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„Fogy a fény, fogy a nyár,
hideg szél fujdogál,
hideg szél, õszies...
Õsz, õsz ne siess! ”
(Heltai Jenõ: Õsz)
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A testület
36. üléséről

Z 36. zasadnutia
zastupiteľstva

Tizenegy napirendi pontja volt a szeptember 28-i ülésnek,
amelynek első részében a három önkormányzati fenntartású szervezet féléves tevékenységét értékelték és hagyták jóvá a képviselők.
A kisüzem áprilistól VPS Nesvady s.r.o. néven önálló kft.-ként és
kibővített tevékenységi körrel működik, ami nagyobb mozgásteret
biztosít neki, de továbbra is végez lakossági szolgáltatásokat, mindezt a községi költségvetésben elkülönített 150 ezer eurós keretből.
A művelődési ház évi költségvetése 84 ezer euró, ebből az idén
10 000 eurót kizárólag vendégműsorok, vendégművészek meghívására hagyott jóvá a plénum. A sportkomplexumnak 2017-ben
58 500 eurót folyósít az önkormányzat a szálloda, a sportcsarnok
és a két sportpálya fenntartására.
A folytatásban hosszú eszmecserét hozott a szabadidőközpont
további sorsára vonatkozó és rövid helyzetjelentéssel ellátott előterjesztés. Előbb Miškovič György vázolta a kialakult helyzetet, amire Haris József polgármester úgy válaszolt, az anyag mindent tartalmaz, nincs mit hozzátennie. Utána Ladislav Sárai kért
szót és az iskolai szakkörökről beszélt. A polgármester hozzászólása után ismét Miškovič György kapott szót (a községnek az ifjúság szabadidős elfoglaltságát illetően is vannak kötelezettségei),
akit Becse Ottó követett (szerinte a 15 évnél idősebb korosztálynak megvan a lehetősége értelmesen tölteni a szabadidejét, de nem
él vele), majd a polgármester beszélt a a sportegyesületek és a szabadidőközpont tevékenységének összemosódásáról. Martin Lešš
emlékeztetett arra, hogy az iskolai szakkörök látogatása korlátozott, egy gyerek legfeljebb három szakkörben dolgozhat, az iskolák
által feltüntetett erre vonatkozó számok pedig pontosak. Miškovič
György a polgármester egyik felvetésére úgy reagált: szívesen veszi, ha a központ megszüntetésével felszabaduló pénzösszeget az
önkormányzat a sportklubok között osztja szét. Molnár Zoltán
előbb megkérdezte, miért kérdőjelezzük meg éppen most az iskolai szakkörök működését, majd elmondta: bár olyan ellentétek
állnak fenn a község vezetése és a képviselők között, melyek mellett a szabadidőközpont valószínűleg sohasem fog rendesen működni, ő fontosnak tartja az intézményt, a 117 eddig bejelentkezett gyerek végső soron az iskolások egyharmadát jelenti. Haris József viszonválaszában kihangsúlyozta, ő nem ellensége az ifjúságnak, de a fenti számban 31 óvodáskorú is benne van, akiknek pedig ott nincs keresnivalójuk. Megint Ladislav Sárai beszélt, ezúttal
a gyerekek kirándultatásának lehetséges módjairól, végül Kelemen
András tette fel a kérdést, nincs-e lehetőség valamilyen középutas
megoldást találni a problémára? Végül ez történt: az eredeti határozati javaslat helyett úgy határozott a testület, hogy a megszűnés
alternatívája az intézmény tevékenységének iskolai hatáskörbe vonása lehet, a végső döntést pedig – a polgármester és az iskolák
tárgyalását követően – az októberi ülésre halasztja. Tíz képviselő
igennel, egy nemmel szavazott.
Még öt pont volt napirenden: újabb két nyaralótelket sikerült értékesíteni, egyúttal újabb pályázatot ír ki a község november 22-i határidővel; a Szent Hubert vadásztársaság bérbe kapta
a Sport utca 1. alatti ház hátsó traktusát; végül két pályázati felhívás ismertetése következett, az iskolai tornatermek teljes elektromos hálózatának felújítására, illetve egy utcaseprő kocsi beszerzésére nyújt be pályázatot a falu.
Takács Zoltán

Zasadnutie dňa 28. septembra malo na programe jedenásť bodov, v úvodnej časti poslanci hodnotili a schvaľovali správy o polročnej činnosti troch rozpočtových organizácií obce. „Vépéeska”
pôsobí od apríla pod názvom VPS Nesvady, s.r.o. ako samostatná spoločnosť a s rozšíreným okruhom činnosti, čo jej otvára širšie možnosti, avšak naďalej poskytuje služby i pre obyvateľstvo, to
všetko z ročného rozpočtu vo výške 150-tisíc eur. Rozpočet kultúrneho strediska je 84-tisíc eur, z čoho plénum tento rok vyčlenilo
10-tisíc vyslovene na organizovanie kultúrnych programov, pozvanie umelcov a umeleckých súborov. Pre športový komplex ŠaTS
poskytne samospráva v roku 2017 58 800 eur na prevádzku hotela,
športovej haly a dvoch športových ihrísk.
Rokovanie pokračovalo dlhou debatou o ďalšom osude Centra
voľného času, ktorú vyvolal návrh predložený spolu s krátkou situačnou správou o činnosti centra. Najskôr Juraj Miškovič krátko
zhodnotil aktuálny stav, na čo starosta Jozef Haris odpovedal, že
predložený materiál obsahuje všetko, niet čo dodať. Potom požiadal
o slovo Ladislav Sárai a hovoril o počtoch detí a miestach v záujmových krúžkoch školy. Po diskusnom príspevku starostu dostal slovo
opäť Juraj Miškovič (obec má v oblasti voľnočasových aktivít záväzky aj voči mládeži), po ňom nasledoval Ottó Becse (podľa neho aj
veková skupina 15 a viacročných má dosť príležitostí na zmysluplné trávenie voľného času, ale nevyužíva ich) a starosta, ktorý hovoril
o prekrývaní sa činnosti športových klubov a centra voľného času.
Martin Lešš pripomenul, že účasť detí na činnosti krúžkov je limitovaná, jeden žiak môže pracovať najviac v troch krúžkoch, a dodal, že príslušné číselné údaje uvádzané školami k tejto oblasti sú
presné. Juraj Miškovič reagoval na jeden z podnetov starostu tým,
že uvíta, ak finančné prostriedky uvoľnené po zrušení centra rozdelí samospráva športovým klubom. Zoltán Molnár sa opýtal, prečo
práve teraz spochybňujeme činnosť školských záujmových krúžkov,
a pokračoval myšlienkou, že hoci rozdiely v názoroch vedenia obce
a poslancov pravdepodobne znemožnia riadne fungovanie centra
voľného času v budúcnosti, on považuje túto inštitúciu za potrebnú,
koniec koncov, 117 zapísaných detí tvorí tretinu všetkých školákov.
Jozef Haris vo svojej odpovedi poznamenal, že sa nepokladá za nepriateľa mladých, avšak v uvedenom čísle sa nachádza aj 31 škôlkarov, ktorí tam nemajú čo hľadať. Opäť hovoril Ladislav Sárai, tentoraz o spôsoboch, ako organizačne zabezpečiť prípadné výlety detí,
a v závere diskusie András Kelemen položil otázku, či neexistuje
akási zlatá stredná cesta riešenia problému? Nakoniec sa našla: namiesto pôvodného návrhu uznesenia zastupiteľstvo rozhodlo o tom,
že alternatívou zrušenia môže byť zaradenie centra do pôsobnosti škôl; konečné rozhodnutie, ktorému bude predchádzať rokovanie
starostu a riaditeľov základných škôl, zároveň odročilo na októbrové
zasadnutie. Desať poslancov hlasovalo za návrh, jeden proti.
Ostalo ešte päť bodov programu: podarilo sa predať ďalšie dva
rekreačné pozemky a bude vypísaná nová obchodná súťaž s termínom podania návrhov 22. november; Poľovný a ochranný Spolok sv. Huberta dostal do prenájmu zadný trakt domu na Športovej ulici 1; v závere prišli informácie o dvoch projektoch – obec sa
bude uchádzať o finančné prostriedky, ktoré vynaloží na úplnú rekonštrukciu elektroinštalácie školských telocviční, resp. na nákup
zametacieho vozidla.
Zoltán Takács
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„Vadócba rózsat oltok, hogy szebb legyen a föld”
– emlékezés Mécs Lászlóra, a nagy felvidéki katolikus papköltőre –
Nagy és bátor feladatra vállalkozik, aki Harsányi Lajos, Sík
Sándor és Mécs László, a XX. századi magyar katolikus líra megújítóinak életművét a sok évtizedes kirekesztettség és megtűrtség
után a köztudatba segíti. A felvidéki Naszvad községben Mécsvirág néven a helyi Csemadok kulturális szervezetbe ágyazva irodalmi kört hoztak létre Oriskóné Bencsik Klára vezetésével.
A kör tagjai főleg hölgyek, többgyermekes édesanyák, nagyanyák, tanítók és tanulók, akik érzékenyek a szép szóra és
a magvas-nevelő-ébresztő gondolatokra. Mécs László emlékműsorukat Vecsey Lajos állította össze. „Forgatókönyvével“ végigvezeti a hallgatóságot a költő életútján, kronológiai sorrendbe állítja
irodalmi munkásságát, és a megjelent kötetekből kiválasztott verseket – mint lírai gyöngyszemeket – a kör tagjai adják elő egyre
fokozódó hangulatot és élményt keltve a hallgatóban.

A mottónak szánt költeményt újabb lírai gyöngyszemek követték. A Szellemidézés c. verset Asztalos Mária adta elő. A Rabszolgák énekelnek c. verset Hengerics Mária mondta el, őt pedig Szabó Julcsi a Volt nékem szeretőm c. koloni népdallal követte.
A továbbiakban az Üveglegenda c. verset Csontos Erzsébet,
A királyfi három bánata c. verset Vecsey Lajos, A gyermek játszani akar c. verset Oriskóné Bencsik Klára, az Őszi éjjel, őszi széllel c. verset Hengerics Mária, a Fehéren és kéken c. verset Dézsi
Rebeka, a Kisebbségi altatódal c. verset Bódis Irén, a Megjött a ló
c. verset Asztalos Mária, a Növessz szakállt c. verset Vecsey Lajos
adták elő. A koholt vádakkal 1953-ban meghurcolt és tíz év börtönre ítélt pap pannonhalmi elmélkedéséről szólt Csontos Erzsébet a Vissza a csendbe c. vers tolmácsolásával.
Az élete alkonyán írt Megszépül minden, ha valakié c. verset
Kajan Kornélia, a Hiszek a magyarban c. költeményt Danicsné
Vizsgyák Mária, a költői küldetésről üzenő Fényt hagyni magunk
után c. verset Patasi Mária tolmácsolta. A műsor a B. Szabó Péter által felolvasott Civis romanus sum (Római polgár vagyok) c.
verssel zárult, amely a második világháború után méltatlanul feledésre ítélt, de ma egyre inkább népszerűvé váló keresztény papköltő emberi hitvallását tükrözi.

A Mécsvirág Irodalmi Kör zürichi előadása

A zürichi előadásra a Szent Gallus r.k. egyházközség nagytermében került sor 2017. szeptember 22-én. A műsor címadó és bevezető versét Vecsey Lajos adta elő. Az alapiskolás Szabó Júlia,
a naszvaidak Julcsikája, több népdallal tette változatossá a prózai
műsort. Elsőként a Zörög a kocsi c. Zobor-vidéki koloni népdalt
énekelte. (Megjegyzem, hogy Julcsi 2016-ban bekerült a Duna
TV Repülj páva elődöntőjébe, ahol a második legjobb eredményt
érte el. Rendszeresen énekel nemcsak a hazai, hanem különböző nemzetközi népzenei vetélkedőkön is. Fellépése megtekinthető a youtubeon is. Repertoárjában egyházi énekek is szerepelnek,
amiről a zürichi magyarok a szeptember 24-i vasárnapi szentmisén is meggyőződhettek.)

Az irodalmi kör tagjai Zürichben


2017. szeptember 23-án, szombaton kora délután nagy szeretettel vártuk Bázelben a naszvadi Mécsvirág Irodalmi Kör tagjait, akik aznap este 19 órai kezdettel Mécs László papköltő tiszteletére egy irodalmi emlékműsort adtak elő a KulturUngarBasel
szervezésében, szokásosan a Familienzentrum Gundeli termében. Ezúttal nem a felvidéki otthonukból, oly messziről, hanem
csak az előző napi helyszínről, azaz Zürichből érkeztek hozzánk,
B. Szabó Péter (Zürich) irodalmi főszervezővel. A bázeli városnézés és kötetlen együttlét sok élménnyel, beszélgetéssel, barátkozással igen gyorsan telt el. Azután átöltözés, kis próba, technikai
összejátszás, és máris ott találtuk magunkat az irodalmi est közepén. A műsor a zürichi előadás szerint zajlott, ugyanúgy, ezért azt
nem adjuk közre beszámolónkban. De mégis másként. Igen! Minden előadás, mindig másként sikerül, hisz más a helyszín, a közönség, és más a hangulat. Nálunk minden csak nagybetűvel írva
NAGYSZERŰ volt!
Szabó Julcsi énekel a zürichi magyar szentmisén

folytatás a 4. oldalon
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Álljon itt egy levélrészlet, amit a kör egyik tagjától kaptunk
és arra a válasz. Talán ez híven bemutatja a bázeli tartózkodás,
együttlét hangulatát.
„Kedves Ria! Sok szeretettel üdvözöllek téged és minden kedves embert, akiket Baselben megismertem a magam és az egész
irodalmi kör nevében. Felejthetetlen élményben volt részünk,
ami örök emlék marad életünk végéig. Neked külön köszönet jár,
amit a városnézés során nyújtottál nekünk, az szintén emlékezetes lesz. Igyekeztünk minél többet magunkba szívni a hallottakból és a látnivalóból. Szerencsésen hazaértünk hétfőn hajnalban,
de a fáradtságot elfeledtette velünk a sok-sok szeretet, amit tőletek
kaptunk. ... Még egyszer mindenkinek nagyon köszönjük a lehetőséget, hogy bemutatkozhattunk nektek műsorunkkal. Üdvözlet
és baráti ölelés mindenkinek! Csontos Erzsébet”
„Kedves Erzsébet! Köszönjük kedves, szívhez szóló szavaidat!
Én is nagy örömmel és szeretettel gondolok Rátok és velem együtt
a mi kis bázeli közösségünk!
A Mécs László emlékestetek igazán nagy élményt jelentett minden bázeli magyarnak! Nagyon köszönjük! Műsorotok igényesen
volt összeállítva, a szavalatok nagyszerűek voltak, énekes pacsirtátok, Julcsika pedig egyszerűen elbűvölt bennünket.
Köszönet nektek, hogy idegen testben is ilyen lelkesen ápoljátok
a kultúránkat. Sajnos ez ma így van. De Isten kezében van a jövő
és az igazság!
Ha ismét Bázelban jártok bármilyen okból kifolyólag, csak telefonáljatok, és a még lemaradt bázeli látnivalókat bepótoljuk! Szeretetteljes üdvözlettel: Meszlényi Ria, a bázeli magyarok nevében.”
Mécs Lászlótól, akiről az egész este szólt, végül egy idézet az
„Emberfaj nem akar boldog lenni” című verséből:
„A magyar nemzet élt a boldog béke
aranycsendjében, ám egy hajnalon
sárkánnyal kezdett csókolózni. Vége:
könny, láz, moslék, Kún Béla, Trianon!
Vértengerben gyöngy termett: a nagy Semmi.
Az emberfaj nem akar boldog lenni!”
Szívből remélve, hogy a magyar nemzet igenis BOLDOG akar
lenni!
Meszlényi Ria, Bázel

Az irodalmi kör tagjai Zürichben


Szeptember 24-én, vasárnap reggel, még a r.k. szentmise megkezdése előtt egy gyors városnézésre került sor Zürichben.
A szentmisén az áldozás alatt Szabó Julcsika két egyházi énekkel gazdagította a hívek lelki táplálékát. Befejezésül, a székely és
a magyar himnusz eléneklése után az irodalmi kör tagjai előadták
Dobos Attila: Halló Magyar c. dalát.
Hazatérésük előtt megkértük az irodalmi kör vezetőjét,
Oriskóné Bencsik Klárát, hogy mondja el nekünk, mi motiválta
őt és a kör tagjait a nagy feladatra, amire vállalkoztak:
A Mécsvirág pozsonyi előadása után Dunajszky Géza a felvidek.
ma (2017/05) online felületen közölt cikkének vonatkozó részét itt
közöljük:
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„A Mécsvirág egy hiánypótló küldetésre vállalkozott, amelyről már a meghívóban leírtakból is képet alkothattunk: „Vajon mi
jut eszébe Önnek, ha azt a nevet hallja, Mécs László? Mely korban
élt és mit tud a munkásságáról? Ha ezekre a kérdésekre nem tud
felelni, vagy csak hiányosan, az nem azt jelenti, hogy hiányzott
a magyar irodalomóráról, amikor tanították, hanem azt, hogy
nem tanították. Mécs László gondolatait, verseit nem volt kívánatos megismertetni sem a diákokkal, sem pedig a felnőttekkel. Ezt
akarván jóvátenni, a naszvadi Csemadok-tagok Oriskóné Bencsik
Klára szervezésével megalapították a Mécsvirág Irodalmi Kört.
Vecsey Lajos kiválogatta a verseket és megírta az összekötő szöveget, melyben Mécs László életét és munkásságát mutatjuk be.”
Célkitűzésüket sikerült megvalósítaniuk. Gratulálunk a Mécsvirág irodalmi kör működéséhez és ahhoz az ötlethez is, amellyel
a fiatalokat igyekeznek bevonni a Csemadok munkájába. Nem az
első rendezvényük, ahol a családtagok együtt adnak műsort. Nem
tévedés, Naszvadon három generáció gyakorta lép együtt színpadra, hogy előadja kedvenc verseit. Ezenkívül három, fiatal tagokból
álló néptánccsoportjuk működik Kis Pettyem, Pettyem és Nagy
Pettyem néven. A felnőttek körében pedig a Búzavirág éneklőcsoport, valamint a Sústya és Viza citerazenekarok a közkedveltek.
A tenni akarás új lendületet vett Naszvadon, amelyről Oriskó
Bencsik Klára a következőket nyilatkozta: „Két éve jött az ötlet,
hogy kellene valami újat hozni a Csemadok munkájába. Eredetileg
színjátszó kört szerettünk volna létrehozni. Ehhez a tagoktól kértem segítséget. Megszólítottam pár embert, összejöttünk és beszélgettünk. Túrós és mákos rétessel vártam őket. Végezetül úgy köszöntem meg nekik, hogy eljöttek a beszélgetésre, hogy elszavaltam nekik az egyik kedvenc versemet. Erre a vendégeim sorra elmondták a maguk kedvenc verseit. Ekkor döbbentem rá, hogy ezeket az embereket közönség előtti versmondásra kell ösztönözni!
Az első évben két önálló irodalmi estünk volt. Majd a harmadikon
együtt szerepeltek a nagyszülők, a gyermekek és az unokák. Vers
mindenkinek címmel a generációk kedvelt költeményeiből összeállított műsorral több helyen felléptünk, két ízben még Budapesten is. A költeményekkel, negyven közreműködővel kibővítve, csatlakoztunk a Wass Albert felolvasó maratonhoz. Külön megtiszteltetés volt számunkra, hogy a maratonban velünk együtt vett részt
Dráfi Mátyás Jászai Mari-díjas színművész és felesége, Borbála, valamint Batta György író. Idén szeptemberben Svájcban lesz fellépésünk, a svájci magyarok meghívására. Természetesen a kör tagjai
ott vannak a község minden jeles társadalmi eseményén, ünnepségén, és szavalataikkal gazdagítják a rendezvények ünnepi műsorát.”
Vecsey Lajos, a műsor összeállítója és rendezője
(Fotó: Csontos Tibor)

Önként adódott a kérdés: a Csemadok munkájába hogyan vonják
be a tanulókat, ha azok távoznak az alapiskolából? Klára asszony
készségesen válaszolt. „Bauerné Kürthy Katalin volt naszvadi pedagógus fiai: Bauer Győző, Balázs és Ferenc jóvoltából minden tanév végén Naszvad magyar tannyelvű iskolájának három legeredményesebb tanulója 250-200-150 euró ösztöndíjban részesül. Általában ők a Csemadok rendezvényeinek legtehetségesebb szereplői
is. Mindezek mellett ballagáskor minden végzős diáknak kis ünnepséget szervezünk, ahol értékeljük a Csemadokban végzett tevékenységüket is. A legaktívabb gyermekek a vendéglátás mellett névre szóló Csemadok-tagkönyvet kapnak, amivel biztosítjuk
őket arról, hogy visszavárjuk nemcsak a rendezvényeinkre, hanem
a szervezeti életben végezhető tevékenységre is” – árulta el.
Küldetésükhöz, a szép magyar szó népszerűsítéséhez szívből
gratulálunk és további tartalmas összeállításokat és fellépéseket
kívánunk!”
Mi is köszönjük a Mécsvirág színvonalas, felejthetetlen műsorát és bízunk benne, hogy újra találkozunk.
B.Szabó Péter
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Pre dušu

Ký m s ú t u . . .
Stále dookola sa opakuje, že svet patrí mladým. Mladí sa mytologizujú, rozmaznávajú, až príliš vyzdvihujú. Môžu mať všetko
a všetko sa im odpustí. Obraz života, úspechu a krásy je spojený
s mladosťou. Žijeme v spoločnosti, v ktorej prevláda pojem platenia, neviazanosti, užívania si a konzumizmu. Aj samotní mladí neraz podporujú práve aroganciu, nadutosť, rozpustilosť a drzosť. No
a dospelí sú často voči nim mimoriadne zhovievaví – kým, voči
starším ľuďom sú skôr nevľúdni a tvrdí. Zdá sa, že spoločnosť je
vytvorená podľa ctižiadosti mladých. A pre tých, ktorí už mladí nie
sú, sa javí ako nepohodlná. A tak je starý človek v dnešnom svete
stratený, bezbranný, ustráchaný a neistý.
V mnohých prípadoch sú starší ľudia skutočnými sirotami
dnešného sveta. Trpia pocitom opustenosti a samoty. Je to osamelosť, ktorá sa vytvorí, keď deti vyrastú a odídu z domu, keď človek
odloží zamestnanie na klinec a stane sa dôchodcom, keď je až príliš veľa hodín voľného času a deň sa stáva smutný a prázdny. Je to
osamelosť melancholických prechádzok s nádejou, že človek stretne nejakého známeho, niekoho, kto mu venuje aspoň kúsok svojho času. Je to osamelosť starčeka sediaceho na lavičke v parku s nehybným pohľadom alebo starenky, ktorá sa spoza záclony uprene
díva na ulicu. Aj v mnohých domovoch sociálnych služieb sú starší
ľudia odsúdení žiť vedľa seba, ale nie spolu, a preto sú si navzájom
cudzí. Istý lekár v tejto súvislosti povedal: „Dieťa bez citu zle rastie.
Starší človek bez citu zle zomiera.”

Jedno z najväčších a najčastejších urážok starých ľudí je, že ich
okrádame o minulosť. Kto však dnes potrebuje minulosť staršieho
človeka? Mladým sa zdá, že starý človek už nemôže na nič poslúžiť. V predchádzajúcich storočiach bola osoba starca takmer zbožňovaná. Vzdávala sa jej nesmierna úcta a vážnosť. Starci vlastnili poklad múdrosti a skúsenosti, ktoré odovzdávali tým mladším.
Vravievalo sa, že keď umrel starček alebo starenka, akoby sa zničila
celá knižnica. No dnes, akoby zásobník spomienok nebol potrebný
nikomu, a tak ostáva nepovšimnutý. Veď kto už má čas, trpezlivosť
a pokoru počúvať starších? Máme predsa knihy, časopisy, počítače,
televíziu. Napriek tomu platí, že koho nezaujíma minulosť starších
a kto je voči nej ľahostajný, ten si nezaslúži úctu ani požehnanie.
Prežívame dni spomienok. Nuž, vráťme sa do minulosti. Spomeňme si na všetko, čo nám naši zostarnutí rodičia zanechali. Pripomeňme si ich námahu, tvrdý život a veľké obete. Veď bolo treba kráčať po chodníku či kamenistej ceste neraz bosý, s doráňanými pätami, ale vždy nahor, krok za krokom, usilovne a trpezli-
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Človek mal dojem, že už nemôže ďalej, že náklad je príliš veľký. No zo
srdca prúdila sila, ktorá hnala vždycky vpred. Bola to láska a úcta
k Bohu, bola to láska k tým, čo boli odkázaní na úsilie otca i matky. A napokon prišlo uspokojenie, že človek všetko vydržal a že sa
nevzdal. Bola to radosť z úrody, ktorá sa dosiahla v pote tváre, s krvavými mozoľmi, často so slzami. Klasy – dar Boha a práce tvorivých rúk. A potom chlieb – položený uprostred stola. Zarobiť na
chlieb bolo dôvodom na hrdosť! Za veľkú námahu sa nekupovalo
auto ani dovolenka, ale chlieb. Preto bol chlieb predmetom úcty.
Kedysi sa rodina zhromažďovala okolo nedeľného stola bez toho,
aby ju rušil televízor. Pri stole sa hovorilo, žartovalo, radilo, ďakovalo. Modlitba – rozhovor s Bohom, bola neodmysliteľnou súčasťou každodenného života. Hoci sa veľa pracovalo, ľudia si našli čas
na bohoslužby, čítanie Božieho Slova a spev piesní zo Spevníka.
Rozumejte – starých ľudí si treba vážiť, venovať im svoju pozornosť a milovať ich, pretože sú prameňom múdrosti a môžu nás naučiť mnohým veciam, na ktoré sa v dnešnom svete zabúda. Jeden
muž sa raz na cirkevnom pohrebe opýtal farára: „Naozaj sú potrebné všetky tieto ceremónie?” Nuž, človek môže veriť alebo nie. Ale čo
minimálne treba robiť je, rešpektovať vieru, ktorú zosnulý po celý
svoj život uznával. Ak nechceme byť len divou zverou.
Hovorí sa, že budúcnosť je v rukách mladých. Nie som o tom
presvedčená. Ja totiž verím a spolieham sa na budúcnosť v nebi,
nie tu na zemi. Moje srdce mi ticho šepká, že nie mladí, ale starí sú nositeľmi hodnôt, že práve oni viac načúvajú Božiemu hlasu.
Neviem, ako to bude v našej spoločnosti vyzerať o 20 či 50 rokov.
Jedno viem ale iste: Ak sa mladí prestanú pýtať starých, ak o nich
neprejavia záujem a nevzdajú im úctu, nebude mať zmysel v tomto svete žiť. Bez lásky k predkom, bez lásky k mozoľom a vráskam,
nemôže ľudstvo pred Bohom obstáť. Je preto cennejšie venovať sa
starým, kým sú živí, než potom zdobiť už nemé cintoríny.
Mária Popičová,
evanjelická farárka
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19. Országos Citeratalálkozó
Nemeshodos
2017. október 14-én Nemeshodoson zajlott a 19. Országos Citeratalálkozó. A naszvadi Csemadok képviseletében két zenekar is részt vett a rendezvényen. A szombati program Patócs Lajos egykori hodosi citerás emlékszobrának avatásával vette kezdetét. A szoboravatást követően a hodosi kultúrházban bemutatkoztak a találkozóra érkezett felvidéki citerazenekarok. A műsor első felében a Sústya citerazenekar, a második részben
pedig a Viza citerazenekar
mutatkozott be a közönségnek. A program egy
kis örömzenével zárult, és
a vizások egy kis mulatós
nótacsokorral búcsúztak
a szervezőktől.
-GM-
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Niekedy stačí tak málo...
Bez výstavky tekvíc by jeseň na našej základnej škole už nemala svoje čaro. Preto sa na toto krásne obdobie žiaci našej školy vždy veľmi tešia. Z roka na rok nás prekvapujú stále novými nápadmi ako z tekvice
a z iných prírodnín vyčarovať čo najkrajšie, či najstrašnejšie strašidielko, princezničku, nevestu, psíka, rozprávkového hrdinu, škriatka alebo
len krásne ozdobený lampášik. Každá vyrezaná tekvica má svoju dušu,
odzrkadľuje snahu našich žiakov vyjadriť svoje predstavy a bohatú fantáziu a prejaviť svoj talent a kreativitu. Aj vyrezávanie tekvíc má svoje
čaro. Veď doma si ju deti pripravujú spoločne s rodičmi. Sú to vzácne
chvíle spoločného tvorenia, pri ktorom zažívajú chvíle radosti, pokojného a spoločného „špekulovania”, smiechu, dobrej nálady a pohody.
Aj tento školský rok sme výstavku tekvíc usporadúvali s veľkým nadšením. Na chodbe školy, na vyhradenom mieste nám zo dňa na deň pribúdali krásne, aj netradičné a zaujímavé výstavné kúsky. A tešili sme sa
ešte na niečo iné a milé...

Vieme, že október je mesiacom úcty k starším ľuďom. V škole sa na
túto tému s deťmi, žiakmi veľa rozprávame. Mnohí z našich žiakov
majú vytvorený krásny vzťah ku starým rodičom a aj si ho užívajú.
Jednou z možností ako si úctivý a milý prístup k starším ľuďom permanentne budovať a prehlbovať je zažívať spolu veselé momenty a as-
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Naša
kladná škola má tú výhodu, že v blízkosti nej sa nachádza denný stacionár. Vedúca stacionára, Denisa Gajdáčová sa spoločne s vychovávateľkou Ingrid Procházkovou aktívne podieľajú na spestrení života
v tejto ustanovizni. Aj túto jeseň našli spôsob ako potešiť, rozveseliť,
rozhýbať členky stacionára a vytiahnuť ich z každodennej rutiny.
Deti zo ŠKD Slniečko sa dňa 11. októbra 2017 prezliekli za Ježibaby
a na metlách „prileteli” za babičkami do stacionára. Spoločne sa zvítali,
zaspievali, zatancovali. Deti potom pozvali babičky na prehliadku výstavy tekvíc. Metly už nelietali. Babičky po vlastných, za výdatnej podpory detí, držiac sa za ruky prešli zo stacionára do školy a niektoré dokázali vyjsť ešte aj po schodoch. Boli zvedavé na školský klub, kde trávia ich vnúčatá a ostatní žiaci školy svoj voľný čas. Náš obdiv a úcta!
Vzájomná výmena drobných darčekov, poďakovanie za spoločne
strávené poobedie, pochvalné slová na adresu krásnych výtvorov z tekvíc, radosť, smiech a veselé iskričky v očiach našich seniorov nech sú
pre nás povzbudením k ďalším podobným aktivitám. Želajme si, aby
s krásou babieho leta prichádzalo do našich životov veľa jesennej pestrosti, zábavy, poučenia a dobrosrdečnosti. Aby naše deti neopúšťala
radosť z tvorenia. Aby si pamätali, že jeseň života zažíva aj nespočetné
množstvo starších ľudí a že k tomu, aby sme ich potešili stačí niekedy
tak málo.
D.M.,
ZŠ Komenského č. 21, Nesvady

Abeceda za plotom
Život bez abecedy?
Skús vynechať zo slov
čo len písmenko „a”.
To by bola pohroma!
Mama by bola „mm”,
krava „krv” a napríklad slovo plať „plť”.
Druháci a tretiaci zo školského klubu SLNIEČKO si preto zobrali abecedu na
mušku. Nielen preto, lebo je pre školákov životne dôležitá,
ale hlavne preto lebo
zistili, že prázdninový vietor im poriadne prevetral hlávky
a vyfúkal z nich aj niektoré písmená, ktoré sa v prvej triede naučili.
Žiadny problém. Škola hrou a pieseň Abeceda nás dostali do víru. A keďže písmen v abecede je neúrekom, vybrali sme si to svoje obľúbené, vystrihli ho z kartónu, zahrali sa
hmatovú hru a naučili sa o ňom krátke dvojveršie. Svoju pamäť na tvary tlačených písmen sme využili pri modelovaní písmen zo slaného cesta. Pracovali sme v žiackej kuchynke a doslova sme si svoje písmenko upiekli. Veselo sme si pri
tom spievali.
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V ŠKD sme si zhotovili aj záložku do knihy s písmenkami
abecedy. Pekne sme si ju vyfarbili, vystrihli a zalaminovali.
Bude našim dobrým pomocníkom pri učení.
Potom sme sa pýtali: „Môže byť abeceda aj za plotom?“
„Prečo nie?“
„Veď aj naša škola je za plotom?“
A tak sme sa „HURÁ!” pustili do práce a namiesto do kníh
abecedu ubytovali rovno za plotom. Bol to neskutočne krásny zážitok. Prevliecť krepový papier cez štvorčeky v plote nebolo vôbec ľahké. Šikovné prsty školákov si však s problémom poradili a každému sa darilo. Abeceda za plotom uzrela svetlo sveta poobede, 25. septembra
2017. Hra s písmenami bude mať pokračovanie v telocvični,
kde si písmenká vytvoríme z vlastných
tiel. Skúsime si ich
vytvoriť aj z prírodných materiálov. To
bude zábava!
D. Molnárová,
ZŠ Komenského
č.21, Nesvady
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Megbecsültek délutánja
„Bizony hajoljatok meg az öregebbek előtt, akár utcaseprők, akár miniszterek!”
(Kosztolányi Dezső)
A Mécsvirág Irodalmi Kör kezdeményezésére a Csemadok égisze alatt első alkalommal került sor községünkben a Megbecsültek délutánjára.
Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október elsejét az
idősek világnapjává. Azóta számos országban - rendezvényekkel
tisztelegnek a szépkorúak előtt. A Csemadok helyi szervezetében
négyszáz hatvan évesnél idősebb tagot számolhatunk. Nekik akartunk kedveskedni vidám műsorunkkal, az estebéddel és a Régi csibészek dalaival.

A célunk az volt, hogy mosolyt varázsoljunk a megfáradt, sokszor csalódott, talán magányos emberek arcára. Úgy gondolom, sikerült, hiszen a régi dallamok hallatán bizony táncra perdültek...
feledve gondjaikat, bánatukat, betegségüket.
Külön szeretném üdvözölni azokat, akik telefonon jelezték –
elcsukló hangon –, hogy nagyon örülnek a meghívásnak, főleg
a megszólításnak, de egészségi állapotuk nem engedi, hogy részt
vegyenek. Jobbulást kívánok nekik.
Oriskó Klára

...virág volt a vers...
Október 7-én a Mécsvirág irodalmi kör négy tagja –
Csontos Erzsébet, Patasi Mária, Dézsi Rebeka és Orisko
Klára – részt vett Esztergomban az Országos Könyvtári Napokon, ahol „Csak tiszta forrásból” mottó alatt került sor az amatőrök versmondó versenyére 50 év felettieknek.
A rendezvényen harminc kiváló versmondó szerepelt.
A felvidéki magyarokat mi, naszvadiak képviseltük sikeresen. Jól éreztük magunkat, barátságok szövődtek, községünk jó hírét igyekeztünk öregbíteni.
Oriskó Klára
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Cesta k zisku titulu Super Randonneur
1. časť
Keď som si koncom roka 2016 určoval cieľ, tak to bolo získanie
titulu Super Randonneur v BRM v roku 2017. Pravdepodobne máloktorý cyklista na Slovensku vie čo znamená skratka BRM, tak asi
na začiatok pár základných informácií.
Ide o organizáciu so sídlom vo Francúzsku založenú v roku 1921
ako Brevets Randonneurs Français, v roku 1976 založená Brevets Randonneurs Européens a v roku 1983 Brevets Randonneurs Mondiaux, ktorý v dnešnej dobe zastrešuje viac ako 50 krajín
na 5 kontinentoch. Žiaľ, na Slovensku nefunguje takáto organizácia a pre získanie titulu Super Randonneur musíme jazdiť v okolitých krajinách.
A čo je potrebné na získanie titulu? Počas kalendárneho roka je
potrebné minimálne zajazdiť jednu 200, 300, 400 a 600 km túru,
na ktoré sú určené časové limity (200 km za 13,5 hodín, 300 km za
20 hodín, 400 km za 27 hodín a 600 km za 40 hodín).
Nejde o klasické preteky, pretože za prvé miesto nikto nič nezíska, je len potrebné sa zmestiť do časového limitu na jednotlivých checkpointoch, ktoré sú uvedené v brevet karte (každý účastník ju obdrží na štarte) a do ktorej sa
zaznamenávajú časové údaje príchodu
na kontrolné stanovište, a ukončiť túru
za stanovený limit.
Odmena za úspešné dokončenie túry je diplom a medaila. Čo sa
týka výberu krajín, je v podstate jedno v ktorej krajine odjazdíte jednotlivé vzdialenosti, je povolená aj kombinácia v rôznych krajinách, čo v mojom prípade boli 200, 300 a 400 km
vzdialenosti v Českej republike a 200
a 600 km som splnil v Maďarsku. Takáto forma je veľmi výhodná, keďže sa
môže stať, že niektorý termín z kalendára niekomu nevyhovuje, môže si ho nahradiť v inej krajine. Mne
to tento rok prišlo veľmi vhod, nakoľko v termínoch 300 a 400 km
túr v Maďarsku som mal iný program a nahradil som ich práve
v Českej republike.

BRM 200 - Brno
Moja prvá BRM bola zmesou očakávaní a obáv, keďže som mal
najazdených len 900 km a profil trate ukazoval cez 2000 výškových
metrov. Až do deadlinu na prihlásenie som v tom bol ako Slovák
sám, až týždeň pred štartom sa ku mne pridali ešte dvaja. Takže
poriadna morálna podpora. Nadišiel piatok, všetko pripravené na
cestu do Brna, pozbierať cestou kamošov a môžeme ísť. Okolo ôsmej večer sme v Brne, na hotelovom parkovisku stretávame jedného účastníka zajtrajšej jazdy. Ideme sa ubytovať, v pláne máme večeru. No keďže kuchár odišiel, prichádza plán B, pizzeria. Pri návrate na izbu sa opäť stretávame s účastníkom, prehodíme pár slov,
dohodujeme si čas kedy sa ráno stretneme kvôli bicyklom. Líhame si do postele, čas budíčka 6:30, hodina na prípravu stačí. Ráno
ešte pred zvonením sme hore, adrenalín pomaly stúpa, takže začína príprava. Zrazu klopanie na dvere, za nimi náš známy, vraj štart
je posunutý na 7:00.
Niet čo čakať rýchlo sa zbaliť, vybrať bicykle a rýchlo vybaviť registráciu. Ešte šťastie, že štart je cez ulicu. Prichádzame ako prvý
a pomaly sa zbierajú ďalší. Väčšina na rekumbensoch sú taký, čo
sa dá povedať na veteránoch, no aj taký, čo majú najmodernejšie
bicykle. Vypĺňame registráciu, dostávame brevet kartu a posledné
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inštrukcie pred štartom. Hlavne tá posledná je zaujímavá, vraj na
jednom mieste opravujú most, takže je možné že to budeme musieť obísť. Celkom to potešilo.
Po informáciách sa konečne spúšťa štart a formujeme sa do skupiny asi 8-9 jazdcov. Keďže cesta vedie cez mesto, držíme sa domácich čo to tu poznajú. Mám síce trasu v navigácii, ale živá GPS je
spoľahlivejšia. Síce hneď na začiatku ideme úplne mimo trasy, preto sa držíme balíka. Asi po 7 km sa vraciame na pôvodnú trasu
a naberáme smer juh. Na dnešný deň hlásia JV vietor, takže by to
malo byť v pohode. Omyl, bude to horšie. Ale to až neskôr.
Na prvý checkpoint, čo je asi 42 km sme z balíka len 6, tesne
pred ním prechádzame po hrádzi, kde vietor ukazuje svoju silu. Na
prvom kontrolnom bode v Dolných Věstonicích je potrebná účtenka z obchodu, tak si kupujem niečo na občerstvenie. Ernie má
trocha smolu, praskla mu špica, čo je dosť zlá správa, tak on kupuje
izolepu, nech prasknutá špica drží na mieste. O päť minút neskôr
prichádzajú dvaja na rekumbensoch. Lúčime sa s nimi a vyrážame
k druhému kontrolnému bodu.
Našťastie odtiaľ na druhý checkpoint je smerom SZ, takže vietor
fúka do chrbta. Za Hustopečami sa od
nás oddeľujú dvaja, keďže prichádzajú
stúpania a jeden z nich má jednokolečko. Ďalej pokračujeme štyria, je čas na
prehodenie pár slov, z ktorých sa dozvedám, že najdlhšia trasa akú zatiaľ
český kamarát zajazdil bola 160 km.
Na druhý checkpoint, ktorým je reštaurácia U kostela v Újezdu u Brna prichádzame v skvelom čase. Rozhodujeme sa či obedovať tu alebo až na treťom kontrolnom stanovišti a voľba
padá na to tretie, a tak vyrážame ďalej.
Už len traja Slováci, keďže Pierro sa
pridáva k svojej partii. Po opustení dediny sa naplno prejavuje sila vetra, ktorá nás sprevádza až po vstup
do Ždánického lesa. So silou vetra sa priamo úmerne zvyšuje aj
stúpanie v niektorých častiach sa šplhá k 14 %. No krásne scenérie
a úplný kľud nahradzujú vynaložené úsilie. Po opustení lesa sa scenéria mení na počítačovú obrazovku s profilom húsenkovej dráhy.
Na treťom kontrolnom stanovišti na benzínovej pumpe v Střílkach
opäť potrebujeme účtenku a keďže sa ozýva žalúdok, je čas ho naplniť. Bageta a kola ho upokoja a po pol hodine oddychu vyrážame
k poslednému checkpointu.
Scenérie a profil sa nemenia akurát, že vietor nám trocha pomáha. Na poslednom checkpointe chvíľu hľadáme dom číslo 209,
keďže v dedine je číslovanie chaotické. Konečne ho máme, no
landmark, ktorý máme napísať do brevet karty sa odlepil z okna
a je nečitateľný. Pre istotu robím fotky nech máme dôkaz.
Pred nami je posledná vrchárska prémia nohy ma nejako neposlúchajú, a tak na vrchole beriem tretie miesto. Nevadí, lebo
na zjazde do Ochozu stratu dobieham. Spomínaný most našťastie
funguje, akurát ho treba prekonať pešo a zostáva posledné menšie stúpanie, na ktorom to Ernie vzdáva a zostávame dvaja. Posledné kilometre sú už len dole kopcom, takže to ubieha rýchlo. Popri
Svratke po cykloceste sa dostávame do Maloměřic a po 9 hodinách a 5 minútach zvoníme pri cieľových dverách. Odmenou za
prvé miesto je domáca buchta. Po prvotných obavách je moja prvá
200 km úspešne absolvovaná. Po 20 minútach prichádza aj Ernie,
takže už len zbaliť veci a vydať sa s dobrým pocitom domov.
Andrej Ďurika
(pokračovanie)
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ANNO...
Szemérmetlen korteskedést űztek Naszvadon
az agrárpártiak a pártjaink által kiharcolt vetőmaggal
A községi bíró nem a hivatalosan összeirottaknak, hanem
a pártjabelieknek osztotta ki a vetőmagot
Érsekújvár, október 8. Az ógyallai járáshoz tartozó, Érsekújvár
közelében fekvő Naszvad nagyközségben a járási hivatal rendeletére szintén összeirásra kerültek a vetőmagigénylők. A jelentkezésre dobszó utján hívták fel a község valamennyi földművesét. A jelentkezés pártállásra való tekintet nélkül meg is
történt.
Közvetlen a községi választás előtt megérkezett 35 tonna búza
az összeirottak részére. Azonban ekkor már nem hirdették ki
hivatalosan azt, hogy kiosztásra kerül, hanem a Csánki-párti
községi biró bizalmasan értesítette párthiveit és a kiosztásban
csak őket részesítette. Amikor magyar ellenzéki párttagjaink
erről tudomást szereztek, azonnal fölkeresték Vaska István dr.
községi jegyzőt és tőle megkérdezték, vajjon lehetséges-e az,
hagy a biró alattomban osztja ki a saját pártjabelinek a búzát.
A jegyző kereken kijelentette, hogy erre a biró nem kapott meghatalmazást, hanem igenis kötelessége a vetőmagot a jelentkezők részére nyilvánosan szétosztani. Voltak olyanok, kik a járási
hivatalba elmentek és ott hasonló felvilágosítást nyertek.
Erre aztán újra elmentek a biróhoz és közölték vele az illetékes hatóságnak kijelentését. Ámde a biró durván visszautasította még ekkor is őket és határozottan kijelentette, hogy
a vetőmagosztás kizárólag pártalapon történik.

Nem is adott vetőmagot párttagjainknak. Tulajdon keresztfiát, Fekete Józsefet, aki szintén iratkozott vetőmagra, durván
visszautasította azért, mert nem tartotta őt megbízhatónak
a Csánki-párt szempontjából.
Amikor a vetőmagra jelentkezettek nagyobb tömege összeverődött és a bírótól követelték a vetőmagnak az összeírás szerinti kiosztását, a basáskodó Csánki-vezér felugrott az asztal tetejére és rikácsoló hangon kiáltani kezdett. Fékevesztett modorban gúnyolta ellenzéki pártjainkat és azt kiabálta párttagjaink
felé, hogy
most tűnik ki, kinek van hatalma, ki kap vetőmagot és ki
nem kap. Menjenek Szüllő Gézához és tőle kérjenek vetőmagot, mert ő bizony még ezer koronáért sem ad – mondotta
kihivóan.
Jellemző a naszvadi Csánki-párt agitációs eszközeire az is, hogy
a választás napjának reggelén Fekete István házában
nagy itatást rendeztek a szavazók részére.
Mivel Paluska biró a vetőmagosztásnál minden párthivének
adott vetőmagot, még olyanoknak is, kiknek vagyoni fedezetük
nincs, félő, hogy az ilyenek helyett majd annak idején a községnek fog kelleni megfizetni a vetőmag árát. Éppen ezért a községi képviselők a legközelebbi ülésen felelősségre szándékoznak vonni a bírót teljesen önkényes eljárásáért és határozatilag szándékoznak kimondani, hogy mivel a biró minden megkérdezés nélkül cselekedett a kiosztásnál, felelőtlen munkájával
semmi közösséget nem vállalnak, az esetleg bekövetkező károkat a községről elháritják és azért kizárólag a birót teszik
anyagilag felelőssé.
(Prágai Magyar Hirlap, 1931. október 9.)

Állásajánlat

Pracovná ponuka

Dortun Kft. – betöltetlen munkahelyek:

Dortun s.r.o. – voľné pracovné miesta:

Számítástechnikai ismeretekkel rendelkező
kreatív bedolgozó kollégát keresek
Elvárások:
- számítástechnikai ismeretek, ezen belül weboldalak karbantartása,
feltöltése, szerkesztése
- Facebook reklámcélú kihasználása, számítógépek karbantartása
Megfelelő együttműködés után
részleges alkalmazotti viszony is létrejöhet.

Hľadám kreatívneho kolegu na dohodu
s počítačovými zručnosťami
Očakávania:
- počítačové znalosti – údržba, naplnenie a editovanie webstránok
- využitie Facebooku na reklamnú činnosť, údržba počítačov
Ak s prácou budem spokojný,
je možná aj vedľajšia pracovná činnosť.





Általános lakatosmunkák
elvégzésében jártas kollégát keresek,
akár egész munkaidős viszonyba is.

Hľadám kolegu so skúsenosťami
vo všeobecnej zámočníckej práci,
aj na trvalý pracovný pomer.

Elvárások:
- fesztiváltechnikai eszközök karbantartása, javítása, hegesztés,
általános lakatos munkákban való jártasság.

Očakávania:
- údržba, oprava, zváranie festivalovej techniky,
skúsenosť vo všeobecnej zámočníckej práci.

A helyi viszonyokhoz képest is
kiemelkedően jó fizetési feltételek.
Munkavégzés helyben.

Mimoriadne výhodné platové podmienky
v porovnaní s miestnymi podmienkami.
Práca v mieste bydliska.

Jelentkezni, illetve tájékozódni
a 0905/723 602-es telefonszámon, vagy a cég irodájában
(Érsekújvári út 57., a régi magtár épülete)
lehet, munkanapokon 8:00 és 17:00 óra között,
előzetes telefonon történő időegyeztetés után.

Prihlásiť a informovať sa môžete
na tel. č.: 0905/723 602 alebo priamo v kancelárii spoločnosti
(Novozámocká cesta 57)
počas pracovných dní od 8:00 do 17:00 hod.,
termín stretnutia treba vopred telefonicky dohodnúť.
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Társasági rovat –
Spoločenská rubrika
ÚJSZÜLÖTTEK –
VITAJTE MEDZI NAMI
Molnár Máté Benett, Molnár Vivien,
Csontos Dorina, Filip Lakatos, Peter Stojka,
Haris Letícia Chloé, Štefánia Bekeová

1RYHPEHU
352*5$029È3218.$0ĥ625$-È1/Ï



HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK –
SĽÚBILI SI VERNOSŤ
Adrián Varga – Melinda Miškovičová
Keszi Dávid – Virág Katalin
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HALÁLOZÁS –
OPUSTILI NÁS
Mária Mikulecová (81)

Hirdetés
Eladó őrölt paprika. Tel.: 0905/993 662.
Predám mletú papriku. Tel.: 0905/993 662.

Nyerünk
egy órát
Ne feledje, hogy

október 29-én hajnali 3 órakor
vissza kell állítani az órákat

2 órára,
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kezdődik a téli időszámítás!

Získame
jednu hodinu
Nezabudnite, že

29. októbra o 3. hodine
treba prestaviť hodiny

na 2 hodiny,
začína sa zimný čas!
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