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Vajon mi nyújthat nagyobb élményt egy kisgyermeknek, mint egy szép mese 

meghallgatása, egy dalocska eldúdolása, vagy egy versike, mondóka meg-

tanulása? Általuk egy varázslatos világ bontakozik ki a gyermekek fejében, 

kreativitásuk szárnyal, csak a fantázia szabja a határokat. Mindez úgy fejleszti 

személyiségüket, gyarapítja tudásukat, hogy észre sem veszik. Fejlődik a gon-

dolkodásuk, bővül a szókincsük, és ami a legfontosabb, a tanulás nem nyűg, 

hanem játék. Az irodalmi alkotások, a  népköltészet remekei kiváló eszkö-

zök a kezünkben, csak tudni kell használni őket. Az egyik felhasználási mód 

a szavalás... 

 Cikkünk a 4. oldalon

Do materskej školy zavítala jar. Učiteľky Gabriela Ko-

vácsová a  Iveta Pastoreková nám skrášlili škôlku Jar-

nou výstavou. Nájdete v  nej rozkvitnuté jarné kvety 

a prebúdzajúce sa zvieratá.

Bola raz malá, malá hviezdička, ...áno, aj túto zná-

mu pieseň si deti zaspievali na návšteve v Slovenskej 

ústrednej hvezdárni v  Hurbanove. Pri vstupe do bu-

dovy deti hneď zaujali vystavené ďalekohľady rôznych 

veľkostí. Na deti čakalo prekvapenie v podobe kupole, 

v ktorej sa cítili ako kozmonauti na vychádzke medzi 

nekonečnými hviezdami...

Čítajte na str. 7

Vitaj jarSzavalógála az alapiskola 
rendezésében

A tánc világnapja 2015A tánc világnapja 2015

✤✤✤✤✤      ✤✤✤✤✤      ✤✤✤✤✤      ✤✤✤✤✤      ✤✤✤✤✤      ✤✤✤✤✤       ✤✤✤✤✤       ✤✤✤✤✤       ✤✤✤✤✤       ✤✤✤✤✤       ✤✤✤✤✤       ✤✤✤✤✤      ✤✤✤✤✤      ✤✤✤✤✤      ✤✤✤✤✤      ✤✤✤✤✤



2

Naszvadi közéleti lap Novum Naswod

Mindenkit érint – Týka sa to každého

Ďalšie zasadnutie nesvadského obecného zastupiteľstva sa usku-
točnilo 26. marca a malo na programe rokovania jedenásť bodov, 
okrem iného hodnotenie starostu obce o výsledkoch uplynulého 
roku a správu o úplnej inventarizácii. Prvá časť hodnotenia roku 
2014 sa zaoberá hodnotovým vyjadrením šiestich oblastí verej-
ného života obce (hospodárenie, obyvateľstvo, školstvo, kultúra, 
verejný poriadok a zamestnanosť), druhá časť obsahuje popis dl-
hodobých cieľov spolu s  dosiahnutými výsledkami (celkovo päť 
priorít rozdelených do 28 projektov, resp. čiastkových úloh.) Mate-
riál je dostupný aj na webovej stránke obce.

O výsledkoch inventarizácie informoval zástupca starostu Ottó 
Becse s uvedením čiastkových i celkových číselných údajov. Ma-
jetok obce sa v minulom roku zveľadil o 168-tisíc eur a na konci 
roku mal hodnotu 19,029 milióna eur.

Dôležitým bodom zasadnutia bola aj zmena prílohy nariadenia 
č. 7/2007 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom, ktorú 
vyvolal predaj niekoľkých obecných budov a zmenené podmienky 
určitých nájomných zmlúv, ktorej podstatou je korekcia sadzieb 
nájomného rozlíšením výrobných a obchodných činností nájom-
cov. Návrh predložený fi nančnou komisiou podporilo všetkých 
dvanásť poslancov.

Nasledovala voľba hlavného kontrolóra obce. Z  piatich uchá-
dzačov prihlásených do konkurzu sa zasadnutia zúčastnili štyria, 
z ktorých po krátkom predstavení sa poslanci tajným hlasovaním 
vybrali jedného. Hlasy dostali len dvaja adepti: Katarínu Ferenczo-
vú volili deviati, bývalú prednostku mestského úradu v Kolárove 
Ivetu Némethovú traja. Funkciu bude teda v nasledujúcich šiestich 
rokoch zastávať súčasná hlavná kontrolórka, ktorá vykonáva túto 
prácu od roku 2003.

Medzi rôznymi bodmi poslanci najskôr potvrdili pred mesia-
com už predbežne schválený predaj pozemku pre Norberta Cser-
geho a manželku. Požadovanú časť parcely – 37 m2 – si môžu kúpiť 
za úradne schválenú cenu 520 eur.

Potom sa prijalo uznesenie o  rozdelení väčšieho pozemku vo 
vlastníctve obce. Parcely vymerané na približne štyroch hektároch 
ornej pôdy pri priemyselnej zóne budú podľa predbežných predstáv 
ponúknuté podnikateľom. Cena jedného štvorcového metra stano-
vená na základe odborného posudku bude približne sedem eur.

V  ďalšom priebehu poslanci rozhodli ešte o  dvoch závažných 
otázkach. V  prvom prípade obecný úrad predložil návrh na za-
obstaranie auta pre obecnú políciu vzhľadom na nevyhovujúci 
technický stav terajšieho. Návrh počítal s  ojazdeným vozidlom 
v cene maximálne 10-tisíc eur, avšak na podnet viacerých poslan-
cov sa jednohlasne schválil nákup nového auta, pričom sa limit 
zvýšil na 15 000 eur. Na záver sa uzavrel prípad predaja nehnuteľ-
nosti (s  podporou jedenástich hlasov, jeden poslanec sa zdržal): 
v zmysle zmluvy o budúcej kúpnej zmluve z jesene roku 2013 sa 
vlastníkom bývalého športového ihriska (na ktorom medzičasom 
postavili supermarket TESCO) medzi parkom a špeciálnou školou 
stane spoločnosť OC Nesvady. Firma zaplatila za 25-árový poze-
mok 110 000 eur.

Ostávali už iba poslanecké otázky a interpelácie, počas nich vy-
stúpili Róbert Dobosi, Juraj Miškovič, Alžbeta Patakyová, Ladislav 
Sárai, Otto Becse, Martin Lešš a Marianna Kesziová. Zasadnutie sa 
skončilo niekoľko minút pred 20. hodinou.

 Zoltán Takács

Március 26-án került sor a naszvadi képviselő-testület követ-
kező ülésére, amelynek napirendjén tizenegy pont szerepelt, töb-
bek a polgármester évértékelője és a 2014. évi leltári beszámoló. 
Az évértékelés első része a  falu közéletének hat területét (költ-
ségvetés, lakosság, oktatásügy, kultúra, közbiztonság és foglal-
koztatás) tárgyalja számszerű adatokba foglalva, a második rész 
a  hosszú távú célok (összesen öt feladatkör, huszonnyolc pro-
jektre, illetve részfeladatra bontva) leírását tartalmazza, az eddig 
elért eredmények feltüntetésével. Az anyag a község honlapján 
is elérhető.

A  leltározás eredményeit Becse Ottó alpolgármester ismertet-
te, felsorolva mind az összesített, mind a részleges számadatokat. 
A község vagyona tavalyi év során 168 ezer euróval gyarapodott és 
az év végén az összértéke 19,029 millió euró volt.

Szintén fontos pontja volt az ülésnek a község vagyonáról szóló, 
7/2007 sz. rendelet mellékletének a módosítása, amit egyes köz-
ségi ingatlanok eladása és néhány bérleti szerződés feltételeinek 
megváltoztatása tett szükségessé, a  lényege pedig a  bérleti díjak 
korrekciója az ipari és kereskedelmi vállalkozások megkülönböz-
tetésével. A  pénzügyi bizottság által benyújtott javaslatot mind 
a tizenkét képviselő támogatta.

Ezután a  községi főellenőr megválasztása következett. Az öt 
jelentkezőből négyen jelentek meg az ülésen, hogy rövid bemu-
tatkozást követően a  képviselők titkos szavazással válasszanak 
közülük. Ketten kaptak szavazatokat: Ferencz Katalinra kilencen, 
Németh Ivettre, a gútai városháza korábbi hivatalvezetőjére hár-
man voksoltak. A pozíciót tehát újabb hat éven át a jelenlegi főel-
lenőr tölti majd be, aki 2003 óta végzi ezt a munkát.

Az egyéb pontok között a képviselők először megerősítették az 
egy hónappal korábban előzetesen jóváhagyott telekeladást Cser-
ge Norbert és neje részére. A kért 37 négyzetméteres parcellarészt 
a hivatalosan felbecsült áron, 520 euróért vásárolhatják meg.

Ezt követően egy községi tulajdonban levő nagyobb földterü-
let szétparcellázásáról született határozat. Az ipari zóna melletti 
közel négyhektáros szántóföldön kimért parcellákat az elképzelé-
sek szerint vállalkozásoknak értékesítené a falu. A felbecsült érték 
alapján megállapított ár négyzetméterenként körülbelül hét euró 
lesz.

A továbbiakban még két jelentősebb ügyről határoztak a kép-
viselők. Előbb egy új rendőrségi autó vásárlására terjesztett be ja-
vaslatot a községháza, tekintettel a jelenleg használatban levő nem 
megfelelő műszaki állapotára. Az előterjesztés használt járművel 
számolt, hozzávetőleg 10 ezer eurós áron, azonban több képvise-
lő indítványára új gépkocsi beszerzését hagyta jóvá egyhangúlag 
a testület úgy, hogy a keretet 15 ezerre emelte.

Végül egy ingatlaneladást zártak le a képviselők (tizenegy igen 
szavazattal, egy tartózkodás mellett): a 2013 őszén aláírt előszer-
ződés értelmében az OC Nesvady nevű cég vásárolja meg a park 
és a speciális iskola közti egykori sportpályát, ahol időközben már 
megépült az új TESCO szupermarket. A kft . 110 000 eurót fi zetett 
a 25 áras területért.

A képviselői kérdések és interpellációk voltak még hátra, ezek 
során Dobosi Róbert, Miškovič György, Pataky Erzsébet, Ladislav 
Sárai, Becse Ottó, Martin Lešš és Keszi Marianna szólaltak fel. Az 
ülés néhány perccel nyolc óra előtt ért véget.

 Takács Zoltán

A testület 
5. üléséről

Z 5. zasadnutia 
zastupiteľstva
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2015. március 28-án csapatépítés, fürdő-

zés és fellépések sorozata várt a Csemadok 

népművészeire.

A harmadik alkalommal megrendezésre 

kerülő AQUAFESZTIVÁL kiemelt ven-

dégeiként üdvözölték csoportjaink tagjait 

a  nagymegyeri Szállásadók Szövetsége és 

a  Th ermal Corvinus Gyógyfürdő vezetői, 

amikor tíz óra előtt a helyszínre érkeztek. 

A rendezvénysátor tövében a főzőverseny-

re is benevezett a  Csemadok főzőcsapata 

és már frissensült brevannyal várta az ér-

kezőket. Miután mindenki kellőképpen 

megtömte bendőjét, a legtöbben a délutáni 

fellépés előtt időtöltésnek a kellemesen si-

mogató termálvizet választották. Míg nép-

művészeink a fürdőzéssel voltak elfoglalva, 

addig a Csemadok főzőcsapata elkészítette 

a  fi nom marhagulyást és a  babpörköltet, 

amelyből még a fellépés előtt falatozhatott 

a csoport.

Délután három óra magasságában került 

sor a  fellépésekre, melyeket a  népművé-

szetet gyakorló aktivistáink a  tőlük meg-

szokott minőségben teljesítettek is. Mivel 

az ének, a tánc előtt nem jó ötlet túlterhel-

ni a  gyomrot, így az említett ebéd mellé 

a  tárcsán sült lekváros és túrós palacsinta 

fogyasztása csak a fellépések után jöhetett 

szóba. Annak rendje-módja szerint el is 

fogyott egykettőre az édes fi nomság. Ezzel 

még nem ért véget a  nap, egyesek bekap-

csolódtak a  kézműves foglalkozásokba, 

mások pedig körüljárták a  kézműves ter-

mékeket kínáló árusok standjait. A meleg 

vízben való lubickolás, a fi nom ételek elég 

korán kifárasztották a  csoport tagjait, így 

kora este hazaindultak, ismét szép és kelle-

mes emlékekkel gazdagodva.

 -DR-

Március közepén a Csemadok alapszer-

vezetének két csoportja, mégpedig a Sústya 

citerazenekar és a Búzavirág éneklőcsoport 

egy kedves meghívásnak eleget téve elláto-

gatott Bakonyszombathelyre.

Az említett település a  Bakony hegység 

északi lankáin, Komárom-Esztergom me-

gye déli csücskén helyezkedik el. Közepes 

nagyságú dunántúli település, lakóinak 

száma ezerötszáz fő körül mozog. Falunk-

ból szűk egy óra alatt értünk oda. Vendég-

látóink az érkezőket a helyi Benedek Elek 

Általános Iskola tantermeibe invitálták, 

hogy felkészülhessenek a szereplésre, majd 

Bódai Julianna Éva, az iskola igazgatónő-

je irányításával átvonultunk a  szemközti 

kultúrházba, a fesztivál helyszínére. A zsú-

folásig megtelt nézőtéren a  közönség el-

sőként a  legkisebbeknek, az óvodásoknak 

tapsolhatott. A  színpadon őket az iskolá-

sok váltották, majd az ifj úsági korosztály 

képviselői következtek. Bár a  mi csoport-

jaink az idősebb generációhoz tartoznak, 

ennek ellenére büszkén állíthatjuk, hogy 

a fesztivál kellemes színfoltjai voltak. Meg 

is érdemelték a  vastapsot. Bizony, mire 

vége lett a műsornak, ránk esteledett, ideje 

volt hazaindulni. Azért még egy kis nótá-

zásra futotta az időnkből, és bármennyire 

is marasztaltak vendéglátóink, a  szokásos 

búcsúdal eléneklése után buszra szálltunk, 

és már csak onnan integettünk újdonsült 

ismerőseinknek.

 -GM-

XXI. Bakonyi XXI. Bakonyi 
Amatőr Amatőr 
Népművészeti Népművészeti 
FesztiválFesztivál

III. Nagymegyeri GASZTROFESZTIVÁL
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Január az az időszak az iskolák életében, amikor megnő a  kü-

lönféle tanulmányi versenyek száma. A  diákoknak természetesen 

egyformán van lehetőségük bekapcsolódni a  reál és humán ver-

senyekbe. A  felkészüléskor és a  megmérettetéskor többek között 

az a célunk, hogy felfedezzük és kiaknázzuk a tanulóinkban rejlő 

tehetséget, megmérettessék magukat a  kortársaikkal, és olyan ta-

pasztalatokat szerezzenek, amelyek mindenképp előnyükre válnak 

majd a későbbi iskola- és pályaválasztás idején.

Márciusban nem kis sikert ért el Kelemen Roland, iskolánk 3. 

osztályos tanulója. A Pitagorasz P3 kategóriájában a képletes do-

bogó legmagasabb fokára állhatott, mert maga mögé utasította ver-

senytársait és az első helyezést érte el. Roland kimagasló tehetsége, 

sokoldalúsága és szorgalma meghozta a várva várt eredményt. Si-

kereihez az is hozzájárul, hogy anyanyelvén mérheti össze tudását 

diáktársaival. Gratulálunk és kívánjuk, hogy továbbra is kitartó és 

szorgalmas tanuló legyen! Mgr. Kovács Erzsébet

Szavalógála az alapiskola rendezésében

Kis matematikusokból 
lesznek a nagy 
felfedezők Novozámocká 21, tel.: 76 92 391, 

www.cvcnesvady.estranky.sk

Miesto - helyszín: 

BALATONBOGLÁR
Termín - időpont: 

3.-9. júla 2015  -  2015. július 3-9.

Aktívny detský tábor I. turnus: 13.-17. júla 2015 

Aktív gyerektábor I. turnus: 2015. július 13-17.

Aktívny detský tábor II. turnus: 20.-24. júla 2015 

Aktív gyerektábor II. turnus : 2015. július 20-24.

Hláste sa, kým je voľné miesto! 

 Addig jelentkezz, amíg van hely!

Letná rekreácia pri Balatone 
Balatoni tábor

Vajon mi nyújthat nagyobb élményt egy kisgyermeknek, mint 

egy szép mese meghallgatása, egy dalocska eldúdolása, vagy egy 

versike, mondóka megtanulása? Általuk egy varázslatos világ 

bontakozik ki a  gyermekek fejében, kreativitásuk szárnyal, csak 

a fantázia szabja a határokat. Mindez úgy fejleszti személyiségüket, 

gyarapítja tudásukat, hogy észre sem veszik. Fejlődik a gondolko-

dásuk, bővül a szókincsük, és ami a  legfontosabb, a tanulás nem 

nyűg, hanem játék. Az irodalmi alkotások, a népköltészet remekei 

kiváló eszközök a kezünkben, csak tudni kell használni őket. Az 

egyik felhasználási mód a szavalás. 

A naszvadi magyar alapiskolában nagy hagyománya van a vers-

mondásnak, szavalásnak. Köszönhető ez elsősorban az elhivatott 

tanítóknak, akik több évtizede tették le az első alapkövet. Azóta 

az iskola pedagógusai minden évben nagy odaadással készítik fel 

a tanulókat a különböző szavalóversenyekre. Mind közül a Tompa 

Mihály Vers- és Prózamondó Verseny a felvidéki magyar iskolák 

egyik legrangosabb irodalmi megmérettetése. Az idei iskolaévben 

immáron XXIV. alkalommal nyílt lehetőség bekapcsolódni a ver-

senybe, mellyel természetesen éltek is diákjaink. Ahogy arról már 

arról beszámoltunk, az iskolai versenyre a magyar kultúra napján 

került sor, ahonnan a körzeti fordulóba delegáltunk versenyzőket. 

Ógyallán tanulóink kiválóan szerepeltek, heten aranysávos minő-

sítést értek el, és ezzel lehetőséget kaptak bizonyítani a járási fordu-

lón is. Ezüst- és bronzsávos versenyzőink számára ugyan a verseny 

véget ért, de az élmény örökre az övék marad. 

Három évvel ezelőtt az iskola vezetősége a művelődési központ 

igazgatójával karöltve úgy gondolta, hogy ezt az élményt szeretné 

megosztani a tanulók szüleivel, nagyszüleivel és a község minden 

lakójával. Ezért a körzeti fordulót követően minden évben az ér-

deklődők meghallgathatják a szavalók előadását a Szavalógála al-

kalmával, melynek a kultúrház ad otthont.

Idén március 19-én telt meg a kamaraterem, a közönség 14 sza-

valatból csemegézhetett. Színpadra lépett Haris Katarina, Simonics 

Luca, Kunya Karin, Asztalos Luca, Kelemen Ádám, Asztalos Anna, 

Bazsó Edina, Kovács Dorián, Simonics Réka, Pál Emma, Lestár 

Zsófi a, Csontos Eszter, Mikulec Amina és Kis Richárd. Az est ven-

dége Zsapka Zsolt volt, aki megzenésített verseket adott elő mind-

nyájunk nagy örömére. A  gyermekek pici izgalommal és nagy 

szeretettel mutatták be tudásukat. A közönségnek igazi kulturális 

élményben lehetett része, melyet nagy tapssal jutalmazott.

Hagyományt teremtettünk, mely reméljük, hogy sokáig élni fog. 

Várjuk Önöket jövőre is!  Mgr. Molnár Erika

Centrum voľného času Nesvady 
Szabadidőközpont Naszvad
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Egyetlen nap kevés...

5

A világméretű Föld napja mozgalom 2015. április 22-én ünne-

pelte 45. születésnapját. Ebben az időben, számos helyszínen több 

mint egymilliárd ember cselekedett ugyanazzal a tartalommal. Fát 

ültettek, takarítást szerveztek, patakot tisztítottak, szemetet szed-

tek, közterek és közutak környezetét tették rendbe. Mára a  világ 

legnagyobb környezetvédelmi eseményévé vált rendezvényhez 

a  mi iskolánk is csatlakozott. Évek óta környezetünk természeti 

értékeire, azok megóvására kívánjuk felhívni tanulóink fi gyelmét.

Minden évben egy kis újítással 

fűszerezve tesszük hasznossá e 

napot. Az idén a reggeli órákban 

az alsósok témába illő rajzpályá-

zattal, környezeti vetélkedővel, 

a  felső tagozatosok pedig már 

„használt” anyagokból készített 

plakátok készítésével indítottak. 

Mikorra a  munkák elkészültek 

és a  reggeli harmat is felszáradt, 

útnak indultak. Sportos munka-

ruhában, zsákokkal, gereblyékkel, 

söprűkkel felszerelkezve.

A feladat adott volt: összegyűjteni az elhagyott, gazdátlanul heverő 

hulladékot, szemetet. Három fő állomás, ill. helyszín volt. Az iskola 

és környéke, a község belterülete, és a községen kívüli terület meg-

tisztítása volt a cél. Minden osztály más és más helyszínen szorgosko-

dott. A legkisebbek az iskola és a sportcsarnok környékén dolgoztak. 

A nagyobbak a park területén, a nyugdíjasklub közelében, az egész-

ségügyi központ 

és a kálvária kör-

nyékén gyűjtöt-

ték a hulladékot. 

A végzős tanulók 

pedig a helyi va-

dászegyesülettel 

karöltve a  falun 

kívül (fényvisszaverő mellényekben) 

gyűjtötték – sajnos – zsákszámra a  ki-

hordott illegális szemetet. Az össze-

gyűjtött szemét elszállításáról a  helyi 

kisüzem munkásai és a  vadászok gon-

doskodtak. Ezúton is köszönjük segít-

ségüket!

Mára már van szelektív hulladék-

gyűjtés, ingyenes lomtalanítás, vásá-

rolhatunk környezetbarát termékeket, 

vannak kerékpárutak, szélkerekek, nap-

kollektorok, melyek segítik az energiaellátást, de még mindig sok 

a felesleges fogyasztás, a vegyszerhasználat, a szemét, az autózás, az 

energiapazarlás.

Egyetlen nap kevés. 2015. április 22-től legyen minden héten 

Föld napja. Rajtad, rajtunk a sor. A változás mi magunk vagyunk!
 Mgr. Pinke Ivett
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Sú dni, na ktoré si každý z nás vo svo-

jom živote rád spomenie. Pre niekoho je 

to deň jeho svadby, pre ďalšieho zasa deň 

narodenia svojho prvého dieťaťa alebo 

deň, kedy úspešne zložil štátnice na vy-

sokej škole. Pamätáme si na tie dni veľmi 

dobre, vieme kde sme boli, čo sme vte-

dy robili, aké bolo počasie a kto mal čo 

oblečené. A  to preto, lebo sú to pre nás 

vzácne dni, na ktoré si chceme zachovať 

spomienky do konca života.

Ja si spomínam na jeden takýto deň 

v  mojom živote. Bolo to 21. júl 1999 

a  bol som vtedy 15-ročný mladý chla-

pec, s ktorým hádzala puberta zo stra-

ny na stranu a ktorý nevedel, čo má od 

života očakávať. Bol som práve na jed-

nom letnom tábore v dedinke s názvom 

Stará Voda. V tomto tábore som bol pr-

výkrát so zvláštnou skupinou ľudí, ktorá 

si hovorila kresťania. Už dlhší čas som 

sa s  nimi poznal a  stretával sa s  nimi, 

ale ešte stále som im nerozumel. Boli 

zvláštni, pretože boli iní ako ostatní, 

ktorých som poznal zo školy. Dovtedy 

som poznal kresťanov a kresťanstvo ako 

niečo, čo je plné zákazov, toho čo ne-

smieš, čo musíš, čo máš prikázané. Títo 

však žili inak. Mali slobodu, ale mali aj 

radosť. Cítil som sa medzi nimi veľmi 

dobre a zároveň divne, pretože to, ako 

žili nekorešpondovalo s  tým, čo som 

videl okolo seba v škole alebo u kama-

rátov či spolužiakov, ktorí sa nehlásili 

ku kresťanstvu.

V toto leto roku 1999 ma pozvala táto 

skupina kresťanov do tábora, kde išli zo 

svojho cirkevného zboru a  ktorý trval 

týždeň. Dlho som neváhal a  rozhodol 

som sa, že tam pôjdem, i  keď niekde 

v  kútiku srdca som mal pochybnosti. 

To, čo oni žili totižto narúšalo môj po-

hodlný spôsob života, na ktorý som si 

zvykol. Vďaka mojim rodičom som od 

malička žil slušne a považoval som sa za 

dobrého človeka. Nenadával som, neo-

píjal som sa, nekradol som, nemal som 

nejakú zlú partiu, s  ktorou by som sa 

vonku pofľakoval a  robil problémy. Bol 

som presvedčený, že ako dobrý a slušný 

človek smerujem do neba, ako som tomu 

vtedy veril. Veď predsa do neba idú dobrí 

ľudia. Napriek tomu však títo kresťania 

často pri rôznych rozhovoroch spomína-

li, že preto, aby som jedného dňa mohol 

po svojej smrti ísť do neba, potrebujem 

osobne spoznať Ježiša Krista.

To mi vôbec nešlo do hlavy. Prečo mi 

toto všetko vlastne hovoria? Veď Ježiša 

Krista potrebujú predsa len tí zlí, tí ktorí 

sa opíjajú, berú drogy, sedia vo väzení, 

kradnú a vraždia. Oni sú tí, ktorí by mali 

veriť a  zmeniť svoj život. Nie ja, ktorý 

som dobrý človek. To bol dôvod, prečo 

som niekde v kútiku srdca pochyboval, či 

je dobré, aby som s nimi išiel do tábora. 

Nechcel som totižto vo svojom živote nič 

meniť. Bolo mi dobre tak, ako som bol, 

cítil som sa pohodlne vo svojom sveto-

názore.

Nakoniec som predsa len išiel. Bol to 

fajn čas, plný hier, súťaží, spievania pies-

ní, rozhovorov, spoznávania nových ľudí 

a najmä spoznávania seba. Hlavná téma 

alebo motto tohto tábora bolo hľadanie 

zmyslu života. Počas toho, ako dni išli, 

som každý deň viac a viac bol vyrušova-

ný ohľadom toho, v čo som veril o sebe 

a  o  svojom živote. Uvedomil som si, že 

vlastne ani neviem, prečo žijem a  pre-

čo som na tomto svete. Mal som pocit, 

že zmysel je v tom, prísť domov zo ško-

ly, zahrať si pár počítačových hier, čo to 

sa naučiť, ísť spať a  tak stále ďalej a ďa-

lej. Nakoniec sa dostať na vysokú školu, 

niečo vyštudovať, začať chodiť do práce, 

možno si raz založiť rodinu, mať deti 

a potom ktohovie čo bude.

Nie že by to neboli krásne veci. Ale 

bolo to všetko ako keby bez vnútorné-

ho obsahu. Bez toho, prečo by som mal 

vo svojom živote vôbec chcieť niečo do-

siahnuť, prečo by som mal žiť, existovať 

a  snažiť sa tu o  niečo, keď aj tak to raz 

skončí a všetci aj tak zomrieme. Nevedel 

som nájsť ten dôvod, ako som sa tu oci-

tol, čo tu mám robiť, aké mám poslanie, 

čo je moja úloha, a dôvody, ktoré mi po-

skytoval tento svet boli nedostatočné. 

V  posledný večer tohto tábora, deň 

pred odchodom, bola diskusia a  pred-

náška na tému zmyslu života. Otázky, 

ktoré boli položené boli otázky, ktoré 

ma bombardovali z  každej strany. Pre-

čo tu vlastne sme? Aký je náš zmysel 

a  význam? Má vôbec zmysel žiť a  exis-

tovať? Čo bude po smrti? Zaznel príbeh 

jedného muža, ktorý prežil koncentrač-

ný tábor. Aj v najkrutejších momentoch 

svojho života tento človek si bol vedomí, 

že zmysel všetkého existuje a je viac, ako 

len to, čo tu na tejto zemi môžeme za-

žiť. On našiel zmysel svojej existencie 

v Bohu, v tom, že Boh chce mať s člove-

kom vzťah, chce nás poznať, chce dovoliť 

nám, aby sme Ho spoznali a aby sme hľa-

dali odpovede v Bohu.

Vtedy som porozumel jednu vec. Život 

na tejto zemi bez existencie niečoho po 

živote naozaj neponúka naplnenie. Ak by 

to tu celé bolo len o tomto živote, tak mi 

to nestačí. Porozumel som, že naozaj ten 

význam ponúka len Boh. Ak Boh existu-

je, a veril som, že existuje, potom len On 

má odpovede na moje otázky a  len On 

mi môže dať pochopenie a radosť zo ži-

vota už tu na tejto zemi a  aj potom, vo 

večnosti. Lenže nie je to tak, ako si mys-

lím. Na tejto diskusii vtedajší kazateľ pre-

čítal tento text z Biblie z listu Rimanom: 

Niet totiž rozdielu, lebo všetci zhrešili 

a  nemajú Božiu slávu. Avšak všetci sú 

ospravedlňovaní zadarmo, jeho milos-

ťou, vykúpením v Ježišovi Kristovi.

Vtedy mi to naplno došlo. Všetci zhre-

šili a nikto nie je takí, že by nepotreboval 

Ježiša Krista. Jedine Božou milosťou v Je-

žišovi Kristovi človek môže byť osprave-

dlnení pred Bohom. Uvedomil som si, že 

potrebujem Ježiša Krista, že potrebujem 

prijať to, čo mi ponúka, ak mu odovzdám 

svoj život. Že Boh je naozaj ten, kto môže 

dať životu človeka význam a zmysel. A že 

jedine Boh je garantom večnosti pre člo-

veka. Nie moje skutky, moja dobrota. Po-

chopil som, že nie nebo bude plné dob-

rých ľudí. Tí, ktorí budú dôverovať v seba 

a vo svoje dobré skutky, skončia, žiaľ, na 

inom mieste. Nebo bude plné ľudí, ktorí 

svoj život v dôvere zverili Bohu do rúk, 

ktorí sa rozhodli nájsť zmysel a význam 

svojej existencie už tu na zemi vo vzťahu 

s Ježišom Kristom. 

Toto rozhodnutie, ktoré som v  tento 

večer spravil je dodnes rozhodnutím, 

ktoré považujem za jedno z najdôležitej-

ších vo svojom živote. Som si istý, že som 

sa v  ten večer nestal lepším človekom. 

Som si istý, že od toho dňa som veľakrát 

vo svojom živote padol a zhrešil a urobil 

niečo, na čo nie som hrdý. Viem však, že 

v ten večer som našiel svoj zmysel života, 

že som v ten večer získal niečo, prečo sa 

oplatí žiť – radosť už tu na zemi a nádej 

na večnosť, ktorá je jedným z  dôvodov, 

pre ktoré sme na tejto zemi.

 Martin Tobák

Pre dušu

Mať slobodu, ale aj radosťMať slobodu, ale aj radosť
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Občianske združenie Liga proti rako-

vine (LPR) aj v tomto roku organizovalo 

na celom území Slovenska Deň narcisov. 

Dobrovoľnú fi nančnú zbierku pre on-

kologických pacientov usporiadala pod 

výstižným heslom: „Nepomáhajú preto, 

aby sa zviditeľnili.”

27. marca 2015 sa Rodičovské združe-

nie pri ZŠ s  vyučovacím ja-

zykom slovenským so svoji-

mi dobrovoľníkmi, bývalými 

a  súčasnými žiakmi základ-

nej školy opäť aktívne zapo-

jili do organizovania Dňa 

narcisov v našej obci. V spo-

lupráci s Ligou proti rakovi-

ne, v poradí už desiatykrát sa 

tridsaťdva dobrovoľníkov rozhodlo podporiť túto ak-

tivitu. Označených identifi kátormi ich mohli občania 

obce v spomínaný deň stretnúť pri obchodnom dome COOP Jed-

nota, na ulici Obchodnej, ale i na verejných priestranstvách našej 

obce. Tak, ako po minulé roky aj tento deň bol napriek nepriaznivé-

mu počasiu plný pozitívnych emócií, zážitkov a udalostí. Žltý nar-

cis – kvietok jari a nádeje, nás všetkých spojil v myšlienke vyjadriť 

morálnu a fi nančnú 

pomoc ľuďom po-

stihnutých rakovi-

nou. Prispieť mohol 

každý dobrovoľným 

fi nančným príspev-

kom. V našej obci sa 

vyzbierali príspevky 

v celkovej výške 1.060 eur. Uve-

dené fi nančné prostriedky boli 

zaslané na účet LPR. Z  vyzbie-

raných fi nančných príspevkov 

LPR investuje nemalú čiastku na 

starostlivosť o  prevenciu v  boji 

proti zákernej chorobe, ďalej 

do výskumu a  peniaze sú pre-

rozdeľované aj pri starostlivosti 

o pacientov postihnutých rakovinou a ich rodinám. LPR pomáha 

všade tam, kde štát nato zrejme nemá.

Rodičovské združenie pri ZŠ s  VJS ďakuje všetkým dobrým 

ľuďom, ktorí sa do tohtoročnej verejno-prospešnej zbierky orga-

nizovanej len v  jediný deň v  roku zapojili. Nech ich teší pozna-

nie, že ich nezištná pomoc podporí projekty pre onkologických 

pacientov, ich rodiny i zdravú verejnosť. Pripnutím žltého narcisu 

vyjadrili podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí touto zákernou 

chorobou bojujú. Mgr. Mária Zuberová

Nepomáhajú preto, aby sa zviditeľniliNepomáhajú preto, aby sa zviditeľnili

Do materskej školy zavítala jar. Učiteľky Gabriela Kovácsová 

a Iveta Pastoreková nám skrášlili škôlku Jarnou výstavou. Nájdete 

v nej rozkvitnuté jarné kvety a prebúdzajúce sa zvieratá.

Bola raz malá, malá hviezdička, ...áno, aj túto známu pieseň 

si deti zaspievali na návšteve v  Slovenskej ústrednej hvezdárni 

v  Hurbanove. Pri vstupe do budovy deti hneď zaujali vystavené 

ďalekohľady rôznych veľkostí. Na 

deti čakalo prekvapenie v  podobe 

kupole, v  ktorej sa cítili ako koz-

monauti na vychádzke medzi ne-

konečnými hviezdami. Mali mož-

nosť formou rozprávky a  pútavého 

rozprávania oboznámiť sa s  celým 

naším vesmírom a jeho tajomstvami ako sú planéty, Zem, Slnko, 

Mesiac, hviezdy, ale taktiež aj akú podobu majú známe súhvezdia 

na oblohe. Potom sa poprechádzali po historickom parku, kde ich 

zaujali slnečné hodiny. 

Do našej materskej školy 30. mar-

ca 2015 zavítala známa herečka Maja 

Velšicová, ktorá deti zabavila diva-

delným predstavením pod názvom 

„Prasiatko Kvik”. Predstavenie bolo 

zamerané na rozvoj fonetických 

schopností, čiže správnej výslovnosti jednotlivých hlások. Na tých-

to dvoj podujatiach sa zúčastnili obe škôlky spoločne.

Našu materskú školu navštívila aj farárka Mgr. Mária Popičová, 

ktorá deťom priblížila význam sviatku Veľkej noci. Deti očarila za-

ujímavým príbehom o živote a smrti Ježiša Krista. Posedenie bolo 

spest rené spevom a  tančekmi, ktoré sme si spolu zatancovali. Pri-

niesla si zo sebou aj pomocníkov – troch žiakov z tretieho ročníka zo 

základnej školy slovenskej, ktorí nám predniesli krásne veľkonočné 

vinše. Brigita Branická, učiteľka MŠ ul. Sládkovičova

Vitaj jar
Zo života MŠ ✤ Zo života MŠ ✤ Zo života MŠ ✤

Otvorené v pondelok až piatok 
od 9:00 do 17:00 hod.

Vyšetrenie zrakovej ostrosti:  pondelok, utorok, streda

AKCIA: 30% zľava AKCIA: 30% zľava 
na všetky stmavovacie a slnečné sklíčka 

do dioptrických okuliarov
Nájdete nás v budove zdravotného strediska na Obchodnej ul. 7, Nesvady.

Nyitva hétfőtől péntekig 9-től 17 óráig
Látásélesség vizsgálat:  hétfő, kedd, szerda

AKCIÓ: 30%-os kedvezményAKCIÓ: 30%-os kedvezmény
minden fényre sötétedő lencsére és sötét üvegre 

dioptriás napszemüvegekhez
Megtalálnak bennünket az egészségügyi központban, 

Üzletsor u. 7., Naszvad

Nesvady - NaszvadNesvady - Naszvad

očná optikaočná optika
ZAMAK OPTIKAZAMAK OPTIKA
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Vyzerá to tak, že vlaňajšia fotosúťaž Nesvadčanov bola výborným zákla-

dom pre tohtoročnú okresnú fotosúťaž AMFO 2015. Preto si to dovoľujem 

tvrdiť tak rozhodne, lebo na spomínanej súťaži sa ocenenie dostalo aj Ne-

svadčanke. Rebeka Kováčová v kategórii mládeže, tu je potrebné podo-

tknúť, že to bola jej prvá takáto súťaž, sa umiestnila na druhom mieste. Je 

to pre nás potešujúce, veď Rebekine fotografi e boli už vystavené v Nesva-

doch počas  Nesvadských dní, kde sa jej fotografi a umiestnila na prvom 

mieste. S jej zábermi sa môžeme stretnúť aj na krajskej fotosúťaži, ktorá 

sa bude konať v  Nesvadoch 12. júna. Dúfam, že jej diela sa dostanú aj 

do celoslovenského kola. K dosiahnutým výsledkom jej gratulujeme a do 

budúcna prajeme veľa dobrých záberov. -HF-

Versünnep

✤✤✤✤✤      ✤✤✤✤✤      ✤✤✤✤✤      ✤✤✤✤✤      ✤✤✤✤✤      ✤✤✤✤✤      ✤✤✤✤✤      ✤✤✤✤✤

Úgy látszik, hogy a 2014-es Naszvadi Napok fotóversenye jó alapként 

szolgált a járási fotográfusok idei „AMFO 2015” elnevezésű fotóversenyé-

nek. Azért is állítom ezt ilyen határozottsággal, mert az említett versenyen 

hazai, azaz naszvadi sikert is elkönyvelhettünk. Rebeka Kováčová az ifj ú-

sági kategóriában – számára az első ilyen megmérettetésen – az előkelő 

2. helyen végzett. Külön öröm számunkra, hogy Rebeka fotói már idehaza 

bemutatásra kerültek, sőt a tavalyi Naszvadi Napokon az egyik fotója első 

helyezést ért el. Rebeka fotóival 

találkozhatunk még a  megyei 

versenyen is, amely Naszvadon 

kerül megrendezésre 2015. jú-

nius 12-én. Remélem, fotója 

eljut az országos megmérette-

tésre is. Gratulálunk az elért 

eredményéhez, további sike-

reket kívánunk. -HF-

A naszvadiak 
fotóversenyén túl...

Šestákné Tóth Ildikó

Szeretnék szelídség lenni...
Szeretnék szelídség lenni a harag helyett,

Így győzedelmeskedni a gyűlölet felett.

De hirtelen a pillanat heve magával ragad,

felejtve a szelíd és kedves szavat

A harag-lova nyergében találom magam.

Elmém vadul beindul egy szempillantás alatt.

Elindul, s vágtat a harag indulata által.

A szelídség utáni vágyam feledésben marad.

Szitkozódás, vádaskodás, átok,

Ekkor ezeket szórom rátok.

Mikor a gyűlöletem kiontottam,

Mások lelkébe kellően beletiportam,

Egyszercsak ráébredek,

Ó jaj, mit is teszek?l

Embereket miért bántok?l

Lehetnénk inkább jó barátok.

Ekkor teljesen magamba roskadok,

Kérdezném a haragot

Ezt akartad, ezt szeretted volna?

Tán így akarsz szert tenni hatalomra?

Mondd, milyen hatalom az ilyen?

Hisz' végül nagyon szenved a lelkem; a szívem.

Az ébredés a harag-lovain való vágtatás után

lelkiismeretünk számonkérését hozza el csupán.

Én már ezt nem akarom, nem és nem!

Milyen élet az ilyen?

Nem kell se rang, se hatalom,

Már csak szívem-lelkem nyugalmát óhajtom.

Semmi egyebet nem kívánok Istenem,

Kérlek, légy kegyes, add meg ezt nekem.

Kérlek, segíts megszelídíteni a harag-lovait.

És add nekem a szelídség angyali szárnyait.

Elkapni a pillanatot még mielőtt a harag megvadít,

Meglelni lelkem békés otthonát most és itt.

Itt a Földön nyugodtan, szelíden kiállni minden próbát,

Hogy majdan a Te otthonodban tölthessem minden órám.

Az Irodalmi Kör tagjai megemlékeztek József Attila születésének 

110. évfordulójáról, ami egyben a magyar költészet napja. A költő 

így vélekedett a versírásról: „Szükséges, hogy vers írassék, különben 

meggörbülne a világ gyémánttengelye.”

O.K.
Ametist

Miért kell a vers?
Hogy meghódítsd az ismeretlent, 

hogy elérd a lehetetlent, 

hogy élni tudj, ha nem is lehet, 

- hogy átöleljen a szeretet - 

hogy érezd: neked szól, senki másnak, 

hogy ne szégyelld, ha sírni látnak, 

hogy kinyíljanak rég bezárult falak, 

hogy újra te légy önmagad, és 

ne félj, ha rád teríti komor palástját 

az éj, mert egyszer megszűnik a 

sötétség birodalma, s ott véget ér a 

gonosz hatalma - rózsás ujjakkal, 

szelíd mosollyal ébreszt föl a Hajnal, 

s megtölti szívedet fénnyel, 

verssel, dallal...

Po fotosúťaži 
Nesvadčanov...
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Úszni jó!

Évek óta kedves hagyomány, hogy naszvadi barátaink minden 

év elején meghívják testvérkapcsolati településeik öregfi úk csapa-

tát a Polgármesteri Kupára. A Nagyigmándi Öregfi úk csapata már 

decemberben várta a meghívót, és próbáltuk a lehető legjobb ösz-

szeállítású csapatot benevezni – hátha egyszer számunkra is terem 

babér Naszvadon. Ez évben a magyarországi munkanapcsere mi-

att nem januárban, hanem február 7-én rendezték a tornát. Ez az 

időpontváltozás alaposan átrendezte a mezőnyt, idén két csapattal 

kevesebb nevezett.

A többi testvértelepüléstől eltérően mi csak a torna napján utaz-

tunk Naszvadra, mivel a csekély távolság miatt alig félórás az út. 

Talán némi helyzeti előnyhöz is jutottunk az által, hogy nem a he-

lyi sportszállóban, vendéglátóinkkal poharazgatva töltöttük az éj-

szakát, bár a baráti beszélgetés, a futballtapasztalatok, vélemények 

cseréje bizonyára hasznos lenne számunkra is.

Ahogy a Polgármesteri Kupa egyre több résztvevőssé vált, annál 

nagyobb fontosságot kapott a részvevő csapatok számára is. Csupa 

presztízsmérkőzés, akár a helyiek közötti, akár a helyiek és a test-

vértelepülések közti összecsapásról van szó. Az elmúlt időszak-

ban fokozatosan javuló Nagyigmánd azzal a céllal érkezett, hogy 

meghódítsa Naszvadot és hazavigye a vándorkupát. Mi sem bizo-

nyította elszántságunkat jobban, hogy mérkőzésről-mérkőzésre 

javuló játékkal lelkesen gyűjtöttük be a pontokat. A délutáni mér-

kőzésekre a remek, bőséges ebédet követően már kevesebb energi-

ánk maradt, valamint érezhető volt a hazaiak szíves vendéglátása 

– csapatunk egy része összemérte erejét a  helyi házi pálinkával, 

Becherovkával, valamint az elvesztett kalóriák pótlására a helyben 

csapolt sörrel. 

A sors szeszélye, de talán a labdarúgás igazságossága is, hogy az 

utolsó mérkőzést a két legjobb csapat, Naszvad és Nagyigmánd ját-

szotta. Sajnos, az esélyesség terhével léptünk pályára és ennek kö-

vetkeztében már a mérkőzés elején hátrányba kerültünk. Hosszú 

küzdelem után a vége előtt két perccel egyenlítettünk, és úgy tűnt, 

a  tornagyőzelem már a  kezünkben van. Az egyenlítés azonban 

a mi sorainkban okozott gondot, két perc alatt két gólt kaptunk, 

ezzel eldőlt a mérkőzés. Nehéz még most is leírni a csalódottsá-

gunkat. A mérkőzés után lehajtott fejjel gratuláltunk a győztesnek. 

Az I. helyezett Naszvadi Öregfi úk végleg elnyerték a  vándor-

kupát, a II. helyezett Nagyigmánd, a III. helyezett a szintén helyi 

Slavia csapata lett. A vacsora mellett aztán mindenki megtárgyal-

hatta mit, hogyan kellett volna jobban csinálni, de a pályán lévő 

küzdelem heve már elszállt, így az ellenfelek mintegy kívülállóként, 

„szakkommentátorként” tárgyalhatták meg a sorsfordító perceket. 

Jó érzés évről-évre itt lenni, egy kicsit focizni, és mellette el-

beszélgetni a  sportról, a  testvértelepülések történéseiről. A  torna 

mindenki számára elsődlegesen a kapcsolatépítést vagy annak erő-

sítését szolgálja, maga az eredmény akár másodlagos is lehet.

Köszönjük Haris József polgármesternek és a  szervezőknek 

a  meghívást, a  baráti vendéglátást és a  szervezéssel kapcsolatos 

munkát. Reméljük, hogy 2016-ban is részt vehetünk a következő 

kupán, ehhez kívánok minden egyes résztvevő játékostársunknak 

erőt, egészséget.

 dr. Füles Zoltán,

Nagyigmánd

Az úszás nagyon sokrétűen fejti ki jótékony hatását az emberi 

szervezetre. Egészségmegőrző és fejlesztő funkcióján túl számos 

fontos hatása létezik, melyek elsősorban szervezett keretek közt 

valósulhatnak meg. A kitartás, önfegyelem, küzdőképesség, szabá-

lyok, követelmények elfogadása, betartása mind-mind olyan fon-

tos fi ziológiai és pszichikai jelenség, amelyre az egészséges emberi 

testnek és léleknek igenis szüksége van napjainkban.

Iskolánk 2., 3. és 4. osztályos tanulói március 9-től 20-ig úszó-

tanfolyamon vettek részt Udvardon. Az udvardi szakközépiskola 

fedett uszodájában került sor az úszás oktatására, Rišňovský Gyula 

bácsi vezetésével.

A tanulók kezdetben kicsit ódzkodva fogadták a nagy medencét, 

Gyula bácsi utasításait, de félénkségük hamarosan szertefoszlott. 

A kellemes légkör mellett bebizonyosodott, hogy Gyula bácsi egy 

nagyon kedves és hozzáértő oktató, aki tudja, hogyan kell a gyere-

keket motiválni ahhoz, hogy félelem nélkül hajtsák végre utasítá-

sait, még akkor is, ha a medence vize mély. Egyszóval biztonságban 

érezték magukat. A tanulók egy-két nap elteltével már otthonosan 

mozogtak a medencében és környékén, s vidáman várták az újabb 

szakszerű oktatást.

Kimerülten, fáradtan 

tértek haza nap mint nap. 

Az úszás alapjait sikerült 

mindannyiuknak elsajátíta-

ni, köszönhető ez az okta-

tónak és nem utolsósorban 

a  tanulók kitartásának. Ez 

alatt a  pár nap alatt sok új 

élménnyel és tapasztalattal 

gazdagodtak, mely min-

denképp testi és szellemi 

fejlődésük előnyére válik.

 Mgr. Kovács Erzsébet
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ÚJSZÜLÖTTEK – 
VITAJTE MEDZI NAMI

Peter Lakatos,  Csonka Bence, 

Henrich Vrábel,  Sofi a Lakatosová



HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK – 
SĽÚBILI SI VERNOSŤ

 Cserepes Zsolt   –  Bajkai Anikó



HALÁLOZÁS – 
OPUSTILI NÁS

Alžbeta Malíková (63),  Rigó József (75),  

Batisz Mária (87), Pavol Turcsan (89),

Juraj Turán (78),  Lebó Júlia (78)

Társasági rovat – 
Spoločenská rubrika

Való igazság, hogy vannak benne 

ősi magyar elemek, sőt legtöbb-

je az, de való az is, hogy a martosi 

viselet szervesen kapcsolódik a kö-

zép-európai népi, hagyományos 

öltözködés kultúrkörébe. Az idők 

aztán adtak bizonyos martosi saját-

ságokat is hozzá. A martosi viselet 

elsősorban palóc viselet. S nem-

csak Martoson hordták, hanem 

Komáromszentpéteren, Ujgyallán, 

Hetényben, Imelyen, Madaron, 

Naszvadon is. A többi község azon-

ban lassan kivetkezett a régi vi-

seletből s csak egy-egy gyöngyös 

bokrétán szedi ki ruháit a ládafi á-

ból. Kivéve Naszvadot, ahol még 

megmaradt a régi viselet, bár egy-

szerűbb formában. A martosi akkor 

is visszaöltözik régi viseletébe, ha 

közben két-három éve Amerikában 

járt.

(Női ruházkodás Martoson. 

Részlet Dr. Fél Edit tanulmányából 

a Komáromi Lapok 

1943. április 17-én 

megjelent számában)

ANNO.. .


