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NEPREDAJNÉ
Noviny obce Veľký Biel

Príhovor

Vážení bielčania,

pri príležitosti vydania ďalšieho čísla obecných novín Vám chceme zaželať príjemné prežitie
Veľkonočných sviatkov. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na článok na strane 4 a 5, ktorý je dôkazom toho,
že aj v našej obci sa nájdu osobnosti a talenty, o ktorích zatiaľ málo vieme a týmto by sme aj my chceli zagratulovať
slečne Dominike Bacigálovej k úspechu, ktorý dosiahla vďaka svojm talentu a pracovitosti.
Vaša redakcia.
Článok

Veľká noc najvýznamnejší kresťanský sviatok
Veľká noc je najstarším, najvýznamnejším kresťanským sviatkom, počas ktorého si kresťania pripomínajú
umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Nadväzuje na
židovskú paschu - ktorá sa slávila od 14. do 21. dňa v mesiaci
nisan (náš marec až apríl) na pamiatku oslobodenia Izraelského národa z egyptského otroctva. (2.Mojžišova 12,1-4 a
13,3-10).
Termín Veľkej noci nie je stály, každoročne sa mení. Veľká
noc pripadá na prvú nedeľu po prvom jarnom splne mesiaca - po 21. marci. Má však ustálený deň na oslavu - nedeľu pretože Ježiš Kristus vstal z mŕtvych podľa svedectva apoštolov prvý deň po sobote (Matúš 28,1 Marek 16,1 Lukáš 24,1
Ján 20,1). Veľkonočný - tichý týždeň trvá od Kvetnej nedele
po Bielu sobotu, počas ktorého si cirkev zvlášť intenzívne
pripomína pamätné dni utrpenia a smrti Ježiša Krista. Ich
vážnosť pripomína čierne chrámové rúcho.
Kvetná nedeľa
Kvetnou nedeľou vstupujeme do veľkého týždňa, veľkého
na najdôležitejšie udalosti spásy. Počas Kvetnej nedele si
pripomíname vstup Ježiša do Jeruzalema, aby tu oslávil
veľkonočné sviatky. Slávnosť veľkonočného baránka sa
vtedy mohla konať jedine v Jeruzaleme - hlavnom meste
židov. Zástupy nadšene vítali Ježiša a pod nohy mu hádzali
palmové ratolesti (Ján 12,13), preto má táto nedeľa pôvodne
názov Palmarum t.j. nedeľa paliem. Pomenovanie Kvetná
nedeľa pravdepodobne vzniklo u nás podľa toho, že u nás
palmy nerastú a významné osobnosti sa vítajú kvetmi. Snáď
aj podľa toho, že tento deň spadá do skorého jarného
obdobia, kedy sa objavujú prvé kvety. Na Kvetnú nedeľu,
Zelený štvrtok a Veľký piatok sa na službách Božích čítajú a
spievajú pašie.
Zelený štvrtok
Pomenovaný je pravdepodobne podľa zelene v Getsemanskej záhrade, kde sa Pán Ježiš modlil a bol zatknutý vojakmi.
Hlavným dôvodom svätenia tohto dňa je ustanovenie
Večere Pánovej Pánom Ježišom Kristom.

7FǥLâQJBUPL
Kresťania si na Veľký piatok pripomínajú potupnú smrť
Ježiša Krista na kríži. Evanjelici ho považujú za najvýznamnejší sviatok, pretože Syn Boží dokončil dielo vykúpenia
sveta. Ježiš Kristus bol ukrižovaný na vrchu Golgota cisára
Tibéria a Pontského Piláta. V rímsko-katolíckych chrámoch
sa v tento deň neslúži omša, oltáre sú bez chrámového
rúcha, bez kríža aj svietnikov. Na niektorých miestach sa
nezvoní, len rapká od štvrtku do soboty večera. Na evanjelických službách Božích sa čítajú a spievajú pašie, prisluhuje
sa Večera Pánova. Zachováva sa pôst - nejedáva sa mäso.
Biela sobota
Ježiš bol pochovaný do hrobu. V sobotu sa v chrámoch
nekonajú služby Božie. Len večer bývajú v niektorých
cirkevných zboroch služby Božie, ktoré sa začínajú v pôstnom duchu a končia sa už radosťou z Pánovho vzkriesenia.
Sobota je prípravným dňom pred veľkonočnými sviatkami.
Katolícka cirkev slávi vigíliu už ako radostnú slávnosť vzkriesenia a znovu sa rozozvučia zvony, ktoré od štvrtku večera
nezvonili.
Pokračovanie článku na 7. strane
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Základná škola

Zo života základnej školy
Začiatkom nového kalendárneho roka sme sa
potešili, že naša škola je v novom šate a dýcha čistotou.
Vďaka obecnému úradu máme nové plastové okná,
vynovené hygienické zariadenia, radiátory, vymaľované
triedy a chodby.
Žiaci sa po zimných prázdninách znovu pustili do
učenia, pretože január je časom hodnotenia polročnej
práce a zúročenia ich snáh.
Žiaci 1. stupňa zavŕšili fašiangové obdobie
maškarným plesom s peknými maskami a príjemným
zábavným dopoludním.
Pri zápise do 1. ročníka čakal budúcich 18 prváčikov ROZPRÁVKOVÝ SVET. Väčšina rodičov ocenila snahu
vytvoriť deťom príjemnú a zaujímavú atmosféru, ktorá
im pomohla prekonať nesmelosť a neistotu.
Žiaci 1. a 4. ročníka absolvovali bezplatný
týždňový plavecký výcvik. Doprava bola tiež bezplatná,
za čo vyslovujeme veľké poďakovanie p. Draveckému,
šoférovi autobusu, ktorý ako sponzor vozil deti na výcvik
zadarmo.
Koncom januára pravidelne prebiehajú v
triedach triedne kolá recitačnej súťaže HVIEZDOSLAVOV
KUBÍN. Najlepší z nich postúpili do školského kola, ktoré
sa konalo 25. marca 2009.
Najúspešnejší boli Jesica Csizmazia, žiačka 9. ročníka,
Alexandra Barkolová a Norbert Barkol, žiaci 4. ročníka,
ktorí budú reprezentovať školu na okresnom kole v Senci.
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Zo školského kola PYTAGORIÁDY postupujú do okresného kola Katarína Geletková a Martin Novák, žiaci 5. ročníka.
Žiaci sú zapojení aj do celoslovenskej matematickej súťaže KLOKAN, ktorej školské kolo už majú súťažiaci
za sebou.
Žiaci 5. ročníka v rámci predmetu biológia
príjemne prekvapili vypracovaním pekných projektov.
Žiaci 9. ročníka úspešne zvládli CELOPLOŠNÉ
TESTOVANIE zo slovenského jazyka a matematiky. V
týchto dňoch si už podávajú prihlášky na stredné školy.
22 žiakov našej školy sa prihlásilo a chodí na
ping-pongový krúžok, ktorý vedie bývalý ping-pongový
majster p. Novák z Vajnor.
Už tradične dobré výsledky dosahuje výtvarný
krúžok pod vedením p. učiteľky Červíkovej, ktorá zapája
žiakov do aranžérskych a výtvarných súťaží. Vyvrcholením kvalitnej prípravy bola i účasť našich žiačok na CELOSLOVENSKOM KOLE súťaže v aranžovaní v Prešove, kde
Dominika Bacigálová, žiačka 9. ročníka, získala 1. miesto.
Blahoželáme jej i pani učiteľke.
V marci sa posielali práce žiakov do výtvarnej
súťaže KVETY NAŠICH ZÁHRAD. Či boli práce našich
žiakov úspešné, dozviete sa v budúcom čísle.
Výtvarný krúžok je aktívny aj v tom, že pravidelne pripravuje pre záhradkárov aranžérske výrobky pri rôznych
príležitostiach.
Vážení občania, ako môžete vidieť, naša škola je
plná života, aktivít a úspechov.

0becná organizácia

Biel Vinalia 2009
Obyvateľom Veľkého Bielu sa po roku opäť naskytla príležitosť stretnúť sa pri pohári dobrého vína na štvrtom ročníku
nominačnej výstavy vín Biel Vinalia 2009. Úspech súťaže bol znásobený získaním nie len štatútu nominačnej výstavy
pre Sieň slávy malokarpatských vín, ale aj najprestížnejšej slovenskej súťaži Národný salón vín Slovenskej republiky.
Plnými dúškami si mohli účastníci verejnej výstavy vychutnať tie najlepšie vína nie len z malokarpatského regiónu.
Kvalita vzoriek sa hodnotila stobodovým systémom podľa pravidiel stanovených Medzinárodným úradom pre vinič a
víno (O.I.V.) a Medzinárodnou úniou enológov (U.I.O.E.). Na prácu degustačných komisií odborne dohliadal enológ prof.
Ing. Fedor Malík, DrSc.
O prestíž a zaradenie do ďalších súťaží súperilo takmer 340 vzoriek vína, z ktorých najpočetnejšie zastúpenie mala
starofrancúzska odroda Burgundského bieleho – u nás registrovaná pod názvom Rulandské biele. Z červených odrôd
viedla Frankovka modrá.
Organizátori udelili ocenenia najlepšie bodovo hodnoteným vínam. Tie, ktorým sa v súťaži podarilo dosiahnuť bodové
hodnotenia na úrovni strieborných a zlatých ocenení, majú možnosť prezentovať sa prostredníctvom označení Biel
Vinalia 2009.
Novovznikajúcou aktivitou Spolku vinohradníkov, vinárov a priateľov vína je Dišputa o víne. Jej podstatou je nahliadnuť
do tajov vína pod profesionálnym vedením a na “vlastnej koži” si vyskúšať zodpovednú prácu someliérov a degustátorov. Prvý ročník sa konal v areáli záhradného centra Plantago vo Veľkom Bieli. Jeho príjemné prostredie, čerstvý vzduch
a jarné počasie naštartovalo účastníkov pri degustovaní a hodnotení vína, ktoré napokon skončilo otvorenou “dišputou” o tom najlepšom, čo bolo k dispozícii. Na svoje si prišli aj najmladší členovia spolku, ktorým spoločnosť Plantago
poskytla “detský raj”.
Najbližšou a veľmi očakávanou májovou udalosťou sú Otvorené pivnice na sv. Urbana®, konanej pod záštitou Malokarpatskej vínnej cesty (bližšie na www.mvc.sk). Už po tretí krát sa jej zúčastnia aj veľkobielski vinári. Uvidíme, aké prekvapenie nám pripravia tohto roku.
Katarína Rusko

Prof. Ing. Fedor Malik, DrSc. počas krátkej prestávky

Vyvrcholenie súťaže - vyhlásenie šampiónov

Naši najmladší vinári v akcii
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Naši spoluobčania

32. celoslovenská súťaž v aranžovaní kvetov Prešov 2009
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Vo Veľkom Bieli má aranžovanie živých aj sušených
kvetov dlhoročnú tradíciu. Aj v tejto výtvarnej discilíne
možno dosiahnuť viac ako dobré meno v mieste bydliska. Samozrejme, aranžovaniu sa treba venovať dlho a
často - a to nielen prakticky, ale aj teoreticky. Aranžovanie kvetov nie je len schopnosť vytvárať z nich estetické
kompozície; aranžéri musia poznať vlastnosti kvetov aj
doplnkových rastlín a prvkov, musia poznať výtvarné
štýly aj symboliku kvetov, musia vedieť s fantáziou
tvorivo kombinovať...
O mladých a úspešných aranžérov, či skôr aranžérky, nie
je v posledných rokoch vo Veľkom Bieli núdza - svedčí o
tom ich počet aj umiestnenia na jesenných výstavách
zeleniny a ovocia, svedčia o tom ich umiestnenia na
miestnych i okresných súťažiach. Sestry Doroynayiové,
Dominika Bacigálová a Denisa Turcsányiová absolvovali
pod vedením učiteľky Základnej školy pani Jany Červíkovej a s plnou podporou riaditeľky ZŠ, pani Gabriely
Barkolovej stovky hodín náročného „tréningu“ s cieľom
vypracovať sa na špičkovú úroveň a predstaviť svoju
tvorbu na čo najvyššej súťaži...

V rámci výstavy ZÁHRADA sa 19. marca 2009 v Mestskej
hale v Prešove uskutočnila celoslovenská súťaž v aranžovaní kvetov. Súťažiaci zo 17 okresov Slovenska (28 v
kategórii dospelí a 26 v kategórii mládež) tvorili svoje
dielka aj diela na tému Veľká noc. Súťažné práce boli
počas trvania výstavy vystavené v expozícii Slovenského zväzu záhradkárov, ktorý bol aj vyhlasovateľom
súťaže.
V kategórii mládež v disciplíne miniatúrny obrázok zo
sušených kvetov získala 1. miesto žiačka 9. triedy ZŠ
Veľký Biel, Dominika Bacigálová! Budúca študentka
Strednej odbornej školy záhradníckej Gustáva Čejku v
Malinove o svojom úspechu:
Spolu s priateľkou Denisou Turcsányiovou sme sa veľmi
potešili, keď nám pani učiteľka Červíková oznámila, že
nás pozvali na celoslovenskú súťaž vo viazaní a aranžovaní kvetov do Prešova. Zúčastnili sme sa viacerých
súťaží v našom regióne, ale na tak významnom podujatí
a k tomu na východnom Slovensku sme ešte neboli.
Boli sme rozhodnuté ukázať v Prešove svoje schopnosti, preto sme sa na súťaž s pani učiteľkou dôkladne
pripravovali.
V našej kategórii súťažilo 26 žiakov z celého Slovenska v
2 disciplínach: v prvej sme tvorili miniatúru zo sušených
kvetov, v druhej zas väčšie veľkonočné aranžmá. Materiál na kompozície sme si priniesli so sebou, organizátori nás príjemne prekvapili tým, že každý súťažiaci dostal
rámik na obrázok, nádobu na aranžovanie a piaflor.
Súťažili sme anonymne, no každý z nás si vylosoval
svoje číslo. Pracovali sme samostatne, do nášho pracovného priestoru nemali nesúťažiaci ani „tréneri“ prístup.

Víťazná kompozícia

Odovzdávanie ceny Dominike

Udalosti

2. kolo voľby prezidenta SR
Vyhlasovanie najlepších súťažiacich prvej súťažnej
disciplíny prebiehalo vzostupne, takže po vyhlásení
tretieho a druhého miesta celý tím cítil sklamanie. Dievčatá si o svojom umiestnení nerobili ilúzie, preto ostali
prekvapené, keď porota vyhlásila číslo 13 ako víťaza
súťaže - číslo patrilo Dominike Bacigálovej.
Oči nám žiarili šťastím, vzájomne sme si gratulovali a
objímali sa. Uvedomovali sme si, že sme práve reprezentovali malú veľkobielsku školu na veľkom Slovensku
v súťaži, kde mnohí zrejme ani len netušili, kde Veľký
Biel je! Pani riaditeľka Barkolová, ktorá nás na súťaž
sprevádzala, prežívala s nami obrovskú radosť z 1.
miesta rovnako ako my, ak nie ešte viac.
Ďakujeme našej pani učiteľke Červíkovej, ktorá sa nám
ochotne venuje a obetuje veľa svojho voľného času,
aby nás usmerňovala a rozvíjala naše schopnosti - náš
úspech je aj jej veľkým víťazstvom!

Dňa 4. apríla sa konalo 2. kolo voľby prezidenta
Slovenskej republiky. V dvoch okrskoch mohlo voliť
spolu 1827 občanov Veľkého bielu, účasť na voľbách
bola 53% v rámci našej obce. Presný počet platných
hlasov - 1001.
Prezidentom Slovenskej republiky sa nakoniec stal
staronový prezident Ivan Gašparovič, ktorého inaugurácia je naplánovaná na 15.júna 2009. Vo svojom
novom volebnom období bude jeho prvou zahraničnou návštevou ako tradične Praha - Česká republika.

Fašiangy 2009
Návrat k fašiangom prostredníctvom fotografií.

Len málokto z obyvateľov Veľkého Biela vie o úspechu
našich dievčat – aranžérok na najvyššej celoslovenskej
súťaži. Žijeme svoj život medzi domovom, prácou,
nákupnými centrami a „nemáme čas“ na obecné spolužitie. Pred 20-timi rokmi by sa informácie o takomto
úspechu našich obecných detí rozšírila po obci do 48
hodín aj bez printového média. Pred rokmi by sme boli
na „naše dievčatá“ hrdí a dávali by sme ich za vzory
svojim deťom.
V každom prípade je pre Veľký Biel veľkým úspechom
prezentácia prostredníctvom umenia na celoslovenskej
súťaži v aranžovaní kvetov! Vážme si preto nadšenie
Denisy a Dominiky, ktoré im dodalo odvahu zúročiť
svoje schopnosti a tvorivosť na takom veľkom podujatí,
vďaka patrí pani Červíkovej, ktorá ich na toto fórum
priviedla. Verme, že to nebolo naposledy a že v budúcnosti budeme môcť písať aj o ďalších žiačkach našej
základnej školy!
Tex a foto: Juraj Bondora, Dominika Bacigálová, G.
Barkolová
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Informácie

Program spoločenských a športových podujatí na rok 2009
17.1.2009
31.1.2009
14.2.2009
15.2.2009
18.2.2009
20.2.2009
21.2.2009
22.2.2009
28.2.2009
14.3.2009
28.3.2009
25.4.2009
30.4.2009
1.5.2009
2.5.2009
10.5.2009
31.5.2009
1.6.2009
19. - 21.6.2009
28.6.2009
8.8.2009
29.8.2009
13.9.2009
19. - 20.9.2009
23.10.2009
21.11.2009
22.11.2009
28.11.2009
4.12.2009
12.12.2009

Starostovský ples
Výročná schôdza záhradkárov
Ples - Klub dôchodcov Jednota
Výročná členská schôdza Csemadok
Odborná degustácia výst. vína - spolok V.V. a P.V.
Členská schôdza záhradkárov - prednáška
Fašiangový sprievod masiek
Výročná členská schôdza - Rybári
Výstava vína Biel Vinalia - spolok vinárov
Stolnotenisový turnaj
Výstava vína - záhradkári
Súťaž vo varení gulášu - Bielsky Kotlík
Stavanie mája pred Kultúrnym domom
Majáles - Klub dôchodcov Jednota
Rybárske preteky na miestnom jazere
Deň matiek
Deň družobnej obce Szany
Deň detí
Megaturnaj najmladších futbalistov
Malobielske hody
III.ročník Futbalového turnaja o pohár starostu
Deň obce Veľký Biel
Veľkobielske hody, hodová zábava
Okresná súťaž v aranžovaní kvetov a okresná
výstava ovocia, zeleniny a kvetov
Zábava - Csemadok
Zábava - Materská škola
Požehnanie mladého vína a ovocia
60. výročie založenia Csemadoku
Mikuláš
Vianočné trhy

Pozvánka

BIELSKY KOTLÍK

25.4.2009
pri Bielskom jazere
Prihlásiť sa do súťaže môžete
do 24.4.2009 na miestnom
Obecnom úrade, kde môžete
získať aj viac informácií.
Tešíme sa na Vás!

Informácia z obecného úradu

Upozornenie
V zmysle zákona 442/2002 Zb. o verejných vodovodoch a kanalizáciách a zákona č. 184/2002 Zb. o vodách, vlastník
nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody je povinný pripojiť nehnuteľnosť na verejnú kanalizačnú sieť a splniť
technické podmienky týkajúce sa spôsobu napojenia.
Z dôvodu množiacich sa upozornení zo strany našich spoluobčanov na nelegálne napojenia na kanalizáciu resp. nelegálnu likvidáciu odpadových vôd, opätovne vyzývame občanov vlastniacich nehnuteľnosti v lokalitách s už vybudovanou kanalizáciou na napojenie sa na túto kanalizačnú sieť. Všetkých občanov z týchto lokalít s vybudovanou kanalizáciou upozorňujeme na možnosť kontroly preukázania akým zákonným spôsobom boli odpadové vody likvidované.

Novinka

Vedenie obce Veľký Biel

Nová internetová stránka obce Veľký Biel
Vážení občania, chceli by sme Vás upozorniť, že od 16.2.2009 sa oficiálna internetová stránka obce stala stránka
www.velkybiel.eu. Dôvodom tejto zmeny boli problémy s prevádzkou pôvodnej stránky. Dúfame, že prostredníctvom
novej stránky sa k Vám dostanú všetky informácie včas a v potrebnom rozsahu. Ak máte nejaké pripomienky alebo
nápady, dajte nám o nich vedieť na e-mailovú adresu velkybiel@velkybiel.eu.

Nezabudnite! www.velkybiel.eu
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október 2008
Jubilanti

GRATULUJEME JUBILANTOM
V prvom štvrťroku 2009 sa jubilea dožili títo naši spoluobčania:
80 roční:

Hudáková Mária
Gálová Marta
Nagyová Mária
Fülöppová Matilda
Kuchynková Helena

70 roční:

Jánosovits Jozef
Knoška Pavel
Farkašová Zlatica
Sýkorová Julianna
Dolán Gabriel
Takácsová Irena

60 roční: Kukkiová Mária
Marsovszká Helena
Růžička Zbyněk MUDr.
Čeliga Jozef
Bognárová Rozália
Kováčová Margita

Noví Bielčania

Článok

Kevin Karbula-Leginus
a ďalší, ktorých fotky nám neboli dodané, Kristián Farkaš, Karin Egyedová, Sebastian Ehrhardt.

Veľkonočná nedeľa
Každý rok na jar sa odohráva zápas života so smrťou. Zo
zamrznutej zeme vyrastá tráva, rozkvitá zasnežená lúka,
na zamrznutom strome vypučia listy... Raz na jar pred
2000 rokmi na Veľkú noc sa však odohral aj iný zápas so
smrťou. Veľká noc nie je len sviatkom jari. Ježiš Kristus,
ktorý bol mŕtvy, prekonal smrť a vstal k novému životu.
Neostal v hrobe, pretože Ho Boh vzkriesil. Po Jeho smrti
Ho stovky ľudí opäť videli živého. Mnohí s Ním hovorili,
dotýkali sa Ho a dokonca s Ním jedli a pili. Ježiš Kristus
nebol obyčajným človekom, ale bol Božím Synom. “Pán
sa rozhodol, že z lásky k nám sám pôjde našou cestou“povedal sv. Augustín . Ježišove vzkriesenie dáva jedinečnú nádej na večný život každému, kto v Neho uverí. Nádej
na život, proti ktorému je smrť už navždy bezmocná.
“Veru, veru hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí
Tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale
prešiel zo smrti do života“. (Jánovo evanjelium 5,24) “ Ja
som vzkriesenie a život, kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď
umrie. (Ev. Jána 11,25)

Veľkonočný pondelok
Typické veľkonočné zvyky - oblievanie vodou, šibanie
prútikmi, maľovanie veľkonočných vajíčok, rozdávanie
čokoládových zajačikov a kuriatok - nemajú kresťanský
pôvod. Často sa stáva, že odsúvajú pravú podstatu veľkonočného pondelka do úzadia.
zdroj: internet
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Šport
Stolnotenisový turnaj
Dňa 14.3.2009 sa v miestnom kultúrnom dome uskutočnil už tretí ročník stolnotenisového turnaja o pohár starostu obce
Veľký Biel. Do súťaže sa prihlásilo 24 hráčov a hráčok, ktorých organizátori rozdelili do troch kategórií. Aj keď sa počet
účastníkov oproti minulému roku znížil dovolíme si tvrdiť, že kvalita jednotlivých hráčov a tým pádom aj zápasov má z
roka na rok vyššiu úroveň. Ako pri každom z doterajších ročníkov sa súťaženia zúčastnili všetky vekové kategórie od
malých detí až po veteránov. Pomenovaním veteráni ale nechceme nikoho uraziť, skôr by sme chceli vysloviť obdiv
zástupcom staršej generácie, z ktorých by sme si mali brať všetci príklad. V priebehu turnaja sa všetci zúčastnení dobre
zabávali a určite aj dobre odreagovali, no pri vyvrcholeniach jednotlivých kategórií už sranda išla bokom, čoho výsledkom boli napínavé a kvalitné zápasy. Potom už nasledovalo vyhodnotenie a odmeňovanie najúspešnejších účastníkov.
Všetkým úspešným aj menej úspešným účastníkom ešte raz gratulujeme.
Výsledky jednotlivých kategórií boli nasledovné:
tLBUFHØSJBoäFOZ (bez obmedzenia veku)
1. miesto: Radványiová Renáta
2. miesto: Edmárová Gabriela
3. miesto: Nováková Laura

tLBUFHØSJBoNVäJ (19 a viac rokov)
1. miesto: Takács Róbert st.
2. miesto: Beutelhauser Milan
3. miesto: Červenák Marek

tLBUFHØSJBoDIMBQDJ (do 18 rokov)
1. miesto: Szalay Zsolt
2. miesto: Tóth Alexander
3. miesto: Lašák František

800 výtlačkov v slovenskom jazyku
, Lucia Fülöpová, Martin Fülöp
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www.velkybiel.eu

