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Mindenkit érint – Týka sa to každého

Ďalšie zasadnutie nesvadského obecného zastupiteľstva sa konalo 
28. apríla v neprítomnosti Marianny Kesziovej za účasti jedenástich 
poslancov. Na programe bolo najskôr prerokovanie záverečného 
účtu obce za rok 2015 doplnené o správu hlavnej kontrolórky a ne-
závislého audítora. Suma vlaňajších príjmov obce bola 3,351 milió-
na eur, súčet výdavkov 3,177 milióna eur, z rozdielu 174-tisíc eur sa 
162-tisíc previedlo do rezervného fondu.

Potom si poslanci prehliadli pravidelný výkaz o stave pohľadávok 
splatných v prvom štvrťroku a prehľad platieb za niektoré staršie po-
hľadávky a po prerokovaní niekoľkých ďalších bodov schválili ob-
novu školskej telocvične. Tá bude možná vďaka úspešnému projek-
tu, prostredníctvom ktorého ministerstvo školstva poskytne 62-tisíc 
eur na tento účel, ďalších 20-tisíc eur pridá obec z vlastného rozpoč-
tu. Z týchto peňazí samospráva vymení podlahu a menšia suma pôj-
de na nákup rôznych pomôcok do telocvične.

Dlho sa debatovalo o usporiadaní Nesvadských dní. Centrom dia-
nia bude tento rok kultúrne stredisko a jeho okolie, predajcovia si 
medzi 15. a 18. septembrom rozložia stánky na ulici a program sa 
bude konať na dvore pod stanmi a na kamennom javisku. Odznel aj 
návrh na zvýšenie rozpočtu podujatia, čo by umožnilo zorganizovať 
bohatší a kvalitnejší kultúrny program. Kultúrna komisia zosuma-
rizuje všetky navrhnuté podnety a konečné rozhodnutie padne na 
májovom zasadnutí.

Následne poslanci rozhodli o žiadostiach o pridelenie bytu: z de-
viatich záujemcov bude na obdobie troch rokov nájomníčkou uvoľ-
neného dvojizbového bytu na Obchodnej ulici 11B Ingrid Procház-
ková. Aj v prípade spoločnosti HBS Consult prijali poslanci uzne-
senie o prenájme: fi rma zaoberajúca sa účtovníctvom bude pôsobiť 
v kancelárii na poschodí budovy na Obchodnej 28 ďalších päť ro-
kov. Na rovnakej adrese, na pozemku kúpenom v roku 2013, kolá-
rovská KRAMIX s.r.o. v uplynulých rokoch postavila viacfunkčnú 
budovu, vtedajšia zmluva o budúcej zmluve bola teraz, po vydaní 
kolaudačného rozhodnutia, nahradená kúpno-predajnou a defi ni-
tívne schválená poslancami. V ďalšom priebehu sa rozhodlo o tom, 
že obec predá bývalú pekáreň na Námestí 1. mája nájomcovi Zsol-
tovi Katonovi za znalcom určenú cenu 54-tisíc eur, kým na susedia-
ci komplex nehnuteľností, v ktorých teraz Attila Mészáros prevádz-
kuje autoservis, bude vyhlásená verejná obchodná súťaž s minimál-
nou cenou 120.000 eur. (Dôvodom odlišného postupu pri predaji je 
rozdielna hodnota úprav na budovách, ktoré nájomcovia vykona-
li na vlastné náklady.)

Ostávalo ešte prerokovanie písomného návrhu Andrása Keleme-
na. Nezávislý poslanec inicioval vytvorenie street workoutu v Ar-
tézskom parku s celkovými nákladmi vo výške približne 5.000 eur. 
Rozprúdila sa debata, na ktorej konci obecné zastupiteľstvo zaviaza-
lo starostu, aby cvičisko bolo postavené do 30. júna.

Na 12. máj starosta Jozef Haris zvolal poslancov na pôvodne ne-
plánované stretnutie. Príčinou bola nutnosť bezodkladne podpísať 
zmluvu o poskytnutí nenávratného fi nančného príspevku minister-
stva životného prostredia vo výške takmer 18 miliónov eur na roz-
šírenie kanalizácie a čističky odpadových vôd. Starosta, žiadajúc po-
slancov o podporu, zároveň uviedol, že po ukončení verejného ob-
starávania by sa práce v optimálnom prípade mohli začať už v tom-
to roku.

Druhým a zároveň posledným bodom programu bolo preroko-
vanie podmienok predaja rekreačných pozemkov pri rozostavanom 
kúpalisku. V zmysle jednohlasne prijatého uznesenia sa po zohľad-
není pripomienok poslancov pravidlá defi nitívne zakotvia v  máji 
a predaj bude propagovaný v tlači, na domovskej stránke obce a ďal-
ších reklamných plochách. Zoltán Takács

Április 28-án, Keszi Marianna távollétében tizenegy képviselő 
részvételével ülésezett ismét a naszvadi képviselő-testület. A 2015. év 
zárszámadása volt először napirenden, amelyet a  főellenőri és füg-
getlen könyvvizsgálói jelentés egészített ki. A  falu tavalyi bevétele-
inek összege 3,351 millió euró volt, a kiadásoké 3,177 millió euró, 
a 174 ezer eurós különbözetből 162 ezer euró kerül a tartalékalapba.

Ezután az első negyedévben felhalmozódott kinnlevőségekről és 
a  régebbi követelésekből befolyt összegekről készült rendszeres ki-
mutatást tekintették át a képviselők, majd néhány pontot követően 
az iskola tornatermének felújítását hagyták jóvá. Ennek anyagi hátte-
rét egy sikeres pályázat biztosítja, amelynek révén az oktatásügyi mi-
nisztérium 62 ezer eurót folyósít a községnek, további 20 ezer eurót 
pedig saját költségvetéséből különít el a falu. A pénzből a padlóbur-
kolat cseréjét végezteti el az önkormányzat, egy kisebb összegből pe-
dig a tornaterem felszerelése újul meg.

Hosszú vita folyt a Naszvadi Napok megrendezéséről. A rendez-
vény központi helyszíne az idén a kultúrház és környéke lesz, a ki-
rakodóvásár az utcán, a  műsor pedig az udvaron felállított sátrak 
alatt és a kőszínpadon zajlik majd szeptember 15. és 18. között. Szin-
tén elhangzott egy javaslat a költségvetés növelésére, ami remélhető-
leg gazdagabb és nívósabb kultúrműsort eredményezne. A kulturá-
lis bizottság összegzi az elhangzottakat és a májusi plénumon szüle-
tik végleges döntés.

Ezt követően lakáskérelmekről döntött a testület: kilenc érdeklődő 
közül Ingrid Procházková bérelheti három évig az Üzletsor utca 11B. 
alatt megüresedett kétszobás lakást. A  HBS Consult Kft . esetében 
is ingatlanbérletről határoztak a képviselők, a könyvelést végző cég 
újabb öt évig bérli majd az Üzletsor utca 28. alatt lévő emeleti irodát. 
Ugyanezen a címen, a községtől 2013-ban megvásárolt parcellán épí-
tette fel iroda- és lakóházát az elmúlt években a gútai KRAMIX Kft ., 
az akkori előszerződést most, a lakhatási engedély kiadása után vég-
legesítették a képviselők.

A  továbbiakban határozat született arról, hogy az önkormány-
zat a  felbecsült, 54.000 eurós áron értékesíti a  Május 1. téren levő 
régi pékséget az azt bérlő Katona Zsolt részére, a  mellette lévő 
ingatlanegyüttest pedig, ahol Mészáros Attila jelenleg autószervizt 
üzemeltet, a  szintén becsült, 120.000 eurós induló áron nyilvános 
versenyre bocsátja. (Az értékesítés eltérő módjának oka a bérlők kü-
lönböző mértékű saját beruházása az ingatlanokba.)

Hátravolt még Kelemen András írásban beterjesztett javaslatának 
megtárgyalása. A független képviselő az Artézi park területén elhe-
lyezendő street workout létrehozását indítványozta mintegy 5.000 
eurónyi költségráfordítással. A kibontakozó vita végén a képviselő-
testület arra kötelezte a polgármestert, hogy a gyakorlópálya június 
végéig készüljön el.

Május 12-én egy előzetesen nem tervezett ülésre hívta Haris József 
polgármester a képviselőket. Ennek oka az volt, hogy a Naszvad ré-
szére a közelmúltban megítélt, a csatornahálózat és víztisztító állo-
más fejlesztésére fordítandó csaknem 18 millió euró összegű minisz-
tériumi támogatást rögzítő szerződést haladéktalanul alá kellett írni. 
Ehhez kérte a polgármester a testület támogatását, egyúttal elmond-
ta, hogy a sikeres közbeszerzést követően ideális esetben még ebben 
az évben megkezdődhet a munka.

Az ülés második és egyben utolsó napirendi pontja az épülő fürdő-
vel szomszédos üdülőtelkek eladási feltételeinek megtárgyalása volt. 
Az egyhangúlag elfogadott határozat értelmében a hozzászólások fi -
gyelembe vételével kidolgozott szabályok májusban történő rögzíté-
se után az értékesítést a sajtóban, a saját honlapján és egyéb reklám-
felületeken is hirdetni fogja az önkormányzat.  Takács Zoltán

A testület 18. és 
19. üléséről

Z 18. a 19. zasad-
nutia zastupiteľstva

TŰZVIRÁG 
NEMZETKÖZI 

ZENEI FESZTIVÁL 
2016

2016. május 27 - 
május 29.

program
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TŰZVIRÁG TŰZVIRÁG 
NEMZETKÖZI NEMZETKÖZI 

ZENEI FESZTIVÁL ZENEI FESZTIVÁL 
20162016

2016. május 27 - 2016. május 27 - 
május 29.május 29.

MEDZINÁRODNÝ MEDZINÁRODNÝ 
HUDOBNÝ HUDOBNÝ 

FESTIVAL 2016FESTIVAL 2016

TŰZVIRÁGTŰZVIRÁG
27. - 29. máj 201627. - 29. máj 2016

programprogram
2016. május 27., péntek 2016. május 27., péntek 

27. máj 2016, piatok27. máj 2016, piatok

18:00 - Klikk színpad - javisko Klikk

Hant
19:30 - Klikk színpad - javisko Klikk

Gilotin
20:00 óra - sátorszínpad - 

stanové javisko

DJ Tygraz
22:00 óra - nagyszínpad - 

veľké javisko

Majka & Curtis
22:00 - Klikk színpad - javisko Klikk

Elán Forever
23:30 - sátorszínpad - 

stanové javisko

DJ Krkan, DJ Koníček, 

DJ Tygraz

2016. május 29., vasárnap2016. május 29., vasárnap

29. máj 2016, nedeľa29. máj 2016, nedeľa

14:00 - Klikk színpad - javisko Klikk

Népművészeti kavalkád - 

Vystúpenie 

folklórnych súborov
17:00 - Klikk színpad - javisko Klikk

A TAT - Sukola Tamás, 

SÓKI CSILLA, BÁNHÁZI DÓRA 

és LV Dance Team
18:00 - Klikk színpad - javisko Klikk

Komáromi Dixieland Band
19:00 - Klikk színpad - javisko Klikk

Mészáros Tamás
20:00 - sátorszínpad - 

stanové javisko

Miss Funk and the 

Wonderband és 

Balla Réka
21:20 - nagyszínpad - veľké javisko

SUZUKI VITARA sorsolás - 

losovanie SUZUKI VITARA
21:30 - nagyszínpad - veľké javisko

Rúzsa Magdi

2016. május 28., szombat 2016. május 28., szombat 

28. máj 2016, sobota28. máj 2016, sobota

14:00 - Klikk színpad - javisko Klikk

Népművészeti kavalkád - 

Vystúpenie 

folklórnych súborov
17:00 - Klikk színpad - javisko Klikk

Little Symphony 

(Chamber Orchestra)
18:00 - Klikk színpad - javisko Klikk

Black Side
19:30 - sátorszínpad - stanové 

javisko

Expired Passport
20:45 - Klikk színpad - javisko Klikk

BL döntő közvetítés - 

Prenos fi nále Ligy majstrov
21:30 - nagyszínpad - veľké javisko

EDDA
23:00 - sátorszínpad - 

stanové javisko

Régi Csibészek
23:00 - Klikk színpad - javisko Klikk

Maddogx
23:50 - sátorszínpad - 

stanové javisko

Carson
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VII. NASZVADI KÉPZŐMŰVÉSZETI SZABADISKOLAVII. NASZVADI KÉPZŐMŰVÉSZETI SZABADISKOLA
VII. ROČNÍK NESVADSKEJ VÝTVARNEJ ŠKOLYVII. ROČNÍK NESVADSKEJ VÝTVARNEJ ŠKOLY

VII. OPEN ART SCHOOL OF NESVADYVII. OPEN ART SCHOOL OF NESVADY
2016. május 27 – június 5.2016. május 27 – június 5.

Résztvevők – Účastníci - Participants
Ana Andras – Barcelona, Balogh Orsolya – Naszvad (Nesvady), Baráth Ilona – Kamocsa (Komoča), 

Bencová Elena – Modra, Bencová Katarína – Modra, Birkuš Jozef – Nesvady (Naszvad), Boros György 

– Szabadka (Subotica), Boros Mária – Szabadka (Subotica), Czafrangó Sylvia – Komárom (Komárno), 

Černá Emma – Praha, Déži Gyula – Naszvad (Nesvady), Farkas Katalin – Bátorkeszi (Bátorové Kosihy), Gyergyádesz László – Kecskemét, 

Kováčová Zdenka – Nesvady (Naszvad), Peltznerová Vlasta – Malacky, R. Török Mária – Budapest, Rácz Ernő - Szeghalom, Serbáková 

Magda – Hurbanovo (Ógyalla), Studničková Jana – Praha, Szabó Veronika – Naszvad (Nesvady), Török Ibolya – Vecsés, Tóth Szvetlána 

– Budapest, Turi Endre – Kecskemét, Radka Urbanová – Praha, Vdovkina Anastasia – Kolozsvár (Cluj-Napoca), Zsapka Katalin – Ógyalla 

(Hurbanovo), Zsapka Mária - Ógyalla (Hurbanovo)

A tábor
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Milí Nesvadčania. Minulý týždeň som 

si prečítal citát jedného známeho britské-

ho historika o Ježišovi Kristovi. Dovolím si 

ho tu citovať. „Bez ohľadu na to čo si o ňom 

osobne myslíte alebo veríte, Ježiš z Nazare-

tu je dominantnou postavou dejín západ-

nej kultúry už takmer 20 storočí. Ak by bolo 

možné nejakým spôsobom vytiahnuť z  de-

jín civilizácie každý kúsok toho, čo by nies-

lo aspoň časť jeho vplyvu alebo jeho mena, 

koľko by tu toho ostalo? Veľmi málo.” Keď 

som sa nad tým zamyslel, uvedomil som 

si, aký pravdivý výrok to je. Bez ohľadu na 

to, či sme ateisti alebo veriaci, Ježiš Kristus 

ovplyvnil v  našom živote veľké množstvo 

vecí. Len keď sa pozrieme na mapu sveta, 

vidíme tu mestá a obce ako Hronský Beňa-

dik, Svätý Peter, San Francisco, Los Ange-

les, Saint Petersburg. To všetko sú mestá, 

ktoré nesú názov pochádzajúci z  kresťan-

stva. Kamkoľvek sa pozrieme na mape vidí-

me stopy Ježiša Krista v tomto svete. A nie 

len na mape. Ježiš zmenil celý svet bez toho, 

či si to uvedomujeme alebo nie. Čo všetko 

vlastne Ježiš Kristus svojim príchodom na 

túto zem zmenil?

Začnime niečím, čo je zrejmé na prvý po-

hľad. Ťažko vybrať menej pravdepodobnej-

šieho kandidáta na zmenu sveta. Ježiš nikdy 

nemal nejaký vysoký úrad, nikdy neviedol 

žiadne vojsko, nenapísal žiadnu knihu, ni-

kam necestoval. Jeho nasledovníci boli mi-

moriadne bezvýznamný ľudia. Nový zákon 

o nich hovorí ako o neučených obyčajných 

mužoch. Napriek tomu, po 2000 rokoch si 

nevieme predstaviť svet bez týchto mužov 

a bez ich zásahu do dejín tohto sveta. Kres-

ťanská cirkev, ktorú založil Ježiš, zmenila 

dejiny viac než všetky ostatné hnutia, kto-

ré kedy existovali. Predstavme si svet bez 

tejto cirkvi. Neexistovali by žiadne kosto-

ly, žiaden chrám svätého Petra, žiaden No-

tre dame, žiadna cirkev v Nesvadoch. Ne-

existoval by žiaden Peter, Pavol, Timotej, 

Augustín, Tomáš Akvinský, Martin Luther, 

žiadna matka Tereza, Jana z Arcu. 

Ďalej Ježiš zmenil to, ako dnes premýš-

ľame o  histórii a  dejinách. V  histórii sa 

udalosti datovali podľa vládcov, ktorý vte-

dy vládli. V  1. roku vlády cisára Augusta, 

v druhom roku vlády cisára Nera, atď. Ča-

som, ako plynul čas, moc každého cézara 

a panovníka opadla, ľudia čakali na nového 

cisára a začali rátať roky podľa neho. Avšak 

v  6. storočí nášho letopočtu jeden mních 

navrhol kalendár, nový kalendár, ktorý sa 

nezačínal založením Ríma a  cisármi, ale 

narodením Ježiša. A tento kalendár nevzni-

kol len preto, že to bolo chronologicky vý-

hodnejšie, ale bolo to tvrdenie, myšlienka, 

že život tohto muža, Božieho syna, bol na-

toľko dôležitý, že je hodné od neho odvíjať 

letopočet a roky. 

Ježiš Kristus žil a  zomrel a  panovníci 

Ríma, vtedy to boli Augustus a  Tiberius, 

o ňom nikdy nepočuli, nevedeli, že existu-

je. Napriek tomu kresťania vyznávajú, že Je-

žiš Kristus je Kráľ kráľov. V 1. storočí mal 

Ježiš malú skupinku nasledovníkov a  toto 

vyjadrenie bolo smiešne. Keby sme si vtedy 

mohli vsadiť na to, koho vplyv vydrží dlh-

šie, či vplyv Ježiša alebo rímskej ríše, som si 

istý, že na Ježiša a jeho nesúrodú skupinku 

nevzdelaných rybárov by sme nevsadili ani 

cent. A  napriek tomu dnes, o  2000 rokov 

neskôr, dávame svojím deťom mená, ktoré 

boli spojené s Ježišovým životom, ako napr. 

Peter, Pavol, Mária, Alžbeta, Ján a  svo-

jím psom dávame mená ako Nero a Cézar. 

Kdekoľvek na celom svete sa ľudia pozrú na 

dátum, každý deň im to pripomína, že Je-

žiš Kristus a  jeho narodenie bolo zlomo-

vým bodom v histórii ľudstva. Už to nie je 

o tom, že Ježiš sa narodil v tom a tom roku 

panovania toho a toho kráľa. Už je to o tom, 

že cisár Nero zomrel v roku Pána 68, že Na-

poleon zomrel v roku Pána 1821 a tak ďalej.

Ďalšia oblasť, ktorú Ježiš zmenil je to, ako 

svet vyjadruje súcit. V  starovekom Ríme 

a Grécku len tí vznešení, pekní, zdraví a sil-

ní boli stredobodom obdivu. Slabých a ľudí 

na okraji si tento svet nevážil a odstrkoval 

ich. Slabí a  chorí už ako novorodeniatka 

nemali šancu na život. Dokonca deti s „ne-

správnym” pohlavím boli nechané zomrieť. 

Ale bola tu táto malá skupinka, Ježišových 

nasledovníkov, ktorá si pamätala, že Ježiš, 

ktorého nasledovali hovoril: nechajte deti 

prichádzať ku mne. A táto skupinka začala 

prijímať opustené deti, ktoré našli vyhode-

né na ulici. Jeho nasledovníci zaviedli prax 

starania sa o  deti, začali vznikať sirotince. 

Vdovy vo vtedajšej dobe museli platiť poku-

ty za to, že prežili svojich manželov, pretože 

boli vnímané ako brzda ekonomiky, keďže 

ich neživil manžel, ale musel ich živiť štát. 

O tieto vdovy sa cirkev starala, zaujímala sa 

o ne a prijímala ich.

Ďalej pohľad na chorých. Počas prvých 

dvoch tisícročí boli vo svete dve obrovské 

epidémie, ktoré len v Európe vyhubili štvr-

tinu populácie ľudí v mestách. Bolo to tak 

zlé, že pri prvých náznakoch choroby boli 

ľudia odstrkovaní od spoločnosti na okraje 

miest, ostatní od nich utekali, nechávali ich 

blízko ciest, až kým nezomreli. S mŕtvolami 

sa zaobchádzalo ako s odpadkami a dúfalo 

sa, že sa tým zabráni šíreniu epidémie. Ľu-

dia z tejto podivuhodnej komunity, nazva-

nej cirkev, naopak išli na ulice a cesty a pri-

nášali neznámych do nemocníc, starali sa 

o nich aj cez riziko nakazenia, pretože Je-

žiš, ktorého nasledovali sa staral o slepých, 

chromých, hluchých, malomocných a  ne-

mých a povedal: Čokoľvek urobíte pre tých 

najmenších, ako by ste pre mňa urobili. 

Ďalšia vec. Vzdelanie. Ako Ježiš ovplyv-

nil vzdelanie? Ľudia sa vždy radi učili na 

počudovanie. V  gréckom a  rímskom sve-

te bolo formálne vzdelanie vyhradené, ale 

len pre chlapcov z  popredných rodín. Nie 

pre dievčatá a už vôbec nie pre otrokov. Ale 

jedna komunita, menom cirkev si pamäta-

la, že nasledujú Ježiša, ktorý učil všetkých 

– mužov, ženy, deti. A že jeho posledný prí-

kaz znel: choďte a učte všetkých. A tak za-

čali učiť všetkých – mužov, ženy, otrokov, 

slobodných. V 4. storočí niektorí jeho na-

sledovníci vstúpili do kláštorov a po mno-

ho storočí to boli jediné inštitúcie v Európe, 

ktoré zaznamenávali nie len biblické texty, 

ale aj slávne klasické texty umeleckých diel. 

Potom začala cirkev budovať školy, z  kto-

rých vznikli univerzity. Najväčšia expló-

zia technológií v  modernom svete nasta-

la v  kláštoroch, kde vznikli úžasné vyná-

lezy dnešného sveta. Mechanické hodinky 

boli vynájdené v kláštore na meranie času 

pri modlitbách. Okuliare vznikli v  klášto-

roch, aby mnísi mohli lúštiť texty, keďže nie 

všetci dobre videli. Šampanské, Dom Périg-

non je pomenované po mníchovy, ktorý ho 

vynašiel a bol za to svetom obdivovaný. Slo-

vanskú abecedu, ktorou všetci píšeme, vy-

našiel Ježišov nasledovník Cyril, aby sme 

mohli čítať Bibliu vo svojom jazyku. 

Takto by som mohol ísť ďalej a ďalej. Pre-

čo vôbec o tom píšem? Pretože Ježiš Kristus 

je fascinujúci a to, ako zmenil svet sa nedá 

prehliadnuť. Tento Ježiš je Boží jednorode-

ný syn, je zlomový bod ľudských dejín. Je 

nádejou pre utlačovaných, je inšpiráciou 

pre zúfalých, je Pán Pánov a Kráľ Kráľov, je 

to najväčší učiteľ všetkých dôb, je to najväč-

šia osoba v dejinách ľudstva. To najúžasnej-

šie na ňom je, že Ježiš ešte neskončil meniť 

svet. Dodnes Ježiš mení životy a srdcia ľudí 

na tejto zemi. Dodnes Ježiš ponúka človeku 

odpustenie hriechov, zmierenie s  Bohom, 

pokoj v srdci a radosť zo života, akú nemô-

že dať nič iné. Každému z nás dáva Ježiš po-

nuku zakúsiť, čo to znamená život v milos-

ti, ktorú môžeme prijať skrze Jeho obeť na 

kríži. Dajme tomuto Ježišovi šancu zmeniť 

naše životy tak, ako zmenil túto zem. On je-

diný zvládol život a On jediný porazil smrť, 

On jediný premohol hriech a On jediný je 

neustále prítomný. Je to Boží syn, sláva ľud-

stva. Ukrižovaný tesár z Nazareta je náde-

jou pre svet a je spasiteľ sveta. Toto je Boh 

hodný nasledovania. 

Martin Tobák

Pre dušu Čo všetko mení Ježiš?Čo všetko mení Ježiš?
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Nagy izgalommal és örömmel vágtunk neki 

a  rimaszombati háromnapos útnak. Úti cé-

lunk az idei jubileumi XXV. Tompa Mihály 

Országos Vers- és Prózamondó Verseny dön-

tője volt. 

Két ragyogó szemű második osztályos ta-

nuló, Lestár Zsófi a és Asztalos Luca képvisel-

te alapiskolánkat. Felkészítő pedagógusuk és 

egyben osztályfőnökük, Mgr. Holka Gizella 

nyugalma, felkészültsége és jókedve érződött 

a gyerekeken is. Mi, szülők még a gazdag prog-

ramot látván is úgy gondoltuk, hogy ez „egy 

verseny”. Odaérve viszont azt kellett tapasztal-

nunk, hogy ez bizony nem csak verseny, ha-

nem ünnep is, az anyanyelvünk ünnepe. Az 

idei különösképp, hiszen ez a rangos verseny 

immár negyedszázadot tudhat maga mögött. 

Az ott összejött emberek zöme régi ismerős-

ként üdvözölte egymást. A gyerekek és felnőt-

tek barátkoztak, ismerkedtek, játszottak, szó-

rakoztak és persze élvezték a  gazdag progra-

mot. Voltak nagyon emlékezetes pillanatok, 

mint például a megnyitó alatti első meglepe-

tés szereplés. Az első kategória résztvevői, akik 

első alkalommal jutottak el Rimaszombatba, 

köztük a mi gyermekeink is, a színpadon ülve 

hallgattak mesét Miko Attila előadásában, aki 

rendszeres prózamondója volt a  versenynek. 

Vagy például az eredményhirdetés előtt el-

hangzott rögtönzött költemény Gál Tamás elő-

adásában, az „Egy tizenegy éves szavaló orszá-

gos panaszai”, melyben mi, szülők helyenként 

magunkra ismertünk. A kultúrház előtti össz-

népi éneklésről nem is beszélve, melybe Tóth 

Árpád, a verséneklők zsűri elnöke mindenkit 

bevont. „Amíg egy nép énekel, messziről halla-

ni, hogy létezik” – hangzott bizony jó messzire.

Tehát szép élményekkel gazdagodva tértünk 

haza Naszvadra, nemcsak mint büszke szülők, 

mert hiszen gyermekeink nem kis eredményt 

értek el, Asztalos Luca prózamondásban or-

szágos 2. helyezést és Lestár Zsófi a versmon-

dásban 3. helyezést ért el, hanem mint büszke, 

magyar anyanyelvű emberek, akik bizony be-

lekiabálták a nagyvilágba, hogy LÉTEZÜNK. 

Mindezért nagy köszönet jár tanító nénink-

nek, Mgr. Holka Gizellának az alapos felkészí-

tésért, ami bizony nem kevés időt vett igénybe.

 Asztalos Viktória, szülő

Az idei évben immáron 20. alkalommal ke-

rült megrendezésre a „Dobré slovo – Jó szó” 

elnevezésű nemzetközi szavalóverseny. Ez 

a verseny húsz évvel ezelőtt azzal a céllal in-

dult, hogy a  szlovákiai magyar iskolákat lá-

togató tanulókkal megismertesse és megsze-

rettesse a  szlovák irodalmat, a  vers- és pró-

zamondás élményén keresztül közelebb hoz-

za hozzájuk a  szlovák nemzet büszkeségei-

nek műveit. Nem titkolt cél továbbá erősíte-

ni a  kölcsönös tisztelet és tolerancia érzését 

a  gyerekekben. A  verseny mára nemzetközi 

szintűvé nőtte ki magát, ugyanis a  magyar-

országi szlovák kisebbség képviselői is nagy 

örömmel és érdeklődéssel kapcsolódnak be 

az egyes fordulókba.

Idén iskolánkat két tanuló képviselte a járási 

fordulón. Haris Katika a 6.-7. évfolyamos vers-

mondók mezőnyében indult, Kunya Karin pe-

dig a 8.-9. évfolyam versenyzőivel szállt harcba 

szintén versmondással. Mindketten első alka-

lommal vettek részt ezen a  szavalóversenyen, 

mely a magyar nyelvű szavalóversenyekkel el-

lentétben nem sávokba sorolja a versenyzőket, 

a  szabályok szigorúbbak. A versenyszabályzat 

értelmében minden kategóriában három do-

bogós helyet osztanak, de csak az 1. és a 2. he-

lyezett jut tovább a következő fordulóba. A lá-

nyok nagyon szépen teljesítettek. Karin egy 

hajszállal maradt csak le a dobogóról, a 4. he-

lyen végzett, míg Katikának sikerült elnyernie 

a zsűri tetszését, győztesként került be az orszá-

gos elődöntőbe. Az újabb fordulóra a Komáro-

mi Napokon került sor a Selye János Gimnázi-

um dísztermében. A  szép nyitóprogram után 

indulhatott a verseny. A mezőny valóban erős 

volt, ez is ékes bizonyítéka annak, hogy a ma-

gyar tanítási nyelvű iskolákban is eredményes 

szlovák nyelvoktatás folyik, kellő szorgalom-

mal a magyar ajkú kisdiák is képes magas szin-

ten elsajátítani és használni a szlovák nyelvet. 

Katika ismét nagyon ügyes volt, a 4. helyet si-

került megszereznie. Bár a továbbjutáshoz ke-

vés volt, ennek ellenére a zsűri dicsérő szavai-

nak nagyon örültünk.

Idén begyűjtöttük a tapasztalatokat, s jövőre 

újra nekivágunk, hisz a versek szeretete helye-

zéstől független. Mgr. Molnár Erika

„A  magyar népdal az egész magyar lélek 

tükre, a magyar nyelvvel egyidős, a magyar-

ság történelme során kialakult és az évszá-

zados, évezredes használatban csiszolódott 

népzenei hagyomány anyanyelvünkhöz ha-

sonló érték. A  népzene olyan dallamokból 

tevődik össze, amelyeket sokan és sokáig éne-

keltek és énekelnek ma is” – mondta Kodály 

Zoltán.

Iskolánk tanulói közül is sokan kedvelik 

a  népdalokat, és szeretik is énekelni őket. 

Szerencsés helyzetben vannak, ugyanis lehe-

tőségük van látogatni az Ógyallai Művésze-

ti Alapiskola kihelyezett énekosztályát, ahol 

Becse Szabó Ilona tanárnő tanítja az éneklés 

fortélyaira a  tehetségeket. A  sok gyakorlás, 
tanulás meghozta eredményét, a kis éneke-

sek részt vettek Érsekújvárott az V. Czuczor 

Gergely Emlékhéten megrendezett regioná-

lis népdalversenyen, ahol összesen 92 ver-

senyző szerepelt, nemcsak az Érsekújvá-

ri járásból, de a Komáromi és a Lévai járás-

ból is. Az iskolánkat képviselő tanulók szép 

eredményt értek el. Két népdalt kellett éne-

kelniük, melyből az egyik kötelező, a másik 

szabadon választott népdal volt. Szabó Jú-

lia és Asztalos Luca aranysávos minősítést 

és a zsűri külön dicséretét kapta. Lalák Anna 

aranysávos és Csontos Eszter ezüstsávos mi-

nősítést ért el. 

Reméljük, hogy még sokszor hallunk ró-

luk, viszik hírnevünket, és szép dalaikkal 

még sok örömöt szereznek a közönségnek.

 Mgr. Holka Gizella
tan lás meghozta eredmén ét a kis éneke

nek Mgr Holka Gizellának az alapos felkészí

Gondolatok a Tompa Mihály Országos VersenyrőlGondolatok a Tompa Mihály Országos Versenyről

Szép eredemények a szlovák szavalóversenyenSzép eredemények a szlovák szavalóversenyen

NépdalversenyNépdalverseny
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Így hangzik a Föld napja mozgalom egyik jelmondata.

1970. április 22-én Denis Hayes amerikai egyetemi hallgató mozgal-

mat indított el a Föld védelmében. Már mozgalmának megindításakor 

több mint 25 millió amerikai állt mögé, ma pedig szinte az egész Föld-

re kiterjed az általa kezdeményezett mozgalom. Ezernél több szervezet 

vesz részt benne. A FÖLD NAPJA célja, hogy tiltakozó akciókkal hívják 

fel a fi gyelmet a környezetvédelem fontosságára. 

A Föld napján, április 22-én az egész világon kicsik és nagyok tesznek 

valamit a környezetvédelem érdekében: fát ültetnek, rajzpályázatot hir-

detnek, környezeti vetélkedőt, patak- és falutakarítást szerveznek, vala-

melyik zöldszervezethez csatlakoznak, vagy saját szervezetet alapítanak. 

Iskolánkban immár hagyomány a Föld napjáról való megemlékezés. 

Ezt a  rendhagyó tanítási napot előadásokkal tesszük színessé. Sokszor 

nem is a  szemetelésről, környezetszennyezésről beszélünk, hanem in-

kább jó példát állítunk, és hangsúlyozzuk a Föld minden természeti kin-

csét, hogy tudjuk, mink van, mit kell óvnunk, megőrizni magunknak és 

unokáinknak. Kihasználva nyolcadikos diákjaink kreativitását, három-

dimenziós kiállítást rendezünk Európáról.

Ebben az évben a délelőtt első részében a kicsik Csémi Erika és Holka 

Gizella pedagógusok vezetésével interaktív feladatok segítségével és egy 

természetfi lm megtekintésén keresztül ismerkedtek a  környezetvéde-

lem fontosságával, mit tud tenni egy kis ember környezete megóvásáért, 

majd pedig rajzversenyt rendeztek. A délelőtt másik részében megszaba-

dították a szeméttől iskolánk környékét.

A nagyobbakhoz Kálmán Tamás, a Vándor Láss társaság egyik tagja 

látogatott el, aki Izlandról tartott érdekfeszítő előadást. Az előadás befe-

jeztével a diákok egy rövid tesztet oldottak meg. Az ügyesek emléklappal 

és csokival lettek jutalmazva. Tamás, mivel előadásáról pozitív visszajel-

zéseket kapott, megígérte, ha teheti, ellátogat még iskolánkba.

Nem olyan rég Romániából, Marosvásárhelyről Molnár Csaba 

hegyimentő, hobbi hegymászó, barlangász tette tiszteletét nálunk, aki 

gyönyörű tájakra kalauzolt bennünket, s  egyben bemutatta az extrém 

helyzetekben való életmentés részleteit.

A  délelőtt befejező részében a  nagyok falunkban takarítottak, évről 

évre reménykedve, hogy kevesebb szeméttel „találkoznak”. Sajnos, kör-

nyezetünk tisztán tartását nem minden polgártársunk tartja fontosnak!

 A  Föld napja cselekvő nap, amely mindnyájunk jövőjéről szól. 

Tegyünk érte!

„ A természet varázsát ontja bőven:

A fűben, a virágban és a kőben.

Ó, nincs a földön oly silány anyag,

Mely így vagy úgy, ne szolgálná javad;

De nincs oly jó, melyben ne volna vész,

Ha balga módra vele visszaélsz!“           (Shakespeare)

 PaedDr. Csémi Erika

Korpács (Krpáčovo), az Alacsony-tátrai Nemzeti Park részeként 

(NAPANT), a Felső-Garam-régióban (Horehronie) található turisz-

tikai központ. E gyönyörű völgy fenyőerdőivel körülvett Biotika szál-

lodájában töltöttünk egy hetet a harmadik és a negyedik osztályos ta-

nulókkal. „Visszajáró vendégként” töltjük itt már néhány éve a ter-

mészetiskola napjait. 

A 2015/16-os tanévben az oktatási minisztérium először támogat-

ta jelentős összeggel az alapiskolás tanulók természetiskolában való 

tartózkodását. Így, élve a lehetőséggel, 27 tanulóval részt vettünk egy 

élményekben gazdag „terepgyakorlaton”. A  természetiskolának – 

mint a környezeti nevelés fontos színterének – küldetése, hogy az is-

kolában szerzett ismereteket a tanulók közvetlenül a gyakorlatban al-

kalmazni tudják. A megismerési folyamat a hagyományos iskoláétól 

eltérő közegben: a természetben zajlik. A természetben való tanulás 

pedig alapvetően más technikákat és módszereket igényel, mint a ha-

gyományos iskola. Az idő a természetiskolában nem számít, igazodik 

a gyerekek erőnlétéhez vagy tanulási üteméhez.

Az ott-tartózkodásunk alatt ellátogattunk a  Sebeséri-barlangba 

(Bystrianska jaskyňa), ahol gyönyörű föld alatti látványosságokban 

volt részünk. Szállásunktól kb. 4 km-e volt Tále festői szépségű sí-

és golfpályája, ahová egy gyalogtúra során jutottunk el. A  távolsá-

got, melyet oda-vissza megtettünk, nem is vettük észre, mert a séta 

során rengeteg megfi gyelést végeztünk. Elemeztük az erdő szintjeit, 

megvizsgáltuk állatvilágát, növényeit, megkerestük a patak forrását, 

köveket gyűjtöttünk, madárcsicsergést hallgattunk, a fenyőfák tobo-

zait boncolgattuk, turistajeleket kerestünk, évgyűrűket számoltunk, 

állatnyomokat vizsgálgattunk és még sorolhatnám, mennyi-mennyi 

érdekességgel gazdagodtunk az erdei sétánk során. Egy nap elláto-

gattunk a feketebalogi (Čiernohronská železnička) kisvasúttal a me-

seszép Vidra-völgy Erdészeti Skanzenbe. Innen egy több kilométe-

res tanösvényen indultunk el. Az útvonalon állomások voltak. A tan-

ösvények állomásai a terület jellemző látnivalóira, természeti, illetve 

kultúrtörténeti érdekességeire hívták fel a fi gyelmet. Természetvéde-

lemre neveltek, természeti értékek ápolására és védelmére fi gyelmez-

tettek. Jártunk Balassi Bálint szülőhelyén is, Zólyomban. Megtudtuk, 

hogy a magyar királyok vadászkastélya volt a vár és hogy egy évig 

a Szent Koronát is itt rejtegették. 

Mindezen látnivalókon, kirándulásokon és gyalogtúrákon kívül 

voltak kötetlenebb programok is. Volt persze „játékos tanulás” is, esti 

szalonnasütés, társasjátékozás, fi lmezés, na meg persze minden nap 

megnéztük az aznapi fotókat, melyekkel felelevenítettük a nap ese-

ményeit jókora nevetés és élménybeszámolók közepette. 

Az együtt töltött esték, a közös vizsgálódások, az egymás eredmé-

nyeire épülő tevékenységek közelebb hozták tanulóinkat egymáshoz. 

Összekovácsolódott kis közösség jött létre. Szerencsésen, baleset-

mentesen, élményekben gazdagon jöttünk haza.

 Mgr. Pinke Ivett

é ki l l tt k j t l z T á i l lő dá á ól p zití i z j l

r t nö én n ind lt nk l Az út n l n áll má k lt k A t n

Ki mondta, hogy nem tudod Ki mondta, hogy nem tudod 
megváltoztatni a világot?megváltoztatni a világot?

Természetiskola KorpácsonTermészetiskola Korpácson
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Sajnos, manapság egyre keve-

sebb háznál tartanak baromfi t, a jó-

szágról nem is beszélve. Ennélfog-

va a  gyerekeknek nincs alkalmuk 

élőben ismerkedni a háziállatokkal. 

A képeskönyvek lapjain megtekint-

hetik ugyan őket, az internetes ol-

dalakon akár a hangjukat is hallhat-

ják, a mozgásukat is követhetik, ám 

mindez élőben sokkal érdekesebb, 

hiszen meg is érinthetik őket. Ez 

történt az Agrorent állattenyésztési 

részlegén való látogatás alkalmával 

is, ahol a gyerekek élmény alapú ok-

tatás keretén belül ismerkedhettek 

a  háziállatok egyes fajtáival. Nem-

csak testközelből láthatták őket, de 

például a kismalacokat akár meg is 

simogathatták. Elég nagy erőfeszí-

tésbe került megakadályozni, hogy 

az élmény és látvány hatására ne-

hogy a gyerekek is visításban törje-

nek ki.

Az óriás termetű, hatalmas szar-

vú szürkemarhákat tisztes távolság-

ból fi gyeltük, bár szelídnek tűntek. 

Megtekinthettük még a  tyúkokat, 

pulykákat, bárányokat is.

A tehenekhez vezető út sajnos túl 

sárosnak bizonyult, így be kellett 

érnünk a  bocik látványával, akik 

nagy szemüket meresztve el-elbőg-

ték magukat a  gyerekek láttán, és 

a  két csapat szemtől szemben köl-

csönösen csodálta egymást. A gye-

rekek örömét tetőzte az édesség, 

melyet búcsúzóul kaptak.

Köszönjük a meghívást és a lehe-

tőséget.

 

Kisgólya Óvoda

Ismerkedés a háziállatokkalIsmerkedés a háziállatokkal
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Každý deň mamička zlatá, 
vždy a vždycky znova, 
žiada sa mi povedať ti tie najkrajšie slová.
Jemné, nežné ako dúha a prekrásne ako kvietky, 
ale márne hľadám slová, neschopné sú všetky.
Vyjadriť, čo v srdci chovám, ako Ťa ja rada mám. 
Daj mi líčko miesto slov, vrúcne Ťa pobozkám.

Druhá májová nedeľa už prešla, bol to Deň 

matiek, kedy mali sviatok všetky mamičky. 

Preto aj u nás v materskej škole zaznela taká 

dojímavá básnička z malých detských úst...

Tak, ako každý rok, ani teraz sme nezabud-

li na sviatok našich mamičiek a babičiek. Deti 

z oboch tried si pripomenuli na tento krásny 

sviatok. Už dlhší čas sa naň usilovne chystali. 

Učili sa básne, piesne a scénku. No nemysli-

te si, že je to pre také malé deti ľahké, veď oni 

ešte nevedia ani čítať, všetko ich učia učiteľky. 

Hudba ich rozhýbala, nacvičoval sa aj tanček. 

Potom prišiel deň D.

Deti oblečené do sviatočných šiat netrpez-

livo očakávali svoje mamičky a  staré mamy, 

aby sa im poďakovali kultúrnym programom 

za ich lásku a starostlivosť, ktorú svojim de-

ťom denne prejavujú. Počas vystúpenia detí 

sa niektorým mamičkám zaligotala v očiach 

slzička radosti a  šťastia. Nezabudli sme ani 

na darčeky, ktoré sme s  láskou prichysta-

li pre drahé mamičky. Darčeky deti na kon-

ci slávnostného programu odovzdali mamič-

kám a pridali k nim aj sladký božtek na líčko. 

Všetky prítomné mamičky a  babičky poďa-

kovali svojim ratolestiam za krásny kultúrny 

program veľkým potleskom.

 MŠ Bocianiky

Kino
V jeden krásny slnečný deň sme sa vybrali 

autobusom do Nových Zámkov. Cieľom na-

šej cesty bolo kino, kde si deti pozreli obľúbe-

nú rozprávku „Minions”. Deťom sa rozprávka 

veľmi páčila a so šťastným úsmevom na pe-

rách sme sa na obed vrátili do škôlky.
✤✤✤

Deň Zeme
Dňa 22. apríla sme aj my oslávili „Deň 

Zeme”. Našu zem sme obdarili krásnou skal-

kou, do ktorej si detičky spolu s  učiteľkami 

vysadili kvietky, ktoré priniesli a taktiež sme 

si vysadili v areáli škôlky dva stromčeky. De-

tičkám sme pripravili rozmanité aktivity, kto-

ré boli zamerané na environmentálnu výcho-

vu. Separovali odpad do vyznačených zber-

ných krabíc. Nezabudli sme ani na rôzne 

športové aktivity, napr. triafanie loptičkou do 

plastových fl iaš a do plechoviek. Za odmenu 

dostalo každé dieťa ovocie a džús. Tento deň 

bol plný zábavy a  veselej nálady. Ďakujeme 

všetkým rodičom detí, ktorí nám zabezpe-

čili kvietky a kamienky do skalky a všetkým 

ostatným, ktorí nás v tejto akcii podporili.
✤✤✤

Deň vlny
Ďalším zaujímavým dňom pre deti bol 

„Deň vlny” pod vedením učiteľky Gabrie-

ly Nagyovej. Deťom porozprávala o  pôvo-

de vlny, ukázala im ako sa vyčesáva vlna na 

bubnovej česačke a jej spriadanie na vretene 

a kolovrátku.

Takto ubehol mesiac apríl v našej MŠ. Te-

šíme sa na ďalší mesiac a zaujímavosti, ktoré 

nám prinesie.
 Dominika Gálová

učiteľka MŠ

Maminke na každý deň

Aprílové aktivity v Nezábudke

Poznaj seba samého – miluj svojho blížneho 
– pomôž všetkým v okolí

Projekt Poznaj seba sa-

mého – miluj svojho blížne-

ho – pomôž všetkým v oko-

lí je kladie dôraz na dôleži-

tosť zmeny vnímania sebahodnoty jednotliv-

ca. Správny sebaobraz a  sebaúcta vedie die-

ťa a  mladých ľudí k  harmonickému rozvoju 

osobnosti (ja), schopnosti zastať sa druhých 

a  hájiť ich hodnotu (blížny) ako aj prosoci-

álnemu správaniu v celej komunite (okolie). 

Primárnou cieľovou skupinou sú žiaci 1.-

9. ročníka ZŠ Nesvady. Aktivity projektu sú 

zamerané na preventívne vzdelávanie, ne-

formálnu následnú prácu v nízkoprahových 

kluboch (workshopy, besedy, rolové hry) 

a praktickú časť – stretnutia s hosťami, kto-

rých sebaúcta bola poznačená 

šikanovaním a šliapaním na ich 

dôstojnosti. Projekt je zameraný pre-

ventívne, učí životným zručnostiam ve-

dúcich, k intervencii a advokácii. Sekun-

dárnou cieľovou skupinou sú dobrovoľní-

ci YMCA, ktorí počas trvania projektu sys-

tematicky pracujú s deťmi a mladými ľuďmi.

Ciele a  aktivity projektu nadväzujú na 

úspešne zrealizovaný projekt Komunitné 

centrum – spolu dokážeme viac, v  ktorom 

z jedných z cieľov je systematická práca s ko-

munitou s  prepojením potrieb detí, rodičov 

a školy. Zriadené komunitné centrum fungu-

je a napreduje, poskytuje možnosť odbornej 

psychologickej pomoci, realizujú sa v  ňom 

vzdelávacie a voľnočasové aktivity.

Hlavné projektové aktivity sú: Tínedžeri 

v akcii, Kurz Láska a Ty – 2. stupeň ZŠ, Py-

žamová párty, Besedy pod lampou, aktivity 

v nízkoprahových kluboch, Fotovýstava, Ško-

lenie pre dobrovoľníkov a pracovníkov.

 Betka Maglodská
Projekt podporený Nadáciou pre deti Slovenska z fondu Hodina deťom

vzdelávacie a voľnočasové aktivity

Každý deň mamička zlatá

Krúžok 
šikovných rúk 
na návšteve

Krúžok ši-

kovných rúk pri 

Matici sloven-

skej prijal pozva-

nie od kresťan-

ského združenia 

YMCA v  Nesva-

doch. Návštevu 

sme s radosťou absolvovali v apríli a stre-

tli sa generácie starších aj mladých. Ši-

kovné členky krúžku mohli ukázať rôz-

ne techniky ručných prác, ku ktorým sa 

mohli deti aj priučiť a mali možnosť si ich 

vyskúšať. 

Ďakujeme za pozvanie, cítili sme sa veľ-

mi dobre a pevne veríme, že toto stretnu-

tie nebolo posledné.

 

Betka Barkociová Pivarčiová
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info:   www.nesvady.sk
Kontakt:  00421 (0)35 7692810

 e-mail: ocu@nesvady.sk
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Hirdetés – Inzercia
Eladó családi ház 10-áras telken Naszvadon 

az Agacsos utca 72. alatt. Érdeklődni a 0907 

762 013-as telefonszámon lehet.

Predám rodinný dom na 10-árovom po-

zemku v Nesvadoch, na Agátovej ul. 72. 

Bližšie informácie na tel. č.: 0907 762 013.
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http://stream.nesvady.sk

ÚJSZÜLÖTTEK – 
VITAJTE MEDZI NAMI

Márton Dominik



HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK – 
SĽÚBILI SI VERNOSŤ

 Török Alexander   –  Ďuriková Kamila



HALÁLOZÁS – 
OPUSTILI NÁS

Kovács György (53),  Huszár Jozef (74), 

Fekete Gyula (63),  Harisová Etela (89), 

Haládik Margit (82),  Ba Pavol (76)

Társasági rovat – 
Spoločenská rubrika

– Nagy károkat okozott a belvíz Naszvadon. 

Mint értesülünk, a belvizek nagy károkat 

okoztak Naszvadon. Körülbelül ötven ház 

dült össze ennek következtében. Néme-

lyik gazdának nyolc-tíz holdja is víz alatt 

áll. Sok gazda kénytelen vetését kiszánta-

ni, mivel a belvizek és a téli fagyok nagy 

károkat okoztak azokban. A károsultak fel-

segélyezésére szociális gondoskodás indult 

meg.

(Komáromi Lapok, 1942. május 23.)

ANNO.. .


