
Jedným z  horúcich kandidátov 
na post primátora mesta Šurany 
je  JUDr. Ján Štark. Je to známa 
osobnosť a  preto ho netreba obča-
nom regiónu bližšie predstavovať. 
Získať dôveru občanov v  blížiacich 
sa voľbách sa pokúsil potom, čo ho 
prehovárali ľudia, ktorí ho dôverne 
poznajú, a chcú v Šuranoch zmenu 
k  lepšiemu. Úlohu pri jeho rozho-
dovaní kandidovať zohrala aj tá 
skutočnosť, že sa rozhodol odísť do  

výsluhového dôchodku a  tak má 
možnosť plne sa venovať tomuto 
poslaniu. Požiadali sme ho o krátky 
rozhovor.

Pán Štark, aký volebný 
program predstavíte občanom, 
respektíve potenciálnym voličom,  
pri uchádzaní sa o ich dôveru? 

Môj volebný program má via-
cero hlavných kapitol rozpraco-

vaných do jednotlivých bodov. 
V  prvom, rade je to vytváranie 
pracovných miest a   prilákanie 
investorov, aby najmä mladí ľudia 
neodchádzali von za prácou. Mám 
už dohodnutých aj konkrétnych 
zahraničných záujemcov inves-
tovať v  našom meste formou vy-
budovania priemyselného parku  
a  podobne. Čiže akcent kladiem 
na podporu malého a  stredného 
podnikania. Tu treba urobiť vý-
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Akcent na vytváranie 
pracovných miest
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Hovoríme s JUDr. Jánom Štarkom, kandidátom na primátora 
mesta Šurian

razný krok a  v  rámci trhu práce 
informovať a  pripraviť potencio-
nálnych záujemcov.

V tejto súvislosti je dôležité sú-
časne riešiť napríklad aj bytovú 
otázku...

Ak mám byť konkrétny, za osem 
rokov dozadu sa prakticky v Šura-
noch nič nepostavilo. Čiže, je tu 
možnosť širokého poľa  pôsobe-
nia, najmä čo sa týka výstavby ná-
jomných a sociálnych bytov a by-
tov najmä pre mladé rodiny do 
vlastníctva. Mám rozpracovaných 
i  investorsky zabezpečených už 
bezmála tridsať takýchto bytových 
jednotiek, ktoré chcem realizovať, 
vrátane ich zateplenia a podobne. 
V  tejto súvislosti viem promptne 
zabezpečiť vypracovanie takých 
projektov, ktoré by využívali lac-
nejšie a efektívnejšie geotermálne 
a solárne zdroje a biomasu.

Tu sa nám vynára ďalšia otáz-
ka – vytvorenie životných pod-
mienok pre sociálne slabšie sku-
piny občanov...

Samozrejme, počítam aj s  vý-
stavbou penziónov pre starších 

(pokračovanie na str. 2) 

Uctili sme si pamiatku zosnulých
Jeseň už poriadne načrela do 

svojho pohára, lístie sa zmenilo na 
zlaťáky a padajúc z korún stromov 
sa ukladá na zimný odpočinok. 
Príroda sa tiež ukladá, iba sem-
tam sa niečo mihne v  korunách 
stromov, zatúlané vtáča, alebo 
naše spomienky. Aj my sa často 
utiekame k svojim blízkym k hre-
jivým ľudským myšlienkam. Már-
ne sa snažíme vytrhnúť z kolobe-
hu večného žitia, nedarí sa nám to. 
I keď jeseň je akousi predzvesťou 
niečoho nenávratné strateného, 
pri šálke domáceho teplého čaju 
akoby sme vždy ožili. Asi aj preto 
bol stanovený Sviatok všetkých 
svätých a  Pamiatka zosnulých na 
začiatok novembra. Ticho v  prí-
rode, rýchlo prichádzajúca tma 
a  usmoklené počasie, zlatým lís-

tím posiate hroby priam evokujú 
spomienku na tých, ktorí už nie 
sú medzi nami. A  my skromne 

a pokorne prinášame na ich hroby 
svetielka našich sŕdc, aby sme dali 
najavo, že na nich spomíname. 

Ľudia, ktorých sme mali a  stále 
máme radi, sú však prítomní v na-
šej duši po celý život. Spomíname 
na ich lásku, na ich múdrosť, ko-
rene hlboko zapustené v nás. Vie-
me všetci, že raz aj my prekročíme 
prah medzi životom a smrťou. Tak 
v kútiku duše si želáme, aby to bol 
proces tichý a  pokojný, taký, aký 
nám ho pripravil Pán. 

Sviatok Všetkých svätých, kto-
rý pripadá na 1. novembra je jed-
ným zo sviatkov rímsko-katolíc-
kej cirkvi. V  tento deň si Cirkev 
pripomína všetkých svätých a  to 
nielen tých, ktorí sú ofi ciálne ka-
nonizovaní, ale tiež aj tých, o kto-
rých „svätosti okrem Boha nikto 
iný nevie“. Spomínajú a  modlia 
sa aj za tých, ktorí nemajú miesto 

(pokračovanie na str. 4) 

7. ročník 11. číslo november 2010 cena 0,50 €

SK_november.indd   1SK_november.indd   1 3. 11. 2010   19:28:013. 11. 2010   19:28:01



CHÝRNIK2

(dokončenie zo str. 1)
občanov a  mám v  pláne celkovo 
skvalitniť sociálne služby, vybu-
dovaním stacionárov, denných 
hospicov a podobne. V spoluprá-
ci s Rómami chcem vytvoriť róm-
sku organizáciu a  spolupracovať 
s ňou pri riešení ich špecifi ckých 
problémov. Chcem sa podieľať aj 
na odstránení bariér pre nespôso-
bilých, imobilných, donášky obe-
dov pred dôchodcov, zníženie ich 
vstupného na kultúrne a športové 
podujatia, podporu domácich 
ošetrovateľských služieb, ako cel-
kovej i  zdravotnej starostlivosti. 
Na úseku zdravotníctva by som 
rád posilnil a  rozšíril konkrét-
ne a  kompletné odborné služby 
s  možnosťou ich vybavenia mo-
dernou zdravotníckou technikou. 
Mimochodom, mnohé budovy 
ktoré sú vo vlastníctve a v správe 
mesta sú nedostatočne, neefek-
tívne, alebo nie sú vôbec využité.

Nemenej dôležitou oblasťou 
sú školstvo, kultúra i  šport. Čo 
chcete urobiť pre občanov na 
tomto úseku, alebo ináč poveda-
né, v tomto smere?

Je to široká škála problémov ale 
i možností. V rámci spolupráce so 
školami, ak mám  byť konkrétny, 
v  prvom rade by som investoval 
nielen do rekonštrukcie a  obno-
vy budov, ale i do vybavenia škôl,  
budovania ich  odborných učeb-
ní, fi nančne podporoval mladých 
ľudí v  mimoškolských aktivitách 
v  rámci voľného času, snažil 
sa o  vytváranie podmienok na 
vzdelávanie v  cudzích jazykoch, 
priniesť do mesta ďalšie vysoko-
školské študijné obory a  podob-
ne. Chcem vybudovať dopravné 
ihrisko, prispieť školám pri zavá-
dzaní nových pedagogických me-
tód a  inovačných a  vzdelávacích 
projektov do praxe.

V  rámci kultúry je treba kul-
túru vrátiť mestu tak, aby boli 
spokojné všetky vekové kategórie 
občanov. Napríklad, konkrétne, 
získať eurofondy na rekonštruk-
ciu amfi teátra, podporovať tradič-
né podujatia doplnené o  ďalšie 
akcie a  zároveň vytvárať nové. 
V  spolupráci s  cirkvou podieľať 
sa na obnove pamiatok, podpore 
náboženských podujatí, vrátane 
činnosti tzv. Kolpingovej rodiny. 
Pre deti do 15 rokov organizovať 

kultúrne podujatia vrátane disko-
ték, pod dohľadom, pre dôchod-
cov poznávacie zájazdy a podob-
ne. V  športe je to predovšetkým 
pomoc pri rekonštrukciách a ob-
nove športovísk, vrátane vytvá-
rania nových druhov, na školách 
i v rámci mesta i v jeho priľahlých 
častiach – v  Kostolnom  seku, 
Nitrianskom Hrádku, na Novom 
Svete a na Kopci.  Zároveň všetky 
športoviská sprístupniť aj rekre-
ačným športovcom. Ďalej je tu 
možnosť zaviesť rôzne turnaje, 
ktoré by sa mohli stať tradíciou. 
Veď ak si dobre pamätám, v Šura-
noch existovala napríklad okresná 
minifutbalová liga. Je tu možnosť 
oživenia agroturistiky,  proste ši-
roké škály možností, ktoré treba 
využiť a venovať im pozornosť. 

Mohli by ste spomenúť aj úlo-
hy týkajúce sa úseku životného 
prostredia, dopravy a  bezpeč-
nosti občanov?

Rád by som vytvoril mini-
málne tri zberne komunálneho 
dopadu, vrátane zavedenia jeho 
separácie, ďalej dobudoval kana-
lizáciu a plynofi káciu mesta, revi-
talizoval oddychové zóny, vrátane 
parkov, uličnej a mestskej zelene, 
zabezpečil pravidelnú údržbu 
komunikácií a  podobne. Chcem 
vylepšiť aj povrchové úpravy ko-
munikácií, vrátane vybudovania 
chodníka na Bott ovej ulici, kru-
hového objazdu pri VÚB atď. Čo 
sa týka mestskej dopravy, veľké 
problémy sú napríklad s  parko-
vaním, ale aj v dostupnosti mest-
skej hromadnej dopravy. V  plá-
ne mám podať pomocnú ruku 
pri rozvoji letiska, vybudovanie 
cyklistického chodníka a  dráhy 
pre korčuliarov. V  rámci bezpeč-
nosti a  poriadku chcem v  meste 
zaviesť kamerový systém. Orga-
nizovaním  besied na školách, 
v spolupráci s políciou zabezpečiť 
prevenciu voči netolerantnosti, 
šikanovaniu, drogám, extrémiz-
mu a  vôbec vzájomnej dôvere 
a vzťahu občanov k mestu. Osve-
tovú činnosť chcem zabezpečiť 
vydávaním mestských novín 
Vráťme mestu život, cez ktoré 
v súčasnosti informujem občanov 
aj o volebnom programe, ktorý sa 
vynasnažím do bodky splniť ak 
mi dajú občania dôveru v nadchá-
dzajúcich voľbách na post primá-
tora.

Zhováral sa: Milan Kupecký  

Oslávili výročie
V závere uplynulého mesiaca 

sa v Kultúrnom dome v Dolnom 
Ohaji konali oslavy prvého výročia 
Východoeurópskej agentúry pre 
rozvoj n.o. O výbornú a nenúte-
nú atmosféru tohto slávnostného 
podujatia sa pričinil sám  riaditeľ  
Východoeurópskej agentúry pre 
rozvoj n. o. JUDr. Jozef Zaťko.

Agentúra  i napriek svojmu „mla-
dému veku“ uskutočnila počas 
svojej existencie kus prospešnej 
práce v okruhu svojej pôsobnos-
ti. Okrem iného to boli štyri me-
dzinárodné konferencie, ktorých 
hlavnými témami boli aktuálne 
problémy dneška. Agentúra vydala 
doteraz osem vedeckých publiká-
cií, do ktorých prispeli viacerí po-
prední domáci i zahraniční autori z 
európskych univerzít. Agentúru za 
toto krátke obdobie navštívilo nie-
koľko duchovných osobnosti zo 
Slovenska, Poľska a Talianska. 

Riaditeľ agentúry a hlavný or-
ganizátor podujatia JUDr. Jozef 
Zaťko navyše svojou mravenčou 
prácou dokázal veľmi efektívne zvi-
diteľniť  nielen rodnú obec Dolný 
Ohaj ale i celý mikroregión Termal.  
Svojou činnosťou za hodnotiace 
obdobie sústavne pomáhal rozvo-
ju kladných personálnych a inter-
personálnych kompetencií medzi 
občanmi. Priamo sa zaoberal prob-
lematikou a podporou  marginali-

zovaných skupín a ich integráciou 
pomáhal zaradiť ich do spoločen-
ského, pracovného a rodinného 
života. Živo sa zaujímal aj o činnosť 
miestneho Domu seniorov a naj-
mä o podmienkach ľudí žijúcich v 
ňom. Pri príležitosti výročia zalo-
ženia Domu seniorov venoval jeho 
obyvateľom formou sponzorského 
daru mraziaci box. Počas svojej 
práce  nezabudol ani na mladých 
ľudí v obci, pre ktorých opakova-
ne usporiadal spoločenské akcie, 
ako disco party, na ktorých sa zú-
častňoval a dozeral na ich plynulý 
a kultivovaný priebeh.  Pán Zaťko 
sa zaujíma aj o školskú oblasť, kde 
sa v rámci činnosti jeho agentúry 
chce angažovať. Úzko chce spolu-
pracovať najmä s vedením Základ-
nej školy v Dolnom Ohaji. Chce 
organizovať  jej prezentáciu  na 
medzinárodnej úrovni s využitím 
výmenných pobytov. 

Milým prekvapením v priebehu 
osláv agentúry bola prezentácia 
motorového vozidla, ktoré poskyt-
la Východoeurópskej agentúre pre 
rozvoj n.o. fi rma AV Mobilita, s.r.o. 
- chránená dielňa . Toto motorové 
vozidlo by rád pomohol dostať do 
vlastníctva obce, aby bolo prospeš-
né pre starších spoluobčanov, ktorí 
majú problémy  s presunm, naprí-
klad do zdravotníckych zariadení.     

-zat-

Inzerujte na internetovom portáli 
„Nové Zámky a okolie“ !

Internetový portál „Nové Zámky a okolie“ na adrese www.watson.sk 
uverejňuje správy o živote a dianí nielen v okresnom meste, ale prináša 
informácie  aj z miest a obcí celého novozámockého okresu. Ako jediný in-
formačný portál ponúka priebežne (denne) aktualizované spravodajstvo, 
neanonymných redaktorov a transparentné meranie návštevnosti, preto si 
za niekoľko mesiacov svojej existencie získal dôveru a priazeň prispieva-
teľov i návštevníkov z radov novozámockej verejnosti i obyvateľov okresu.

Ponúkame Vám možnosť využiť náš portál ako efektívne inzertné mé-
dium, ktoré Vám za bezkonkurenčnú cenu zabezpečí širokú publicitu 
v mestách a obciach celého nášho regiónu.

Cenník inzercie:
- Banner v spodnej časti obrazovky zobrazovaný 2 týždne - 10,- Eur
- Reklamný článok na hlavnom paneli portálu zobrazovaný 2 týždne - 
20,- Eur

Plošnú a  riadkovú inzerciu, foto, text s  ponuku výrobkov, po-
nukou jedál a  podobne zasielajte na: oto.psenak@watson.sk, 
alebo: m.kupecky@chello.sk.   

Akcent na... Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o.
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w w w.slovaktual.eu

20 rokov
1 9 9 0  -  2 0 1 0

člen skupiny

       OKNÁ
s najlepšou tepelnou izoláciou

    
 

Nový hranatý profi l ID 8000
            sklo s najlepšou tepelnou izoláciou

Ug skla = 0,5 W/m2K

Izolačné trojsklo 
  štandard bez príplatku

40% úspora
   v tepelnej izolácii
   oproti 5-komorovým oknám
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Výstava ovocia a zeleniny októ-
ber 2010 

 Tradičná výstava ovocia a zele-
niny sa konala v Palárikove.

(dokončenie zo str. 1)
v  kalendári, neboli vyhlásení za 
svätých, ale žili čestným životom, 
konali dobro a  vedeli sa obeto-
vať pre iných. Sviatok Všetkých 
svätých sa prvýkrát slávil v Ríme 
13. mája 609, keď pápež Bonifác 
IV. prebral od cisára Fokasa po-
hanský chrám všetkých bohov, 
tzv. Panteón a  zasvätil ho Panne 
Márii a  všetkým svätým. Neskôr 
pápež Gregor III. (731-744) pre-
ložil slávenie Všetkých svätých 
z  13. mája na 1. november, keď 
v  Bazilike sv. Petra slávnostne 
posvätil kaplnku k úcte všetkých 
svätých. 

Na sviatok Všetkých svätých 
nadväzuje deň Pamiatky všetkých 
verných zosnulých. V  roku 998 
opát Odilo v  benediktínskom 
kláštore Cluny zaviedol tradí-
ciu 1. novembra večer vyzváňať 
a  spievať žalmy za mŕtvych a  na 
druhý deň slúžiť veľkú zádušnú 
omšu. Tento zvyk sa čoskoro roz-
šíril po celej západnej cirkvi. Na 
znak nesmrteľnosti duší a Božie-
ho milosrdenstva sa na cintorí-
noch zapaľujú sviečky. 

Na Slovensku siaha úcta k mŕt-
vym až k  našim praslovanským 
predkom. Podľa ich predstáv sa 
duše zomrelých naďalej zúčast-
ňovali na udalostiach svojho 
rodu, ktorý si ich mal uctievať 
primeranými obradmi. Z  orav-
skej doliny pochádzajú údaje, že 
sa na cintorínoch v noci z 1. na 2. 
novembra umiestňovali dokonca 
jedlá a nápoje pre ”dušičky” – ako 
pozornosť a  tiež ako pokrm pre 
chudobných a tých, ktorí sa za ne 
modlili.

Toto dušičkové obdobie má aj 
ďalší význam pre človeka. Je spo-
jené s obdobím odpustkov. Z his-
tórie vieme, keď žil sv. František 
z Asissi, dali sa odpustky získať iba 
na dvoch miestach, na hroboch 
apoštolov v Ríme a v Svätej Zemi. 
Keďže ľudia chceli odpustky, radi 
podstúpili namáhavú cestu, aby 
ich získali. Sv. František chcel ísť 
v  ústrety ľuďom a  žiadal od pá-
peža milosť v  kaplnke a  mieste, 
ktoré bolo okolo kaplnky „kúsok 
zeme“ PORCINKULA, aby ľudia 
mohli prísť na toto miesto a  po-
modliť sa, a tak získať plnomocné 
odpustky. Odpustkami sa rozu-
mie mimosviatostné odpustenie 
trestov za hriechy, ktorých vina 
bola už odpustená, a  to nie len 

pred cirkvou, ale aj pred Bohom. 
Prameňom všetkých odpustkov, 
ktorý je pokladom cirkvi, pozo-
stáva z nadmerných zásluh Ježiša 
Krista a  svätých. Pri udeľovaní 
odpustkov sa vinie cirkevná au-
torita s prosbou o milosrdenstvo 
Božie, aby Boh udelil človeku, 
ktorý splní predpísané podmien-
ky, odpustenie časných trestov. 
Možno rátať s  morálnou istotou 
vyslyšania, vzhľadom na zvlášt-
ne miesto udeľovania odpustkov. 
Odpustky podľa rozsahu odpus-
tenia môžu byť úplné a neúplné, 
podľa toho, či zbavujú hriechov 
iba čiastočne, alebo úplne. Úplné  
odpustky možno získať iba raz za 
deň. Druhý raz v jeden deň mož-
no získať iba úplné odpustky pre 
okamih smrti. Podľa privlastňo-
vania sa odpustky delia pre živých 
a  mŕtvych. Odpustenie živému 
veriacemu sa uskutočňuje roz-
hrešením na svätej spovedi. Nad 
zomrelým v  očistci cirkev nemá  
už moc, preto mu môže udeliť 
odpustky len nepriamo, na spô-
sob prosby. Preto prichádzame 
k hrobom príbuzných a oroduje-
me za nich, lebo chceme dosiah-
nuť pokoj pre ich duše. Pamiatka 
zosnulých - Dušičky možno sym-
bolizujú aj to, že faktická smrť ani 
nejestvuje, že skrýva v sebe nový 
život a zmŕtvychvstanie. Dušičky 
sú nielen tichou pripomienkou 
smrti a rozlúčky, ale aj sviatkom, 
ktorý vyjadruje nesmrteľnosť 
ľudskej duše, ale aj smäd po naj-
vyššej hodnote - láske. Všetkých 
nás v tomto čase spájajú rovnaké 
myšlienky, vedú rovnaké kroky na 
hroby tých, s ktorými sme prežili 
kus spoločného života.  

         JUDr. Ján Štark 

Uvítacia
tabuľa

Koncom augusta, v  rámci 
programov Dvorských obecných 
dní pod Kalváriou bola v Dvoroch 

nad Žitavou odhalená uvítacia 
tabuľa. Je vyrezávaná z dubového 
dreva v  troch jazykoch - sloven-
skom, maďarskom a  sikulským 
písmom. Tabuľa je umiestnená 
povedľa cesty, hneď pri vchádzaní 
do obce a  takto víta jej návštev-
níkov. Finančné prostriedky na 
vyhotovenie uvítacej tabule zís-
kala obec od organizácie Rákóczi 
Szövetség  na základe úspešného 
projektu.                                       -int-

Tradičný 
jarmok
Šimona 
Júdu
v Štúrove

Okolo sviatku Šimona a Júdu sa 
už tradične koná v Štúrove jarmok, 
ktorý je najväčším jarmokom 
v  novodobej histórii Podunajska. 
V  tomto roku to bol v  poradí už 
463 (!). Tohto tradičného poduja-
tia sa zúčastňujú obchodníci,

zabávači i  návštevníci z  oboch 
brehov Dunaja. V centre mesta na 
pešej zóne sa vždy prezentujú  re-
meselníci svojimi výrobkami. Pri 
kúpalisku Vadaš sa vždy tí najmen-
ší spolu s rodičmi môžu dosýtosti 
vyblázniť na kolotočoch a  iných 
zábavných atrakciách. No a samo-
zrejme, nechýbajú predajné stánky 
a ani dobré jedlá, nápoje, a všetko 
to, čo prispieva k dobrej jarmočnej 
nálade. Ten tohoročný nebol vý-
nimkou.

A  teraz trocha z  histórie jar-
moku. Po tatárskom vpáde Ostri-
hom prestal byť kráľovským a hlav-
ným mestom Uhorska a  týmto 
veľa stratil na svojom význame. 
Čo stratil Ostrihom, získal - aspoň 
čiastočne - ináč málo významný 
Parkan, respektíve Kakath, ako sa 
v  tom čase volalo terajšie mesto 
Štúrovo. Prvé krajinské jarmoky 
a trhy sa datujú v roku 1495 a prvý 
jarmok Šimona a  Júdu sa konal 
v roku 1724.

Vo vtedajšom  Parkane sa kedysi 
konali štyri jarmoky. Na Juraja, na 
Bartolomeja, na Šimona a  Júdu 
a na Luciu. A hoci darovacia listina 
vymedzovala čas jarmokov presne, 
najdlhšie trvali jarmoky Šimona 
a Júdu. Na ostatné sa časom zabu-
dlo. Na konci päťdesiatych rokov 
boli pokusy o  obnovenie aj ostat-
ných jarmokov, ale keďže nebol 
o  ne dostatočný záujem, neusku-
točnili sa. Dnes trvá jarmok počas 
troch dní, vždy v mesiaci október, 
kedy predavači zaplnia pozdĺž celú 
hlavnú ulicu, a nechýbajú ani stov-
ky kolotočov, autodrómov a iných 
atrakcií.

                                                                                                                   -int-                 

Kniha 
o obci

Ďalšia z obcí nášho regiónu, 
ktorá zmapovala svoju históriu 
od svojho vzniku po súčasnosť je 
obec Tvrdošovce. Autorom publi-
kácie je Ing. František Buda, rodák 
obce, ktorý je atorom viacerých 
knižných titulov. 

Kniha o obci TVRDOŠOVCE 
(TAROSKED) je narozsiahlejšou 
publikáciou o obci. Je výsledkom 
niekoľkoročného hľadania v do-
mácej i zahraničnej odbornej lite-
ratúre, spisoch, skúmania miest-
nych prameňov aj archívnych 
dokumentov. Kniha približuje 
históriu obce, od nájdenia prvé-
ho mamutieho zuba na jej území 
až po dnešok. Zároveň predsta-
vuje kultúrne dedičstvo obce, jej 
históriu, písomné dokumenty, 
demografi cké údaje, cez zbierku 
prezývok až po ľudové tradície. 
Bezpochyby patrí do knižnice kaž-
dého Tvrdošovčana.      

-zoli-

Palárikovo

Uctili sme si...
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Inzerujte u nás!
Naše novinové stránky okresných novín Chýrnik-Hírnok môžete vy-
užívať aj na oslovenie svojich potencionálnych klientov! Firmy, pod-
nikatelia, organizácie, občania, k dispozícii sú Vám naše noviny na 
plošnú reklamu, drobnú riadkovú inzerciu, reklamu formou platenej 
reportáže, rozhovoru a podobne. Svoje objednávky zasielajte buď te-
lefonicky na čísla, mob.: 0907905537, alebo na e-mail: m.kupecky@
chello.sk, alfi enko@gmail.com. Sídlo redakcie je na ul.: SNP č. 42, 
940 01 Nové Zámky, kam môžete zasielať prípadne korešpondenciu, 
vrátane príspevkov.                                                (kolektív redakcie)   
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Novým vedúcim
zboru Dávid Bencze

Tvrdošovský Skautský zbor oslávil 10. výročie vzniku

Koncom augusta oslávil 10. vý-
ročie svojho vzniku 60. Skautský 
zbor Sándora Síka. Z tejto príleži-
tosti sa konal celodenný program, 
ktorého sa zúčastnili pozvaní hos-

tia. Celá slávnosť sa začala ďakov-
nou bohoslužbou, ktorú celeb-
roval dôstojný pán Peter Borbély 
a  na ktorej bola požehnaná nová 

skautská vlajka s podobizňou Sán-
dora Síka, ktorého meno nosí ta-
mojší skautský zbor.

Po sv. omši sa skauti presunuli 
do domu ľudových tradícií, kde 
slávnosť pokračovala. Na úvod 
MUDr. Orsolya Asztalos, veliteľ-
ka zboru privítala všetkých prí-
tomných, zvlášť pozvaných hostí: 
PaedDr. György Juhásza, PhD., 
starostu obce, PaedDr. Silviu 

Tóthovú, riaditeľku ZŠ K. Szeme-
rényiho, Andrása Töröka, predse-
du Rady zväzu skautov, Szilárda 
Csémyho, povereného predsedu 
Zväzu skautov na Slovensku, Zol-

tána Asztalosa, poručíka skautov 
a hostí z  iných skautských oddie-
lov. Pani Asztalos vo svojom prí-
hovore pripomenula uplynulých 

10 rokov skautského oddielu. 
Zmienila sa o  začiatkoch, vráta-
ne uloženia prísahy v  roku 2000, 
o prežitých zážitkoch a spoločnej 
práci, ktoré sa určite vryli do pa-
mäti všetkých skautov. Vyslovila 
nádej, že v  budúcnosti bude tvr-
došovský skautský zbor podob-
ne úspešný ako doteraz, a  bude 
pomáhať pri rozvoji duchovnej 
a  telesnej výchovy tvrdošovských 

detí. Poďakovala všetkým, ktorí 
doteraz poskytli pomoc a podpo-
rili činnosť zboru. V prvom rade: 
samospráve a starostovi obce Tvr-
došovce za každoročnú fi nančnú 
dotáciu, nápomocným rodičom, 
manželom Mogrovičovým a  Ob-
čianskemu združeniu Živé tradí-
cie. Zvlášť poďakovala všetkým 
vedúcim miestneho skautského 
zboru za ich prácu a odovzdala im 
ďakovný list. Potom nasledovalo 
ofi ciálne odovzdanie funkcie ve-
dúceho zboru. Keďže sa p. Aszta-
los pre rodinné povinnosti už 
nemôže venovať skautingu toľko 
času ako kedysi, za nového vedú-
ceho 60. Skautskeho zboru Sán-
dora Síka bol vymenovaný Dávid 
Bencze.

V ďalšej časti programu zasadil 
strom na počesť 10-ročného jubi-
lea. Skauti sa rozhodli pre výsad-
bu stromu, ako symbolu, pretože 
strom je živý ako oni a  ako bude 
rásť a  vyvíjať sa, tak sa bude roz-
víjať aj tvrdošovský skauting. Po 
výsadbe stromu pod vedením no-
vého vedúceho zložili skauti sľub 
a zaspievali hymnu skautov.

V Centre voľného času otvorili 
skautskú výstavu, ktorá  zahŕňa 
históriu 100-ročného skautingu, 
maďarského skautingu na Slo-
vensku ako aj činnosť miestneho 
skautského zboru. Výstava bola 
zrealizovaná vďaka Zbierke ma-
ďarských skautov na Slovensku 
a  miestneho skautského zboru. 
Predstavil ju Szilárd Csémy.

Okrem toho sa na dvore domu 
ľudových tradícii konali rôzne sú-
ťaže, hry a preteky, do ktorých sa 
zapojili všetci zúčastnení. Počas 
súťaženia si občas oddýchli, pri-
čom jedli pripravené sladkosti. 
Medzitým sa vo veľkom kotli varil 
guláš. Po zotmení prišiel rad na za-
pálenie skautského táboráka. Tu 
Zoltán Asztalos uviedol, že roz-
diel medzi tradičným a skautským 
táborákom je v  tom, že skautský 
táborák môžu založiť a zapáliť iba 
zodpovední skauti, ktorí sa potom 
pridajú k  ostatným a  spolu si za-

spievajú a zabávajú sa pri ohni.
Tvrdošovskému skautskému 

zboru srdečne blahoželáme k  ju-
bileu. Prajeme mu úspešné pôso-
benie do ďalších desaťročí, aby bol 
v  prospech Tvrdošoviec a  tvrdo-
šovských detí.  

-koml-

Kultúrno-
historické 
pamiatky 
Štúrova

Kostol sv. Imricha
Jediná chránená pamiatka mesta 

bola postavená v roku 1701 v baro-
kovom štýle. Koncom 18. storočia 
bol rímskokatolícky kostol presta-
vaný v  neskorobarokovom štýle. 
V roku 1878 kostol rozšírili dvoma 
bočnými loďami. Pri prehliadke in-
teriéru si pozornosť zaslúžia vzác-
ne obrazy na hlavnom a  bočných 
oltároch, tiež neskorobaroková ka-
zateľnica s maľbami štyroch evanje-
listov na parapete z roku 1760 ako 
i rokoková organová skriňa z roku 
1790.

Kalvária
Pri kostole sa nachádza baroková 

kalvária z roku 1766 so sochou sv. 
Jána Nepomuckého. Socha je ľudo-
vá kamenárska práca a  pochádza 
z roku 1807.

Most Márie Valérie
Po výstavbe bratislavského a ko-

márňanského mosta v  19. storočí, 
uhorská vláda postavila železný 
most aj v Parkani (terajšie Štúrovo). 
Most bol slávnostne odovzdaný do 
užívania presne dňa 28. septembra 
1895. Počas vojny, ustupujúce voj-
ská Československej armády v lete 
1919 vyhodili časť mostu na štú-
rovskej strane do vzduchu. Most 
bol potom v 20-tich rokoch obno-
vený. Koncom 2. svetovej vojny, na 
Vianoce 1944, nemeckí vojaci vy-
hodili do povetria tri stredné polia 
mostu. Most bol znovu postavený 
a  obnovený na prelome 20.a  21. 
storočia, premávať sa na ňom za-
čalo 11. októbra 2001. Most spája 
nielen mestá Ostrihom a  Štúrovo, 
ale stal sa aj symbolom európskej 
spolupatričnosti.                         -poll-
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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

Mládežnícky dychový orchester Bánovčanka
Na svete sú len tri naozaj dô-

ležité veci: tlkot srdca – rytmus, 
láska – harmónia a  zaujímavý 
osobný životný príbeh – melódia. 
Dychový orchester Bánovčanka si 
to plne uvedomuje a  podľa toho 
žije aj hrá.

Všetko sa začalo v  roku 1995, 
keď Jozef Kozár, Dušan Palacka 
a učiteľ Śtefan Petráš založili mlá-
dežnícky orchester Bánovčanka. 
Mladučkí členovia novovznik-
nutého telesa začínali doslova 
z ničoho. Pod záštitou ZUŠ Nové 
Zámky sa zoznamovali so svojimi 
nástrojmi i  navzájom a  hra v  sú-
bore sa stala ich životným štýlom. 
Vytrvalosťou, usilovnosťou a nad-
šením nadobudli zručnosti, čím sa 
hudobné nástroje stali priamou 
súčasťou ich tela, a preto je hudba, 
ktorú hrajú, plná života. 

Vývoj hudobných osobností 
Bánovčanky možno sledovať aj na 
stále sa rozširujúcom repertoári. 
Začiatky orchestru sa spájajú s kla-
sickými, pre dychovku typickými 
skladbami v  rytme polky alebo 
valčíka. Postupne sa pridávali mo-
derné rytmy,  tanečné, sólové in-
štrumentálne diela a  Bánovčanka 
sa začala vymykať spod rúška kla-

sickej dychovky. Stala sa moder-
ným dychovým orchestrom. Roz-
rástlo sa aj  nástrojové obsadenie: 
pribudli saxofóny a  trombóny.  
Naďalej sa zdokonaľovali hráčske 
schopnosti, až sa orchester do-

stal do súčasnej podoby, kedy je 
schopný zahrať náročné kompozí-
cie typické pre veľké orchestre na 
celom svete.

Kde je nadšenie a  trpezlivosť, 
tam je aj úspech. História úspe-
chov Bánovčanky začala v detskej 
televíznej relácii „Kamera M“, 
a  pokračovala viacnásobným zis-
kom zlatého pásma s  pochvalou 

na Celoslovenskej súťažnej pre-
hliadke detských a mládežníckych 
dychových orchestrov. V  roku 
2004 dosahuje vrchol na 5. Maj-
strovstvách  Európy dychových 
hudieb, kde Bánovčanka získala 

titul Majster Európy v  3. kategó-
rii. Pre Bánovčanku je najväčším 
úspechom možnosť vôbec hrať 
ľuďom pre radosť, a  preto je pra-
videlným účinkujúcim na sloven-
ských festivaloch a  prehliadkach 
dychových hudieb. 

Aj mimo hraníc obce i  Sloven-
ska si Bánovčanka získala publi-
kum. Vďaka dobrému vedeniu, 

ako i  spolupráci s  poprednými 
predstaviteľmi dychovej hudby 
na Slovensku, a  tiež  s  mažoret-
kovými telesami, sa Bánovčanka 
zúčastnila na mnohých  zahranič-
ných zájazdoch. Dychová hudba 
Bánovčanky zaznela v meste Zren-
janin v  Srbsku a  Čiernej Hore, 
v  rakúskom meste Eisenstadt, 
v  Budapešti, v  talianskom meste 
Mosciano Sant Angelo, francúz-
kych mestách Sallanches, Vitree,  
Albi, v nádhernom rakúskom Vil-
lachu a  tureckej metropole Izmir. 
V  roku 2006, na podnet sloven-
ského veľvyslanectva v  Slovinsku 
bol orchester vybraný na účinko-
vanie na medzinárodnom festivale 
„Hudba nepozná hraníc“ v Slovin-
sku a Bánovčanka sa zúčastnila aj 
medzinárodného festivalu „Zlatá 
lýra“ v Poľsku.

Aby sa hudba dostala nielen za 
štátne, ale aj fyzické hranice or-
chestra, Bánovčanka vydala v roku 
2003 prvé CD – Mladí odkazujú 
mladým. Je to jediná nahrávka 
detskej dychovej hudby na Slo-
vensku. Obsahuje skladby z   re-
pertoáru orchestra skomponova-
né špeciálne preň, ľudové piesne 

(pokračovanie na str. 8) 
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Jozef Barmoš, hoci sa narodil 
v  Šuranoch, svoje detstvo prežil 
v  Bešeňove, kde začal aj s  futba-
lom. Šuranci si ho preto 
radi „privlastňujú“ a hrdo 
sa hlásia k  nemu, čo je 
pochopiteľné, pretože je 
osobnosťou. I  keď „iba“ 
športovou. Pre zaujíma-
vosť prinášame jeho naci-
onálie:

JUDr. Jozef Barmoš (* 
28. august 1954, Šurany) je bývalý 
slovenský futbalista a  tréner. V  sú-
časnosti je prezidentom občianske-
ho združenia FK Inter Bratislava.[1] 
Kandidoval do NR SR vo voľbách 
2010 za stranu Únia.[2]

Hráč Interu Bratislava (1970-
1977,1979-1983), Dukly Praha 

(dokončenie zo str. 7)
a najmä moderné rytmy.

Umelecký vedúci Jozef Kozár:
„Takže zatiaľ sme sa dostali sem, po 

tieto hranice. Aké bude pokračovanie 
našej cesty, to nevieme. Sme však pre-
svedčení, že stačí len nestratiť rytmus, 
nasledovať harmóniu a  pekná me-
lódia príde sama. Dúfame, že sa or-
chester posilní o mladších členov, čím 
sa aj oni stanú súčasťou silnej tradície 
dychovej hudby nielen v  rodnej obci, 
regióne, ale aj na celom  Slovensku.“ 

Obsadenie: 
Umelecký vedúci: Jozef Kozár 

Flauta1: Monika Vaneková, fl auta 
2: Michal Dibus, klarinet1: Martin 
Melišek, klarinet 2: Lenka Cviko-
vá, klarinet 3: Magdaléna Čeriová, 
krídlovka 1: Andrej Kozár, krídlov-
ka 1: František Moravčík, krídlovka 
2: Lenka Palacková, krídlovka 3: 
Martina Čelková, trúbka 1: Tomáš 
Poročák, trúbka 2: Luboš Gregor, 
tenor: Ján Vitt ek, baryton: Marek 
Jurík, pozauna: Pavel Brhel, Es Alt 
Saxofón: Adriana Malíková, tenor 
Saxofón 1: Zuzana Kozárová, tenor 
Saxofón 2: Žofi a Vaneková, trúb-
ka 3: Lucia Remiášová, trúbka 4: 
Marek Kavulek, bastrúbka: Martin 
Kavulek, tuba: Ondrej Melišek, 
bicie: Maroš Palacka, Maroš Hrala 
a Michal Kozár.      

   -int-

Štúrovskí
karatisti

Základná organizácia KKK Štúro-
vo, v spolupráci so Slovenským Zvä-
zom Kyokushin Karate v roku 2010 
mala i má v  pláne uskutočniť tieto 
akcie v rámci svojho pôsobenia: 

V  Mužli uskutočnila začiatkom 
októbra Majstrovstvá Slovenska 
v kata + kumite, na konci toho isté-

ho mesiaca sa uskutočnilo v Radave 
sústredenie pretekárov pod kurate-
lou Slovenského Zväzu Kyokushin 
Karate.

Na 20. novembra je plánovaná 
súťaž v kumite + kata, ktoré sa bude 
konať v Zemnom. 

Začiatkom septembra to bola me-
dzinárodná súťaž v tej istej disciplíne, 
v maďarskom Salgótarjáne ako súťaž 
o  Pohár Mikuláša. Tzv. Páskovanie, 
ktorému rozumejú iba organizátori 
a  niekoľkí fanúšikovia sa uskutoční 
18. decembra v Zemnom. 

 -ja-

Bol by to pekný 
darček k jubileu

Šurianski futbalisti stále útočia
na postupovú priečku 

V IV. futbalovej lige - Juhový-
chod si šurianski futbalisti v jesen-
nej časti majstrovskej súťaže vedú 
zatiaľ skutočne majstrovsky, čo v 
takmer  každom kole preukazujú 
výkonmi. V priebežnej tabuľke 
sú na treťom mieste so stratou iba 
šiestich bodov na vedúce Komár-
no. Tréner Fehervári je zatiaľ s ich 
výkonmi spokojný, hoci vždy je 
čo zlepšovať, najmä ak ide o boj o 
postup do vyššej súťaže. V ďalšom 
kole zdolali futbalistov z Hurba-
nova na ich pôde  presvedčivo 1:4, 
keď sa gólovo presadili - Simoni-
des, Švajda a Mokráš. ŠK nastúpili 
v zostave: V bráne spoľahlivý Sza-
pu, ďalej – Tinák, Procházka, Gáb-
riš, Rampašek, Féhervári, Dudáš, 

Simonides, Švajda, Halás a Tvr-
doň. V priebehu zápasu vystriedal 
Poláček Tináka, Víglacký Gábriša 
a Judáš Tvrdoňa. Navyše v zostave 
kola sa objavil Simonides a medzi 
najlepších strelcov zaradili Švajdu. 

Pre zaujímavosť prinášame 
výsledky aj z ďalších súťaží, v 
ktorých pôsobia naše družstvá: 
Šurany „B“, ktoré sú momentálne 
umietnené v strede tabuľky ob-
lastnej súťaže, dajklasovali doma 
Rastislavice 6:0, keď strelcmi 
gólov boli: Macek a Opeta po 2, 
po jednom Dikas a Bečka. Veľmi 
dobre si v ligovej súťaži prípraviek 
vedú najmenší futbalisti, ktorí sú 
na čele súťažnej tabuľky.    

zaznamenal: -sz-

Šarkaniáda spojená 
s ukážkami rogala 
a motorových padákov

Vyrobíme veľkých drakov, vyle-
tia až do oblakov.

Šarkan letí, šarkan letí! Má-
vajte mu, rýchlo deti!

Pevne v  rúčkach držte šnúrku, 
nech prekoná každú búrku.

K  slniečku nech pekne letí 
a odovzdá odkaz od detí:

Posielame tisíc prianí, nech zo-
stane ešte s nami. 

V  polovici októbra Obecné 
kultúrne stredisko v Bánove usku-
točnilo jesennú „Šarkaniádu“ pre 
bánovské deti. Púšťanie šarkanov 
sa konalo v  priestoroch športo-
vého areálu. Počasie bolo krásne, 
slnečné a  vetríku sa pofukovať 
veľmi nechcelo. Stačilo to však na 
to, aby lietajúci drak vzlietol a deti 
museli s  ním bežať, pokiaľ nekle-
sol k  zemi. Do púšťania šarkanov 
sa zapojili aj súrodenci, rodičia 
i starí rodičia. Súťažili aj doma vy-
robené, ale prim hrali kúpené fa-

rebné šarkany. Tento rok sme pre 
deti pripravili aj riadnu exhibíciu 
vo vzduchu, ukážky letu rogala 
a dva motorové padáky robili ob-
divuhodné kreácie, ktoré hraničili 
s  akrobaciou. Deti, ale i  dospelí 
so zatajeným dychom sledovali 
túto parádu, niektorí sa aj báli, iní 
tlieskali a  zabávali sa! Po progra-
me nasledovalo vyhodnotenie. 
Najväčšieho a  najkrajšieho doma 
zhotoveného šarkana mal Matúš 
Piršel, ktorého mu zhotovil jeho 
ocino ako nám prezradil. Ostatné 
súťažiace deti boli ocenené vecný-
mi cenami a  každé dieťa dostalo 
sladkú odmenu. Pri odovzdávaní 
cien bola prítomná aj pani starost-
ka obce. „Boli sme spokojní s poča-
sím, hlavne s  vysokou účasťou detí 
i  dospelých, začo im touto cestou 
chceme poďakovať s vedomím, že sa 
a stretneme opäť o rok.“    

-kup-

Mládežnícky
dychový...

Šuranci si ho „privlastnili“, hoci sa tu „iba“ narodil

Je aj bude našou pýchou
(1978/1979). Profesionálnu hráč-
sku kariéru ukončil v  roku 1985. 
V rokoch 1989 až 1991 bol hrajúcim 

trénerom rakúskeho klubu 
SV Sieghartskirchen.

V  Československom 
reprezentačnom mužstve 
odohral 52 zápasov. Re-
prezentoval na Majstov-
stvách sveta v  roku 1982. 
Na Majstrovstvách Európy 
v roku 1980 s ním skončil 

na treťom mieste.
Pôsobil ako tréner prvoligové-

ho MŠK Žilina a  Interu Bratislava. 
V  reprezentácii vykonával funkciu 
asistenta trénera a trénera reprezen-
tácie do 21 rokov. V súčasnosti tré-
nuje štvrtoligový tím TJ Malinovo.                                                       

-kup-
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Slovenská
ľudová

Kysuca, Kysuca,
studená vodička, 
hoci som i súca, 

i múdra hlavička
nebudem diplomat,
muž šírych obzorov,
to by som musel mať
bohatých sponzorov.

V. Haring

• Smäd po živote vodou neuhasíš.
• Ak by ženský pôvab bol drogou, tak som narkoma-

nom.
• Najrýchlejšie beží čas zamilovaným a odsúdeným na 

smrť.
• Na zajace a ženy nechoď nikdy s bubnom.
• Trpezlivosť je ako guma. Oboje sa môžu napínať iba 

po určitú hranicu.
• Hriešne myšlienky sú ako infekcie. Ľahko sa nimi na-

kazíme, ale ťažko sa  z nich liečime.
                                       V. Javorský

Prišlo mi na um
• Žiaľ, všetko podlieha zmenám,-zapolemizoval si bravčový rezeň.- 

Stačí prejsť zažívacím traktom a podoba je v hajzli.
• Každý koberec v šéfovej kancelárii je pre podriadeného potencio-

nálne lietajúci.
• Zootechnik sa opýtal krmičky, či už dala dobytku. Ona odpove-

dala: -A  čo si už zabudol na včerajšok, ktorý sme strávili spolu 
v tvojom byte?!

• Hoci šéf postavou pripomínal „malé pivo“ vedel riadne peniť.
• Problémy často začínajú spravidla veľmi optimisticky. Sobášom.
• Moderný drotár: Hrnce, misky, dotovať!...
• Mnohým ide o vec. Ibaže niektorým aj o to, ako ju ukradnúť.
• Víťazstvo človeka nad prírodou je Pyrrhovo víťazstvo.
• Politici v parlamente netvoria zákony prírody, oni ich iba nešťast-

ne novelizujú.
• Najväčšia prostitúcia sa deje na ceste k blahobytu národa.
• Celé ľudské generácie robia sizyfovskú prácu. Učia sa a zabúdajú.
• Najdrahšie sú dnes knihy, alkohol a cigarety.  No bez tých kníh sa to 

nejako už dá vydržať.
• Ekonomický tiger ťažko odoláva ekonomickému hyenizmu.

 M. Janega

Naše
smerovanie

Vrzli dvere, vrzli pánty,
vošli dvaja kverulanti.

Už  rok  nám na nervy lezú
kvôli svojmu vynálezu.

Budeme sa s nimi párať?
Za pár rokov prídu na rad..
Ich vec potom - čas nám žičí 

- kúpele aj v zahraničí.

V. Haring

-Vinco, prečo piješ?
-Pretože je manželka na mňa zlá.
-A prečo je manželka na teba zlá?
-Lebo pijem.

V Detve bola zábava a ako to už na dedinách i v niekto-
rých mestách býva zvykom, strhla sa počas nej poriadna 
mela.
Nadránom hovorí Jožko Mrkvička krčmárovi:
- Pán hlavný, ak náhodou ráno pri upratovaní nájdete 
odtrhnuté ucho, dám vám svoju adresu a poprosím vás, 
pošlite mi ho domov na dobierku. To bude určite moje.

-Môj pes pohrýzol svokru!
-A dal si ho utratiť?
-Kdeže, dal som mu pribrúsiť zuby

Dedko s babkou idú povedľa krčmy, keď dedko sa pre-
žehná.
-Čo to robíš? - pýta sa starká.
-Ale, žehnám sa z úcty. Ľudia v krčme pochovávajú svoje 
úspory, podaktorí aj zdravie a dobrú povesť.

M. Kamenský

M. Kamenský
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O strome, ktorý 
až do samého 
neba dorástol

• Dobrý vtip je taký, že keď ho 
počuješ od smiechu sa aj za väzenské 
mreže chytáš.

Hovorí sa, vraj žiaden strom do neba nerastie. Ale aj, že výnimka potvrdzu-
je pravidlo. A práve o takom strome sa chcem zmieniť.

Takže, v jednom lese vyrástol strom. Zo semienka. Spočiatku bol ako tie 
navôkol. Nijako sa od ostatných neodlišoval. Hrubol, kôra sa mu zvráskavela, 
košatel, do výšky ho to ťahalo. 

Po čase ale začali sa diať veci neobyčajné. Kým ostatné stromy ustrnuli, ten 
náš, ako keby sa ho zákony prírody netýkali. Rástol, rástol, až sa jeho koruna 
začala oblakov dotýkať. Ale ani to mu nestačilo. V nadoblačných výšinách 
zmizol, do samého neba vyrástol.

Len Boh vie, ako ho tam hore prijali. Niečo však na tom celom muselo byť, 
lebo bez súhlasu božieho by až tak vysoko nenarástol. Takže, môžeme sa iba 
domnievať. 

Spočiatku sa len tak vôkol seba porozhliadal. Všade samí svätí, blahorečení, 
vyvolení. Svätožiare, zázraky, hudba nadpozemská. Na konároch mu vtáctvo 
nebeské posedáva, spevom tých hore obšťastňuje. 

To už strom začína o svojej výnimočnosti dumať. Zabúda z čej vôle tak 
vysoko vyrástol. Netrvá dlho a je o svojej svätej všemohúcnosti presvedčený.

Trest boží nenechal na seba dlho čakať. Obloha sa zatiahla, hromy zaburá-
cali, blesky sa križovali, víchrica mohutná sa rozpútala.

Vtedy sa to stalo. Drevo zakvílilo, zapraskalo a náš strom sa z nebeských 
výšin na zem sklátil. 

Zabudol, že korene má stále v zemi. Akú spúšť ten pád v lese spôsobil, viete 
si sami predstaviť. Ale tak to už pri takých príležitostiach chodí.

-pollak-

Spievanky
Spievanky, spievanky kdeže ste sa vzali?

Idú také vtipy čapujú vás z pípy
nalievajú z fľaše tie pesničky naše
pomalé aj chytré sú ich hektolitre.

Ruky
Podľa starej mravouky
odtínali kmínom ruky

najskôr ľavú potom pravú
a napokon sťali hlavu.

***
V politike vraj tak býva
ruka ruku že umýva ale 

naši
tí sú iní ruka ruku špiní.

Sila
Odkazujú nám z plagátov

slová silné ako hrom:
Srdcia máme na Slovensku

kontá v raji daňovom.
***Argument

Vraví vraj to nebolí
a kope - do mŕtvoly.

Školo (volo) viny
• Citoslovce vyjadrujú city ľudí, napríklad kikirikí.
• V Antarktíde žijú iba ľadoborce.
• Jazyk je kus mäsa bez kostí a slúži nám na žuvanie. Je pokrytý 

sliznicou, ktorá vylučuje slová.
• Hamlet chcel byť a nebiť. Pritom v ruke držal lebku.
• V slovese bystrý musím napísať „Y“, inak by som bol po vyučo-

vaní.
• Mapa je lisovaný glóbus.
• Aby sa Štúrovi nič v Modre nestalo, bol tam pod policajným do-

zorom.
• Nórsko je tak riedko obývané, že má viac fj ordov, ako Nórov.

                                    -ech-

M. Kamenský

M. Kamenský

SK_literarna_priloha_november.indd   2SK_literarna_priloha_november.indd   2 3. 11. 2010   19:21:023. 11. 2010   19:21:02



3LITERÁRNA PRÍLOHA

O koze, vlkovi 
a kozliatkach

Pásla sa koza na jarnej tráve a nevdojak do lesa zablúdila. Keď tu zrazu, 
kde sa vzal – tu sa vzal, stojí  zoči – voči  nej vlk.

„ Máš smolu, koza, lebo teraz ťa naskutku zožeriem “ – vraví vlk a už sa 
aj zalizuje na chutnú maškrtu.

„ Počkaj, vĺčik, “ – koktá koza, sotva sa z preľaknutia spamätá – „ ušetri 
ma. Bohato sa ti odvďačím... “

Keď bohato, tak bohato, dumá vlčisko. Uvidíme, ďaleko mi aj tak ne-
ujdeš.

A pobral sa, kadiaľ  ho koza viedla. 
Netrvalo dlho a došli k chalúpke.
„ Otvárajte, kozliatka, to som ja, vaša mamička “ – volá koza na prie-

domí.
„ Načo tie fóry, “ – ozve sa z chalúpky – „ veď aj tak ťa po hlase po-

známe. A okrem toho, veď dobre vieš, že dvere nechávame otvorené... “
A tak sa vlk nažral, aj koza celá zostala.                                                -han-

Manželka sa pýta manžela:
-Čo by si robil keby som zomrela?
-Asi by som sa zbláznil.
-A neoženil by si sa znova?
-Nuž, až natoľko by som sa určite nezbláznil.

Športový dopisovateľ sa urazil a rozhodne vyriekol:
-Do redakcie nepošlem už ani riadok, kúpim si kôš 

a budem si písať sám pre seba.

-Hovorí jeden fanúšik druhému počas futbalového zá-
pasu:

-Všimol si si, že to krídlo prebieha počas hry stále z jed-
nej strany na druhú?

-Čo sa čuduješ? Presne tak, ako naši politici.

Hokejový fanúšik sleduje zápas z  majstrovstiev sveta 
medzi Slovenskom a Kanadou. Manželka mu dohovára:

-Prosím ťa, zasa pozeráš ten zápas s Kanadou? Veď ho 
dávali vlani.

-Kto je ten človek, čo hľadí stále akoby do prázdna? 
-To je pokladník našej telovýchovnej jednoty.

-Prosím vás, stojí tento autobus na Letnej ulici? 
-Áno, lenže musíte vystúpiť pri Zimnom štadióne.

-Neviete prečo Krupičku vylúčili zo spolku turistov? 
-Viem. Pristihli ho ako sa vezie výťahom na druhé po-

schodie vežiaka.

-Už nikdy by som si nevzal za manželku hádzanárku! 
-Prečo? 
-Pretože čokoľvek po mne hodí, vždy trafí.

Sezónna
Za tebou sa milá moja

zasa sa mi cnelo
včera som bol naťatý

jak snehové delo.

***

Naopak
V lete nám to nejde práve

kvôli veľkej horúčave
no a teraz / bieda, ach!/

ide nám to ako v zime 
na saniach!

Dôsledok
Dni sa dĺžia noci krátia
no a s nimi novoročné 

predsavzatia.
***

Kariéra
Kráča nahor po tri schody
mení tričko podľa módy.

***

Pravidlo
Špinavci sú skrytí
vždy za čisté štíty.

Ľ. Kotrha

Ľ. Kotrha
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Múza, ktorá mlčala

Viete, že...
...tak dlho chodila v jedných šatách, až prišli do módy.
...žene nie je nič tak vzdialené ako vlaňajšia móda.
...mala tak žiarlivého milenca, že jej musel manžel vy-

kať.
...ľudia všetkému uveria, stačí len, keď sa to pošepká.
...láska a hlúposť kvitnú v každom veku.

                                                 Ľ. Víťazka

Už  dlhší čas trpím nedostatkom inšpirácie. Alebo, ak sa mám vyjadriť 
aktuálnym spôsobom a byť „ trendy “, jedná sa o syndróm vyhorenia. 
Nič ma nenapadá, trpím letargiou, skrátka, nie som schopný napísať ani 
čiarku.

Situácia je to hrozná, veď termíny súria. A ja mám hlavu ako vyme-
tenú. 

A tu zrazu, kde sa vzali, tu sa vzali, zjavili sa mi tri múzy. Z čista – jasna 
stáli pri mne, jedna krajšia ako druhá. 

Čo viac si môžem želať. Veď toto je dar zhora. Nuž, čakám, čo bude.
A veru som sa ja dočkal. Prvá sa rozkývala, aspoň podľa vzhľadu tak 

súdiac, tá najstaršia múza.
Podišla ku mne a – kopla ma . Taký jed ma zaplavil, skoro ma porazilo. 

Či sa to na múzu patrí... Spamätať som sa nemohol. Až ma tak triaslo. Na 
písanie ani pomyslenia.

No, vravím si, uvidím čo dokáže tá prostredná. Prejavila sa, koťuha 
jedna. Ako mačka sa začala okolo mňa obtierať. Potom sa ústami pri-
sala na moje pery a dlho, predlho ma pobozkala. Hlava sa mi zakrútila. 
Hriešne myšlienky ma popadli.  Inakšie ako písanie mi teraz po rozume 
chodí...

Dlho veru trvalo, kým som sa z  toho spamätal. Nuž, počkám, čo tá 
tretia, najmladšia, vymyslí. Čakám, čakám, ona nič. Len pred seba hľadí, 
slovka neprerečie.  Som trpezlivý, ale čo je veľa, to je moc. Myšlienky 
dobré i nedobré začali mi mysľou prelietať. Jedným slovom, fantázia sa 
mi rozbehla na plné obrátky. Sadám za počítač a píšem, až sa mi z kečky 
parí.

A na tú nemožnú kaču ani okom nemihnem.                     Milan Kenda

Odrobinky
• Je s ním koniec. Už prijal posledné podmazanie.
• Najsledovanejší kanál je obyčajne ten, ktorý je 

upchatý. 
• Hlboký žiaľ je jama, zatopená pálenkou..
• Čo slušnosť káže, zdravý rozum nedovolí. 
• Ošklbaného vtáka poznáš podľa toho, že je okrúž-

kovaný.
• Lepšia perfektná pitva, ako zbabraná operácia.

                                                  j.h.

RIEKA NKY
Na potoku sukne kasá
pane bože to je krása
potvorka že je to taká

neskúsených chlapcov láka.

Dziny, dziny, dziny
mám prasiatko z hliny

nepôjde na bitúnok
sporím si doň na trúnok!

Hojdana, hojdana
nepôjdem za pána

ale za takého
ktorý až do rána.

PREKÁRA ČKY
Hopsa, chlapci od zeme

ktorý vyššie skáčeme
ten kto nechce skákati

asi pustil do gatí
takým bude do plaču

tí po voľbách doskáču!

PREBEHLÍCI
Požiadavky majú krátke:
Istý fl ek na kandidátke!

J. Heinrich

-Peter, vieš čo ma najviac štve? Že od nového roku zdraží aj benzín.
-No, teba by to malo čo najmenej mrzieť. Veď nemáš auto, ani  mo-

torku...
-To áno, ale mám zapaľovač.

-Predstav si Dušan, že 
už dlhší čas sypem proso 
papagájovi a ten nie a nie 
žrať.

-Prosm ťa, a  ty si si ne-
všimol, že ten tvoj papa-
gáj je vypchatý?!

Mladý nádejný zať sa 
sťažuje budúcemu svok-
rovi:

-Otec, neviem čo stále 
proti mne máte? Nefaj-
čím, nepijem, nechodím 
za druhými ženami...

-Práve to je chyba. Ak 
by sme ťa prijali do rodi-
ny, dávali by mi ťa stále za 
príklad.

-V  hľadisku bude sedieť 
aj svokra, ten disk musím 
hodiť čo najďalej. 

-Nenamáhaj sa, tak ďa-
leko zasa nedohodíš!

-Ako by si dokázal ro-
zohnať dav ľudí, pýtajú 
sa občana neďalekej obce. 

-Ľahko. Sňal by som 
z hlavy klobúk a začal vy-
berať na náš futbal...

Ľ. Kotrha

Ľ. Kotrha
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Mikszáth Kálmán: 
Nagy Ignác

Magyar nemes volt ugyan, de német műveltségű, ami nem csoda, mert 
gyermekkora a tizenkilencedik század második tizedére esik, mikor a ma-
gyar nyelv idehaza is hamupipőke volt. Még a nemes urak is csak a nemzeti-
ségi vidékeken társalogtak magyarul a családban, hogy a cselédek ne értsék. 
Magyar falvakban ugyanebből az okból idegen nyelven beszéltek.

Nagy Ignác is tudott  magyarul, hiszen Keszthelyen született  (1810-ben), 
hol atyja a Georgikont alapító különc főúrnak, Festetich György grófnak 
volt a tisztt artója; az iskoláit többé-kevésbé szintén magyar városokban: 
Gyöngyösön, Baján, Pécsett  végezte. Majd Pestre ment a bölcsészetet 
hallgatni, miközben Klopstock, Schiller művein megmámorosodva, nagy 
titokban maga is német írónak készült. Tele volt már az asztalfi ókja német 
versekkel, novellákkal és színdarabokkal, mikor a Kisfaludy Aurórá-ja kezé-
be került. Csodálkozott . Hát ez mi? Hát magyar irodalom is van? S ezen-
túl mohó szomjjal kutatott  fel mindent, amit a magyar irodalom termelt. 
Bizony nem állt a Goethe-i és Schiller-i magaslatokon, de érezte a roppant 
különbséget, hogy míg az egyik egy hatalmas művelt nemzetnek pusztán 
szellemi bokrétája, mely az egész világnak illatozik, addig a másik egysze-
rű faggyúgyertyácska, mely egy szegényes nemzet oltárán szűziesen, tiszta 
lánggal kezd gyulladozni.

Az ifj ú Nagy Ignác szíve megdobbant – megtalálta ideálját. Átpártolt az 
árvához; elégett e összes német kéziratait, s ett ől (1833-tól) kezdve egész 
odaadással a magyar szépirodalom művelésére adta magát.

Kizökkenés nélkül írogatott  egész haláláig. Nem jött ek közbe tarkabarka 
intermezzók, mint más íróknál. Társaságok, kalandok, asszonyok el nem 
vonták a munkától; rút volt, mint egy faun – minélfogva hamar megnősült 
(már 21 éves korában), zajtalan polgári életet élve, anyagi gondok se zavar-
ták. Egy kis hivatala volt a királyi kamaránál, azonfelül a munkái is jól jöve-
delmeztek. „Szaladt utána a pénz”, mint kortársai mondták, kik „Krőzusnak” 
nevezték egymás közt, s tőle kértek kölcsönt, ha megszorultak.

Az úgynevezett  „okos írók” közé tartozott , akik nem indultak eszmények 
után, nem kergetik tüskön-bokron a halhatatlanságot, megelégszenek, ha, 
amíg élnek, jól élnek, s minden igyekezetük odairányul, eltalálni a közönség 
ízlését. Nagy Ignác addig-addig próbálgatt a, míg végre sikerült neki.

Első kísérletei, melyeket a Mátrai Gábor Regélő-jében közölt, nem keltet-
tek élénkebb fi gyelmet, színpadi munkái, a Murai rabló és Soroksári János 
sem. Neve 1834-ben a Jelenkor-ban kezdett  némi irodalmi patinát kapni; 
a Budapesti élet című rovatban közölt szatirikus apróságai felkapott  olvas-
mányok lett ek.

S most, hogy megfogta a madarat, a közönség rokonszenvét, el nem 
eresztett e többé. Kett őzött  buzgalommal fogott  neki a munkának, s tekint-
ve, hogy csak negyvennégy évet élt, roppant sokat, aránylag talán Jókainál 
is többet írt.

Almanach vagy zsebkönyv ezentúl alig jelenik meg Nagy Ignác-féle no-
vella nélkül. Mulatságból eredeti színdarabokat ír, unalomból idegen szín-
műveket fordít a Nemzeti Színháznak, munkának csak a politikai lapoknál 
eltöltött  időt számítja – nem is sejti talán, hogy itt  hagyja a legmaradandóbb 
nyomokat. Ugyanis ő kezdte először a beérkező híreket külön kikerekített , 
kicsiszolt alakban mint önálló valamit kezelni, s így lett  megalapítója a mai 
újdonságnak s ősatyja az újdondászoknak.

1840-ben Életuntak című vígjátékával megnyeri az Akadémia másodju-
talmát, utána két évvel pedig az első jutalmat üti meg Tisztújítás vígjátéka, 
mely előadva is zajos tetszést vívott  ki, s egész Szigligeti Edéig a legjobb ma-
gyar vígjáték nimbuszával jelenik meg a magyar színpadokon. E vígjátékával 
elsőnek nyúlt Nagy Ignác az aktuális életanyagba, gúnyolván benne a kortes-
kedést, melytől völgy és halom visszhangzott  a fokosok akkori fénykorában.

Ebben a művében (a Magyar titkok-ban – Sz. G.) éri el a tetőpontot az 
ő örökké derült múzsája. 1844-ben Sue Jenő „Párizsi titkain” nekibuzdul-
va, megírja a „Pesti titkokat”, s azt saját maga adja ki füzetekben képekkel 
illusztrálva. Sok jóízű részlet van benne, valamint megfi gyelés. A régi Pest 
elevenedik fel némely leírásában, a nagy rész azonban rémmesei lelemény, 
mely sehogy sem illik az akkor még kicsiny, úgyszólván átt ekinthető főváros 
viszonyaira. Mindamellett  „könnyen olvastatt a magát”, ahogy egy bírálója 
kifejezte, s a közönség, mely nagy tömegekben sorakozott  a tizenkét füze-
tes vállalat mellé, valóságosan falta a felváltva vidám, majd hátborzongató 
epizódokat.

Ez volt utolsó jó munkája, s egész kis vagyont hozott  a konyhára. Innen 
már hanyatlást mutat Nagy Ignác vénája. Az íróasztal gyakran áll bosszút 
gazdáján, s mégpedig annál inkább, minél többet ül az mellett e. A forrada-
lom idején már betegeskedni kezdett , szervezete meggyöngült a sok ülés-
ben, virrasztásban. A mozgalmakban részt sem vesz, szobájában betegen éli 
át a nevezetes napokat. A harc lezajlása után azonban mégis megfosztják 
hivatalától, mire 1849 végén föléleszti a Hölgyfutár-t, melyet haláláig szer-
kesztett .

Nem tartozott  a nagy, csak a szerencsés írók közé (s nem tudni, mi ér töb-
bet). Majdnem húsz éven át volt népszerű a közönség előtt , s közszeretetben 
állt társainál is, mert jó ember volt, irigység nélkül való istápolója a fi atalabb 
nemzedéknek. Jókai feltűnésekor, midőn az nem tudott  kiadót találni a 
Hétköznapok-ra, maga kereste föl Hartlebent, s mindenféle furfanggal rá-
beszélte, hogy segítse révbe könyve kiadásával a még ismeretlen fi atal írót, 
kiről pedig tudta (mert elég magához való esze volt), hogy rövid idő múlva 
el fogja homályosítani.

Vidám, elégedett  természetű ember volt, amellett  jó pajtás, mikor a Csigá-
ban, az írók vacsorálóhelyén megjelent, „dugóknak szörnyű patt ogása vala” 
– jegyzi meg egy kortársa.

Még négy évig élt a forradalom után, de alig irt valamit. Nem volt se egész-
sége többé, se témái, se olvasói. Más, szomorú világ szakadt ide a régi he-
lyett . Legokosabb volt itt  hagyni.
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...morzsák...
Hazaérve látt a, hogy morzsák vannak az asztalon,... pedig mennyire 

haragudott  érte, de fi ai időnként még megfeledkeztek erről. Igyekezett  
gyorsan átöltözni, hogy minél előbb eltüntethesse, azokat a szemét irri-
táló, fránya morzsákat.

Duzzogva, hogy... Már megint, mint mindig,... nekem kell eltakaríta-
nom!... lassan a kezébe söpörte őket, s ekkor végigfutott  agyán egy gon-
dolat. Megállt egy pillanatra,... s csak nézte a tenyerében a halványbarna 
morzsákat.

Ahol morzsák vannak, ott  élet van,... villant át az agyán,... hiszen csak 
ott  esznek, ahol élnek is, s aki él,... annak bizony vannak morzsái. Ki 
tudja mennyi morzsa van az életemben? Bizonyára van köztük édes, és 
szárazan szúrós is. Bármit is tett em, vagy kaptam életemben, azoknak 
morzsái mind bennem maradtak,... mert magamból sosem tudtam őket 
kitakarítani, hiszen ezek nem olyan morzsák,... hanem valós, ... ezer-
éves,... lerakódott  morzsák. Igen, telis-tele vagyok morzsákkal!... állapí-
tott a meg. 

Emlékszem gyermekkorom fi nom morzsáira, amikor a kifl i még 
csudafi nom volt, tekeredett  és mennyei tésztából készült. Igazi lisztből, 
kovásszal, tejes és sós formában. Nem kellett  arra semmi, önmagában 
csemege volt. No,... azoknak még a morzsáit is érdemes volt felszede-
getni! 

Szája sarkában, lassacskán megjelent egy halvány mosoly. Meg a vi-
dám morzsákat is elraktam!... amikor még Apukám nyakába ugorhat-
tam picilányként, és a huncut összekacsintásokat is. Emlékszem a sár-
kányeregetés morzsáira, ott  a hatalmas, virágos réten, ... meg az első 
pirospött yös labdámra, amit még aznap rózsabokorba rúgott  a bátyám,... 
ezért arról, kétféle morzsát is őrzök. S még élnek bennem, a házibulik 
félhomályban csillogó morzsái is, melyek a fi nom összebújásokból mor-
zsolódtak le. No meg a gyerekek megszületése,... Húúú mennyi boldog 
morzsám van! - gondolta,... s csak állt a konyha közepén,... kezében a 
morzsákkal, majd lassan összeszorított a a tenyerét, s elmélázott ... 

Szeretnék még, egy igazán fontos, mosolygós, aranybarna morzsát 
az életembe!... sóhajtott a,... aztán megfeszültek arcizmai, s egyre szo-
morúbb lett . Ma már nincs is igazi morzsa!... mondta morgósan,... csak 
vannak adalékanyagoktól felfúvódott , aliglisztből készült puff ancsok. 
Mindegy is, hogy kenyér vagy péksütemény,... ezeknek a morzsái, tény-
leg csak a szemétbe valók. 

Vajon mennyi szemétbe való morzsa lakozik lelkemben?- tett e fel 
még a kérdést halkan,... de a választ már nem várta meg. Egy hirtelen 
mozdulatt al, beleöntött e a morzsákat a szemetesbe,... hiszen csak egy 
átlagos ember,... átlagos életének,... átlagos morzsái ezek. Kicsit később, 
olvasott  egy régi mondást.

" Az öregség olyan mint a bankszámla, amit rátett él, azt veheted le ké-
sőbb. " 

Ekkor eldöntött e,... mégis kellenek a morzsák!
Láng Sándor

• " Nem baj hogy lassan haladunk, 
mert nem biztos, hogy jó irányba me-
gyünk ..."

Vendégek
- Jean, ma vendégek jönnek. Vágjunk jó képet hozzá-

juk.
- A falon lévő Picasso jó lesz, uram?

Házmester
Egy fi ckó lekiabál a negyedikről:
- Házmester úr, Házmester úr! Jöjjön gyorsan, az 

anyósom ki akar ugrani az
ablakon!
- Hát aztán, miért kellek én oda?
- Mert nem nyílik az anyósom ablaka!

Csörömpölés
- Jean, mi volt odakint ez a csörömpölés?
- Egy autó megpróbálta kiegyenesíteni a kanyart, 

uram.
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Hogy árulja el a légy a tár-
sát? 

Beköpi 

Melyik az igazi gyors étel? 
A huss-leves 

Mi a neve a nagyon ke-
mény sajtnak? 

Cementáli 

Mi az: plafonon van és 
nem lát? 
Vakolat 

Hogy hívják a szőke 
sebészt? 

Boncmester 

Mi a szoft ver? 
A számítógép azon része, 

amit szidni lehet 

Mit csinál a kígyó ha 
mérges? 

Becsavarodik 

Két férfi  már másodszor ütközik össze a bevásárló ko-
csival a TESCO-ban.

Megszólal az egyik megértően:
- Talán maga is a feleségét keresi?
- Igen, én is. A magáé hogy néz ki?
- Szőke, kék szemű, csinos, jó alakú. A magáé?
- Hagyjuk az enyémet, keressük a magáét.

Egy kis derű!
Öreg cimborák beszélgetnek :
- Te Pista! Igaz, hogy az idén lesz az asszonnyal a 30-

dik házassági
évfordulótok?
- Pontosan.
- Megleped valamivel?
- Hogyne! A 15-dik évfordulónkon elvitt em az Alpok-

ba egy kis erdei házba.
Gyönyörű napokat töltött ünk együtt . Azt hiszem, 

most elmegyek érte és hazahozom.

Sok szőke áll egy-
más mellett , a fülüket 

összetapasztva. Mi az? 
Szélcsatorna 

Miért nem pisilnek a vám-
pírok? 

Mert a vér nem válik vízzé 

Miért zárt be az albán 
légierő? 

Elpusztult az öreg sas 

Hogyan készül az orosz 
nyomtatott  áramkör? 

Úthengerrel 

Mi a hardver? 
A számítógép azon része, 

amit rugdosni is lehet 

- Na milyen nős embernek 
lenni?

- Megfi atalodtam! Mintha 
újra 15 éves lennék!

• "Miért nem hangoskodnak a ve-
getáriánus nők orgazmus közben?

Mert nem akarják elismerni, hogy 
egy darab hús ekkora örömet okozhat."

A kárvallott
Joó Guszti elment fősőríszt vennyi Győrbe. Min-

den embert ért kár, azt meg nem. Megvett e a bőrt, 
kötött  rá spárgát, aztán huzatt a a városba a bőrt, 
a  fősőríszt. Eccercsak valaki elvágta a  spárgát, el-
maradt a bőr. Elvitt e a bőrt. Guszti elment a rend-
őrségre. A  rendőr megszidta a  Gusztit. Itt hon azt 
mondta a  kocsmába: Engem is érhet kár! Azelőtt  
ölég nehéz volt a  közlekedés. Tolakodás vót a  bu-
szon. Gyütt  haza, nem nyitott ák ki neki az aj-
tót, megtelt, aztán berugta. Reggel jött ek érte. 
Karonfogták, aztán bevitt ék. Mongyák: Meg köll 
fi zetnyi. Guszti azt kiabálta: Rongyok! Engem is 
érhet kár!                                       (Erdélyi József, 1999.)
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CHÝRNIK
Irodalmi melléklet

Milyen a rongybábu? 
Agyilag zokni 

Mi lesz, ha elütnek egy ma-
tematikust? 

Már nem számít 

Mi a méhrajzás? 
Kasmenés 

Mit esznek a magyar kanni-
bálok? 

Papp Ritás krumplit 
nuž má reči - samý sval.

Mi az: sárga, kicsi, ronda és 
egyedül alszik? 

Yoko Ono 

Mit köt a fecskelány a fejé-
re? 

Fecskendőt 

november 2010

...ember vagy...
Pistike áll az utcasarkon egy póznának támaszkodva. 

Egy szál cigit szív, mellé jó nagyokat húz egy pálinkás 
üvegből. Arra megy egy szigorú vénasszony:

- Nem kéne neked kisfi am inkább iskolában lenned?
- Hogy a fenébe lennék iskolában, hölgyem, hiszen még 

csak öt éves vagyok! 

Bizalmatlan 
- Ki az abszolút bizalmatlan?
- Aki minden kézfogás után megszámolja, hogy meg-

vannak-e még az ujjai. 

EMBER VAGY!... és picinyke a világmindenségben, egy apró csoda. 
A galaxis méreteihez képest akkora vagy, mint egy bolha az elefánton,... 
vagy még kisebb,... talán nincs is méret, amely kifejezné kicsinységedet.

Ha leszámítjuk a csillagokat, és a láthatatlan mindenséget,... akkor is 
nehéz elképzelni, hogy egyáltalán létezni tudsz. De ÉLSZ,... és BOLDO-
GULSZ. Lehetsz akármilyen apró, a Téged körülvevő hatalmas világ-
ban, akkor is Te vagy az erősebb. Nem azért mert tényleg legyőzhetetlen 
vagy, hanem azért, mert mindent kibírsz. Átélsz hatalmas hurrikánokat, 
homokviharokat, földrengéseket, bírod a hideget és a forróságot, tudsz 
élni gyűlöletben, félelemben és szeretetben.

Egyszerűen CSODA VAGY!... egy olyan csoda, amit soha senki nem 
fog megfejteni. Megszülett él, és megküzdesz bármivel,... mint a sárkány 
Tündéroszág kapujában, egyedül, és hihetetlen bátorsággal. Éppen 
ezért, sokkal TÖBB VAGY MINDENNÉL.

Nézd csak a galaxisban kóborló égitestek hatalmas méreteit!... ame-
lyek nem kerülhetnek közel hozzád, mert meg van szabva a pályájuk, 
és arról sosem térhetnek le. Vagy a csillagokat!... akik mindent látnak 
ugyan, de sosem fognak Téged elérni, mert nincs kezük. Lásd az óceá-
nokat!... hatalmasok és erősek, de nem juthanak el hozzád, mert nincs 
lábuk. A hegyeket!... amelyek mindenek felett  állnak, magasan, és délce-
gen,... de sosem tudnak lejönni melléd a völgybe, mert oda vannak be-
tonozva. Vagy fi gyeld a növényeket!... oly csodálatosan szépek, de nem 
szólíthatnak meg,... mert nem tudnak 

beszélni. Végül gondolj az állatokra!... járni tudnak, ezért bárhová 
mehetnek a világon, ráadásul beszélnek is,... de nem Veled, mert nem 
tudnak a Te szavaiddal szólni.

Ugye most érted, hogy miért Te vagy a LEGNAGYOBB?... és mitől 
vagy UTÁNOZHATATLAN? Éppen att ól, hogy picinyke vagy,... de 
megfejthetetlen, kemény vagy,... de törékeny, erős vagy,... de gyengéd,... 
egy helyben élsz,... mégis bárhová eljuthaszt.

Ha néha mégis úgy érzeznéd, hogy nem találod a helyedet,... Csak 
gondolj arra, hogy nem is lehetnél jobb helyen!... mert Te egy csodála-
tos " találmány " VAGY.         

  tamás kovacs

• Ti, akik szenvedtek, mert szeret-
tek, szeressetek még erősebben! A ha-
lálos szerelem: maga az élet! 

(Victor Hugo)

Melyik a legnépszerűbb 
télen űzött  sportág? 

A hosszútávfűtés 

Melyik az abszolút vizes 
lakás? 

Amelyikben az egérfogó 
halat fog

Mi az: kicsi,fekete, és nem 
bírja el a kaszát? 

A halál fi a

Hogy dadog a süketnéma? 
Remeg a keze 

Mit mond Stewie Wonder 
a koncertjén? 

Nem látom a kezeket 

Hogy fut a leprás? 
Szedi a lábát 
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Egy rövid történet 
a barátságról

Egy érdekes történet a  barátságról... Olvasd 
tovább ezt a régi bölcsességet !

Két ember gyalogolt a forró sivatagban . Összevi-
tatkoztak. Erre az egyik pofonvágta a másikat.

Aki kapta a pofont , homokba írta: " Ma a legjobb 
barátom lekevert egyet! "

Továbbmenve, találtak egy oázist és egy kis tóba 
bementek fürdeni. Aki a  pofont kapta nem volt jó 
úszó és elkezdett  fuldoklani. A  másik azonnal ki-
mentett e.

Akkor az kőbe véste: " Ma a legjobb barátom meg-
mentett e az életem."

Miért tett e ezeket?

Ha valaki megbánt, a  homokba írdd, hogy köny-
nyen elfújja a szél. Ha jót tesz veled valaki, azt véssd 
kőbe , hogy soha ne törölhesse el semmi.!

Tanuld meg sérelmeidet homokba írni, 
jószerencsédet kőbevésni!

Azt mondják: Egy különleges emberrel találkozni, 
akit tisztelsz egy pillanat műve. Megszeretni elég egy 
nap, elfelejteni kevés egy élet! 

Engem sok csodálatos ember megtisztelt barátsá-
gával, tekintsétek úgy , mintha létezéseteket kőbe 
véstem volna ! 

Falusi anekdota 
Egy nyírségi kis faluban élt egy káromkodós ember. Egyik kora 

tavasszal a kertjében mindent elvert a jégeső. Emberünk, amikor 
kiderült az ég és sütni kezdett  a Nap, kapájával így ,,fenyegett e 
meg" a Napot:

- A fene egye meg a pofádat! Az imént mindenemet elverte a jég 
és most még Te is rajtam röhögsz?!

Hízik-e a hömbölgő?
Régen a  falusi emberek maguk csinálták a  szerszámaikat. Így az 

ügyesebbek jobbakat, a  kevésbé ügyesek rosszabbakat. Egyszer tör-
tént, hogy az egyik parasztember egy hömbölgőt készített . Ez egy kicsit 
rosszul sikerült, mert a  hömbölgőt elfaragta. A  faluban Gyuri bácsi 
nagy mókamester volt, és ő azt tanácsolta neki: "Sebaj komám, vidd ki 
a Büdös-tóhoz és tedd be a lucernába, majd reggelre meghízik." A pa-
rasztember így is tett  és azóta is várja, hgy a  kis henger meghízzon. 
Ezért mondják, hogy "hizlalja, mint a dunaszegi ember a hengert."

A nagy mesemondó
Nádazó Torma Károly bácsi tréfás kedvű ember volt. "Mindenre tu-

dott  valamit mondani vicc formájában." Egyszer Pataházán nádazta 
a  másik Torma Károlyék házát. "Monta neki valamellik, hogy le ne 
essen Káró bácsi. Aszongya: - Nem vagyok én rossz kabát, hogy hente-
regjek!" "Vót az utcán egy nagy pad. Az vót végigűve minden este. 5-6 
öreg űt ott . Mink meg leűtünk a fődre, úgy hagatt uk, amiket hazudot-
tak. Torma Károly bácsi ugy tutt a mondani, mint aki most óvassa az 
ujságbul."

Kölcsön kenyér 
visszajár

Joó Gusztinak nem kellett  egy kis huncutságért a szomszédba men-
ni. Egyszer, amikor épp nádazták a háza tetejét, azt eszelte ki, hogy 
megtréfálja a  nádazót. Mindenféle politurt, rossz bőrt tett  a  tűzre. 
Att ól olyan büdös füst kerekedett , hogy a mester majd leszédült a ház 
tetejéről. Guszti meg kiállt az udvar közepére és röhögött . Aztán újra 
bement a  műhelybe és nekilátott  a  munkának. Egy kis idő múlva 
a kályhából iszonyú bűz kezdett  áramlani és dőlt kifelé a füst. Majd 
kiett e Guszti szemét. Kénytelen volt kimenni az udvarra. Leült a kút 
mellé és felváltva köhögött  meg átkozódott . Aztán fölnézett  a háztető-
re. Hát, a kémény mellett  lovaglóülésben csücsült a nádazó és csúfon-
dárosan vigyorgott . Guszti csak most jött  rá, valójában mi is történt. 
A nádazó egy bádogot tett  a kéményre, ezért dőlt visszafelé a füst. Mit 
tehetett , ő maga is kacagni kezdett . Aztán egy jót itt ak a kölcsönös tré-
fa örömére.

(Láng Sándor, 1991.)

Vicces hirdetések:
- 3 szobás családi ház, utcára néző nagymamával eladó.
- Kiadó egy 3 szobás konyha!
- Pénzt vennék áron alul, sürgősen!
- Részeges férjemet szeretném elcserélni valami használ-

hatóbbra.
- Használt mélyhűtőt vennék 112 kilós (halott ) feleség 

tárolására.
- Többszörös öngyilkossági kísérletet elkövető ifj ú keresi 

hozzá illő párját. Jelige: Meghalok érted!

Teaszűrő:
- Jean! Nem jó a teaszűrő, valami baj van vele!
- Majd elviszem szűrővizsgálatra, uram!

HU_november.indd   8HU_november.indd   8 3. 11. 2010   19:47:263. 11. 2010   19:47:26



7HÍRNÖK

HASZNOS TANÁCSOK
CUKORBETEGEKNEK

Ha ecetet használnak, a vörös-
bor ecetet vegyék, ebben van a leg-
kevesebb cukor.

A szódabikarbóna kiválóan lú-
gosítja szervezetünket.

Ivóvizükbe, a  reggeli narancs-
lébe vagy egyéb gyümölcslébe te-
gyenek mindig egy mokkáskanál-
nyit belőle.

A  szódabikarbónát használ-
hatják a háztartásban is ( szag-
talanítja a  hűtőt, a  szemtest, 
a  cipősszekrényt, karcmentesen 
súrolja a  fürdőkádat, a  nikkele-
zett  csapokat, a műanyagot, még 
autó karosszériájára is használ-
ható, a szélvédőre ragadt bogara-
kat is gyorsan eltávolítja)

Lábfürdőnek, fürdővízbe öntve 
fr issít, puhítja a bőrt.

A  citrom csökkenti a  vércukor-
szintet.

A citromsav lassítja az emésztést, 
ezáltal a vércukor kialakulását.

Egy fél citrom leve 30%-al lejjebb 
viszi az étkezés utáni cukorszintet.

A  vörösbor hatékony 
antioxidáns.

Rendszeres, mértékkel történő 
fogyasztása 20%-al csökkenti 
a cukorbetegség és 30%-al a szív-
infarktus veszélyét.

Hangsúlyozom, a  rendszeres 
és mértékkel történő fogyasztás, 
vagyis, ha minden nap egy kis po-
hárral.

Ha hét közben, nem isszák, 

hétvégén pedig berúgnak tőle, 
csak ártanak az egészségüknek.

A sörélesztő a cukorbetegek barát-
ja, mert jelentős krómtartalmánál 
fogva csökkenti a vércukorszintet.

Kutatások kimutatt ák, hogy a fej-
lett  országokban a  túlhasznált ter-
mőföld krómban szegény, és részben 
ez felelős a  cukorbetegség rohamos 
terjedéséért.

Naponta 2 gramm ajánlott  a sör-
élesztőből.

Krómtartalma mellett  gazdag 
B vitaminban, ami segít megelőzni 
a szívbetegségeket, és fontos enzime-
ket is tartalmaz.

Figyelem a sörben nemcsak, hogy 
nincsen króm, de rendkívüli mérték-
ben növeli a cukorszintet.

A  fahéjat tartsák az asztalon 
a  só és a  borsa mellett  csökkenti 
a vércukorszintjét.

Egy olyan polifenol van benn 
(MHPC) amely az inzulinnal ve-
tekszik.

Fogyasszák naponta a regge-
li müzlivel, gyümölcssalátával, 
mindenféle édességgel.

Portugáliában a feketekávét 
kanál helyett  egy kis rúd fahéjjal 
kevergetik, mennyei ízt ad neki!

Mindennap ajánlott  1000 mg 
nyújtott  hatású C-vitamin fogyasz-
tása is, ami nagyon segít a cukorbe-
tegek szemének.

vitéz Ifj . Szilas László,
Esztergom

A császárvágás
A  „császárig” vitt e a  pörét az 

oláhfalvi székely atyafi . Ő úgy 
gondolta, hogy neki „szent” igaza 
van, de elverték rajta a port, hogy 
csak úgy füstölt hazajövet.

Ahogy megérkezik, a  kapuból 
már előre bekiáltott  a feleségének:

- Asszony, hallod-e?! Teréz te! 
Hozd ki azt a fejszét. Mert ha hiá-
ba mentem a „császárig”, hát ne is 
lássak semmiféle császárt!

S  ezzel úgy tett , amint jónak 
gondolá s  az udvaron díszelgő 
terebélyes császárkörtefát úgy ki-
vágta, mint a pinty

Tudják ők együtt 
Hárman valának, akik Ko-

lozsvárra igyekezének: András 

Ferencz, Ferencz András és And-
rás András. Mennek mendegélnek, 
mindenütt  torony irányában. Meg-
szólítja őket valaki:

- Merre mennek, atyafi ak?
- Mi bizony Kolozsvárra?
- Tudja-e kend, hogy merre van 

Kolozsvár? – kérdi az egyiktől.
- Nem én.
- Hát kend?
- Én sem tudom.
- Hát kend?
- Én sem tudom, de tudjuk mi 

együtt .

Nyomós ok
Körutat tett  a püspök a Székely-

földön. Minden faluban elébe ha-
rangoztak, csak Kápolnásfaluban 
nem. A  püspök titkárjának feltűnt 
ez a história, s alig várta, hogy vala-
kitől megkérdezhesse az okát. – Ép-

pen arra ballagott  a  harangozó; 
a titkár megszólitja:

- Hogy esik az, hogy kendtek 
nem harangoznak?

- Biz az rosszul esik; de hát an-
nak hetvenhét oka van, hogy mi 
nem harangozunk.

- Mi lehet az első ok?
- A legelső az, hogy nincs haran-

gunk.
No bemegy a  püspök a  faluba. 

A hívek ráesnek, hogy adjon nekik 
külön papot, mert nagyon megun-
ták ezt a fi lialéskodást. A püspök 
kapaczitálni akarja őket:

- Nem lehet az kedves hiveim! 
Hiszen kendteknek se tornyuk, se 
harangjuk, se paplakjuk. A jó gaz-
da úgy csinál, hogy előbb istállót 
épit, azután szerez marhát.

Erre megfeleltek tizen is:
- Kicsi baj az kegyelmes uram! 

Építünk mi istállót hármat is, csak 
marhát adj nekünk.

Székely anekdoták

Álmodni szeret-
nék én is!

... mint ahogy más ember álmo-
dik, kergetni színes pillangókat, 
s  hagyni, hogy ringasson egy la-
dik. Vagy üveggolyókkal játszani, 
s  hajtogatni papírhajót, hanyatt  
feküdni künn a  réten, s  hallgatni, 
hogy mit súg a Hold. Elaludni er-
dők rejtekében!... barlangok titká-
val,... s álmodni!... soha meg nem 
lelt, mézédes csodákkal.

Benne lennél az álmomban!... 
s  nem tehetnél ellene, mert nem 
árulnám el sosem, csak magam-
mal vinnélek messzire. Át,.. tarka, 
virágzó réteken, s a sutt ogó erdők 
felett ,... hol a  csergedező kispa-
takban tisztára mosnám szíve-
met. Hallgatnám mesédet, s  csak 
nézném kristályként csillogó 
szemed,... megfognám két kezed, 
s azzal cirógatnám,... megtépázott  
lelkemet.

De mindhiába!... álmodni én 
már nem tudok, csak kutatok 
a sok kacat között , amit az életem 
rám rakott . Találok sok színes, tar-
ka rongyot, s poros, vacak emléke-
ket,... keresem, de nem lelem meg 
azt,... amit szeretek. Ki tudna reám 
álmot szórni?... hinteni sok színes 
csodát?... vagy csillagporral elva-
rázsolni?... minden egyes éjszakát. 
Ki tud összefogni szétesett  szár-
nyat?... amit a  vihar szertevitt ,... 
s  összecsomózni aranyfonállal?... 
egy széthullott  élet romjait. Meg-
foltozni egy olyan kabátot?... mely 
toprongyosra elszakadt, s újra ker-
getni azt az álmot?... amit az éjjel 
elragad.

Megint csak rám köszönt a reg-
gel,... s  halványan szórja fényeit, 
becsukom ismét a  ládikát , mert 
nem leltem meg kincseit...

-iti-

Macskák karácsonya
Két macska ül a háztetőn.
Megszólal az egyik:
- Te mit kérsz karácsonyra?
Mire a másik:
- Jó sok kismacskát.
Megszólal a másik:
- És te?
- Én is sok kis macskát.
Megszólal hátul a kandúr:
- Hahó, megjött  a Mikulás!

-----------------
Részeg focista
- Mit mond a részeg focista?
- Berúgtam!
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( folytatás az 5. oldalról)
színpadi megjelenésére. Felkutat-
tuk a  hagyományos táncba járó 
ruhák emlékeit, s  ez szerint var-
ratt unk karton ruhákat, amelyeket 
erősen kikeményítve „nyersben” 
vasaltuk, és sodrófa segítségével 
igazított uk ráncokba, ahogy vala-
mikor szokásban volt. Megjegy-
zem, mindezt mindenki maga 
végezte, természetesen a  szülők, 
nagyszülők irányításával.

Később a  Csemadok Országos 
Bizott sága anyagi segítségével, 
s az ő felkérésükre Bocsek Zsuzsa 
az Ifj ú Szivek kosztümtervezője 
csoportunk számára is készített  vi-
selett ervet, és vállalta az anyagok 
kiválogatását és megvarratását is. 
A  szoknyák, kacik, vastagselyem-
ből készültek, alábélelve, testhez 
szabva, a  színben hozzáillő köté-
nyekkel. Ehhez már csizmákat is 
tudtunk csináltatni, ekkor már va-
lóban szépen felöltözve jelentünk 
meg a színpadon. De ekkor már az 
ország élvonalbeli csoportjai közé 
tartoztunk.

Nagyon sok jelentős rendez-
vényen szerepeltünk. Nemcsak 
a  Csemadok Országos Fesztivál-

jain, de eljutott unk Východnára, 
a  ma is legjelentősebb szlovák 
folklórfesztiválra, ahol Pepes 
Sándor zenei kíséretével nagyon 
nagy sikert aratt unk. De meghív-
tak a  csehországi igen jelentős 
Strážnicei Fesztiválra és az ukránok 
országos rendezvényére is. Cso-
portunk sehol sem hozott  szégyent 
falunkra. Kisebb fellépéseken 
a tardoskeddi Ali zenekara kísérte, 
velük is sokat szerepeltünk.

Az első Spartakiádán néptánc 
összeállítás is szerepelt, mégpedig 
az egész ország tánchagyománya-
ira építve. Bennünket is meghív-
tak, s az érsekújvári tánccsoportt al 
együtt  a kelet szlovákiai táncokhoz 
osztott ak be, mivel ez állt legköze-
lebb a  magyar néptáncokhoz. Ez 
viszont azt jelentett e, hogy két-
hetente utaztunk Kassára, ahol az 
összpróbák folytak. Pénteken késő 
délután indultunk, általában Rozs-
nyó környékén volt a szállás, majd 
reggel a  korai órákban indultunk 
Kassára, és ott  két napon keresztül 
a  tűző napon tanultuk a  táncokat. 
Estefelé indultunk vissza, éjszaka 
érkeztünk meg, de senki nem pa-
naszkodott  fáradtságra. Egy hétig 
voltunk Prágában. A fellépés is, de 
maga a város hangulata a sok fi atal-
tól elragadó volt. Mindenki számá-
ra felejthetetlen élmény.

Itt  említeném meg, hogy a  cso-
port tagjai milyen szeretett el és 
megértéssel jártak el a  próbákra. 
Soha senki nem maradt el, hacsak 
valami nagyon fontos intéznivalója 
nem volt. Megesett , hogy a  meg-
szokott  próba idején az iskolában 
szülői értekezlet volt, ezért üzen-
tem mindenkinek, hogy a  próba 
elmarad. Amikor kijött em az osz-
tályomból a szülői értekezlet után, 
megdöbbenve látom, hogy majd-
nem mindenki ott  áll a  folyosón. 
Kissé félénken kérdeztem, hogy 
talán nem kapták meg üzenetemet, 
mire Balogh Tonika azt válaszolta: 
„De igen, viszont mi annyira sze-
retünk ide járni, hogy így is eljöt-
tünk.” Bevallom, hogy nekem ez 
nagyon jól esett . Valóban nagyon 
szerett ek a  próbákra, fellépésekre 
járni. Soha senki nem ment el ha-
raggal a csoportból, és mindig jöt-
tek újak is. Működésünk ideje alatt  
nem egy házasság jött  létre a  cso-
port tagjai között .

Később műsoros esteket is 
szerveztünk. Énekszámokkal, 
jelenetekkel szórakoztatt uk a  kö-
zönséget, de a  színdarabokban 
való szerepléseket is elvállaltuk. Pl. 
Bródy Sándor Tanítónőjében, a Pá-
rizsi vendégben stb.

Nekem mint tanítónőnek nagy 
segítséget jelentett , hogy az iskola 

igazgatója Simonyi Lajos, és helyet-
tese Lami Vince is támogatt a a Cse-
madokban végzett  munkámat. 
Természetesen sokat dolgoztam az 
iskolai műsorok szervezésében is. 
Minden jelentősebb ünnepre mű-
sort tanított am be az osztályom-
mal, sőt más osztályok műsorainak 
összeállításába is besegített em. 
Gyermektánccsoportommal szin-
tén eljutott unk a  Csemadok II. 
Országos Népművészeti Fesztivál-
jára, amelyet akkor Érsekújvárban 
rendeztek meg. A  Kisszéktánccal 
nagyon nagy sikert aratt unk.

A tardoskeddi alapiskolában va-
lamint a  Csemadok alapszervezet-
ben eltöltött  hét és fél évem alatt  
nagyon sok szép élményben volt 
részem. Valóban eljutt att uk a  falu 
jó hírét az egész országba. A  fi lm-
felvételekkel pedig még a  határo-
kon túlra is.

-pollak-

Visszaemlékezés
a tardoskeddi...

Kocsitolvaj
- Papa! Papa! - kiabál a  fi ú 
a kertből. - Most lopták el a ko-
csinkat!
- Látt ad, ki vitt e el?
- Igen!
- Felismernéd?
- Nem, de felírtam a kocsi rend-
számát.

Megöregedni nem művészet 
- annál inkább az, elviselni

Az öregség nem az elmúlást 
jelenti, hiszen az ember tapasz-
talata, bölcsessége idős korban 
teljesedik ki.

Ezt az állapotot, az október hó-
nap szépsége fejezi ki a legjobban. 
Többek között  ezért is október 
az Idősek iránti tisztelet hónapja, 
amelyről községünk október 16-
án immár sokadszor emlékezett  
meg a  helyi nyugdíjasklub által 
szervezett  ünnepélyen. A  kedves, 
családias rendezvényre ezútt al új 
helyszínen, a  nemrég átadott  fa-
luház nagytermében került sor. 
A  70. és 80. életévüket 2010-ben 
betöltő jubilánsok szép számban 
jelentek meg, hogy egy kicsit ki-
kapcsolódjanak, szórakozzanak. 
90 éves lakosaink közül senki 

sem volt jelen. Tekintett el az élet-
korukra ez már bizonyára meg-
erőltető lett  volna a  számukra, 

de róluk sem feledkeztek meg az 
ünnepélyen, őket is köszöntött ék. 
A  műsorról a  helyi Rozmaring 

énekkar gondoskodott , de ven-
dégfellépőként itt  voltak a  Tata-
bánya-bánhidai nyugdíjasklub 

tagjai is, akik zenés, vidám prog-
ramot hoztak el Tardoskeddre. 
A jelenlévő ünnepelteket PaedDr. 

Juhász György, polgármester kö-
szöntött e, aki megemlített e, hogy 
a most 70 és 80 évesek bizony sok 
mindent átéltek életük során, jót 
és rosszat egyaránt, van mire visz-
szaemlékezniük. De, ami a lényeg, 
valamennyiüknek van családja, 
hozzátartozója, akikre most, idős 
korukra számíthatnak. A  kultúr-
műsort követően a  jubilálók egy 
szál virágot és ajándéktárgyat 
- gyümölcstálat kaptak az önkor-
mányzatt ól.

Ezután közös fényképezkedés, 
vacsora és dalolás, táncolás vett e 
kezdetét. Idős jubilánsainknak 
gratulálunk, sok erőt, egészséget 
kívánunk, hogy még sokáig élvez-
hessék családjuk szeretetét

-pedr-
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( folytatás az 4. oldalról)
alkalmazott  számára biztosított  
munkát. Az épületegyütt est szó 
szerint a  "zöld réten" épített ék fel. 
A tágas csarnokokat korszerű beren-
dezéssel és technológiával látt ák el. 
Azzal számoltak, hogy fokozatosan 
bővülni fog a gyártás. A gyár üzembe 
helyezésének időpontjában, 1973-
ban még a  vágbesztercei nemzeti 
vállalathoz tartozott .

A  város dinamikus fejlődésének 
időszakában egyidejűleg kellett  
új házakat építeni a  fi atal családok 
számára, a  polgári ellátás intézmé-
nyeinek, de ugyanúgy meg kellett  
építeni a  kultúra és a  sport céljait 
szolgáló építményeket is. Gyors 
tempóban épültek egész háztöm-
bök, lakótelepek, amelyek azután 
a baráti összefogás városainak nevét 
viselték, például Prágai tér, Brüni tér 
stb. Napjainkban a városnak 700 la-
kása van lakóházakban. A város sok 
utcával büszkélkedhet, amelyekben 
korszeru családi házak állnak.

-zol-

Visszaemlékezés
a tardoskeddi tánccsoport
indulására és első éveire 

1954 szeptember 1-jén lép-
tem be fi atal tanítónőként 
a  tardoskeddi alapiskolába és 
természetesen a  Csemadokba is, 
ahol Édesapám akkor már a  ve-
zetőségben tevékenykedett . Előtt e 
a  komáromi gimnázium tanuló-
jaként az ott  nagy sikerrel műkö-
dő tánccsoportnak voltam tagja, 
szólistája. Valójában ott  találkoz-
tam első alkalommal nemcsak 
a  néptáncokkal, hanem az igazi 
élő népművészett el is, ami mon-
danom sem kell, mennyire meg-
fogott . A  tánccsoport vezetője 
Tomaschek Mária tanárnő a  tán-
cospárommal együtt  elvitt  ben-
nünket Martosra, hogy ott  tanul-
juk meg az idős martosiaktól az ő 
táncaikat, jellegzetes mozgásukat, 
énekeiket, amit mi azután a  tánc-
csoport tagjaival betanított unk.

A martosi-, az izsai lakodalmas, 
a  kelet-szlovákia csusszantós, 
az üveges tánc, mind óriási él-
ményként élt bennem, így szinte 
természetes volt, hogy első mun-
kahelyemen is folytassam ezt 
a  tevékenységet. Megszerveztük 
a  tánccsoportot, és csakúgy mint 
Komáromban, illetve Martoson, 
az idősek körében kezdtem érdek-
lődni a tardoskeddi hagyományok 
iránt. Roztocsil Antalné Csergős 
Bözsi néni szintén Csemadok 
tagként sokat segített  a hagyomá-
nyok megismerése terén, és elha-
tároztuk, hogy színpadra állítjuk 
a  tardoskeddi fonót. Bözsi néni 
mint a  fonóházak háziasszonya, 
8 lány, ugyannyi fi ú, és az iskola 
akkori igazgatója Simonyi Lajos, 
mint a  fonók jellegzetes alakos-
kodója, a  „zsupkéve” is megje-
lent a  játékban. A  fonóban ugyan 
nem a tánc dominált, de a szokás 
bemutatása mellett  sok szép régi 
tardoskeddi népdalt tudtunk be-
mutatni, mint pl. Nincs a fűzfának 
gyüke, nincs a Lucának szeme...

1956-ban ezzel a  műsorunkkal 
eljutott unk a Csemadok Országos 
Bizott sága által szervezett  első Or-
szágos Népművészeti Fesztiválra 
Losoncra, ahol nagy siket arat-
tunk, s az akkori sajtó nagyon elis-

merően nyilatkozott  a csoportról.
Később ugyancsak 

a  tardoskeddi hagyományokat 
kutatva jutott unk el a  váskatánc, 
verbunk, színalázás szokásához, 
amit szintén színpadra állított unk. 
Ekkor fi gyelt fel ránk a szakma, és 
jött ek el a  Szlovák Tudományos 

Akadémia néptánckutatói Tóth 
István vezetésével és irányításá-
val fi lmszalagra rögzíteni az idős 
jó táncosok táncait. Később po-
zsonyi stúdiójukban megismétel-

ték a  felvételeket. Ekkor még ott  
volt Tóth Mihályné Róza néni is, 
aki úgy repült táncával, akár egy 
madár. A  nála fi atalabbak táncát 
később Dr. Martin György és Bor-
bély Jolán néptánckutatók irányí-
tásával is fi lmszalagra rögzített ük.

A  szlovákiai magyar 
néptáncmozgalom sok éven át élt 
és él még ma is a tardoskeddi tán-
cokból. De a hivatásosok is, pl. az 
Ifj ú Szivek és a Szőtt es is színpadra 
állított a a  váskatáncot, és az Ifj ú 
Szivek még a  gömöri hagyomá-
nyokra épített  Ördöglagzinkat is, 
amit egy az egyben vett ek át meg 
sem említve, hogy a  tardoskeddi 
tánccsoport műsoráról van szó.

Már az induláskor is nagy 
gondot fordított unk a  csoport

( folytatás a 6. oldalon)   16 éves
- Mama! Most, hogy 16 éves 
vagyok, használhatok szemfes-
téket, rúzst, alapozót, púdert, 
és felvehetek miniszoknyát és 
magassarkú cipőt?
- Azt hiszem nem, Pistike!

Törzsvendég
Bemegy a törzsvendég reggel 
8-kor a kedvenc kocsmájába.
- Egy sört? - kérdi a csapos.
- Nem gondolod, hogy kicsit 
korán van hozzá?
- A sörhöz? - kérdi a csapos.
- Nem, a hülye kérdésekhez!

Legjobb újságírók
- Kik a legjobb újságírók?
- A legyek: azonnal ott  terem-
nek, ahol valami bűzlik

Ragozás
- Móricka, ragozd el a menni 
igét!
- Én megyek....... te mész....... 
izéé..... ő megy......
- Egy kicsit gyorsabban!
- Én futok, te futsz, ő fut...

Egzotikus hely
Esküvő után:
- Tudod, drágám, én olyan 
helyre szeretnék menni, ahol 
még sosem voltam.
- Igen? Akkor irány a konyha!

Gúta...

A vágsellyei
kórházat eladják

Nyitra Megyei Önkormányzat 
képviselői október végi ülésükön 
döntött ek a vágsellyei kórház sor-
sáról. A  megyei tulajdonban lévő 
épületegyütt est nyilvános ver-
senytárgyalás útján adják el a leg-
többet ígérő érdeklődőnek.

A  képviselők feltételül szabták, 
hogy az új tulajdonosnak biztosí-
tania kell az egészségügyi ellátást 
legalább olyan szinten, amelyen 
azt a  kórház bezárása előtt  nyúj-
tott .

Az egészségügyi intézmény 
léte akkor vált kétségessé, amikor 

a biztosítók fokozatosan egyre ke-
vesebb szerződést kötött ek vele. 
A  kórházat évekig működtető 
Forlife szervezet kénytelen volt 
visszaadni a tulajdonosnak. A kór-
ház szeptember 30-án zárt be vég-
legesen, az épületben csak magán-

rendelők és az alap egészségügyi 
vizsgálatok elvégzéséhez szüksé-
ges részlegek maradtak. A  kórház 
iránt több befektető érdeklődik, 
így talán néhány hónap elteltével 
újra fogadhatja a város és a vidék 
betegeit.

-zol-
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Gúta
Történelem

A város múltjáról

A  város határában már 
a halstatt i kultúra idejében (korai 
vaskor i. e. 8-5 sz.) letelepültek 
emberek, amit a korszak régészeti 
kutatásai is bizonyítanak. A  régi 
okmányok pedig arról tanúskod-
nak, hogy a  település fekvése az 
évszázadok folyamán változott .

Egy 1268-bó1 származó ok-
mányban Kis Gútának nevezik 
a  települést, a Vág bal partján fe-
küdt a Nyitra folyó partja mellett . 
Ezt a  települést Régi Gútának is 
nevezték, az esztergomi érsek tu-
lajdona volt. A 14. században egy 
másik település is létrejött , ame-
lyet Nagy Gútt kéna emlegett ek. 
A  mohácsi csata után mindkét 
település lakosai a török elott i fé-
lelmükben biztonságosabb helyre 
költöztek: Csallóközbe, a  Kis-
Duna jobb partjára, oda, ahol 
a mai Gúta található.

1576-ban az esztergomi bég ka-
tonái dúlták fel a községet. Ebben 
az időben Nagy Gúta már lepusz-
tult templomával együtt , annak 
ellenére, hogy a  községet részint 
sáncok védték, amelyek a telepü-
lés erodítmény-rendszerének ré-
szét képezték.

Határában állt a Békevár, ame-
lyet 1349-ben említenek. Má-
ria királynő építt ett e a  gázlók és 
a  kereskedelmi utak védelmére. 
Az 1662-1664-es évben barokk 
erődítménnyé épített ék át, amely 
később a gúnyos "Békavár" nevet 
kapta. 1708-ban az erődöt a  ku-

ruc tüzérség lőtt e rommá.
1551-tó1 Villa Guta megerősí-

tett  városként fejlődött . IV. Lász-
ló király oklevele nemcsak városi 
rangra emelte, egyútt al többféle 
privilégiumot is kapott , például 
vásártartási jogot, vámmentessé-
get, nem kellett  sem harmincadot 
fi zetnie, sem révet.

Lakossága földműveléssel, gyü-
mölcstermesztéssel, állatt enyész-
téssel, halászatt al foglalkozott , de 
találunk között ük iparosokat is, 
pl. halászhálókat szőtt ek.

A városlakók - polgárok - gyak-
ran pereskedtek a felett es hatósá-
gokkal privilégiumaik megtartása 

végett .
A  városlakók háborúk idején 

sokat szenvedtek a török rajtaüté-
sektől, a  zsoldos katonáktól meg 
az osztrák hadseregtől. Elemi 
csapások is sújtott ák Gútát. Tör-
ténelmi forrásokból ismeretes az 
1669-es és az 1715-ós nagy tűz-

vész. A  forradalmi 1848-1849-es 
években, de egyébként is rend-
szeresen pusztító árvizek gyötör-
ték a falut.

A  19. század végén és a  20. 
század elején a  falu és a  helyi la-

kosság élete minden területen 
fellendült. Felépültek az árvíz-
védelmi töltések. A  Kis-Dunán 
vashíd épült. Megépített ék a vas-
utat, gőzmalmot és a  téglagyárat. 
Üzembe helyezték a  Kohn-féle 
halászhálógyárat. Ebben az idő-
szakban alakult meg a fogyasztási 
szövetkezet és az ármentesíto tár-
sulat.

A  községet az 1938-d45-ós 
években Magyarországhoz csatol-
ták. 1945-1947-ben kitelepített ék 
a  lakosság egy részét – magyar 
nemzetiségűeket -, és szlovák 
visszahonosított  lakosságot tele-
pített ek ide.

1948 augusztusától a  falu neve 
Kolárovo. 1945-ben a  község 
határából különválasztott ak egy 
részt Ifj úságfalva néven.

A  vitathatatlan fejlődés elle-
nére köztársaságunk legnagyobb 
falva megtartott a mezőgazdasági 
jellegét. Építészeti szempontból 
földszintes vályogházak jellemez-
ték.

Az 1965-ös árvíz

Jóllehet a  lakosság tapasztalt 
volt az árvizekkel való harcban, 
1965-ben meglepte egy olyan 
pusztító áradat, amely a  mai na-
pig ott  szerepel emlékeinek több-
ségében.

Az árvíz fenyegető pillanatait 
így őrizte meg a község krónikája: 
"1965 tavasza rendkívül esős volt. 
A  Vág és Duna vízszintje állan-
dóan növekedett . Május közepén 
árvízkészültséget rendeltek el. Jú-
nius 17-én a Duna vize átszakítot-
ta Csicsónál a töltést. Újabb véd-

gátakat emeltek, megkezdődött  
a  harc a  községhez kérlelhetet-
lenül közeledő természeti elem-
mel. Június 19-én megkezdték 
a  gyermekek és az idős emberek 
evakuációját. A  községből 1800 

személyt szállított ak el. 1965. 
június 25-én a  víz átszakított a 
a  töltést, és Gúta néhány óra el-
teltével víz alá került. A felbőszült 
ár lerombolt minden házat, amely 
az útjában állt. A  lakosok csak 
a  legfontosabbat mentett ék meg, 

gyakran csupán a  puszta életü-
ket. 10687 lakosból addigra már 
csak 620 maradt a  településen. 
Két hónap elteltével, amikor a víz 
leapadt, feltárult Gútán a  pusz-
tulás szörnyű képe. A  községben 
768 ház dőlt össze, 1568 súlyosan 
megrongálódott , csak 107 hajlék 
maradt ép.

Az árvíz által lepusztult köz-
ség megújulása, megváltozott  
arculata, valamint az a tény, hogy 
közeledett  Gúta első írásos em-
lítésének 700. évfordulója, nem 
maradt visszhang nélkül a  leg-
felsőbb politikai, társadalmi kö-
rökben sem. 1967. október 14-e 
a  település egyik legjelentősebb 
napja lett , ismét visszakapta vá-
rosi rangját

A  VÁROS IPARI ÉS 
GAZDASÁGI FEJLŐ-
DÉSE

1970 után Gúta a  Csallóköz 
északkeleti területének ipari köz-
pontjává változott . Ez a  változás 
fokozatosan ment végbe.

A  néhai Kohn-üzembol lét-
rejött  a  Pletatex népi termelő-
szövetkezet. Az üzem 1969-tó1 
bővített e gyártási programját, és 
a  halászati, vadászati cikkeken 
kívül szőnyegeket kezdett  gyár-
tani. A  Pletatex a  maga idejében 
az ország egyetlen ilyen üzeme 
volt. Ma az épületében az Unicol 
és Benefi cus magáncég működik.

A  70-es és a  80-as évek leg-
jelentősebb ipari létesítménye 
a  világhírű Babett a-mopedeket 
gyártó üzem. Több mint 900

( folytatás a 5. oldalon)   
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Mit tegyél az 
egészségedért
20-tól 50-ig?

Nők
20 év fölött  Heti háromszor 

1/2 óra biciklizés egyharma-
dával csökkenti a  csontritkulás 
rizikóját. Kalciumban bővelke-
dő tejtermékekkel kell erősíteni 
az izmokat és a csontokat, ez óv 
a hátfájástól (10-ből 8 magyar 
nő érintett ). Kötelező évente 
egyszer nőgyógyászati kontroll-
ra menni: ez olyan korán felfed-
heti a méhnyakrákot, amikor az 
még gyógyítható. 

30 év fölött  Hormonális csú-

cson vannak a nők. Ez az opti-
mális időpont, hogy a  család-
tervezést megvalósítsák. Sok 
zöldséget, zsírszegény terméke-
ket, baromfit, kevés vörös húst 
tartalmazó táplálékot kell enni, 
illetve betartani a  súlykont-
rollt, hiszen ezzel csökkenthető 
a mellrák rizikója.

40 év fölött  Folyamatosan 
csökken a  női ösztrogén, ez 
gyengíti a  csontokat. Most kifi -
zetődőnek bizonyul a  korábbi 
kalciumban gazdag táplálko-
zás, és a  kitartó sportolás. Sok 
házasság közben válással vég-
ződött . A  nők egy olyan fázist 
élnek meg, amelyben a depresz-
szió egyre nagyobb szerephez 
jut. Vigaszt nyújt: barátnők és 
olyan szociális környezet, amely 
a lelket ápolja.

50 év fölött  Ezt az életfázist 
a klimax környékén az elapadó 
női ösztrogéntermelés jellemzi. 
Erős hőhullámok vagy alvásza-
varok szükségessé tehetik a  vi-
tatott  hormonpótlás bevetését. 
Kevésbé rizikós az olyan élelmi-
szerek, mint a szója és a tofu ál-
tal tartalmazott  fi toösztrogén, 

amelyek a panaszokat csökken-
tik, és felvidítják a nőket.

Férfi ak
20 év fölött  Ebben a  korban 

a  férfi akon 1 gramm testzsír 
se legyen pluszban, a  fennálló 
túlsúlyt le kell adni. Ideális he-
tente ötször 1 órát, de legalább 
háromszor fél órát sportolni. 
Aki 20-30 éves kora között  eléri 
a  normális súlyt, 90 százalék-
kal csökkenti a  szívinfarktus 
rizikóját.

30 év fölött  A  tesztoszteron 
hormon csökken, ezért az iz-
mok gyengébbek lesznek, az 
ízületek kevésbé terhelhetőek. 
Csökken a  potencia, ami ellen 
a  legjobb intézkedés a  gyako-
ribb szex, ráadásul ez növeli 
a  tesztoszterontermelést. Sze-
rezzen be egy lépésszámlálót! 
Ha naponta 10 ezer lépést meg-
tesz, megelőzi a  későbbiekben 
az érelmeszesedést, az infark-
tust és az agyvérzést. 

40 év fölött  Ha még nem tör-
tént meg, általános ellenőrzés 
javasolt a  vérnyomás, a  vérzsír 
szempontjából, mert ez meg-
mutatja, amennyiben nagyobb 
infarktusrizikó áll fenn. Ezen-
kívül a  férfi aknál elkezdődik 
a  prosztatarizikó korszaka: 
fontos urológus által kivizsgál-
tatni! 45 fölött  kötelező a prosz-
tatavizsgálat évente egyszer.

50 év fölött  Most következik 
a  legveszélyesebb infarktuskor-
szak! A  has körmérete a  leg-
fontosabb érték a  szívinfarktus 
rizikója szempontjából – füg-
getlenül a  testmagasságtól. 94 
cm fölött  nő a  rizikó, 102 cm 
fölött  pedig egyenesen veszély-
ről beszélhetünk. Ilyenkor 
azonnali teendő: abbahagyni 
a dohányzást, lefogyni, zsírsze-
gényen enni. A  sportolás bará-
tokkal erősíti a szívet és a társas 
kapcsolatokat. 

-int-

Marcus Aurelius:
Egymás kedvéért

születt ünk...
Légy szerény és megfontolt, életed legyen

a biztosíték ehhez. Ha már rájött él,
mi az élet célja, aszerint élj, hogy bensődnek

megfelelj; lényegtelen, mit
gondolnak felőled. Érd be azzal, hogy

hátralévő napjaidat — bármennyi van
még hátra — éned belső parancsának

megfelelően morzsolod le...
Annyi tévelygés után végre rájött él,

hogy a boldogságot meg nem lelheted
a gazdagságban, a hírnévben, az élvezetben,

de a képmutató szeretetben sem.
Hol lakik hát? Az emberi természet
megkívánta tevékenységben, a rossz

dolgok megváltoztatásában, a szív meg-
elégedett ségében, az értelmes és érzelmes

kapcsolatokban...
Ha sorsod valakivel összekötöd,

tudd, bogy mit vall az az ember a jóról és
rosszról. Amint nem veheted rossz néven,

hogy a fügefa fügét terem, így azon
sem szörnyülködhetsz, ha az emelkedett 

lélek a jóra, a romlott  pedig a gonoszságra
hajlik... Mégse vádolj senkit! Ha

teheted, igazitsd helyre mások hibáját; ha
nem teheted, fogadd el őket olyannak,
amilyenek. Míg tőled függ, amit teszel,
magad felelsz érte. Ha mástól függene,

kit vádolnál? Az atomokat vagy az
isteneket?

Minden lény valamire született : az
ember, az ökör, a szőlő és a kő is tudja
a maga szerepét. Emberrel semmi nem

eshet meg, ami nem emberi; ökörrel,
ami ökörhöz, szőlővel, ami szőlőhöz,

kőhöz, ami kőhöz nem illik...
Aki nem tudja, mi a világ, az nem

tudja, hol van ő maga. Aki nem tudja,
mire született , az nem tudja, kicsoda

ő tulajdonképpen, és mi a világ.
Másokkal együtt  lelegezzük be

a körülött ünk szétáradó levegőt. Az
emberek egymásért születt ek. Vagy formáld

őket, vagy tűrd el valamennyit, ha
a boldog élet után sóvárogsz...
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E napon gyertyákat, mécsese-
ket gyújtunk elhunyt szerett eink 
emlékére. Ehhez a  szokáshoz 
kapcsolódó némelyik népi hie-
delem szerint ennek az a  célja, 
hogy a  világosban a  "véletlenül 
kiszabadult lelkecskék" újra visz-
szataláljanak a  maguk sírjába, ne 

kísértsenek, ne nyugtalanítsák az 
élőket. Azért kell megszépíteni 
ilyenkor a  sírokat, hogy a  halot-
tak szívesen maradjanak lakhely-
ükben. A  bukovinai magyarok 
körében még ennivalót is vitt ek 
a  temetőbe. Aki ezeken a  napo-
kon nem tud kimenni a temetőbe, 
az ott hon gyújt gyertyát, s  néhol 
úgy tartott ák, hogy akié a család-
ban a  legelőször leég, az hal meg 
leghamarabb.

-pol-

Minden szentek napja
Aki ezeken a  napokon nem 

tud kimenni a  temetőbe, az ott -
hon gyújt gyertyát, s  néhol úgy 
tartott ák, hogy akié a  családban 
a  legelőször leég, az hal meg leg-
hamarabb.

November 1-je Mindenszen-
tek ünnepe, november 2-a  halot-
tak napja a  keresztény világban. 
Mindenszentek - latinul: Festum 
omnium sanctorum - a  katolikus 
egyházban az összes üdvözült 

lélek emléknapja, a  protestantiz-
mus az elhunytakról emlékezik 
meg ebből az alkalomból. Az ezt 
követő halott ak napja egyházi ün-
nepből vált fokozatosan általános 
népi megemlékezéssé. 

Mindenszentekkor azon szen-
tekről emlékeznek meg, akiknek 
nincs külön emléknapjuk. A  IV. 
században Szent Efrém szíriai 
egyházatya és Aranyszájú Szent 
János már tudott  Mindenszentek 
ünnepéről, amelyet május 13-án, 
illetve a pünkösd utáni első vasár-
nap ültek meg. (E vasárnap neve 
a görög egyházban ma is Szentek 
Vasárnapja, s  az ortodox keresz-
tény egyház ekkor tartja a  Min-
denszentek napját.) Nyugaton 
609-ben (más források szerint 
610-ben) jelent meg először, ami-
kor május 13-án IV. Bonifác pápa 
a  római Pantheont Szűz Mária 
és az összes vértanú tiszteletére 
szentelte fel. 

Az ünnep még a  VIII. század-
ban május 13-ról november 1-jére 
tevődött  át, valószínűleg azért, 
hogy ezzel a kelták régi népi újesz-
tendejét megszenteljék. (A kelták 
november első napjaiban emlé-
keztek az elhunytakra különböző 
halott i áldozatok bemutatásával, 

s november első napja egyben az 
év kezdetét is jelentett e.) Később 
III. Gergely pápa (731-745), 
a Szent Péter Bazilika egyik mel-
lékkápolnáját nemcsak minden 
vértanú, hanem "a  földkereksé-
gen elhalt minden tökéletes, igaz 
ember" tiszteletére szentelte. 
835-ben Jámbor Lajos császár IV. 
Gergely engedélyével hivatalo-
san elismerte az új ünnepet, att ól 
kezdve a Mindenszentek az egész 

katolikus kereszténység ünnepe 
lett . Az ünnep fél évszázad után 
2000-ben lett  ismét munkaszüne-
ti nap Magyarországon. 

Általános szokás lett , hogy 

Mindenszentek napján rendbe te-
szik, és virággal díszítik a sírokat, 
amelyeken gyertyát gyújtanak 
a  halott ak üdvéért. Az ünnep-
hez sokféle népi szokás, hiede-
lem kapcsolódott . Magyarország 
egyes vidékein harangoztatt ak 
a család halott jaiért, máshol ételt 
ajándékoztak a szegényeknek. So-

kan úgy tartott ák, hogy a halott ak 
ezen az éjszakán kikelnek a sírból, 
így a családi lakomán nekik is te-
rített ek, és minden helyiségben 
lámpát gyújtott ak, hogy eliga-
zodjanak a  házban. Egyes falvak-
ban ezen a  napon tartott ák meg 
a bíróválasztást, a cselédfogadást, 
és ekkor újított ák meg az egész ta-
nácsot. A mindenszentek ünnepe 
az utána következő halott ak napja 
miatt  annak vigíliája lett .

A  Mindenszenteket megelőző 
naphoz kapcsolódik az Egyesült 
Államokból indult, angolszász 
eredetű Halloween-ünnep is. El-
nevezése, az angol "All Hallows" 
magyarul azt jelenti: minden-
szentek. A  nap előestéje (ango-
lul "All Hallows Eve", rövidítve: 
halloween) a  kóbor lelkek, a  kel-
ták halott i istenének éjszakája. 

A  november 2-i  halott ak nap-
ja jóval későbbi eredetű: Szent 
Odiló clunyi apát 998-ban vezett e 
be emléknapul a  Cluny anyaház 
alá tartozó minden bencésház-
ban. Hamarosan a bencés renden 
kívül is megülték, s a XIV. század 
elejétől Róma is átvett e. A  ha-
lott akról, elhunyt szerett einkről 
való megemlékezés, és az értük 
való közbenjárás a  purgatórium 
(tisztítóhely) katolikus hitt ételén 

alapszik. Azoknak, akik Isten ke-
gyelmében hunytak el, de törlesz-
tendő bűn és büntetés teher van 
még lelkükön, Isten színről-színre 
látása előtt  tisztulniuk kell. Lelki-
leg nagy vigasztalás a  hátramara-
dott aknak, hogy tehetnek valamit 
elköltözött  szerett eikért imával, 
vezekléssel, szentmisével. 

VIRÁGOK KÖZÉ
HANYATLOTT  IFJÚ

ASSZONY

Megsejthett ük a titkos évszakot
éjjeli esők zihálásából,

fent szálló felhők szeszélyéből -
bölcsőkként ringtak álompuhán

s halott  voltam én.
Félig felhők közt lebegő város

utolsó menedékem,
és szólongatt ak mindenfelől

hajdani kedves nők
és az anyám, ki ismét fi atal,
drága keze rózsát szedett ,

s fejem köré fonta a legfehéreb-
beket.

Kinn éjszaka volt,
a csillagok pontosan követt ék

titkos pályájuk aranyívét,
s párává vékonyult létezők

csaltak rejtekhelyükre engem,
hogy kitárult kertekről szóljanak

meg az élet értelméről;
de nekem fájt a virágok közé dőlt

asszony utolsó mosolya.

(Szabó Ferenc fordítása)
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Példásnak mondható az az ösz-
szefogás, és együtt érzés mellyel 
a  magyarországi, illetve a  szlová-
kiai egyházak és hatóságok és pol-
gármesterek az idén júniusban im-
máron a  huszadik alkalommal 
rendezték meg ezútt al az 
Ipoly menti Letkésen, 
illetve Szalkán  (Szlo-
vákia) a Szent László 
Hadosztály emlék 
ünnepségét.

Ez a  hadosztály 
Szlovákiát, illetve 
Magyarország észak-
nyugati részét védte 
a „felszabadító”, (majd 
később megszállóvá 
váló) szovjet hadsereggel 
szemben.

1944. Karácsonyán hősies küz-
delemben tartóztatt ák fel az Ipoly 
mentén a  többszörös túlerőben 
lévő orosz hadsereget.

35 évig erről hallgatni kellett .
De 1990-ben Farkas Jenő re-

pülő-ezredes, valamint Kovács 
István, Letkés polgármestere 
kezdeményezte, hogy minden 
évben, június végén évenként fel-
váltva, Letkésen az egyik, illetve 
Ipolyszalkán a  másik évben tart-
sanak egész napos megemlékezést 

a Szent László Hadosztályra.
Az idén Letkésen tartott ák 

a megemlékezést.
Előbb Szent Misét tartott ak 

a  hősök emlékére a  letkési temp-
lomban, majd a  temetőben 

megkoronázták a  hősök 
sírját.

Farkas Jenő fő szer-
vező, nyugalmazott  
ezredes emlékbeszé-
det majd Dr. Sipos 
István méltatt a a hő-
sök emlékét a  Ma-
gyar Ejtőernyősök 
Szövetsége nevében.
A  résztvevők eléne-

kelték a  Himnuszt és 
a Szózatot.

Kovács István polgármester 
vendégül látt a a résztvevőket, akik 
a Letkési Kultúrházban elfogyasz-
tott  ebéd után autókkal átmentek 
a Szlovákiai Szalkára,ahol a teme-
tőben szintén a honvédő katonák 
sírját koszorúzták meg.

Jövőre Szalkán lesz az ünnep-
ség, és a  szlovákiai szervezők lát-
ják vendégül az emlékezőket, akik 
a  Kárpát-medence legkülönbö-
zőbb részéről szoktak érkezni az 
Ipoly mentére.

Dezső László, Esztergom

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 –  programjával.2010“

A Szent László
Hadosztály emlékére

Mi is az a Halloween?
Halloween ünnepe a  minden-

szenteket megelőző naphoz kap-
csolódik. Az Egyesült Államokból 
indult, elnevezése, az angol "All 
Hallows Eve" kifejezésben szerep-
lő szavak összevonásából, lerövi-
dítéséből származik, ami annyit 
tesz: mindenszentek előestéje, 
a  kóbor lelkek, a  kelták halott i 
istenének éjszakája. Mai formája 
a kelta Samhain fesztivál, a római 
Pomona-nap és a keresztény min-
denszentek ünnepének hagyomá-
nyainak keveredéséből alakult ki.

A halloween-i töklámpa törté-
nete

 
A  töklámpás lett  az idők folya-

mán a  halloween legfontosabb 
jelképe. Az angol egyenes fordítás 
„carved pumpkin”. Az ilyenkor 
használt kivájt vigyorgó töklám-
pás angol nyelvterületen elterjedt 
neve: Jack O’Lantern. A  történet 
szerint nevét egy Jack nevű része-
gestől kapta, aki az ördögtől olyan 
ígéretet csikart ki, hogy lelke nem 
fog a pokolra kerülni. Jacket viszont 
a mennyországba sem fogadták be. 
Az ördög egy széndarabot adott  
Jacknek, amit ez egy marharépába 
rakott  lámpásnak. Azóta Jack lelke 
ennek a  lámpácskának a  fényénél 
keresi nyugvóhelyét. Amerikában 
az eredeti marharépát a jóval látvá-
nyosabb tök váltott a fel.

 
 Halloween Amerikában

Amerikában halloweenkor az 
ajtó előtt  jelmezbe öltözött  gye-
rekek jelennek meg, akik Trick or 

treat! szabadon fordítva: „Cukor 
vagy bot!” („Cukrot vagy éle-
tet!”) kiáltással felszólítva a  la-
kókat állásfoglalásra. Elméletileg 
a  szerencsétlen ajtónyitónak van 
lehetősége „botot” választani – 
a következményekkel együtt . Álta-
lában a gyerekek édességet kapnak, 
a  felnőtt ek pedig jót szórakoznak. 
Amerikában általában baráti tár-
saságban jelmezbált rendezve ülik 
meg ezt az ünnepet. A  halloween 
nagyon fontos ünnep Amerikában.

 
 Halloween Európában

Európában a  halloween sokáig 
feledésbe merült. Néhány helyen 
elvétve jelmezbe öltöztek és tök-
díszeket helyeztek el a  lakásban, 
de ez a  szokás is hanyatlóban 
volt. Az utóbbi években azonban 
a halloween ünneplése ismét visz-
szatért, valószínűleg a  népszerű 
amerikai ponyvakultúra (képregé-
nyek, fi lmek) nyomán. Az utóbbi 
években Magyarországon egyre 
több helyen ünneplik meg. Az is-
kolákban beöltöznek a gyerekek és 
cukrot osztanak az osztályokban.

 
 Halloween kulturális hátt ere
 
Halloween valószínűleg a  kelta 

kultúra őszre (november 1-jére) 
eső újév Samhain ünnepéből ered. 
Ezen az éjszakán, úgy hitt ék, hogy 
az elmúlt évben meghaltak lelkei 
összezavarhatják az élők életét, 
mivel a  lelkek ezen az éjjel vándo-
rolnak a  holtak birodalmába. Az 
emberek a  szellemeknek ételt és 
állatot áldoztak, hogy megkönnyít-
sék a  vándorlásukat. Britanniának 
Rómával való kapcsolata idején 
két rokon római ünnep is elvegyült 
a halloweennel, úgyhogy mai álla-
potában ez az autentikusnak ismert 
kelta ünnep komoly mediterrán 
elemeket tartalmaz. Az első a római 
Feralia, a holtak emléknapja (innen 
a holtakról való emlékezés rituálé-

ja), a  másik pedig Pomonának, 
a  gyümölcstermésért felelős 
númennek a napja (az ő szimbólu-
ma volt a mai halloweeneken fon-
tos szerepet játszó sok alma).

 
 Halloween kialakulása

A  kereszténység terjesztésekor 
a  hitt érítők azt a  feladatot kapták, 
hogy lehetőség szerint a keresztény 
szokásokat a  pogány ünnepekhez 
igazítsák azok betiltása helyett . 
Így ez a  pogány ünnep a  keresz-

tény mindenszentek ünnepe lett  
(omnium sanctorum). III. György 
pápa a 800-as években a korábban 
május 13-án ünnepelt Szűz Mária 
és a  mártírok emléknapját októ-
ber 31-re helyezte át. Írországban 
ez az éjszaka All Hallow's  Eve, 
„Mindenszentek éjszakája” nevet 
kapta. November első napja volt 
az ünnepnap, All Saints' Day (All 
Hallow's  Day, „Szentek napja”). 
Később ez a kett ő sok helyen ösz-
szemosódott .

-koml-
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