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Novozámocký mestský internetový portál nájdete na adrese: www.izamky.sk.

Kontakt: e-mail: dataplan@izamky.sk, tel: 035/6422197KUPUJTE NAŠE SLOVENSKÉ VÝROBKY!

Hovoríme s Jurajom Oremusom,
majiteľom pekárne v Nových Zámkoch

Kvalitná výroba, zodpoved-
ný prístup, odborný personál 
a  chuť do práce od vzniku 
pekárne, cesta k  spokojnosti 
zákazníka prestížne ocenenie 
SLOVAK GOLDD – tak mož-
no v  skratke charakterizovať 
novozámockú pekáreň Juraj 
Oremus. Jeho majiteľa, s  rov-
nakým menom, sme oslovili 
a  požiadali ho o  stručný roz-
hovor.

Pán Oremus, čo všetko po-
núkate cez obchodné reťazce 
zákazníkom? 

Okrem viacerých druhov 
chleba vyrábame široký sorti-
ment slaného a  sladkého pe-
čiva ako aj vedľajšie produkty 
pekárstva. V  snahe vychádzať 
v  ústrety zákazníkom postup-
ne rozširujeme tento náš sor-
timent o ďalšie nové a žiadané 
výrobky. 

Ktorý región obhospodaru-
jete?

Denne zásobujeme kom-
pletným sortimentom nielen 
takmer všetky obchodné re-
ťazce v  okolí Nových Zám-
kov, Nitry a  Bratislavy, ale aj 
viacero menších odberateľov 
v týchto oblastiach. 

Mohli by ste bližšie špecifi -
kovať váš sortiment?

V prvom rade sú to výrobky 
dennej spotreby, najmä chlieb 
a pečivo. Je to viacero druhov, 
ako chlieb pšeničný , pšenič-
no-ražný,  pšeničný okrúhly, 
pšenično-ražný guľatý, ví-
kendový pšeničný,  víkendo-
vý pšenično-ražný, adventný 
chlieb, bazalkový chlieb,zo 
špeciálnych výrobkov, okrem 
bežného pečiva sú 
to: špeciálne pe-
čivo, jemné 
p e č i v o , 
p ľ u n -

dro-
vé pečivo, 
trvanlivé pečivo, parené výrob-
ky a  ostatné výrobky, medzi 
ktoré patria smažené výrobky 
(topeničky a zapečené sendvi-
če), ďalej sú to - pomazánka na 
chlieb a chlebový nákyp so sla-
ninou a cibuľou.  

Vieme, že ste certifi kovaná 
pekáreň...

Áno. Na viaceré výrobky 
sme získali certifi kát a  ocene-

nie Slovak Gold, ktoré sa ude-
ľujú každý rok výrobcom, ktorí 
v  produkcii dosahujú výbor-
nú kvalitu. Nadácia SLOVAK 
GOLD udelila našej pekárni 
zlatú medailu výrobku typicky 
slovenskému Pšenično-ražné-
mu chlebu. Je to veľmi zdravý 
chlieb vyrobený z čisto prírod-
ných produktov. Okrem toho 

naša fi rma 
má za-

v e -

d e n ý 
systém riade-

nia kvality podľa normy STN 
EN ISO 9001:2000 TUV SUD 
– Certifi kát, ktorý dokladuje 
kvalitatívne vysokohodnotnú 
prácu, počnúc vývojom a  vý-
robou produktov a končiac ich 
distribúciou. 

Aké sú možnosti spolupráce 
s obchodnými partnermi?

Ponúkame nasledovné 
výhody spolupráce s  nami: 

Výber z  rozsiahlej ponuky 
pekárenských výrobkov je jed-
noduchý a  zabezpečuje pre-
hľadný systém objednávania. 
Ponúkame spoľahlivý systém 
distribúcie našich výrobkov, 
ktorý je realizovaný výhradne 
vlastnou dopravou. Tým vie-
me zabezpečiť, že sa k potenci-
álnym zákazníkom dostane na 
pulty čerstvé pečivo niekoľko-
krát denne. Naša pekárenská 
výroba s  použitím najnovších 
technológií, ako i  certifi kova-
ný systém riadenia kvality v ce-
lom výrobnom procese garan-
tuje vysokú kvalitu výrobkov. 
Denno-denne vieme uspokojiť 
potreby širokého spektra zá-
kazníkov, keď denne zásobuje-
me cca 215 predajní čerstvými 
výrobkami a  našou prioritou 
je predovšetkým spokojnosť 
zákazníka. Zárukou je aj dl-
horočná spolupráca s význam-
nými obchodnými reťazca-
mi, profesionálne zvládanie 
riadnych aj mimoriadnych 
objednávok, široká distribuč-
ná pôsobnosť ako aj školený 
personál - to sú výhody, ktoré 
nám uľahčia vzájomnú spo-
luprácu. A  napokon, zvyšu-
júce sa nároky a  požiadavky 

(pokračovanie na str. 2)

Vydali sa cestou vedúcou k spokojnosti zákazníka

7. ročník 3. číslo marec 2010 cena 0,33 € (9,94 Sk)
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Klub dôchodcov 
v Nitrianskom 
Hrádku hodnotil

(dokončenie zo str. 1)
zákazníkov nás vedú k  neustá-
lemu zlepšovaniu výrobných či 
distribučných procesov a  tiež 
k  investíciám do nových tech-
nológií a  vývoja nových chut-
ných výrobkov. Zavedený a od-
skúšaný systém starostlivosti 
o zákazníka, vrátane osobného 
individuálneho prístupu ku 
každému problému i požiadav-
ke a  v  čo možno najkratšom 
čase vzbudzuje rešpekt a dôve-
ru všetkých zainteresovaných, 
vrátane obchodných partnerov. 

Vieme, že v  súčasnosti sa 
kladie dôraz nielen na vizuál-
ne, či chuťové parametre, ale aj 
na zdravú výživu....

Z  našej strany sú v  tomto 
smere záruky v podobe výrob-
kov z  prírodných produktov, 
bez prísad a konzervačných lá-
tok. Preto akcent kladieme nie-
len na to, aby naše výrobky boli 
chutné, ale aj zdravé.

Mohli by ste našim čitateľom 
prezradiť aj nejaký domáci 
recept? Ak to nie je výrobné ta-
jomstvo...

Prečo nie. Napríklad na vý-
borné topeničky. Ingrediencie: 
4 plátky dobrého bieleho chle-
ba asi 2,5cm hrubého, 2 lyžice 
masla,  4 vajíčka, soľ a korenie 
podľa chuti, rôzne náplne, ak si 

napríklad želáte na ochutenie. 
Samotná príprava jedla: Pred-
hriať trúbu na 220 stupňov. 
Jednu stranu chleba potrieť 1/2 
lyžičkou masla. Položiť každý 
chlieb maslom dolu na plech 
s  nízkym okrajom. Pomocou 
prstov vybrať časť striedky zo 
stredu  tak, aby nebola diera 
až na druhú stranu. Rozbiť jed-
no vajíčko do každého stredu 
striedky a  dávať pozor, aby žĺ-
tok zostal celý. Navrch navŕšiť 
náplň vašej voľby, ak si želáte. 
Osoliť a okoreniť. Piecť, až po-
kiaľ vajíčka nestuhnú, ale ich 
stred je ešte trochu tekutý. Čas-
to topeničky kontrolujte (pich-
núť do vajíčka špicatý nôž), 
pretože vajíčka tvrdnú veľmi 
rýchlo. Náplň: Chren, Fonti-
na syr a  dijónska horčica. Na 
topeničky rozdelíme 4 lyžičky 
dijónskej horčice, 8 chrenov 
nakrájaných na 2,5cm dĺžku 
a 1 1/2 hrnčeka nastrúhaného 
Fontina syru. 4 plátky šunky 
rozdelíme na topeničky a  po-
sypeme ich nastrúhaným Gru-
yere syrom. Šunka a  Gruyere 
syr: 4 plátky šunky rozdelíme 
na topeničky a  posypeme ich 
nastrúhaným Gruyere syrom.

Ďakujeme za rozhovor i  re-
cept!          

Zhováral sa: Ing. Peter Šiška 

V roku 2009, za ktorým sme 
nedávno zatvorili pomyslené 
dvere, sme mali naplánovanú 
činnosť, ktorej plnenie by som 
chcel pár slovami zhodnotiť.

Činnosť nášho klubu v roku 
2009 sa začala prvým zasa-
daním výboru. Konalo sa za-
čiatkom minulého roka, už 7. 
januára. Na zasadaní výboru 

sme sa dohodli o predbežnom 
pláne podujatí, ktoré by sme 
chceli uskutočňovať v  priebe-
hu roka 2009. Dohodli sme 
sa tiež o  usporiadaní malých 
kurzov na obsluhu PC ešte 
pred konaním výročnej člen-
skej schôdze. 

Kurzy sa uskutočnili 
v  dňoch 13. a  16. a  v  dňoch 
20. a  23. januára. Boli sme 
sklamaní malou účasťou, no 
využili sme to na založenie 
speváckej dvojice „A. Halá-
sová — G. Raučina“, dvojice 
ktorá odvtedy pravidelne spie-
va ľudové piesne pri rôznych 
príležitostiach a slávnostiach.

Prvého februára sa sála 
nášho Kultúrneho zariade-
nia zaplnila. Boli obsadené 
skoro všetky stoličky. Kona-
la sa v  ňom výročná členská 
schôdza nášho klubu. Po pri-
vítaní prítomných a hostí, me-
dzi ktorými nechýbali ani pri-

mátor Šurian Imrich Várady 
a  poslanec mestského zastu-
piteľstva za našu časť Dušan 
Foltýn, sme si vypočuli z  úst 
predsedu  klubu vyhodnote-
nie činnosti za predchádzajú-
ci rok a  prednesenie návrhu 
plánu akcií na rok 2009. Po 
príhovore primátora I. Vára-
dyho, v  ktorom oboznámil 
prítomných s dianím a s plán-
mi Mestského úradu v  Šura-
noch ale aj v našej časti mesta. 
Odpovedal tiež na otázky dô-
chodcov. Prítomným sa pri-
hovoril aj poslanec D. Foltýn, 
ktorý kladne zhodnotil prácu 
výboru nášho klubu. 

V rámci kultúrneho progra-
mu Pani Halásová, ako „tetka 
Anička“, rozosmiala prítom-
ných svojím humorným vy-
stúpením parafrázami o aktu-
álnych veciach, ktoré sa dejú  
v  našej dedine. Po diskusii 
a  schválení pre nás význam-
ných dokumentov bolo poda-
né malé občerstvenie, na ktoré 
nám fi nančne prispelo mesto 
Šurany. Na záver  sme si vypo-
čuli ľudové piesne v podaní A. 
Halásovej a G.  Raučinu.

Fašiangy, Turíce...spieva sa 
v piesni a to tiež platilo aj 23. 
februára, kedy sme usporiada-
li pre našich členov „Fašiango-

vé posedenie pri hudbe“. Opäť 
sme mali zaplnenú skoro plnú 
sálu.  Po humornom vystú-
pení „tetky Aničky“, nám za-
spievali opäť populárne pies-
ne A. Halásová a  G. Raučina 
a  zaznela tiež reprodukovaná 
hudba, pri ktorej si niektorí 
členovia aj zatancovali. Po-
sedenie sme ukončili veselo 
a s piesňou na perách.

Jedným z  najväčších sviat-
kov, počas ktorého sa zacho-
vávajú dlhoročné tradície je 
Veľká noc. Pletenie šibákov 

či korbáčov, varenie a  zape-
kanie „kalkíša“, maľovanie 
vajíčok, neskôr kraslíc, to 
všetko sa u  nás zachovalo ak 
veľkonočné zvyky. Aby sme 
prezentovali niečo z  tej na-
šej tradície, začali sme - my 
dôchodcovia v  Nitrianskom 
Hrádku s  maľovaním veľko-
nočných kraslíc. Zorganizo-
vali sme akciu pod názvom 
„Maľovanie kraslíc a  výroba 
Veľkonočných dekorácií“. 
Ako už zvyčajne prišli “staré 

(pokračovanie na str. 3)

Hovoríme s Jurajom
Oremusom...
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(dokončenie zo str. 2)
známe“ -  M. Fíšanová, A. Ma-
líková, svoju vnučku priviedla 
pani Černáková a  so svojou 
dcérkou prišla pani Cviko-
vá. Na druhý deň prišla me-
dzi nás so svojimi synovcami 
pani Gubová. Panie Halásová 
a  Šimková „vyrábali“ dekorá-

cie a ostatní maľovali kraslice. 
Naaranžovali sme z  namaľo-
vaných kraslíc a   vyrobených 
dekorácii výstavku a tiež s vý-
šivkami a  ručnými prácami, 
ktoré na túto akciu  zapožičali 
členky nášho klubu. Výstav-
ka bola doplnená pečivom, 
ktorým sme návštevníkov 

pohostili. Napiekli ho panie 
Halásová a  Šimková. V  ten 
deň, v  nedeľu po desiatej ho-
dine (po ukončení sv. omše) 
sa opäť zaplnili priestory kul-
túrneho zariadenia. Veľký zá-
ujem, aký sme nečakali, nás 
všetkých prekvapil, ale nado-
všetko potešil. Na druhý deň, 
v   pondelok sme na výstave 
privítali žiakov našej obecnej 
Špeciálnej základnej školy, zá-

kladnej školy ako aj žiačikov 
z materskej školy.

V máji sme spoluúčasťou pri 
organizovaní osláv „Dňa ma-
tiek“ prispeli k  jej zdarnému 
priebehu. Konkrétne naši dô-
chodcovia - speváci zaspieva-
ním ľudových pesničiek.

Uctili sme si tiež pamiatku 
zosnulých pri príležitosti vý-
ročia smrti nezisteného počtu 
legionárov, pri vzniku bývalej 
Československej republiky, 
ktorí sú pochovaní na miest-
nom cintoríne v  Nitrianskom 
Hrádku.

Zakúpením malých pozor-
ností pre účinkujúce detičky 
na „Deň detí“ sme tiež svojou 
troškou prispeli  k  dôstojnej 
oslave tohto dňa.

Ako každoročne, tak aj 
vlani sme zorganizovali jed-
nodňový autobusový zájazd 
do Rajeckej Lesnej a pri spia-
točnej ceste sme sa zastavili 
v  Bojniciach. Fascinovala nás 
prehliadka tamojšieho dreve-
ného betlehema a  odpočinku 
v Rajeckej Lesnej.

„Posedenie pri pesničkách  
a  plnom kotly guláša“ sme 
zorganizovali v  septembri. 
O  mesiac na to prišiel medzi 
nás šuriansky starosta, pri 
príležitosti mesiaca „Úcty 
k  starším“. Ako kultúrna 
vložka vystúpili „váradskí“  
mládenci, ktorí predviedli 
ukážky modrených tancov. 
Spevom nás pozdravili dô-
chodkyne zo šurianskeho 
spevokolu. Taktiež nechý-
balo humorné vystúpenie 
„tetky Aničky“ dvojice Halá-
sová-Raučina.“ Malou pozor-
nosťou sme si v ten deň uctili 
osemdesiatnikov spomedzi 
našich radov.

Dychová hudba zo Šurian 
prišla medzi nás pri príleži-
tosti „Katarínskeho posede-

CONSULTACONSULTA
Ekonomická kancelária Ekonomická kancelária 

ÚŤOVNÍCTVOÚŤOVNÍCTVO

    Dane, daňové priznanieDane, daňové priznanie
  Ekonomické a daňové poradenstvo  Ekonomické a daňové poradenstvo
  Mzdy a personalistika  Mzdy a personalistika

CONSULTA
Ekonomická kancelária 

ÚŤOVNÍCTVO

  Dane, daňové priznanie
  Ekonomické a daňové poradenstvo
  Mzdy a personalistika

 Potrebujete pomoc pri správnom chode firmy?
 Nechcete platiť zbytočné pokuty?
 Nie ste spokojní s vedením svojho účtovníctva?

Sme tu pre Vás!!!

tel.: 0904 279 835, 0902 654 673
e-mail: consulta@post.sk

OPSAMET
poskytujúca čistiace a upratovecie služby Vám ponúka:

-čistenie a tepovanie kobercov
-čistenie čalúneného nábytku 

-čistenie interiéru automobilov
-čistenie podlahovej krytiny

-denné čistenie výrobných hál
-kompletné upratovacie služby

Nájdete nás na adrese:  Komjatická ul. č. 65, Nové Zámky

Otvárací  čas:   v pondelok až piatok: od 8,00 hod. do 16, 30 hod.
   v sobotu:                     od 9,00 hod do 12,00 hod.

Kontakt:   tel.:  035/6429 191, mobil: 0905/472 356

nia pri dychovke“. 
Vianočné sviatky sme pre-

žili pečením oplátok, vianoč-
ného pečiva  a  vyhotovením 
vianočných ozdôb a  deko-
rácií. Po ich vyhotovení sme 
z  nich urobili výstavku, kto-
rá bola veľmi dobre prijatá 
návštevníkmi a  prezreli si ju 
aj žiaci a  žiačikovia miestnej 
školy a  predškolského zaria-
denia. Deti z oboch škôl sa na 

výstave prezentovali aj svoji-
mi ručnými prácami. 

Na záver roka sme navštívili 
mestský úrad v Šuranoch, kde 
nás prijal starosta mesta. Naše 
panie M. Šimková a  A. Halá-
sová, ktoré sa vždy angažujú 
na príprave všetkých podu-
jatí, nám aj tentoraz napiekli 
chutné kapustníky a moravské 
buchty.                         

Ott o Malík, predseda

Klub v Nitrianskom 
Hrádku hodnotil....
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Skúsme sa osloviť, spoločne zamyslieť...
Marec je bohatým mesiacom nielen na udalosti ale aj na nové príežitosti

Redakcia okresných novín 
ma vyzvala, aby som napísala 
niečo na margo mesiaca marec, 
vlastne už začiatku blížiacej sa, 
ale už i očakávanej jari. Malo by 
to byť niečo, čo osloví každého 
človeka. Rozmýšľala som... Do 
rána, kedy som išla písať tento 
úvodník, sa mi snívalo, že som 
sa doma chystala na skúšku 
spevu, pozrela som sa do Di-
ára, kedy presne začína a  keď 
som prišla, interiér kultúrneho 
domu bol iný než v skutočnosti 
je, lebo sa podobal prednáško-
vej hale so schodmi. Jedna sleč-
na mala čítať čítanie zo Svätého 
písma, no nevedela ho nájsť, 
tak som jej pomohla a nalisto-
vala danú stať. Pri niektorých 
slovách postála, lebo boli pí-
sané nejakým zašifrovaným 
písmom, rozmýšľala, čo má 
prečítať a keďže sa viacerí ľudia 
začali uškŕňať, vzdala sa, po-
ložila mi na kolená Sv. písmo 
a povedala, že už nebude čítať. 
Chytila som si do rúk túto naj-
čítanejšiu knihu a pokračovala 
som v  čítaní. Aj ja som však 
postála pri farebnom zašifro-
vanom slove a keďže sa nedalo 
prečítať a ľudia sa smiali, prišla 
som k jednej panej a poprosila 
som ju, aby ho prečítala. Keď 
nevedela – a vlastne nikto – za-
čala som s prednáškou a vlast-
ne hovoriť to, čo mám na srdci. 
Pamätám si napr. slová, ktoré 
som citovala z  jednej piesne: 
„Nezávisí všetko od vetra, ale 
keď je vietor, šarkan lieta.“ 
Týmto snom som si potvrdi-
la, že celý náš život je vlastne 
veľké TAJOMSTVO, ktoré 
postupne odhaľujeme a  závisí 
od každého jedného z nás, ako 
dané skutočnosti prijmeme, 
ako sa s  nimi vysporiadame. 
Každý z  nás by mohol napísať 
KNIHU. Každý z nás má mož-

nosť niečím sa riadiť, niečomu 
veriť, aby ho to povzbudilo do 
ďalších dní. Niekto pravidelne 
číta Sv. Písmo, niekto si prečíta 
myšlienku od múdreho klasika 
na každý deň, niekto bez horo-
skopu nevykročí do školy či do 
práce. Dospela som – a nielen 
ja – k  záveru, že čítať denné 
predpovede nie je dobré! Na-
vádza nás to k niečomu, čo by 
sa vôbec ani  nemalo stať, pri-
čom si môžeme navsugerovať, 
že sa nám dajme tomu niečo 
zlé aj prihodí. Kedysi som sa 

zaoberala horoskopmi. Odha-
dovala som ľudí, riadila som 
sa podľa denných predpovedí. 
V  mojom vnútri nastávala au-
tosugescia a veci sa neuveriteľ-
ne diali podľa niečoho predpí-
saného. Je to diabolská moc! 
Keď si otvorím Sv. Písmo na 
hociktorej strane, to ma väčši-
nou povzbudí. Každý z nás má 
možnosť si vybrať. MAREC je 
mesiacom knihy, takže si že-
lám, nech si každý z nás vybe-
rie tú najsprávnejšiu. A  nech 
číta aj „medzi riadkami“. Nech 
nevynechá ani jednu stranu, 
pretože napríklad čítaním ro-

mánu by nám chýbala možno 
najdôležitejšia informácia. Ak 
v  živote preskočíme nejakú 
„stať“, v  budúcnosti sa môže 
vyskytnúť rovnaká situácia 
a my si spomenieme, že to sa už 
stalo a predsa sme sa nepoučili. 

8. marca – na MDŽ – neza-
budnime ani na jednu ženu! 
Uctime si starú mamu, matku, 
manželku, sestru, priateľku, 
kamarátku... Aj keď už niekto-
ré nie sú medzi nami, položme 
na ich hrob aspoň malý kvietok 
alebo zapáľme sviecu – nech 

poďakujeme za svetlo, ktorým 
boli v  našom živote; poďakuj-
me za svetlo, ktoré v  nás naše 
matky zažali a  za svetlo, ktoré 
v  nás naďalej horí. Hoci nás 
v  marci začne chytať JARNÁ 
ÚNAVA, nedajme sa ňou na-
chytať, aby sme neprišli o niečo 
príjemné. Hovorí sa: „Marec, 
poberaj sa starec!“ – A  to mi 
pripomína, že aj keby z  nášho 
života odišiel niekto, koho sme 
mali veľmi radi, vždy je tu pre 
nás ešte niekto alebo niečo, čo 
nás drží pri živote, čo nás „drží 
nad vodou“: Boh. Sväté Písmo. 
Kniha. A  vždy je tu NÁDEJ! 

Pre unavených žiakov, študen-
tov, učiteľov, vychovávateľov 
a  ľudí, pracujúcich v  školstve 
sú tu JARNÉ PRÁZDNINY, 
pre pracujúcich nevyčerpaná 
dovolenka alebo nevyčerpa-
teľné duchovné bohatstvo, 
z ktorého môžu čerpať. V stre-
de mesiaca na PÍSOMNÝCH 
MATURITÁCH sa potom žia-
ci – plní síl – môžu preukázať. 
Každý z nás má vo svojom oko-
lí nejakého toho Jozefa. Meno 
JOZEF z  hebrejčiny znamená 
„Boh pridá, rozhojní“. A  práve 
na Jozefa začínajú už niektorí 
do zeme sadiť prvé semiačka, 
aby v lete bola úroda. Aj v živo-
te je to tak. Platí staré známe: 
„Čo zaseješ, to budeš aj žať.“ 
Čo do seba dostaneš v detstve 
alebo mladosti, z  toho môžeš 
neskôr čerpať. Sv. Jozef je pat-
rónom Cirkvi, stolárov a reme-
selníkov, ale aj robotníkov. 25. 
marca - na sviatok Zvestovania 
Pána či Nepoškvrneného po-
čatia Panny Márie – si spomeň-
me na všetky nenarodené deti. 

Veď o  9 mesiacov, keď bu-
deme sláviť Božie narodenie, 
by mal všade zavládnuť pokoj. 
Myslime na to už teraz.

Počas písania týchto riadkov 
som zavolala istému kolegovi, 
aby som mu vyrozprávala môj 
sen (ktorý bol oveľa detailnej-
ší, ako som opísala), ktorý mi 
bol vlastne inšpiráciou k tomu-
to textu. Kolega sa prekvapil, 
pretože aj on mal sen. Keď mi 
ho povedal, bolo jasné, že bude 
mať radosť. Zhodli sme sa na 
tom, že to je možno radosť 
z  tohto príspevku (neberte to 
tak, že si fandím), ktorý bol 
inšpirovaný zasa snom mo-
jím. Je zaujímavé, že moja teta 
mala kedysi taký istý sen ako 
on. Medzi nami ľuďmi – najmä 

(pokračovanie na str. 5)
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(dokončenie zo str. 4)
najbližšími – je akási prepo-
jenosť, existuje neviditeľné 
puto, ktoré nás spája. Prejave-
ním takéhoto puta môžu byť 
rozhovory o  knihách, ktoré 
sme prečítali. Stačí jedna jedi-
ná myšlienka a máme tému na 
rozhovor. Uvidíme na vlastné 
oči výsledok toho puta, preto-
že rozhovor je veľmi dôležitý. 
Netrápme iných svojou mlčan-
livosťou a  zasa nerozprávajme 
príliš veľa! Tieto požiadavky 
sa nachádzajú aj v brožúrkach, 
zameraných na spytovanie sve-
domia. Sledujme život okolo 
s  otvorenými očami, aby sme 
nenadobudli mylné svedomie. 
Sledujme už na jar, aby nám 
v  zime nebehali po tele zimo-
mriavky z  niečoho, čo sme si 
predtým nevšimli alebo z  nie-
koho, komu sme „na jar“ veno-
vali málo pozornosti!

Jednou z  najzaujímavejších 
myšlienok je tá od Martina 
Luthera: „Celý svet je plný 
zázrakov.“ Vynikla najmä na 
pohľadnici s  fotografi ou mora 
a  trčiacej plutvy veľryby, napí-
saná bielymi písmenami. Kú-
pila som si ju v  kníhkupectve 
v nemeckom Reutlingene pred 
vyše ôsmimi rokmi. Už ju ne-
mám, ale viem si predstaviť tú 
hladinu mora, ktorá skrýva veľ-
ké bohatstvo. Morský svet. Je 
to ako náš život. Všeličo v sebe 
skrýva. V  jednom nemenova-
nom marcovom kozmetickom 
katalógu bolo v  súvislosti so 
sviatkom MDŽ na fotografi ách 
oslňujúco krásnych žien napí-
sané: „Žena, ôsmy div sveta.“  
To znamená, že aj ona je zázrak 
a v marci sa jej obzvlášť má ve-
novať pozornosť. Keď som do-
písala tento Úvodník, bola som 
ráno na SOŠ stavebnej, kde 
na chodbe žiaci tlieskali gólu 
a  vlastne výhre slovenských 
hokejistov nad Rusmi. Prenos 
z  Kanady vysielala rakúska 
TV ORF. A ja som sa tiež pred 
ôsmimi rokmi v  Nemecku te-

šila informácii, že Slovensko 
bolo v  HOKEJI MAJSTROM 
SVETA. Pripomenúť nám to 
môže aj pieseň „NECH BOŽE 
DÁ, NECH BOŽE DÁ, MY 
NA TO MÁME...“ Nezabú-
dajme však na tieto prvé tri 
slová refrénu a  na to, že sám 
je človek nič, iba v  spoločen-
stve niečo znamená! Nedá 
mi v  tomto marcovom čísle 
Chýrnika (opakujem – marec 
je mesiac knihy!) nespomenúť 
zaujímavé myšlienky jednej 
z  posledných kníh, ktorú som 
prečítala. Napísal ju zakladateľ 
Apoštolskej cirkvi v  Nových 
Zámkoch Miroslav Tóth, vyšla 
v  tomto roku a  zakúpila som 
si ju na jednom kresťanskom 

stretnutí v  prvý februárový 
víkend. Kniha sa volá Otvo-
rená cirkev – Nová paradigma 
pre cirkev 21. stor. (2010 M. 
Tóth). V  súvislosti so spolo-
čenstvom v nej autor cituje zo 
Sv. Písma verše o svetle a o soli. 
Viacerí ich poznáte, takže ci-
tujem zaujímavú myšlienku 
autora o  cirkevných zboroch, 
ktoré sú zobrazené ako sviet-
niky: „Svietnik je vlastne viac 
svetiel alebo niekoľko lampá-
šov vedľa seba. Spolu svietime 
viac! Nemôžme skryť svetlo. 
Nemôžme si dovoliť ukryť sa 
pred svetlom, zašiť sa do súkro-

mia a  nerozdávať svetlo ďalej.“ 
Práve v marci vnímame, že dni 
sú dlhšie. Práve v marci pocíti-
me silu a dôležitosť jarného sl-
niečka, ktoré nás ráno čo ráno 
pohladí svojimi lúčmi po tvári. 
Aby sme s  úsmevom na tvári 
vstali do nového dňa, aby sme 
videli do svojho taniera. A tam, 
na našom stole, nesmie chýbať 
soľ. Soľ si musíme vážiť. Pou-
čením nám je rozprávka Soľ 
nad zlato. Slovanstvo je známe 
zvykom vítania chlebom a  so-
ľou. Náš národ je národ kres-
ťanský, veď aj zástavu zdobí 
cyrilometodský dvojkríž. Kríž 
- znak viery – nech zjednocuje! 
Nech nás spája tak ako zrnká 
soli, o  ktorej zaujímavo píše 

M. Tóth: „Jedno zrnko soli je 
slabé. Jednotlivec sám o  sebe 
... nestačí. Vtedy milujeme, ak 
sa rozpustíme. Keď sa rozpus-
tí, soľ sa stáva neviditeľnou, ale 
určite nie nepovšimnuteľnou. 
Keď v jedle nie je, je to poznať, 
lebo chýba.“

Želám si, nech v nás prebýva 
duch spoločenstva a  aby sme 
si skutočne uvedomili našu 
vzájomnú potrebu ako soľ. 
Len vtedy si spolu dokážeme 
vychutnať intenzitu jarného 
slniečka.

Vážení čitatelia Chýrnika, 
vychutnajme si ho spoločne! 

Nech vás osloví nemecké prí-
slovie: „Ein Leben ohne Sonne 
iste in Leben ohne Freunde. - 
Život bez priateľov je život bez 
slnka.“

Veď slnko svieti rovnako na 
všetkých ľudí po celom sve-
te. A  preto milujme, verme si, 
čítajme, pracujme a  stále sa 
učme... Aby sme boli pre iných 
soľou, svetlom a nádejou.

Hoci sme vo februári „po-
chovali basu“ a  teraz „smúti-
me“, tešme sa z každého jedné-
ho marcového dňa! Keď som 
dopísala tieto riadky, vyšlo 
slnko.

Milovníčka JARI Jana Slo-
bodníková, autorka tohto tex-
tu si želá: Prudký vietor nech 
sa navždy schová! Nech po-
pŕcha len tichý marcový jarný 
dážď, nech svieti zlaté slniečko 
a nerozsieva sa zášť...  

MURENA ŠURANY, spol. s r. o.

PREDAJŇA STAVEBNINY
a STAVEBNÁ FIRMA

PONÚKA – PREDAJ:
-široký sortiment staveb-

ného materiálu
-stavebné náradie

-dovoz zakúpeného 
materiálu

-vykládka hydraulickou 
rukou

-rôzne zľavy

STAVEBNÉ PRÁCE
-kompletné stavby

-rekonštrukcie, opravy
-fasády, zatepľovanie, 

omietky
-obklady, dlažby

-strechy, bytové jadrá
(možnosť platby platobnými 

kartami a na splátky!)

Kontakt: 
tel.: 035/6500915, 035/6500916
e-mail: firma@murenasurany.sk

Adresa:
ul. Ž. Bosniakovej č. 5

942 01 Šurany
 (pri železničnej stanici)
www.murenasurany.sk
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Dolnoohajčan František Hatala je jediným žijúcim generálom  

Prešiel všetkými vojenskými 
hodnosťami

Generálmajor prof. PhDr. 
František Hatala CSc. vo vý-
službe pôsobil v  bývalej Čes-
koslovenskej armáde (ČSĽA) 
40 rokov. Prešiel všetkými vo-
jenskými hodnosťami-od slo-
bodníka (1948) až po generála 
(1978). Mladosť prežil na dedine 
- v  Dolnom Ohaji počas okupá-
cie Južného Slovenska. Možnosť 
vzdelávania bola v  tom období 
obmedzená, využil ju až ako vo-
jak základnej služby od roku 1947 
v Bratislave-Petržalke. V knihe sú 
opísané jeho ďalšie životné cesty: 
Od novembra 1947 do mája 1948 
postupne absolvoval poddôstoj-
nícku školu v  ženijnom útvare 

v  Komárne a  kurz osvetových 
poddôstojníkov pri veliteľstve 
9. Pešej divízie v  Nitre. Po jeho 
skončení  bol zaradený do funkcie 
pomocníka osvetového dôstojní-
ka v  4. ženijnom pluku. V  máji 
1949 sa stal frekventantom Školy 
na dôstojníkov pechoty v zálohe, 
skupina „C“ (osvetoví dôstojníci 
v zálohe) v Miloviciach. K 1. 10. 
1949 ho vymenovali  do hodnosti 
podporučíka ženijného vojska 
v základnej službe, pričom týmto 
dňom súčasne aktivoval za voja-
ka z  povolania podľa paragrafu 
37 branného zákona v  hodnos-
ti poručíka. V  čase od októbra 
1949 do novembra 1950 pôsobil 

ako politický pracovník na Vo-
jenskej škole J. Žižku (VA AZ) 
v  Spišskej Novej Vsi. Potom bol 
postupne povyšovaný na nadpo-
ručíka (1950), kapitána (1952), 
štábneho kapitána (1953), majora 
(1953),  podplukovníka (1957), 
náčelníka skupiny straníckopoli-
tickej práce a  kultúrnej výchovy 
Vojenskej akadémie A. Zápotoc-
kého v  Brne (1959), náčelníka 
Katedry straníckopolitickej práce 
VA AZ (1960 – 1962), zástupcu 
náčelníka Katedry pedagogiky 
a  psychológie na VA VZ v  Brne 
(1966), plukovníka (1966). Me-
dzitým absolvoval Ústrednú poli-
tickú školu v Prahe (1953), Vojen-

skú politickú akadémiu v  Prahe 
(1959), pedagogiku na VPA K. 
Gott walda v  Prahe (1962), Vo-
jenskú politickú akadémiu V. I. 
Lenina v Moskve, odbor vojenská 
pedagogika a psychológia (1965). 
Od roku 1969 získaval ďalšie 
funkcie: V apríli 1969, v súvislos-
ti so zrušením VPA KG v Prahe, 
ho MNO poverilo vybudovaním 
Vojenskej politickej fakulty VA 
AZ v  Bratislave. Po jej zriadení 
k 1. 9. 1969 sa stal zástupcom ve-
liteľa fakulty – prodekanom pre 
učebnú a  výchovnú činnosť. Vo 
voľbách do zastupiteľských orgá-
nov v novembri 1971 bol zvolený 
za poslanca Národného výboru 
mesta Bratislavy. Od novembra 
1972, po zrušení Vojenskej poli-
tickej fakulty VA AZ a vytvorení 
Vojenskej politickej akadémie K. 
Gott walda v  Bratislave, vykoná-
val funkciu zástupcu náčelníka 
akadémie pre pedagogickú a ve-
deckú činnosť, od septembra 
1979 pre vedeckú činnosť. K  1. 
10. 1978 ho prezident ČSSR  
vymenoval do hodnosti gene-
rálmajora. Po splnení nároku na 
starobný dôchodok bol k 31. 12. 
1988 prepustený zo služobného 
pomeru vojaka z povolania a na-
sledujúcim dňom preložený do 
zálohy. K  4. 11. 1975 získal ve-
decko-pedagogický titul docent 
v odbore pedagogika a dekrétom 
prezidenta republiky z 28. 3. 1981 
bol v  tom istom odbore vyme-
novaný za profesora. Je autorom 
a  spoluautorom viacerých vyso-
koškolských skrípt a  vedeckých 
publikácií a  autorom veľkého 
počtu odborných štúdií, zame-
raných najmä na problematiku 
teórie výchovy a  sebavýchovy 
mladých dôstojníkov.   

 J. Štaigl.
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Dosiahnuté úspechy si nemožno 
nepovšimnúť

Obec Jatov, vrátane jej sta-
rostu Jozefa Dubovského 
netreba zvlášť predstavovať.  
Oveľa dôležitejšie sú výsledky 
a ktoré sú s patričnou starost-
livosťou v jeho úrade písomne 
i  fotografi cky zdokumentova-
né.

Listujúc v  obecnej kronike 
a  surfujúc jej webovej strán-
ke, nadá sa nepovšimnúť, že 
obec skutočne žije bohatým 
kultúrno-spoločenským ži-
votom. Tak, ako napokon 
v  každej obci, aj oni dbajú 
predovšetkým na zachovanie 

si dlhoročných tradícií, ktoré 
sa v  rôznych obmenách ako 
sprievodné akcie konajú každý 
rok. A to najmä pri príležitos-
ti existujúcich cirkevných, ale 
aj iných sviatkov.  Sú to však 
aj podujatia, ktoré zaviedli 
v obci v ostatných rokoch a ak 
sa udržia môžu byť začiatkom 
písania nových tradícií. Sú to 
napríklad cyklistické preteky, 
ktoré majú už svoj „medziná-
rodný kalendár“. Ďalej sú to 
motokrosové preteky, oslavy 
A. Bernoláka, výstava kníh 
v rámci Mesiaca knihy a v ne-

Úspešná bilancia 
prekvitajúcej obce

V  Semerove je vždy veselo, 
inak tomu nebolo ani v  prie-
behu uplynulého roku. Veď 
posúďte:

Vo februári to začalo fašian-
govým detským karnevalom 
za účasti 59 masiek. Potom 
nasledovala rodičovská fa-
šiangová zábava. Fašiangové 
slávnosti sú vždy očakávané 
a  veľkolepé. Sprevádzajú ich 
spoločenské podujatia ako 
,,repete“, pochovávanie basy, 
šišky, tanec a veselosť. Nechý-
bal ani halový minifutbalový 
turnaj za účasti šiestich muž-
stiev. 

Ani spoločenské organizácie 
nezaháľajú o  čom svedčia vý-
ročné rokovania zväzu invali-
dov, znovuobnovenie činnosti 
Miestnej organizácie Matice 
slovenskej, rokovanie obecné-
ho dobrovoľného hasičského 
zboru, dozorného výboru Jed-
nota a oslavy Dňa učiteľov.

Veľkonočnú diskotéku za-

bezpečovali hasiči. Obec bola 
už  26 krát odovzdávať cenu 
starostu obce na Medzinárod-
nej súťaži vín v Šatove, u svoj-
ho medzinárodného partnera.

Dvadsiatehoštvrtého apríla 
sa uskutočnil Deň zeme a v Zá-
kladnej a materskej škole, kon-
certoval spevokol LAETITIA 
v  Nových Zámkoch, Koncom 
apríla navštívil obec euro-
poslanec Ing. Peter BACO, 
držiteľ Ceny obce Semerovo. 
Tridsiateho mája postavili 
v  obci máj a  pripomenuli si 
vstup Slovenska do EÚ. Nád-
herným podujatím bol športo-
vý deň združenia SEMERČA-
TÁ za účasti detí z  detských 
domovov zo Serede, Modry, 
Koliňan a  Dediny Mládeže, 
ako i  detí z  náhradných rodín 
z obcí Jasová, Kolta, Semerovo 
a  Nových Zámkov. Dvanáste-
ho mája   vedenie základnej 
školy zorganizovalo výchovný 
koncert ZŠ a  MŠ, vystúpenie 

sokoliarov z Bojníc a Deň detí. 
Vedenie školy sa na pozva-

nie družobnej školy a  mesta 
v  Poľskom Nisku zúčastnili 
stretnutia Comenius, za účasti 
zástupcov škôl z  Grécka, Ta-
lianska, Turecka, Rumunska, 
Slovenska a Poľska.

Tridsiateho prvého mája 
zorganizovala Miestna organi-
zácia  Matice slovenskej sláv-
nosť venovanú národnému 
buditeľovi – rímsko-katolícke-
mu farárovi, ktorý  pôsobil a je 
pochovaný v Semerove.                 

                     -drg-

Dôchodcovia vo Svodíne sa na 
usporiadanom tradičnom stretnu-
tí dôchodcov zišli v hojnom počte. 
Je to vždy vhodná príležitosť na 
stretnutie rovesníkov, najmä pre 
tých, ktorí sa každý rok stretávajú 
iba tu. Dôchodcov privítala mat-
rikárka, Helena Barnová. Starosta 

obce, JUDr. Att ila Szász sa prítom-
ným poďakoval, že aj po čestne od-
pracovaných rokoch ešte vždy ko-
najú pre obec a svodínske rodiny. 

V  pestrom kultúrnom progra-
me účinkovali žiaci základnej ško-
ly z  dramatického a  speváckeho 
krúžku, ktorý vedie Katarína Ny-
itraiová. Žiaci ZŠ L. Csongrádyho 
s  VJM prítomných pobavili tan-
com, humornou scénkou a  pró-
zou. 

Po občerstvení do nôty zahrala 
hudobná skupina Roll Son. Dô-
chodcovia si zaspievali a poniekto-
rí aj zatancovali.                              -zoli-   

Tradičné 
stretnutie 
dôchodcovposlednom rade je to pokračo-

vanie v  niekdajších súťažných 
futbalových tradícií a  to pre-
dovšetkým oživením klubovej 
činnosti. Samozrejme nechý-
bajú ani už zaužívané poduja-
tia, ako sú - Deň matiek, Via-
noce, Mikuláš, Fašiangy, Veľká 
noc, Silvester, Deň detí a  sa-
mozrejme oslavy a  posedenia 
organizované pri príležitosti 
rôznych jubilejných výročí 
ako - narodenie, krst, sobáš, 
životné jubileá, slávnostné zá-
pisy do obecnej kroniky a po-
dobne.                                     -hat-

Zimné večery  trávia v intenciách divadla
Ak si „posurfujeme po sieti“, kríza sem tam, môžeme sa dozvedieť, že divadlo – diva-

delné predstavenia sú v obci Svodín v permanencii. Takmer všetky divadlá počas prvých 
mesiacov tohto  polroka zaregistrovali nárast návštevnosti. Tretiu sériu „Zimných divadel-
ných večerov” spúšťajú v obci v januári sa v podaní „MagyArock Dalszínház”, kedy sa herci 
predstavia v muzikáli Made in Hungaria. 

Vo februári sa  divadelná sála kultúrneho domu zmenila na hostinec „Kispipa” a v  ňom 
znejú samé známe šlágre. 

V marci sa diváci môžu tešiť na gala program Hudba – Tanec - Humor. 
Abonentný lístok na predstavenia je možné zakúpiť si v knižnici. Diváci, ktorí si abo-

nentku kúpia po tretíkrát dostanú darček a navyše budú na gala večere Hudba – Tanec 
- Humor zaradení do zlosovania.  Žiaci a dôchodcovia majú zľavu.
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Kniha venovaná spomienkam 
na vojnových zajatcov

Nie mnohým vojnovým za-
jatcom je dopriate pripome-
núť si svoju otrockú časť živo-
ta spomienkovou slávnosťou 
a  publikáciou knihy s  ich au-
tentickými výpoveďami. Sved-
kovia ubúdajú, veď z  viac ako 
160 bývalých vojnových zajat-
cov zo Svodína žije iba sedem. 

Slávnosť sa začala odhale-
ním drevenej sochy vyrezá-
vanej umeleckým rezbárom 

Róbertom Smídtom pri kríži 
„Szalma“. 

Po predslove starostu obce, 
JUDr. Att ilu Szásza, dielo 
predstavil samotný tvorca a ná-
sledne ho spoločne s  Jánom 
Fazekasom, autorom myš-
lienky vytvoriť pamätný park, 
odhalili. Žiaci Základnej školy 
Lajosa Csongrádyho po pre-
čítaní menoslovu vojnových 
zajatcov položili na pamiatku 
biely karafi át. Potom miestny 
farár Štefan Nemcsok pamät-
ník vysvätil. 

Po odhalení nasledovala svä-
tá omša za zosnulých, ale aj 
žijúcich bývalých vojnových 
zajatcov, ktorú celebroval Šte-
fan Nemcsok spoločne s  gbel-

čanským kňazom Mikulášom 
Sabóom. 

Pri príležitosti 20. výročia 
Nežnej revolúcie v parku pred 
kultúrnym domom zasadili pa-
mätný strom. Na počesť tejto 
udalosti mohli prítomní na-
hliadnuť do dokumentov z ob-
dobia socializmu na výstave 

v kultúrnom dome. 
Prezentáciu knihy usporia-

danej vo veľkej sále kultúrneho 
domu sprevádzal veľký záujem. 
Vierohodné spovede ľudí, ktorí 
prežili zajatie, odvlečenie a bit-
ku pri Done, do knihy „Ukrad-
nuté roky“ zozbierala Klára 
Bokor. K  zúčastneným najprv 
prehovoril György Udovecz, 
pracovník Vojenského histo-
rického ústavu a Múzea v Ma-
ďarsku a  po ňom prítomných 
oslovil Ladislav Konterman, 
ktorý sa v  rámci projektu naj-
viac zaslúžil o  publikáciu kni-
hy. Vo svojom príhovore vy-
zdvihol prácu autorky, nakoľko 
máme z  tejto pohnutej doby 
málo vedomostí. Kniha je úpl-
ne svodínska – tu sa zbierali 
informácie, obal knihy navrhol 
a spracoval Róbert Seres a ešte 
aj tlač knihy prebiehala vo Svo-
díne. 

Prítomní si pamiatku zosnu-
lých vojnových zajatcov, ako 
i nezvestných a zomrelých vo-
jakov počas svetových vojen 
uctili plamienkom kahanca 
a tichou hudbou. 

Potom Klára Bokor načrtla 
spôsob spracovania zozbiera-

Zasmejme sa 

Doktor ide so skupinou me-
dikov na vizitu. Vojdú do izby 
a tam sa pacient pod perinou.

onanuje. Doktor taktne vyve-
die medikov a  hovorí im: - To 
je tu obvyklý problém - pretlak 
semena. Takto si pacienti musia 
občas uľaviť.  Vojdú do druhej 
izby, tam má pacient ruky za 
hlavou a  krásna sestrička mu 
poskytuje orálny sex. Doktor 
sa otočí k  medikom a  hovorí: 
-Rovnaký problém, ale...iná po-
isťovňa.

ných údajov a knihu odovzdala 
prítomným pamätníkom. 

Úryvok z  odporúčania sta-
rostu obce, JUDr. Att ilu Szá-
sza:

... Vďaka knihe môžeme na-
hliadnuť do života vo vojnových 
zajateckých táboroch. Z výpove-
dí je cítiť ducha doby, ideológiu, 
ktorá im zviazala ruky a ľudskú 
dôstojnosť zašliapala do blata. 
Hrdinské obstátie dedinčanov 
v  cudzine, lipnutie na rodnej 
zemi a maďarskosti je príkladom 
pre mladé generácie. Túto knihu 
odporúčam rovnako príbuzným, 
ako aj záujemcom o túto tému... 

Inzerujte u nás!
Naďalej môžete využívať naše 
stránky aj na oslovenie svo-
jich potencionálnych klientov!
Firmy podnikatelia, mô-
žete si priamo v  sídle na-
šej redakcie, na Várdayho
č. 21 (bývalý Váhostav), na 
prízemí (PC-KOCKA) objednať, 
a to nielen riadkovú ale i ploš-
nú inzerciu, alebo zvoliť aj  inú 
formu inzercie, reklamy a pro-
pagácie. V  Šuranoch máme 
zberňu inzercie na Komenské-
ho ulici (bývalý Dom služieb, 
naproti „malého Antalíka“) 
v sídle Triangelu (pani Veroni-
ka Vachulíková). Navštívte nás 
a dajte o sebe a o svojej firme 
vedieť cestou vašich-našich 
okresných novín Chýrnik-Hír-
nok.    

 (redakcia)   
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Évről évre többen választ-
ják a hazai diákok közül 
a csehországi egyetemeket

A legfrissebb statisztikai adatok 
azt mutatják, hogy évről évre nő 
a  csehországi felsőoktatásba je-
lentkező szlovákiai diákok száma. 
A  szomszédos országban tanuló 
hazai diákok száma a tavalyi évben 
először haladta meg a  húszezres 
határt, és ez a  szám – úgy tűnik 
– egyre csak emelkedik. „A  cse-
hországi iskolák valamivel jobb 
minőségűek, főleg ami az oktatás 
színvonalát  illeti, ráadásul a Káro-
ly Egyetem neve nagyon jól cseng” 
– magyarázza választásának okát 
a  Hospodárske noviny című lap 
írásában megszólaltatott  szlovákiai 
diáklány, aki ebben az évben fejezi 

be mérnöki tanulmányait a prágai 
egyetemen. Véleménye szerint 
a csehországi felsőoktatásba nagy-
on egyszerű a  jelentkezés módja, 
elég elküldeni a kitöltött  jelentke-
zési ívet, és a felvételi eljárás költsé-
geinek befi zetését igazoló csekket. 

„A legtöbb csehországi egyetemre 
vagy főiskolára azonban már elek-
tronikus úton is elküldhető a  jelent-
kezés, sőt, a felvételi eljárás díját is át 
lehet utalni az interneten keresztül” 
– mondja el tapasztalatait egy má-
sik, szakolcai illetőségű diáklány, 
aki a brünni Masaryk Egyetemen 
tanul német nyelvet és irodalmat. 
Választását nem bánta meg, el-

sősorban a  tanulmányi rendszer 
szervezett ségét dicséri, mert szinte 
mindent el tud intézni az inter-
neten keresztül. Ráadásul nyelvi 
nehézségekkel sem kellett  szem-
besülnie. „Fantasztikus tapaszta-
latokat szereztem, kezdett ől fogva 
igyekeztek előzékenynek lenni velünk 
szemben, a dolgozataimat is szlová-
kul írhatt am meg” – magyarázza jó 
tapasztalatait.

A cseh felsőoktatás másik vonzó 
eleme, a minőségi oktatás mellett , 
a  tandíjmentesség. Igaz ugyan, 
hogy a szlovákiai diákoknak az úti-
költséggel is számolniuk kell, ami 
mondjuk Prága esetében nem ke-

vés összeg, sőt, a lakhatás költségei 
is magasabbak mint hazai viszo-
nylatban, mégis vonzóak a  cseh 
egyetemek sokak számára. A Scio 
ügynökség felmérése szerint Cse-
hországba a jobb tanulmányi ered-
ményeket elérő, ambiciózusabb 
diákok jelentkeznek, akik már ele-
ve számolnak a magasabb színvo-
nallal, így a magasabb elvárásokkal 
is.

Az ügynökség statisztikai adatai 
alapján a  prágai Károly Egyetem 
és a  brünni Masaryk Egyetem 
a  legnépszerűbb a  szlovákiai diá-
kok körében. A kett ő közül pedig 
a brünni egyetem az, mely kimon-
dott an szívesen látja a Szlovákiából 
érkező hallgatókat. Ennek bizonyí-
téka, hogy immár harmadik éve 
Pozsonyban is rendez felvételiket. 
A legnagyobb az érdeklődés a szo-
ciális tanulmányok kara, az orvosi 
kar, a  közgazdasági kar, valamint 
a jogi kar iránt, árulta el a Masaryk 
Egyetem szóvivője, Tereza Fojtová.
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Hamvazószerdán kezdődik 
a húsvéti felkészülés

Idén február 17-ére esett  
hamvazószerda, amely a  far-
sangi időszakot követő első 
nap, a negyvennapos nagyböjt 
első napja. A  keresztények 
a  negyven nap alatt  készülnek 
fel Krisztus feltámadásának 
ünneplésére, elmélyülnek hi-
tükben, és bűnbánatot gyako-
rolnak.

Hamvazószerda húshagyó-
keddet követi. A  hívek ekkor-
tól húsvétig megemlékeznek 
Jézus böjtölésére. Eredete az 
őskeresztény hagyományokig 
nyúlik vissza, a  hívők már ek-
kor hamut szórtak a  fejükre, 

vezeklésük jeleként. 
A  pap manapság is az előző 

évben megszentelt és elége-
tett  barka hamujával rajzol 
keresztet a  hívek homlokára. 
„Emlékezzél, ember, hogy por 
vagy és porrá leszel!“ - mondja 
közben. 

Hamvazószerdát böjtfogó 
szerdának, szárazszerdának 
vagy aszalószerdának is neve-
zik. A  II. vatikáni zsinat óta 
- a nagypéntekkel együtt  - szi-
gorú böjti nap a  katolikus hí-
vek számára, azaz ekkor csak 
háromszor szabad enni, és csak 
egyszer szabad jóllakni. 

A negyvennapi böjtnek is ne-
vezett  nagyböjt hamvazószer-
dán kezdődik és nagyszombat 
délig tart, de az egyház tanítása 
szerint pusztán a testi böjt nem 
elég, az önmegtartóztatást más 
tekintetben is gyakorolni kell.

A  néphit szerint aki ham-
vazkodik, annak nem fog fájni 
a  feje. Előfordult, hogy a  tem-
plomból hazatérők összedörz-
sölték homlokukat az ott hon 
maradott akéval, hogy a fejfájás 
azokat is elkerülje. 

A  hamvazószerda és a  na-
gyböjt első vasárnapja közti 
három nap neve „semmihét“, 
„csonkahét“ volt, egyes hely-
eken a  hamvazószerda utáni 
csütörtököt nevezték „kövér-
csütörtöknek“ vagy „zabáló-
csütörtöknek“, amikor minden 
farsangi maradékot megett ek, 
hogy elkezdhessék a böjtöt.

Meghalt J. D. Salinger, 
a Zabhegyező írója

Meghalt az amerikai irodalom 
klasszikusai közé tartozó J. D. Sa-
linger, a Zabhegyező írója - tudatta 
a család. New Hampshire-i ottho-
nában, 91 éves korában érte a ha-
lál - közölte a zsidó és ír katolikus 
szülőktől származó író fia.

Híres regénye, a  Zabhegyező 
1951-ben jelent meg, és rövid időn 
belül kultikus művé vált, különö-
sen a  fiatalok körében, bár szaba-
dos, gyakran cinikus és vulgáris 
nyelvezete miatt több országban 
és amerikai szövetségi államban is 
betiltották.

Főszereplője, az érzékeny lelkű 
lázadó tizenéves, Holden Caulfield 
halhatatlanná vált, az amerikai iro-
dalom leghíresebb antihőse lett 
Huckleberry Finn óta. A  könyvet 
több mint 60 millió példányban 
adták ki a világon, hatása még évti-
zedekkel múltán is érezhető. 

Továbbra is évente több tízezer 
darabot vásárolnak belőle. Salinger 
nem is az irodalmi nyelv, hanem 

a hétköznapi beszélt nyelv mestere 
volt, éles társadalmi megfigyelése-
ket tett, tökéletes párbeszédeket al-
kotott és legendás volt az iróniája - 

jegyezte meg nekrológjában a The 
New York Times. 

 A  The Washington Post utalt 
rá, hogy a  Zabhegyező karrier-
je 1980-ban tragikus fordulatot 
vett; a Beatles egykori tagját, John 
Lennont meggyilkoló Mark Da-
vid Chapman akkor azt mondta, 
a  regény sarkallta tettére. Salinger 
könyve máig része az amerikai iro-
dalomoktatásnak, sok weboldalon 
folytatnak vitát róla, még rajongói 

oldala is működik a Facebookon. 
 Az író több mint fél évszázada 

elzárkózva élt Cornish városka egy 
kicsiny házában, visszautasított a az 
interjúkat és a közszereplést. Egy-
kor a  második világháború utáni 
legfontosabb amerikai írónak 
tartott ák, aztán hátat fordított  a si-
kernek és az őt körülölelő rajon-
gásnak, arról lett  híres, hogy nem 
akar híres lenni - írta a Th e New 
York Times. 

Írói karrierje során Salinger kevés 
művet alkotott, csak néhány regé-
nye és elbeszéléskötet jelent meg, 
köztük a  Kilenc történet (1953), 
a Franny és Zooey (1961), Maga-
sabbra a tetőt, ácsok és a Seymour: 
Bemutatás (1963) című kisregény.
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(folytatás az 5. oldalról)
élőlény bocsát ki fényeket 
a  testéből a  sejtek kémiai 
reakcióinak köszönhetően, 
de kamerával először rög-
zítették a  test „biofényter-
melését”. Érdekes azonban, 
hogy a test legjobban fénylő 
területei nem egyeztek a hő-
kamera által legerősebben 
jelzett területekkel.

5. A délutáni szunyókálás 
növeli a teljesítőképességet

A  felmérések szerint egy 
húszperces délutáni szen-
dergés általánosan jót tesz 

a  hangulatunknak, és növeli 
a  teljesítőképességet is. Wil-
liam Anthony, a  The Art of 
Napping at Work (A munka-
helyi szunyókálás művésze-
te) című könyv társszerzője 
szerint a munkaidőben beik-
tatott alvás jótékony hatása 
több órán át kitart. Ráadásul 
még a szívműködésnek is jót 
tesz. Egy kísérlet adatai sze-
rint azok a  felnőttek, akik 
legalább hetente háromszor 
éltek a délutáni alvás lehető-
ségével, 37 százalékkal csök-
kentették a szívinfarktus ves-

zélyét.
6. Az orgazmus a  férfia-

kat tüsszentésre késztetheti
Néhány férfi az orgazmust 

követően fejfájást érez, de 
olyan is akad, akinél az ak-
tus befejező fázisa tüsszen-
tési ingert okoz. Az egyik 
feltevés szerint a  fejfájást az 
idegrendszer növekvő aktivi-
tása indokolhatja. A tüsszen-
tésre más magyarázatot ta-
láltak a kutatók. Ezt egy apró 
agyi működészavar okozza. 
Az agy orgazmusközpontja 
ugyanis közvetlenül a  tüs-
szentés és az ásítás központja 
mellett található. Előfordul 
néha, hogy az egyik központ 
aktiválja a  másikat. Ha egy 
férfi tehát ásít szex után, ak-
kor az nem az unalom jele, 
épp ellenkezőleg!

7. A fehér bőr az idők foly-
amán alakult ki

Abból az evolúciós tény-
ből kiindulva, miszerint az 
emberek elődjei Afrikából 
származtak, elvileg mindan-
nyian fekete bőrűnek kel-
lene lennünk. A  különböző 
bőrszínek az idők folyamán 
alakultak csak ki, annak kö-
vetkeztében, hogy az embe-
rek elkezdtek vándorolni, 
és egyre távolabb költöztek 
az Egyenlítőtől. Egyébiránt 
minden bőr, függetlenül 
a  színétől, tartalmaz fehér 
színt, ebből kifolyólag bárkit 
ki lehet fehéríteni. A  bőrfel-
szín alatti véredények ad-
ják a  bőr rózsás árnyalatát, 
a sárga pigmentek is színezik 
a  bőrt, végül a  melanin adja 
a sötétbarna tónust, amely az 
erős ultraviola-sugárzás ha-
tására aktivizálódik a bőrfel-
színen. Ennek a  négy árnya-
latnak a  különböző mértéke 
adja az összes ember bőrszí-
nét a világon.

8. A  sarkunknál a  legvas-
tagabb a bőrünk

Bőrünk a szemünk alatt és 
a  szemhéj környékén a  leg-

vékonyabb, mindössze 0,5 
mm vastagságú, a  tenyerün-
kön és a  talpunkon pedig 
eléri a  4 mm-es vastagságot. 
Testünk legvastagabb bőrfe-
lülettel rendelkező testrés-
ze pedig a  sarok. Talán nem 
meglepő, de a legtöbb verej-
tékmirigy is itt található.

9. Közveszélyes mérgező 
anyag van a  szervezetünk-
ben

A  világon egyetlen oly-
an veszélyes anyag léte-
zik, melyet egy repülőtéri 
biztonsági szolgálat sem 
tud elkobozni tőled, ugya-
nis a  gyomrodban van. Ez 
a  mindent szétmaró gyo-
morsav (sósav) még a  féme-
ket is képes kikezdeni. Sósa-
vra azonban szükségünk van 
az emésztéshez és a fehérjék 
lebontásához. A  sósav a  gy-
omornedv egyik főkompo-
nense, mely az emésztésen 
túl elpusztítja a  táplálékkal 
bekerült káros anyagok nagy 
részét is. Mivel a gyomorsav 
rendkívül erős maró hatással 
rendelkezik, a  gyomor mu-
cint is termel, amellyel be-
vonja a  gyomornyálkahárty-
át, hogy megakadályozza az 
önemésztődést.

10. Az emlékezést segítik 
bizonyos testtartások

Nem emlékszel az eskü-
vőd napjára? Ereszkedj újra 
térdre, az segíthet. Agyunk 
ugyanis az eseményeket 
a hozzájuk kapcsolódó érzé-
sekkel és mozdulatokkal egy-
ütt tárolja el. Mint egy egy-
ségcsomag: érzés, történet, 
színek, illatok, mozdulatok. 
Ezért képes egy illat vagy 
egy dallam előhívni az agy 
rejtett zugaiból olyan megle-
pő emlékeket, melyekről azt 
gondoltuk, rég feledésbe 
merültek már. Gyorsabban 
és tisztábban emlékszünk 
bármire, ha ugyanabban 
a  pózban vagyunk, melyben 
az eseményt átéltük.

Pekáre  Juraj Oremus, spol. s r.o. vznikla v septembri roku 2000. Do okresu Nitra 
za ala svoje výrobky dováža  v januári 2001. Zo za iatku zásobovala iba nieko ko pre-
dajní obchodnej siete Nitrazdroj. Dopyt po výrobkoch sa však stále zvyšoval, a preto 
pribudli aj v iacerí súkromní o dberatelia a  obchodná s ie  B illa. Pekáre  v o svojich 
za iatkoch v yrábala približne 10 druhov c hleba 
a 30 druhov rôzneho s laného a s ladkého pe iva.  
V sú asnej dobe sa však výroba rozšírila už na 25 
rôznych druhov chleba, z  ktorých pšeni no-ražný 
bol k oncom r oka 2004 ocenený z latou medailou 
Slovak G old ako p rvý pekárenský výrobok na 
Slovensku. Tento chlieb dostal tiež zna ku kam-
pane zdravie –  ervené srdce, ktorá sa nachádza 
na etiketách. Ocenenie Slovak G old zaväzuje 
vyrába  chlieb vo vysokej kvalite zd havou tradi -
nou t echnológiou, k torá zaru uje kvalitu chleba 
s výživovými vlastnos ami a organoleptickými 
znakmi.  alej s a v pekárni vyrába v iac ako 20 
druhov slaného a 40 druhov sladkého pe iva. Neustále rastúci dopyt po výrobkoch pekárne iba potvrdzuje slová 
prezidenta Nadácie Slovak Gold o všeobecnom trende konzumácie potravín, ktoré neobsahujú rôzne prídavné 
konzerva né látky a stabilizátory, farbivá a prísady. V pekárni Juraja Oremusa sa pe ú výrobky, ktoré sp ajú 
tieto požiadavky a sú ve mi chutné.

Pekáre  Juraj Oremus, spol. s r. o.
Pri skladoch 1, Nové Zámky, tel./fax: 035/642 60 25, exp.: 035/642 60 13
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(folytatás az 4. oldalról)
Morvay János (1795-1842, 
Csúz) Komárom megye 
táblabírája s  1840 és 1841 
között csúzi r. kat. lelkész 
volt. A  koleráról szóló egé-
szségügyi munka szlovák 
fordítása jelent meg tőle 
1831-ben Nagyszombatban. 
Egyházi tanácsbíró és puspö-
ki tanácsos is volt. 

František Palacký (1798, 
Hodslavice-1876, Prága) 
Cseh történetíró, publicista 
és politikus, a  cseh nemzeti 
ébredés és a  cseh és szlovák 
kapcsolatok ideológusa fiatal 
korában nevelősködött özve-
gy Csúzy Zsigmondné János 
és Károly fia mellett. A  csa-
lád főképpen Bécsben lakott, 
de a nyári szüneteket Csúzon 
töltötte, s vele együtt Palacký 
is, aki nagyon jól érezte ott 
magát. 

Zoványi Jánoska Mihály 
(1839, Esztergom-?) több he-
lyen volt r. kat. lelkész, majd 
Pesten és Budán több lapnak 
a szerkesztője, illetve munka-
társa. 1874-ben Csúzra jött 
lelkésznek, de két év múlva 
feladta helyét. Később Pestre, 
utána Imelyre került Papnak. 

Komlóssy Ferenc (1853, 
Nagytapolcsány-?) mint r. 
kat. lelkész 1886-tól Csúzon 
szolgált, 1890-ben áthely-
ezték Muzslára. 1892-ben 
püspöki káplán és az elemi 
iskolák főtanfelügyelője, 
1891-ben a  Népnevelő című 
folyóirat főszerkesztője lett. 

Ifj. Kálmán Rudolf (1861, 
Komárom-?) jogi tanulmány-
ainak befejezése után Komá-
romba került; előbb aljegy-
ző, majd árvaszéki igazgató, 
később megyei főjegyző lett. 
1893-ban Csúzra ment a csa-
ládi birtokra gazdálkodni. 
1905-ben a  nagyigmándi vá-
lasztókerület országgyűlési 
követévé választotta. 1906-
ban Komárom vármegye 
főispánja lett. 

10 meglepő dolog, amit 
még biztosan nem tudsz
a testedről

1. Szervezetünk képes aszpi-
rint előállítani

A legújabb kutatások szerint 
az emberi szervezet is képes 
növényekből előállítani szali-
cilsavat, amely az aszpirin gy-
ulladásgátló, fájdalomcsillapító 
komponense. A vizsgálat során 
kiderült, hogy az emberi szer-
vezet a  zöldségekben és gyü-
mölcsökben található benzo-
esavat alakítja át szalicilsavvá 

az immunvédekezés során. Így 
maga készíti el aszpirinjét azért, 
hogy segítse védekezőképes-
ségét, és csökkentse esetle-
ges fájdalmait. Nem véletlen, 
hogy a vegetáriánusok vérében 
több szalicilsavat találtak, mint 
a  másokéban. Szervezetükben 

hasonló mennyiségben volt je-
len a  gyulladáscsökkentő any-
ag, mint azokéban, akik fejfájás 
miatt  vagy egyéb okból szedték 
a gyógyszert.

2. Nyelved mintázata egyedi
És nem csak a tiéd, minden-

kié. Csakúgy, mint az ujjleny-
omatunk, van egy csakis ránk 
jellemző „nyelvlenyomatunk” 
is, melyet igen nehéz lenne ha-
misítani. A nyelv különös szer-

vünk, mely igen biztonságos és 
jól védett  helyen rejtőzik a száj-
ban. Képesek vagyunk kinyúj-
tani is akár, ami adott  esetben 
életjelként szolgálhat. Mivel 
a  nyelvünknek egyénenként 
változó szerkezeti és alaki sajá-
tosságai vannak, ezért akár sze-

mélyazonosításra is alkalmas 
lenne. Már felmerült a gondo-
lata egy háromdimenziós ny-
elvadatbázis létrehozásának is.

3. A  vakbél nem is olyan 
fölösleges szerv, mint hitt ük

A  hosszú ideig rossz hírbe 
hozott  vakbélről kiderült, hogy 
nem is olyan hasznavehetetlen 
„csökevény szerv”. Sőt! Nem is 
akármilyen szerep jutott  neki. 
Ez a  kis nyúlvány a  belekben 
lévő hasznos baktériumok rej-
tekhelye vagy „védelmi háza”. 
A  beleket gyakran éri táma-
dás, amely könnyen felborítja 
a  bélfl óra egyensúlyát. Elég 
hozzá egy kisebb gyomorron-
tás vagy egy antibiotikum-kú-
ra. A  vakbélben tárolt bakté-
riumok azonban átvészelnek 
bármilyen káreseményt, majd 
ezt követően kiszabadulnak 
búvóhelyükről, és újra benépe-
sítik a  beleket, így támogatják 
a bélfl óra újjáépülését.

4. Az emberi test világít 
a sötétben

Ha nem is olyan erősen, mint 
a  szentjánosbogarak, bizonyos 
fénykibocsátó képességgel mi 
is rendelkezünk. Egy japán 
tudós készített  először az em-
beri testről olyan ultraibolya-
érzékeny kamerával felvételt, 
melyen láthatók azok a test ál-
tal kibocsátott  halvány fények, 
melyeket szabad szemmel nem 
vagyunk képesek érzékelni. 
A  japán tudós „fénylőtest”-fo-
tói voltak az első képi bizonyí-
tékok arra, hogy az emberi test 
világít. A kép alapján a  legerő-
sebben fénylő testrészeink az 
arcunk, a nyakunk és a fejünk. 
Bár jó ideje ismert tény, hogy 
minden (folytatás a 6. oldalon) 
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Csúz Története 
község határa már a  régi 

időkben is lakott  volt, erről 
tanúskodik a  sok régészeti le-
let. A  legrégibb értékes lele-
tek a  csiszoltkő-korszakából 
származnak, a  csigavonalas 
építészeti elemeket (volutakul-
túrát) alkalmazó településről. 
A  kőkorszak későbbi idejéből 
vájatos (kanneles) kerámiát 
használó települést is tártak fel. 
Bronzkori település nyomaira 
is rábukkantak, sőt a „Szlovákia 
régmúltjának ékszerei“ című 
kiállításon egyszerű aranygy-
űrű látható egy korai vaskors-
zakbeli férfi  sírjából. Találtak 
római-barbár települést is.

A Vaskapu nevű határrészen 
állt Louth község, amely a  ta-
tárjárás idején elpusztult. 

A  mai községet először 
1236-ban említik Chus néven. 
Eredetileg királyi birtok volt, 
s  a  Szemere nemzetségbeliek 
birtokolták. Később az ehhez 
a nemzetséghez tartozó Chúzy 
nevű Sándor kapta. 1394-ben 
a falu Chuz néven szerepel. 

1434-ben a  község közelé-
ben Jan Jiskra és serege ádáz 
harcot vívott  a  király katonái-
val, s  utána nemsokára kitört 
a kolera. 

1414-ben még Csúzy Mihá-
lyt említik a falu földesuraként 
-- ugyanis az itt eni Szemere ne-
mzetségbeliek felvett ék a  falu 
nevét, amely akkor már Csúz 
volt --, de a korabeli oklevelek 
szerint Csúzon 1537-ben már 
több földbirtokos is van. 

1540-ben Csúzy János és 
Menyhért, valamint hozzá-
tartozóik kapnak a  falura ado-
mányt, de a birtokosok között  
már a  Dévyeket, Szentpétery-
eket és a  Szentmihályiakat is 
említik. Azután váltakoztak itt  
a birtokosok. így 1553-ban Fel-
péczy Ferenc, Kapocsy Imre, 
Szentpétery János, 1584-ben 

Sárkány György és neje ne-
vével találkozunk. 

A  helyzet a  17. században 
sem változik lényegesenA hely-
zet a 17. században sem válto-
zik lényegesen: a fő földesurak 
a Csúzyak, de több nemesi csa-
lád váltakozik itt . 

1631-ben kitört a  pestisjár-
vány, s a lakosság jelentős része 
áldozatául esett  a betegségnek. 
1636-ban vagyonrészbirtokos 
lett  itt  a várkonyi Amade Judit, 
1644-ben Pethő László özve-
gye, s  1646-ban Csúzy Tamás 
is, aki Sárkányékkal, Amade 

Juditt al és Pethőnével egyi.itt  
bérbe adja a földjeit. 1659-ben 
Rudnay István és Csúzy Zsuz-
sanna gyermekei osztoznak az 
itt eni vagyonon. Csúznak az 
említett  birtokosai mind va-
lamilyen rokonságban voltak 
a Csúzy családdal. 

A  törökök 1551-ben, 1576-
ban és 1669-ben elpusztított ák 
a falut; 1699-ben lakatlan köz-
ségként említik. 1663 nyarán 
Apafi  Mihály harcba kevere-
dett  a  törökkel Érsekújvárért, 
és seregével Csúzon is átvo-
nult. 1718-ban a Vág mentéről, 
Liptóból s  a  mai NyugatSzlo-
vákia más helyeiről szlováko-
kat telepített ek be a  községbe; 
ez a  betelepítés a  18. század 
végéig tartott . 1718-ban Csúzy 

Ádámot említik a  falu egyik 
földbirtokosaként, aki a  rés-
zét eladta Fekete Györgynek. 
Később a  földbirtokosok közt 
tartják számon Csúzy Imrét, 
Szluha Ferenc örököseit, Na-
szvady Mihályt és Róth Ádá-
mot. 1746-ban báró Amade 
László a  részét bérbe adja 
Hunyady Lászlónak, de ezt 
az Amade-örökösök bírósági 
úton megtámadják. A  földbir-
tokosok között  találjuk 1755-
ben Zmeskal Jóbot és a  Sem-
bery-örökösöket is, 1756-ban 
az Ocskay családot. 1767-ben 
a  jobbágyok fellázadtak a  szá-
mos kis földbirtokos ellen. 
1793-ban a  Csúzy-örökösök 
között  vannak a Végh és a Vörös 

családok, a  19. század elején 
a  község birtokosai a  Halassy, 
Szalacsy, Kürthy, Bozó, Wodi-
áner, Peredi, Szegedy, Lehner, 
Szigethy, Végh, Nagy, Bathó, 
Rozsos, Schertz családok, tová-
bbá Riedl, Babarczy és Erlach 
bárók. De ebben az időben is 
a Csúzyak voltak a legnagyobb 
birtokosok, egészen 1848-ig. 
A  19. század végén a  birtoko-
sok között  volt az esztergomi 
érsekség is, továbbá ifj . Kálmán 
Rudolf, báró Hammerstein 
Richárd, Bathó Aladár a társai-
val, Steiner Mihály és özvegy 
Balogh Kálmánné. A  20. szá-
zadban, 1945-ig a  következő 
birtokosok voltak a községben: 
báró Hammerstein Richárd, az 
esztergomi érsekség, Keszlco 

Miksa, Bathó István, Lajos és 
Béla, Kálmán Béla, Paál Dénes, 
Broušek, Weisz Ödön, Hönig 
Ödön, Weiszberger kisasszo-
ny, Markstein, valamint özvegy 
Kálmán Lászlóné. 

1876-ban kolerajárvány, 
1914-ben feketehimlő pusztí-
tott  a faluban. 

1869-ben 1807, 1900-ban 
1892, 1942-ben már 2458 la-
kosa volt a  községnek. A  le-
gtöbb lakos 1961-ben élt itt : 
2528. 

1948-ban a  falu nevét Dub-
ník-ra változtatt ák. 

A község neves személyiségei
A  Csúzy család első ismert 

őse Sándor volt (1247). János 
1327-ben a  magyar hadsereg 
egyik vezéreként harcolt a  ve-
lenceiek ellen vívott  csatában. 
Az ősi nemzetségi birtokaik 
Csúzon, Kurtön, Kislócon és 
Komáromszemerén voltak. 
1529-ben voltak birtokaik 
Jászfalun, Kamocsán és Kur-
takeszin is. János és Menyhért 
adományként megkapta Csúzt, 
ahol aztán a  Csúzyak 1848-
ig birtokosok voltak. Gáspár 
1764-tol 1772-ig I. alispán volt. 
Az 1832-ben született  Pál csás-
zári és királyi kamarási tisztsé-
get töltött  be. 

Valasik János (Valiašik, 
Vallasik, Walassyk - 1719, Ka-
lacsna 1768, Barka) katolikus 
pap és fordító volt. 1744-tol 
1747-ig Csúzon volt káplán, 
1747-tol Barkán pap. 1768-ban 
jelent meg fordításában Nagy-
szombatban Illyés Andrásnak 
a  szentek életérol írott  mun-
kája. A  fordításban a  nyugat-
szlovák nyeljárásból kialakított  
szlovák nyelyváltozatot alkal-
mazta. 

Karácsony József (?-1831, 
Csúz) 1793-tól több helyen 
volt r. kat. káplán, majd 1808-
tól Csúzon szolgált. Egyházi 
tanácsbíró és puspöki tanácsos 
is volt. 

(folytatás a 5. oldalon) 
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A farsang Párkányban és 
környékén

Véget ért a  farsang, amely ez 
évben rövidebbre sikerült. En-
nek ellenére tájainkon hétről 
hétre se vége- se hossza nem 
volt a  vidám mulatozásoknak. 
A  hagyományos farsangi ba-
tyubáloktól kezdve a  jelmezes 
vacsorás, műsoros estig, ki – ki 
válogathatott  kedvére valót

 A  párkányi régióban lévő 
kisfaluban Libádon ez évben 
már a  XIII. Felvidéki magyar 
bálon ropták a  táncot mintegy 
háromszázan, a  legtöbbjük vis-
szajáró bálozóként. A vállalkozó 
szervezők igazi magyaros, kelle-
mes hangulatú bált szerveznek, 
ahol az utóbbi években szinte 
egy Kárpát- medencei találkozó 
is ez a bál. Évek óta visszajárnak 
a  népviseletbe öltözött  széke-
lyek, az anyaországi illusztris 
vendégek, de a  hazai vendégek 

között  is ott  vannak parlamenti, 
megyei képviselőink és szinte az 
egész Felvidék minden tája kép-

viselteti magát. A  legkitűnőbb 
magyaros ételek, a balatonfüre-
di borok, a székely pálinka, a ci-

gányzene, de a kitűnő népies jel-
legű kultúrműsor sem hiányzott  
az idén sem. S ami a legjellegze-
tesebb, s ami évről – évre vissza-
hozza a vendéget - a házigazdák 
kedves vendégfogadása

Igen jó hangulatú és népszerű 
a  Csemadok párkányi szerve-
zete által évente megrendezett  
magyar bál, ahová szintén vis-
szatérő vendégek járnak. 

Sikeresek, hangulatosak a  fa-
lusi családias jellegű bálok is, 
csaknem minden községben 
van ilyen az érsekújvári járásban 
is. 

Mégis egyedi , az idén Kis-
gyarmaton megrendezésre 
kerülő V. Regionális népvise-
leti bál. Csaknem húsz évvel 
ezelőtt  a  Csemadok Területi 
Választmánya szervezte az ily-
en jellegű bált évről - évre más 

(folytatás az 2. oldalról)
ifi júság jobb nevelése miatt “

1950-ben a  ferenceseket 
kiebrudalták a kolostorból, a be-
rendezést elszállított ák, tönkre-
tett ék, a  nagymúltú könyvtárat 
elkobozták.

Leginkább a  lélek templomát 
akarták lerombolni, de ez nem si-
került, ám jelentős sebeket szen-
vedett .

Az 1950-1990 között i számű-
zetés után ismét ferencesek szol-
gálnak a templomban.

A kitelepítések és a betelepülés 
miatt  a város és az egyházközség 
etnikai arányai jelentősen meg-
változtak. Az istentiszteletek két 
nyelven folynak, magyar és szlo-
vák nyelven, a plébániatemplom-
ban tartott  szentmisékkel egy-
eztetve, így ugyanazon időben 
mindkét nemzethez tartozók sa-
ját nyelvük szerint vehetnek részt 
a szertartásokon.

helyszínen nagy – nagy sikerrel. 
Majd több éves szünet után Ké-
ménden Baranyai Anna a  ha-
gyományőrző csoport vezetője 
kezdeményezésére éledt újjá e 
nagyon szép szokás. A párkányi 
régióból főleg a  kurtaszokny-
ás fi atalok, de az ipolymentiek 
(a szalkaiak) is ott  voltak a kis-
gyarmati bálon farsang utolsó 
szombatján, ahol lakodalmas 
bevonulás a  báli megnyitó. 
Majd részletek a helyi lakodalmi 
szokásokból és valamennyi ré-
szt vevő csoport tartott  egy kis 
bemutatót, s  persze aztán reg-
geli tartott  a mulatozás, jókedv. 
A falukról csak népviseletbe öl-
tözött  fi atalokat fogadnak.

Sokféleképpen mulat a  nép 
tájainkon kicsit „kirázva” az élet 
adta szorongásokat, feszültsége-
ket, hogy új erővel, remények-
kel várjuk a  tavaszt, a  számun-
kra reményt keltő megújhodást. 
Így volt ez valaha is, s hál’ Isten-
nek valamit a  régi jóból talán 
átviszünk a túlsó partra – a jövő 
nemzedékeknek is.
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2 HÍRNÖK

Ersekujvari Ferences templom
és kolostor

Ferences templom és kolo-
stor az 1626 és 1631 között i 
időben épült. Bejárata felett  ma 
is olvashatjuk: PAX INTRA N-
TIBUS, azaz békesség a  beté-
rőnek. A  ferencesek köszönté-
se PAX ET BONUM, áldás és 
békesség, tükröződik ezen a fe-
liraton. Ma is szeretett el fogad-
nak minden jószándékú látoga-
tót. A  templom felszentelését 
Pázmány Péter végezte 1631. 
május 24-én. Vélhetőleg ez még 
csak egy alacsony templom volt 
zsindely tetővel. Hasonló mó-
don a  mainál jóval kisebb volt 
a  kolostor is. 1663-tól a  török 
tisztek lakták a  kolostort, 
a  templomot pedig raktárnak 
használták. A  templomtornyot 
itt  is minarett é alakított ák. 1685 
után a  templomot és kolostort 
megújított ák és Sorman Péter 
a ferencesek milánói generálisa 
szentelte fel. A Rákóczi-szabad-
ságharc alatt  Bercsényi lakott  
a  kolostorban, amit a  kolostor 
külső falán az első emelet ma-
gasságában látható emléktábla 
igazol is.

Bercsényi a  kolostort az ere-
deti stílus szerint kibővített e. 
A 19. század végén Bálinth épí-
tész tervei szerint egy újabb fe-
lújítást hajtott ak végre az épüle-
ten. A  kolostor könyvtárában 
találták meg az értékes 15. és 
16. századi kódexeket (Érse-
kújvári, Cseh, Th ewrewk (ejt-
sd török) és Piry-hártya (Piry 
János Cirjék ferences szerzetes, 
könyvtáros-tanárról) kódex). 
A  20. században a  háborúk 
a kolostort többször komolyan 
megrongálták. Ennek lett  áldo-
zata a barokk díszítés és az egy-
kori barokk feliratok, amelyek 
mind elvesztek. A kolostor tel-
jes felújítása és régészeti feltárá-
sa 1978-ban kezdődött  meg.

A  régészeti munkák során 
megtalálták az eredeti kaput, 
amely a  kocsiknak szolgált, 
hogy be tudjanak hajtani az ud-
varba, illetve a  templom alatt i 
kriptát is, melyben a  városi 
elöljáróság és a kolostor lakosai 
temetkeztek.

Ezekből a sírokból az elhuny-
takat a Szent József temetőben 
található kriptába vitt ék, illetve 
a  Kálvária dombon temett ék 
el. Felújított ák a  folyosókat és 
a  négyszögletű udvart, a  qu-
adrumot is. A  kolostor alatt  
pincejáratok találhatók, me-

lyek vélhetőleg össze voltak 
kötve a  vár alagútrendszerével 
is. A  kolostorban egy ideig 
múzeum is működött , mára 
az egész épület visszakerült 
a  ferences barátok tulajdo-
nába. A  kolostor épületének 
egy részében 2005-ben került 
kialakításra a  szellemi és testi 
fogyatékosoknak menedéket 
adó „védett  munkahely“, amely 
közel 20 fi atal rehabilitációját 
végzi a  ferencesek lelki segít-
ségével. A  kolostor falán négy 
emléktábla látható. A külső fa-
lon Bercsényiét még 1906-ban 
avatt ák, 1991-ben helyeztek el 

emléktáblát Széchényi György 
érseknek a  városalapítás emlé-
kére. A  harmadik emléktáblát 
az 1950-1951-ben itt  fogva tar-
tott  papok és szerzetesek emlé-
kének szentelték. A  kolostor 
belső udvarán 2004-ben állí-
tott ak emléktáblát P. Bartalos 
Lajos Engelbert ferences szer-
zetesnek, Újvár szeretett  lelkia-
tyjának. Az emléktábla annak 
a  tatárszentgyörgyi közösség-
nek a jóvoltából készült el, ahol 
P. Engelbert Újvárból távozása 
után szolgált. A  kolostorban 
1991 óta ismét ferences szer-

zetesek élnek, a  templomban 
magyar és szlovák nyelven 
látnak el lelkipásztori szol-
gálatot. A  ferences templom 
mindennapjairól magyarul 
ezen a  honlapon találhatunk 
információkat: htt p://erseku-
jvarofm.5mp.eu. A  ferencesek-
ről magyar nyelven a  htt p://
www.ofm.hu, angol nyelven 
a  htt p:// www.ofm.org , szlo-
vákul a  htt p://www.frantiska-
ni.sk olvashatnak.

Érsekújvár alapítója Vár-
day Pál esztergomi érsek volt, 
a  településnek városi jogokat 
Széchényi György esztergomi 

érsek adományozott  1691. ok-
tóber 29.-én. Az ő szobra a vá-
ros főterén áll, emléktáblája 
a Ferences Kolostor falán.

A  ferences atyák 1626 óta 
szolgálnak a városban, kolosto-
rukat és templomukat 1631. 
május 24.-én szentelte fel 
Pázmány Péter érsek. A  török 
megszállás 1663-85 közöt-
ti éveiben a  ferenceseknek el 
kellett  hagyni a  kolostort, de 
egy fennmaradt dokumentum 
szerint „békességgel koldulhat-
tak“, maradtak a néppel, innen 
a barátok elnevezés.

A  kolostor könyvtárában 
több magyar nyelvemlék volt 
található, a  Czech-kódex, az 
Érsekújvári-kódex, a Th ewrew-
k(Török) kódex, valamint az 
ún. Piry-hártya.

A  XVII. századból doku-
mentumok tanúskodnak arról. 
hogy a  kolostortemplomban 
énekelték a  Passiót. A  XVIII. 
században a  kolostorban szol-
gált Vozár Farkas ferences, aki 
szlovák szenténekeket gyűjte-
ményes kiadásban jelentetett  
meg.

A  kolostor tudós könyvtá-
rosa és tanára, Piry Cirjék az 
1848/49-es eseményekről po-
ntos és alapos naplót írt, mely 
könyv formájában is napvilá-
got látott , Érsekújvári napló 
néven. Az ő nevéhez fűződik 
az egyik magyar jelentős nyel-
vemlék felefedezése a kolostor 
könyvtárában. A ferences atyák 
ösztönzésére 1842-ben algim-
názium alakult, melynek taná-
rai hosszú ideig a  szerzetesek 
voltak. A  hagyomány szerint 
az iskola jelmondatát maga 
Vörösmarty Mihály fogalmaz-
ta meg: „A közjót szerető pol-
gárság áldozatából, állok az

 (folytatás a 3. oldalon) 
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AZ ÉRSEKÚJVÁRI JÁRÁS LAKÓINAK ÚJSÁGJA

                           

TERJESZTVE A ZSITVAKÖZ, NYITRAVIDÉK ÉS A DUNATÁJI RÉGIÓKBAN

HÍRNÖKHÍRNÖK
VÁSÁROLJA TERMÉKEINKET !

Lapunkat támogatja a Szlovák kulturális minisztérium a „nemzeti kissebség kultúrája – 2009“ programjával.

KÉRJE A HÍRNÖK-CHÝRNIK ÚJSÁGOT!

rusoknál akadozik, kérjük Önöket, szólítsák meg közvetlenül az árusokat, és kérjék a járá-
si l apot. És ne felejtsenek e l bennünket informálni ezzel kapcsolatban a  tapasztalataikról. 
Az Önök járási lapja! Köszönjük!

EZ AZ ÖN LAPJA!

SZERETNE PÉNZT KERESNI?
Annak ellenére, hogy járási lapunk a Hírnök-Chýrnik az újságos standokon is megtalálható, munkatársakat 

szerk.-
 Köszönjük a segítségüket.

(

Budapest már olcsóbb,
mint Pozsony 

A  Mercer humánerőforrás-
tanácsadó cég felmérése sze-
rint Prága a  29., Varsó a  35., 
Pozsony a 45. legdrágább város 
a világon. 

Továbbra is Moszkva a  világ 
legdrágább városa a  külföldi 
kiküldött eknek, megelőzve 

Londont és Tokiót - tett e közzé 
nemzetközi elemzésének ered-
ményét csütörtökön a  Mercer 
humánerőforrás-tanácsadó 
cég. 

Budapest, más térségbeli 

nagyvárosokkal ellentétben, 
nincs a legdrágább ötven város 
között . 

A  Mercer 143 város megél-
hetési költségeit vizsgálta 200 
termékből és szolgáltatásból 
álló kosár átlagos dollárárának 
összevetése alapján, az ösz-

szehasonlítási alap New York, 
100-as megélhetési mutatóval. 
Az idei összeállításban - immár 
a  harmadik egymást követő 
évben - a tavalyihoz hasonlóan 
Moszkva került az első helyre, 

134,4-es mutatóval. 
A kelet-európai térség város-

ai közül Prága a  49-ik helyről 
a 29-re lépett  elő az idén, tavaly-
hoz képest, Varsó a 35-ik helyre 
került az idén a tavalyi 67-ikről, 
Pozsony viszont visszalépett : 
a 31-ik helyről a 45-ödikre, va-

gyis ott  olcsóbb lett  az élet. 
A  külföldön munkát válla-

lók számára a  legkedvezőbbek 
a megélhetési költségek Johan-
nesburgban, Karacsiban, Qui-
tóban és Asunciónban

EH...     

Eh! mi a kő jutott  hozzám,
Hogy nem megy az irka-fi rka;

Hiába van toll kezemben,
Csak bámúlok, mint a birka. 

Gondolatim, mint a túzok,
Melynek összefagyott  szárnya,
Gyalog mennek a föld szinén,
Egy sincs, aki fentebb járna. 

Olyan próza minden részem,
Mint egy kalmár, aki számol...
De hisz‘ én is azt teszem most!

Lám hol a bibéje, lám hol! 

Úgy bizony, nagy számvetésbe
Merülék, tudnillik ebbe:

Egy dolog két vége közzül
Melyik kerül kevesebbe: 

Egyenesen dobni tűzre,
Mihelyt megvevém, papírom...?

Vagy akkor tüzelni fel, ha
Költeménnyel teleírom...?

Arany János
(1817-1882)
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