrot hallhattunk tőle, Zörög a kocsi... címmel. Julcsi hangjára már hat éves korában felfigyelt Nóra néni, a Pettyem
tánccsoportban. Első versenyére Slávik Szilvi tanító néni nevezte be, már
iskolásként. Négy éve Becse Szabó Ilona, bő egy éve pedig Korpás Éva
népdalénekes foglalkozik vele, aminek mostanra be is érett a gyümölcse.
Nem izgult, tiszta, csengő hangon énekelte el a népdalcsokrot. Merem állítani, hogy népviselete kimagaslott a mezőnyből, szülei Kolonból, egy hagyományőrző nénitől kérték kölcsön.
Julcsi a héttagú zsűri szívébe is belopta magát, hisz a maximum 70 pontból 67 pontot ért el, ezzel megnyerte a zselízi előválogató szólóének kategóriáját. Mire ez a cikk megjelenik, már ismert lesz a legjobb 12 előadó
névsora, akik bejutottak a tévében zajló elődöntőbe. Ha a tévében nem is
látjuk viszont Julcsit, az is óriási eredménynek számít, hogy ebben a régióban ő bizonyult a legjobb kis énekesnek, és kívánom, hogy legyen ez számára egy jó ugródeszka a további zenei pályafutásához!
Simonics Tímea
Fotó: dr. Malomsoki Nóra
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Naszvadi közéleti lap

Novum Naswod

Rejtőzködő értékeink nyomában
Ebben a tanévben a Kárpát-medence országos földrajzverseny témájának eleget téve rejtőzködő értékeink nyomába eredtünk. Nem is
gondolnánk, de mindig van mit felfedeznünk szűkebb és tágabb régiónkban. Tették ezt idén Pastorek Veronika 9., Asztalos András 7. és
Simonics Réka 6. osztályos tanulók.
Veronika egy Kürt melletti település – Cigléd szépségeit, emlékeit kutatta. Fáradságot nem kímélve, nagy lelkesedéssel utazott a helyszínre, járta be a környéket, hogy minél élethűbben tudjon beszélni a falu türténetéről, emlékhelyekről és legendákról. Kedves emlék
fűzi őt az ottani Szűz Mária-kápolnához és kúthoz, amely a környék
egyik legszebb búcsújáró kegyhelye. Munkájával egy fontos üzenetet
is közvetíteni szeretett volna: „Amíg lehet, őrizzük meg és vigyázzunk
a Ciglédhez hasonló természeti és kulturális értékekre, hiszen ezek
azok az igazi kincsek és örökségek, melyeket büszkeséggel telve adhatunk át az utókornak.”
Andris témája a Dunamenti-alföld homokbuckái – apró sivatagok
a kultúrtájban. Azért választotta a témát, mivel közel áll hozzá a természet, nagy állatbarát, és nem utolsósorban talán nem is mindenki számára ismert, hogy Naszvadon is van ilyen táj – homoki gyepek
a Kálvária és a Rókalyuk területén. Munkájával szerette volna felhívni a figyelmet, hogy ezen területek aktív védelemet igényelnek, hogy
fennmaradjanak, ezzel is színesítve a tájtípusok palettáját, a biológiai sokszínűséget. Ezen terület egyébként a Natura 2000 védett területek európai hálózatának a része, azaz az Európai Unió legszebb és legértékesebb természeti területeinek rendszerében található – olyan terület, amely nemcsak az adott országban, hanem európai, sőt világviszonylatban is jelentős.

Réka pedig anyukája szülőföldjére kalauzolta a közönséget és a zsűritagokat. Medvesalja vidékét mutatta be: a Medves-hegység tövében
fekvő településcsoportot, a Medves-fennsíkot, amely Közép-Európa
legnagyobb kiterjedésű bazaltplatója, Egyházasbástot – hivatalos nevén Újbástot. Ez utóbbihoz számos személyes emlék köti őt. Munkájában bemutatta azt is, hogy közös erővel az ottani fiatalok nagy lelkesedéssel próbálják fejleszteni a turizmust, ezzel is ápolva a hagyományokat. Szerinte példaértékű a kis közösség magyarsághoz kötődő értékeinek bemutatása, az ottaniak azon fáradozása, hogy fellendítsék a települést. Előadása végén pedig mindenkinek szeretettel ajánlotta a környék látványosságait. Szeretettel ajánlom ezt én is a kedves olvasóknak.
A verseny másik fordulójában egy igényes, 100 kérdésből álló tesztet oldottak meg a versenyzők. Ennek témája a magyar földrajzi felfedezők és világutazók voltak.
Ezek alapján elmodhatjuk, hogy egy fárasztó napon vannak túl a diákok. A június 2-án zajlott versenyen mindhárom versenyző sikeresen
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szerepelt, s közülük Veronika éppen hogy lecsúszott a dobogóról, és
a 4. helyen végzett. A tanulók véleménye, hogy megérte a sok munka,
tanulás, hiszen ezáltal is újabb ismeretekre tettek szert.
Számomra már csak az marad hátra, hogy ezúton is gratuláljak nekik, és további hasonló sikereket kívánjak. Csak így tovább!
Mgr. Miskolczi Melinda

Novum Naswod

Nesvadský spoločenský mesačník

Rendhagyó földrajzóra
Egy-egy földrész, ország, annak felszíne, földrajzi helyek, hegyek,
völgyek és katlanok, vízrajz, folyók, tavak, vízesések, éghajlat, lakosság, gazdaság... Felsorolni is sok, hogy mi mindent tanulnak meg a tanulók a földrajzórán. Természetesen ma már nemcsak a tankönyvből.
Rengeteg fotót nézünk meg egy-egy tanítási óra alatt, a feladatlapok
is interaktívak. Használjuk a térképet, az internetet, érdekes szakkönyveket. Továbbá a gyerekek sok szép prezentációt készítenek, kivetítés,
plakát, sőt háromdimenziós modellek formájában.
Van alkalom arra is, hogy egy-egy témát az órán dolgozzanak ki az
internet segítségével. Például képzeletbeli családtagjaik, barátaik számára megterveznek egy kirándulást teljes részleteiben: útvonal, útiköltség, szálláshely, ellátás és napi program, árak. Vagy egy konkrét
nemzeti parkról, természetvédelmi tájról, látnivalóról keresnek minél
több információt, ezt mutatják be osztálytársaiknak.
Egy szónak is száz a vége, a földrajzórán rengeteget utazunk.
Nemrég nagy meglepetést szerzett Bazsó Réka a nyolcadik osztályból. Szerette volna a házi feladatát apukája segítségével bemutatni, ugyanis általa személyes kötődése is van a témához. Svédországról és Norvégiáról hoztak beszámolót, sok fényképet. Öröm volt látni, hogy milyen szeretettel, egymásra figyelve, jól együttműködve adták elő a tananyagot, persze, teljesen más szemszögből, mint ahogy
az órákon megszoktuk. Saját élmények alapján sokkal hitelesebb a két
ország bemutatása. A diákok sokat kérdeztek, majd az előadás végén

ajándékul egy eredeti svéd édességet is megkóstolhattak. Az előadókat
nagy tapssal jutalmaztuk.
Köszönet a kellemesen és hasznosan eltöltött földrajzóráért Rékának és édesapjának, Bazsó Róbertnek!
Mgr. Miskolczi Melinda

Végre itt a nyár és meleg az idő
... úgyhogy ne felejtsünk el vizet inni!
A víz az élő szervezet alapja, nincs olyan élőlény a Földön, ami a vizet teljes mértékben nélkülözni tudná. Az emberi test tömegének több
mint a fele víz. Nem is gondolnánk, de a szervezetünk élelmiszer nélkül akár 4-6 hetet is kibír, de víz nélkül csak néhány napot. A vízfogyasztás mennyiségét az életkor, a testsúly, a fizikai igénybevétel és talán a legfontosabb, a hőmérséklet befolyásolják. Nagyon oda kell figyelni, hogy szervezetünk víz- és sóháztartása fel ne boruljon, és ezt
tudatos vízivással pótoljuk. Sajnos manapság a fiatalok rengeteg kólát és cukros üdítőt fogyasztanak, a tiszta vizet nem tartják fontosnak,
a csapvizet pedig nem isszák szívesen. Úgy gondolják, szomjúságuk
oltását egy pohár energiaital is megoldja.
Az alapiskolában nagy gondot fordítunk arra, hogy a gyerekek tudatos vízfogyasztókká váljanak, hogy időben megtanulják az egészséges táplálkozás alapjait, hogy a későbbiekben is az egészségmegőrző

magatartás legyen számukra a természetes. Az, hogy iskolánk tanulói,
pedagógusai bőséges mennyiségű friss, tiszta és egészséges vizet ihatnak, az immáron tíz éve üzemelő ballonos vízautomatának köszönhető. A vízadagoló segíti az egészségesebb folyadékfogyasztási szokások kialakítását, elsajátítását. Egy pohár tiszta víz már teljes felfrissülést biztosít a szünetben, és máris könnyebben mehet a tanulás, tanítás. A nyári tikkasztó napokon kígyózó sorban állnak a gyerekek,
hogy megtölthessék poharaikat. Igaz, kis kapacitású a vízadagolónk,
de az iskolánk szigorú kritériumainak megfelel! Az igazgatóság terveiben szerepel újabb automaták telepítése, ami az iskola költségvetésének plusz kiadását jelenti, viszont a tanulók számára plusz ingyenes juttatás, amely igazi felfrissülést hoz.
g
Dobosi Margit
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Na dvoch kolesách
Dňa 2. júna 2016 sme s našimi deťmi navštívili základnú školu s vyuč. jazykom slovenským na Komenského ulici, konkrétne
jej dopravné ihrisko. Iste si dáte otázku: „Čo tomuto celému predchádzalo...?” Dôvodom je, že ihrisko je už zastarané a je potrebné ho zmodernizovať. Zatiaľ sa podarilo obnoviť dopravné značky.
ZŠ slovenská v spolupráci s OZ „Malí bocianári” pri MŠ Hurbanova sa spojili a spolu vytvorili projekt pre Nadáciu Volkswagen Slovakia, kde získali finančné prostriedky na realizáciu renovácie dopravného ihriska.
Deti si na pôvodnom ihrisku vyskúšali jazdu na svojich dopravných prostriedkoch – bicykloch, kolobežkách a odrážadlách. Spoznávali dopravné značky, ktorými sa pri jazde riadili a snažili sa
dodržiavať pravú stranu pri jazde, čo sa im
vždy nepodarilo. Kto spravil chybu, tak bol
na ňu upozornený učiteľkami. Deti si vyskúšali svoje schopnosti priamo v teréne. Najviac sa im páčila značka STOP. Jazda detí
bola bezpečná a preto si z tejto akcie odniesli veľa pekných spomienok. Touto cestou ďakujeme Štefanovi Nagyovi, ktorý nám
pomohol dopravné prostriedky detí prepraviť na dopravné ihrisko, aj späť do MŠ, veď
kto by si trúfol ísť po ulici s toľkými dvojkolesovými „účastníkmi cestnej premávky”?
Dúfajme, že najbližšie už budeme jazdiť na
novom zmodernizovanom dopravnom ihrisku a bude fungovať aj signalizačné zariadenie...
MŠ Bocianiky

A barátság napja
is készíthették őket különféle anyagokból a kézműves sarokban.
A gyerekek szórakoztatásának és mozgásigényének kielégítésére két ugrálóvár állt rendelkezésre. Közben az arcfestésre várva megpihentek egy kicsit, hogy aztán újult erővel vessék magukat a közös játékba. A játékokat egy kis kultúra követte a hátsó udvaron kialakított rögtönzött színtéren, ahol a fák árnyékában hűsölve megtekinthették a Micimackó c. mesét az alapiskolás diákok előadásában. A közösen töltött délelőtt hamar véget ért, és valószínűleg mindenkinek kellemes szórakozást biztosított. Köszönet érte mindazoknak, akik munkájukkal és jelenlétükkel hozzájárultak, hogy megvalósulhasson.
Kisgólya Óvoda

Június 8-án a Kisgólya Ó
Óvoda udvarát mintegy 60 főnyi zsibongó gyereksereg töltötte
meg. A létszámnövekedés oka a Nagyigmándi
Kincseskert Óvoda nebulóinak látogatása volt,
akik az óvó nénik kíséretében érkeztek meghívásunkra, hogy együtt töltsenek velünk néhány
órát, ezzel is erősítve a két óvoda baráti kapcsolatát. A teraszon kiadós tízórai várta őket,
majd megtekintették az óvoda termeit, amit
rövid idő alatt birtokukba is vettek, felfedezve
az új környezetet és játékokat. Az udvarról távcsövek segítségével megfigyelhették a közelben
fészkelő gólyákat, majd a vállalkozó kedvűek el
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Társasági rovat –
Spoločenská rubrika
ÚJSZÜLÖTTEK –
VITAJTE MEDZI NAMI
Obranec Daniel, Dibúzová Zoe,
Lakatoš Dávid

-~O-~OLXV



352*5$029È3218.$0ĥ625$-È1/Ï

179SUHPLpUDVORYSURJUDPX
&\ULOD0HWRG0DWLFD
(]RWHULFNêIHVWLYDO
=iMD]G%XGDSHVW
179SUHPLpUDPDćDUHSUt]DVORYSURJUDPX
3UHGDMYRYHĐNHMViOH
-XELOHMQiYêVWDYD+HOHQ\=DFKDURYHM
=iMD]G%RMQLFH
179UHSUt]DVORYDPDćSURJUDPX
(]RWHULFNêIHVWLYDO
=iMD]G6LyIRN
=iMD]G'RPLFD
(]RWHULFNêIHVWLYDO
3UHGDMYRYHĐNHMViOH
179SULDP\SUHQRV]R]DVDGQXWLD2=
179UHSUt]DPDćDVORYSURJUDPX
=iMD]G6PHJ

179V]ORYiNQ\HOYĦPĦVRUD
&LULOOpV0HWyG0DWLFD
(]RWHULNXVIHV]WLYiO
.LUiQGXOiV%XGDSHVW
179PDJ\DUpVV]ORYiNQ\HOYĦPĦVRUD
9iViUDQDJ\WHUHPEHQ
=DFKDU,FXMXELOHXPLNLiOOtWiVD
.LUiQGXOiV%RMQLFH
179V]ORYiNpVPDJ\DUQ\HOYĦPĦVLVPpWOpVH
(]RWHULNXVIHV]WLYiO
.LUiQGXOiV6LyIRN
.LUiQGXOiV'RPLFD
(]RWHULNXVIHV]WLYiO
9iViUDQDJ\WHUHPEHQ
179N|]YHWtWpVD]|QNRUPiQ\]DWOpVpUĘO
179PDJ\DUpVV]ORYiNQ\HOYĦPĦVLVPpWOpVH
.LUiQGXOiV6PHJ

WHO IDFHERRNKPNPNV
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HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK –
SĽÚBILI SI VERNOSŤ
David Gonzalez Yebra – Jarmila Zsemberová


HALÁLOZÁS –
OPUSTILI NÁS
Mikle Ferenc (56), Kovács Miklós (73),
Kelemen Gyula (86), Barta Gyula (44)

Megemlékezés

„Búcsúztam volna tőletek,
de erőm nem engedett,
így búcsú nélkül szivetekben tovább élhetek...”

Fájó szívvel emlékezünk

Bazsó Rolandra
Családja

Pozvánka - Meghívó
ŠŠk CVČ FERPLAST NESVADY – IMEĽ

RETROHÁDZANÁ - 2016 RETROKÉZILABDA
Každého srdečne pozývame na turnaj
hádzanárok uplynulých 25 rokov
dňa 2. júla 2016 začiatkom o 9:00 hod.
Mindenkit tisztelettel meghívunk
az elmúlt 25 év kézilabdázóinak
tornájára 2016. július 2-án,
9:00 órai kezdettel.

Kiadja: Občianske združenie Nesvadčanov - Naszvadiak Polgári Egyesülete, Jánošík u. 19., 946 51 Naszvad. Felelős kiadó: Kelemen Zoltán, Főszerkesztő: Varga Ildikó, Szerkesztők: Dobosi Róbert, Kelemen Zoltán, Lestár Péter, Simonics Tibor, Takács Zoltán, Grafika, tördelés: r0by. / ISSN 1338-7977.
Engedélyszám: EV4445/11 - engedélyezte az SzK Kulturális Minisztériuma. IČO: 42205573 Elérhetőség: info@novumnaswod.sk
A lapban megjelent cikkek nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség véleményét.
Vydáva: Občianske združenie Nesvadčanov - Naszvadiak Polgári Egyesülete, Jánošíkova 19, 946 51 Nesvady. Za vydanie zodpovedá: Zoltán Kelemen,
Šéfredaktor: Ildikó Varga, Redaktori: Róbert Dobosi, Zoltán Kelemen, Péter Lestár, Tibor Simonics, Zoltán Takács, Grafika, zalamovanie: r0by.
ISSN 1338-7977. Vyd. Ministerstvo kultúry SR pod ev. č: EV4445/11. IČO: 42205573 Kontakt: info@novumnaswod.sk
Názory publikované v mesačníku nemusia byť totožné s názormi redakcie.

12

