
za mnou, občas mi priateľsky za-
mával. Nebyť toho jeho  čudného 
výrazu v  tvári, povedal by som - 
sympaťák.

 Až raz, nečakane sa pristavil pri 
mne. A začal bez veľkých okolkov.

-Som  Xaver - povedal, - poď so 
mnou, niečo ti ukážem. 

Bez slova som ho nasledoval. 
Zaviedol ma do akejsi miestnosti. 
Bol tam prehrávač s  obrazovkou. 
Vložil doň CD – čko a  zapol ho. 
Predo mnou sa vtom začínal odví-
jať obraz nekonečných radovánok.  
Poloodeté ženy, rozkokošení muži, 
more alkoholu, drogy, rytmická 
muzika, tanec, chlast, striptíz, or-
gie...   

- Takto to vyzerá v pekle! - uzav-
rel Xaver naše stretnutie a  náhle 
zmizol.

              

– Program kultúra národnostných menšín - “

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

Kontakt: e-mail: dataplan@izamky.sk, tel: 035/6422197KUPUJTE NAŠE SLOVENSKÉ VÝROBKY!
2010

Kliknite na:    www.watson.sk

Predvolebná agitka

Humor lieči i uzdravuje...
Namiesto úvodníka

Lekári, najmä psychológovia 
i  psychiatri sa zhodujú v  tom, že 
endorfín, ktorý je produktom 
smiechu a  dobrej nálady sa nedá 
zmerať. Proste, nedá sa zistiť jeho 
hladina skúškou v krvi a ani iným 
meraním. Pritom je známe, že hu-
mor a dobrá nálada pomáhajú od-
búravať psychosomatické ťažkos-
ti, zabraňujú stresu a  podporujú 
činnosť ďalších orgánov v  našom 
tele v  rámci mechanizmu termo-
regulácie, a zároveň zvyšujú odol-
nosť voči eventuálnej bolesti či už 

tela, alebo duše. Navyše, podľa 
francúzskeho fi lozofa H. Berkso-
na smiech to je nielen uvoľnenie, 
ale i svetonázor, proste určitý uhol 
pohľadu na veci a  dianie okolo 
nás. 

Málokomu je tiež známe, že na-
príklad v zahraničí, na základe vý-
skumov amerického lekára Patha 
Adamsa vznikol nový lekársky 
odbor - gelentológia.  Možno sa 
mnohí pousmejete, ale napríklad 
v anglickom Birminghame existu-
je Klinika smiechu, v holandskom 

Dlhé roky som žil cnostným 
a  bohabojným životom.  Tak ako 
Písmo káže. Striedmy v jedle a pití, 
verný zákonitej manželke. No a to 
ostatné tiež. Nebola to síce žiadna 
veľká zábava, ale odmena mala stáť 
za všetko to pozemské odriekanie. 
Po smrti ma čakal raj, kráľovstvo 
nebeské.

V  podvedomí mi však hlodal 
červ pochybnosti. Aké je to v pek-
le? Budem sa tam škvariť v  ohni 
spolu s ostatnými hriešnikmi?   

Už dávnejšie som mal v  pätách 
akéhosi čudného chlapíka. Chodil 

Amsterdame Centrum smiechu 
a Francúzi sa pýšia spoločenským 
združením Smejúca sa medicína.

Neprináleží nám mentorovať, 
no vieme, že aj smiech má mno-
horaké podoby. Niekedy je spon-
tánny, takpovediac od srdca, ino-
kedy ironický, škodoradostný, no 
poznáme aj smiech cez slzy. Proste 
každý smiech je určitou reakciou 
na danú situáciu, ako i  nastolené 
problémy. Smiech je zároveň aj 
akýmsi ukazovateľom následného 
smerovania a  to nielen pre jed-

notlivca, ale i  pre spoločnosť. Na 
záver snáď už iba toľko, že smiech 
(vrátane satiry) je tisíckrát účin-
nejší aj ako nápravno-výchovný 
prostriedok, namiesto všetkých 
zamrežovaných budov sveta. Pre-
to dovoľte, vážení čitatelia, aby 
sme aj my, vzhľadom na blížiaci sa 
koniec roka (preboha nie sveta?!) 
zaradili do tohto decembrového 
čísla aspoň priehrštie humoru 
a  satiry. V  mene redakcie, za po-
chopenie ďakujeme!     

Milan Kupecký, gelentológ 

Od tej chvíle sa môj život zme-
nil. Nedbal som na božie prikáza-
nia. Veď načo aj, keď je peklo také 
lákavé. 

V pekle som sa ocitol potom, len 
čo som oči naveky zatvoril. Veľmi 
sa tam so mnou nemaznali. Šupli 
ma  kotla s horúcou smolou a začali 
podo mnou hajcovať. 

Kde sa vzal, tu sa vzal, stál pri 
mne môj známy Xaver. Rohy na 
hlave, nechýbal mu chvost a kopýt-
ko. Čert to bol veru. 

- A  kde je to peklo, čo si mi na 
Zemi kedysi prehrával? - pýtam sa 
ho plný sklamania a bolesti. 

- Jaj, priateľu, - zarehotal sa čer-
tovsky - to bola iba predvolebná 
agitka!

           M. Šuranský

Blahoželáme k zvoleniu!
Blahoželáme k zvoleniu do funkcií všetkým starostom a primátorom, ktorí uspeli v nedávnych komunálnych voľbách, vrátane poslancov do zastupiteľ-

stiev! Zvlášť novozvoleným, dúfajúc, že po ich nástupe do funkcií sa v novom volebnom období zlepší a zintenzívni spolupráca aj s našimi okresnými novi-
nami!  Ďakujeme!                                                                                                                                                                                                                                                -redakcia-

Šťastné a bohaté Vianoce, veselého Silvestra a šťastný Nový rok vám všetkým želá redakcia!

–

CHÝRNIKCHÝRNIK
7. ročník 12. číslo december 2010 cena 0,50 €
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História farnosti
Škoda, že mesto Šurany nemá a nikdy 
namalo archív

Šurany sú vstupnou bránou 
do Nitrianskej a  Žitavskej doliny. 
Sú prastarým ľudským sídlom. 

Svojou priaznivou polohou pri 
dolnom toku rieky Nitry lákali 
k  obývaniu kmene rôznych kul-
túr a  plemien. Bronzová kultúra, 

rímska, avarská zápolili o mesteč-
ko pri dolnom toku rieky Nitry. 
Popolnice, kosti, tehly s  nápismi, 

sponky, náušnice, príbytkové jamy 
a iné archeologické nálezy pouka-
zujú na dočasný pobyt niektorých 
privandrovaných skupín, ktoré sa 

tu nevedeli nikdy natrvalo uchytiť. 
 Rušné dejiny Šurian sa priam 

ponúkali ku spracovaniu, ale 
všetkým záujemcom sa stavali do 
cesty veľké prekážky. Mestečko 
nikdy nemalo a  ani nemá archív. 
Šľachtické rodiny, ktoré kedysi 
zbierali takýto materiál, dávno vy-
mreli. Napríklad zo šurianskeho 
hradu zostalo sotva niekoľko tehál 
a jeho jediný obraz sa ocitol v súk-
romnom majetku rodiny, ktorá 
býva v  cudzine. História domu 
fary zhorela v búrkach Rákoczyho 
povstania. 

Napriek týmto ťažkostiam 
podujal sa šuriansky rodák Mi-
chal Matunák v  r.1889 jako mla-
dý bohoslovec na ťažkú a  krásnu 
prácu, načrtnúť úryvky z  dejín 
Šurian a zároveň ich školstva. Stal 
sa miestnym priekopníkom na 
neľahkej pôde miestnej histó-
rie. Matunák sa vrátil ešte v  nie-
koľkých článkoch uverejnených 
v  novinách k  svojej obľúbenej 
téme šurianskej histórie, ale ob-
medzený rozsah prameňov odra-
dil ho pokračovať v  začatej práci. 
Niekoľko nadšených jednotlivcov 
v  Šuranoch však ďalej zhromaž-
ďovalo staré listiny, dokumenty 
a vykopávky, ktoré sa týkali Šurian 
a najbližšieho okolia. Bol dokonca 
pokus založiť miestne múzeum. 

Všestrannosť je jeho devízou
Umelec, ktorý by si zaslúžil väčšiu pozornosť

Novozámocký výtvarník, grafi k 
a  karikaturista Jozef Joy Szolcsan, 
sa už od prvých ročníkov  na zá-
kladnej škole venoval kresleniu. 

Tu navštevoval aj výtvarný krúžok 
pod vedením pedagóga, výtvarní-
ka a  grafi ka  Baloga Györgya. Po 
neúspešnom prijatí na SVUŠ do 
Bratislavy sa naďalej venoval vý-
tvarnej tvorbe, ale už ako samouk.

V jeho samostatne sa formujúcej 
výtvarnej forme ako i  tvorbe, mu 
veľa napomáhali vynikajúci novo-
zámockí grafi ci, majstri, akademic-
ký maliari, medzi ktorých patrili 
také umelecké osobnosti ako na-

príklad Svrček, Sudovský a niekto-
rí ďalší. Popri grafi ke sa Jozef Szolc-
san dlhé roky venoval i hudbe, ako 
skladateľ, textár a  sólový gitarista. 
Na rôznych okresných, krajských 
i celoslovenských súťažiach, v  slo-
venskom ako i v maďarskom jazy-
ku, navyše  s vlastnou tvorbou zís-
kal viacero významných ocenení. 

Jeho tvorba zahŕňa široké spek-
trum činností. Popri médií ako 
- ceruzky, tuš, krieda, linoleum, 
suchá ihla, sa ako umelec poľahky 
pohybuje i  v  rôznych umeleckých 
prednesoch ako sú - realizmus, sur-
realizmus, klubizmus a karikatúra.

Doteraz sa prezentoval na 17-
tich samostatných výstavách po 
celom Slovensku. Po prvý raz svo-
ju výtvarnú tvorbu prezentoval 
ako v  Nových Zámkoch, potom 
v  mestách ako - Komárno, Štúro-
vo, Šurany, Nitra, Bratislava, Hlo-
hovec, Nové Mesto nad Váhom 

a Piešťany. Okrem toho sa takmer 
pravidelne zúčastňuje i  na medzi-
národných súťažiach kresleného 

humoru takmer po celej Európe 
– napríklad v  Belgickom Bree, 
Krouhoustene, Knokke-Heistu, 
v Tureckom Istambulu, ďalej v Ta-

liansku, Čiernej Hore, Ireny Hore, 
v bývalej Juhoslávii a na Ukrajine. 

V  roku 2000 bol spoluzaklada-
teľom Mimovládnej organizácie 
GRA PHIC-DODO kde zastáva 
funkciu predsedu tohto združenia.

Popri umeleckej tvorbe, vráta-
ne karikatúry sa osem rokov ve-
nuje deťom výtvarného krúžku 
ZEBRA , ktorý založil. Ide o vzde-
lávanie mladých talentovaných 
žiakov v  odbore kresba a  grafi ka. 
Spolu s  nimi zrealizoval  už osem 
spoločných výstav pod názvom 
„HRA  S  NEPOSLUŠNÝMI LÍ-
NIAMI“.

Jozef Szolcsan je tvorcom kon-
cepcie, ako i  hlavným organizáto-
rom pravidelnej celoštátnej súťaže 
kresleného humoru pod názvom 
„USMEJME SA NA SVET“, ktorá 
sa uskutočnila v Nových Zámkoch 
už po trinásty krát.

Sedem rokov je aj hlavným or-
ganizátorom Celoštátnej siláckej 
exhibičnej súťaže silných mužov 
pod názvom „NOVOZÁMOCKÝ 
MAMUT“.

-mk-

Pokus však stroskotal. 
Počas 2. svetovej vojny sa opäť 

pokúša zozbierať dejiny Šurian 
do roku 1868 Th Dr. Karol Mar-
kovič, šuriansky dekan. Vydáva 
v  roku 1943 knihu Dejiny Šurian 
do roku 1868. Ďalšími dvomi 
veľkými záujemcami a  ochranca-
mi historických pamiatok Šurian 
sa stali Ladislav Zrubec – pub-
licista, rodák zo Šurian a  Viliam 
Nemček, bývalý riaditeľ Strednej 
všeobecnovzdelávacej školy v Šu-
ranoch, rodák z  Chorvátskeho 
Grobu. V  roku 1968 vydávajú 
knihu Šurany, v  ktorej spracovali 
svoje nazbierané materiály zo star-
šej i  novšej regionálnej histórie. 
V  ďalších rokoch sa vydávajú už 
iba pamätné dokumenty pri rôz-
nych významných príležitostiach 
života mesta.                                -int-

Predám auto Favorit rok 
výroby 1990, bordový, 
sezónne prezutie, ťaž-

né...150 eur.
Kontakt: p. Oršová, 
mob.: 0911741104.

Pomôžem v domácnos-
ti aj nakúpim, opatrím 

starších ľudí.
Info: 0915 388 614. 
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w w w.slovaktual.eu

20 rokov
1 9 9 0  -  2 0 1 0

Koncoročné prekvapenie 

         vo vzorkových predajniach

a navyše pri návšteve a vypracovaní 

konkrétnej cenovej ponuky získate darček

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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Medené mince boli razené 
v Kremnici, čo dokladá značka KB. 
Jeden polturák zodpovedal dvom 
grošom alebo 1,5 grajciarom. „Rá-
koczi nemal veľa peňazí, viedol dl-
hodobú vojnu s Habsburgovcami. 
Medené mince nemali v tom čase 
veľkú hodnotu, je zvláštne, že ich 
niekto zakopal,“ konštatoval Štev-
ko.

Súčasná hodnota jednej mince 
sa podľa jeho odhadu môže po-
hybovať na numizmatickom trhu 
okolo päť eur. „Odhad však musí 
urobiť znalec, ktorý vykopané mince 
ohodnotí. Nálezca má nárok na päť 
percent hodnoty nálezu,“ uviedol. 
O  ďalšom osude mincí rozhodne 
Pamiatkový ústav. S  najväčšou 
pravdepodobnosťou skončia v Po-
nitrianskom múzeu v  Nitre alebo 
v Mestskom múzeu v Šuranoch.

Súčasný nález je podľa Bíro-
ša nezvyčajný vysokým počtom 
nájdených mincí. „Takýto poklad 
a navyše v takomto počte sa nenájde 
často, možno raz za 20 rokov,“ kon-
štatoval. Zaujímavosťou je, že po-
sledný takýto objav na území Nit-
rianskeho kraja bol zaznamenaný 
v  roku 1981 a  zhodou okolností 
tiež v Kostolnom Seku. Vtedy pri 
kopaní hrobu na cintoríne objavil 
hrobár quartingy, štvrťdenáre po-
chádzajúce približne z  roku 1450 
z  obdobia Žigmunda Luxembur-
ského. Súčasný nález polturákov 
dlhé roky ležal pod suchým WC 
za rodinným domom v  centre 
obce.

Majiteľ sa rozhodol záchod 
zbúrať a  na jeho mieste postaviť 
prístavbu. Pri kopaní základov 
narazil v približne metrovej hĺbke 
na štrngotajúce zelené predmety, 
ktoré sa mu zosypali na lopatu. 
Keramická nádoba, v  ktorej boli 
mince uložené v zemi, sa pri kopa-
ní rozbila.

V  Ponitrianskom múzeu už 
časť mincí vyčistili. Podľa Antona 
Števka, riaditeľa múzea, neboli 
mince nikdy v obehu. Ich razba je 
totiž úplne čistá, bez akéhokoľvek 
poškodenia. Zrejme ich zakopali 
ihneď potom ako ich vyrobili.   

www.surany.sk

Sociálne centrum v  šurianskej 
osade Kopec, kde sídlila kedysi 
vojenská posádka, začal budovať 
kňaz Rudolf Priedhorský v  roku 
2001. Centrum v  súčasnosti slúži 
pre sociálne slabé vrstvy obyvateľ-
stva, ako sú odchovanci z detských 
domovov a ľudia nachádzajúci sa 
v  tiesni. Vzhľadom na to, že pri-
búda počet ľudí, ktorí potrebujú 
pomoc, členovia Spolku Svätého 
Vincenta pristúpili k  rekonštruk-
cii a rozšíreniu centra. Jeho súčas-
ná kapacita je približne dvadsať 
osôb, no po plánovanom dokon-
čení centra bude možné poskytnúť 
pomoc až 50 občanom. Pre členov 
spolku, ale i sympatizantov centra 
je dôležité čo robia, ako sa snažia 
pomáhať druhým. Ak aj vy v tom-
to ich úsilí vidíte zmysel, inými 
slovami povedané, ak aj do vás 
vstúpil Ježiš s láskou a vidíte ovo-
cie práce v  prospech našich chu-
dobných bratov a  sestier, môžete 
aj vy podporiť dostavbu sociálne-
ho centra, buď finančne, alwebo 
aj osobnou pracovnou účasťou. 
Vopred ďakujeme a  tešíme sa na 
prípadnú vašu návštevu nášho 
centra!                                                                                                                 

-členovia spolku sv. Vincenta-

Pomôžme sociálnemu centru
– útulku v osade Kopec - Šurany!

Objavil ho
náhodný staviteľ

Poklad z Kostolného Seku

V mestskej časti Šurian v Kos-
tolnom Seku objavil náhodný 
staviteľ počas výkopových prác 
mimoriadny poklad. V  nádobe 
pod zemou bolo ukrytých zhruba 
4,5 kilogramu mincí zo začiatku 
18. storočia. 

„Pri kopaní pod latrínou stavebný 
robotník Peter Pavlík lopatou nara-
zil na neznámy krčah. Rozbil ho na 
márne kúsky a z krčaha sa vysypa-
lo veľa skorodovaných neznámych 
mincí. Sypali sa dokonca aj z  na-
vŕšenej lopaty“, informoval Jozef 

Tamaškovič, penzionovaný učiteľ 
zo Šurian. Keďže sa venuje regio-
nálnej histórii, majiteľka domu ho 
o náleze informovala ako prvého. 
„Privolaný archeológ a numizmatik 
skonštatovali, že ide o  hromadný 
nález mincí - poklad polturákov 
- z  obdobia povstania Františka 
II. Rákocziho, teda o  povstalecké 
peniaze,“ povedal Miroslav Eliáš, 
správca Mestského múzea Šurany. 
Nálezca kontaktoval pracovníkov 
Ponitrianskeho múzea, ktorí v sú-
časnosti mince čistia. „Z celkového 

počtu vyše 1700 mincí sme zatiaľ 
vyčistili približne desiatku.“

„Sú to medené polturáky, ktoré 
v čase stavovských povstaní dal vyra-
ziť  František II. Rákoczi pre potreby 
svojej armády. Z jednej strany malej 
mince je obraz Panny Márie, pat-
rónky Uhorska, na druhom je nápis 
poltura. Peniaze nemali prakticky 
žiadnu hodnotu.  Datovať sa dajú 
do rokov 1704 až 1707. Zatiaľ ne-
môžem potvrdiť, že všetky mince sú 
rovnaké, no je to pravdepodobné,“ 
uviedol Anton Števko, riaditeľ Po-
nitrianskeho múzea v Nitre.

„Všetky mince postupne vyčistíme. 
Našla sa aj časť nádoby, v  ktorej 
boli mince uložené. Žiaľ, z črepov sa 
už nepodarí vyrobiť novú nádobu. 
Keďže Rákoczi nemal dostatok pe-
ňazí v zlate a striebre, snažil sa po-
užiť medené mince,“ uvažuje Anton 
Števko, riaditeľ Ponitrianskeho 
múzea.
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Dvestotridsať rokov školy v obci Semerovo
Základná škola v  Semerove je 

spoločným školským obvodom 
obcí Semerovo a Čechy s počtom 
žiakov 150. Je držiteľkou naj-
vyššieho ocenenia obce „CENY 
OBCE SEMEROVO“ za príklad-
ný rozvoj a  modernizáciu vzdelá-
vania, rozvíjanie kultúrno – histo-
rického povedomia detí, úspešnú 
prezentáciu obce a šírenie dobré-
ho mena Semerova.

V školskom roku 2009/2010 sa 
v  základnej škole začalo pracovať 
na projekte „PRÍPRA VA NOVÉ-
HO ŠKOLSKÉHO VZDELÁ-
VACIEHO PROGRA MU ZA-
MERA NÉHO NA IKT“, ktorý je 
spolufi nancovaný z ESF, štátneho 
rozpočtu SR a obce Semerovo.

Celková suma nenávratné-
ho fi nančného príspevku je 157 
760,74 €.

Cieľom projektu je vytvorenie 
a  implementácia školského vzde-
lávacieho programu, ktorý dokáže 
s  využitím inovovaných foriem 
a  metód výučby fl exibilne rea-
govať na požiadavky spoločnosti 
a  pripraviť absolventov na ďalšie 
celoživotné vzdelávanie. Inovo-
vanie obsahu metód, skvalitnenie 

výstupov vzdelávania pre potreby 
trhu práce vo vedomostnej spo-
ločnosti.

Špecifi ckým cieľom Projektu 1 
je tvorba a overenie nového vzde-
lávacieho programu, využívajúce-

ho nové formy a  metódy výučby. 
Tvorba a  implementácia školské-
ho vzdelávacieho programu školy 
podporujúceho kľúčové kompe-
tencie žiakov s  využitím nových 
učebných materiálov v  rámci vý-

chovno-vzdelávacieho procesu 
a pripravujúceho žiakov pre vedo-
mostnú spoločnosť.

 Špecifi ckým cieľom Projektu 
2 je zostavenie multimediálnej 
učebne. Inovácia didaktických 

prostriedkov rozvíjajúcich kľúčo-
vé kompetencie žiakov.

Špecifi ckým cieľom Projektu 3 
je príprava pedagogických zamest-
nancov na implementáciu inovač-
ných foriem a  metód vzdelávania 

z nového školského vzdelávacieho 
programu do vyučovacieho pro-
cesu. Projekt je realizovaný v roz-
pätí rokov 2009 – 2011. Cieľová 
skupina žiakov školy je vo vekovej 
štruktúre od 6 do 16 rokov.

Medzi hlavné aktivity patrí vy-
tvorenie vzdelávacieho obsahu 
pre potreby nového školského 
vzdelávacieho programu, plné 
nasadenie nových foriem vzde-
lávania podľa nového školského 
vzdelávacieho programu (predo-
všetkým e-learningu a  dištančné-
ho vzdelávania) do vyučovania, 
dodávka multimediálnej učebne, 
dodávka podporného hardvéru 
pre pedagogických zamestnancov, 
školenie koordinátora odborných 
aktivít, školenie pedagogických 
zamestnancov.

Od novembra 2009 do septem-
bra 2010 bolo v projekte PRÍPRA -
VA NOVÉHO ŠKOLSKÉHO 
VZDELÁVACIEHO PROGRA -
MU ZAMERA NÉHO NA IKT 
v  rámci aktivít zrealizovaných 
množstvo požadovaných úloh 
vyplývajúcich zo samotného pro-
jektu.   

  spracoval: - kup-

Novovzniknutá multimediálna učebňa
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diteľka Galérie umenia v Nových 
Zámkoch Magdaléna Klubučníko-
vá. Počas troch mesiacov (do 25. 2. 
2011) tu bude k dispozícii návštev-

níkom múzea 50 veľkoplošných fo-
tografi í. O kultúrny program sa po-
starali učiteľky tamojšej Základnej 
umeleckej školy a na fujare zahral 
sólo Peter Lakata.                        -kup-

Bol rímskokatolíckym
kňazom a historikom

Významné osobnosti nášho regiónu

DrTh . Karol Markovič sa 
narodil v  roku 1912 v   Micha-
li nad Žitavou a  zomrel v  roku 
1978 v Šuranoch. Bol významný 
slovenský rímskokatolícky kňaz 
a historik. Pochádzal z učiteľskej 
rodiny. V jedenástich rokoch ako 
výborný žiak začal študovať na 
Gymnáziu v Zlatých Moravciach. 
Po štyroch rokoch prestúpil na 

Slovenské gymnázium do No-
vých Zámkov, kde počas štúdia 
začal písať poéziu i  menšie pro-
zaické práce. Uverejňoval ich 
v  Rozlete i  v  Slovenskej jednote 
pod pseudonymom Dušan Mi-
chalský. Maturoval v  júni v  roku 
1930 v  Nových Zámkoch. Zá-
kladnú vojenskú službu absolvo-
val v  Prahe. Štúdium začal ako 
poslucháč medicíny v  Bratislave, 
ale pokračoval štúdiom teológie 
v  Trnave, kde 17. mája 1936 bol 
vysvätený za kňaza. Ako kap-
lán pôsobil v  Kolárove a  v  roku 
1938 vo Vrábľoch. Na Slovenské 
gymnázium v  Šuranoch nastúpil 
ako profesor náboženstva spolu 
so Š. Hlavatým, J. Šavránom, P. 
Vlašákom a Š. Buranom. Aprobá-
ciu profesora náboženstva získal 
v roku 1941.

Mesto Šurany v  rokoch 1938 
– 1945 zažilo veľa útrap a  smut-
ných chvíľ počas okupácie. Vtedy 
vyšla kniha Dr. Markoviča Dejiny 
Šurian do roku 1938. V  týchto 
pohnutých časoch zohral Dr. 
Markovič veľkú úlohu. Postaral 
sa najmä o  to, aby v  meste bolo 
zriadené slovenské gymnázium. 
Bolo to jedno z troch slovenských 
gymnázií na okupovanom území 
(Šurany, Košice, Petrovec). Za 

tento čin musel zniesť veľa nená-
visti. Maďarskí žandári mu neraz 
robili domové prehliadky a  veľa 
vzácnych rukopisov mu spálili.

Na tunajšom farskom úrade 
pôsobil ako správca a  farár. De-
kanom pre obvod Nové Zámky 
sa stal v  roku 1946. Biskupským 
inšpektorom národných škôl ob-
vodu Nové Zámky a pre Novozá-
mocké gymnázium bol menova-
ný v roku 1947.

Po februári v  rokoch 1948 – 
1953 po nástupe predstaviteľov 
KSČ do čela vlády sa politický 
systém v Československej repub-
like radikálne zmenil. Boli pre-
nasledované mnohé významné 
osobnosti. Totalitný režim veľmi 
výrazne otriasol i postavením sa-
motnej cirkvi. Do ťažkej situácie 
sa dostávali aj cirkevní hodnostári 
s ktorými boli vedené súdne pro-
cesy. Všetci kňazi boli Moskvou 
oboznámení o nových zákonoch, 
ktoré sa dotýkali šírenia duchov-
ného slova. Toto tzv. preškolenie 
začínalo hromadnými odvodmi 
kňazov do Jáchymova. Často sa 
stávalo, že niektorí odmietli ta-
kéto zaobchádzanie. Výsledkom 
bolo mučenie, ťažká práca, ne-
skôr i  smrť. Do tejto situácie sa 
dostal i  Dr. Karol Markovič. Po 
určitom čase, keď sa vrátil domov 
s podlomeným zdravím, snažil sa 
opäť vykonávať svoju prácu tak 
ako predtým, hoci dobre vedel, 
že všetky jeho bohoslužby a káz-
ne sú prísne sledované a  preto 
svoje slová tak sformuloval, aby 
nedal podnet k  provokácii a  ne-
vyzneli ako „ideový diktát“.

V roku 1960 spracoval dôsled-
nú štúdiu Nitrianskeho evanjeli-
ára z 11. storočia. Je to najstaršia 
latinsky zachovaná rukopisná pa-
miatka na Slovensku. Tento vzác-
ny liturgický poklad Nitrianskej 
kapituly (nazvaný aj kódex Juraja 
Pohronca) je písaný po latinsky 
na pergamene miniskulným pís-
mom karolínskym v  jednej ko-
lumme. Rozmery fólií sú 19x275 

mm. Dr. Markovič zistil, že tento 
evanjeliár v minulosti používali aj 
pri korunovaní kráľov a  tiež pri 
intronizovaní biskupov. Pre slo-
venskú históriu mal Dr. Marko-
vič zvlášť šťastnú ruku. 13. apríla 
1961 na novozámockom farskom 
kostole na povale v  hŕbe najroz-
ličnejších kníh a časopisov uvidel 
knihu s menom Anton Bernolák. 
Bola to Slowakische Gramatik. 
Táto cenná stará písomnosť ho 
inšpirovala vykonať podrobný 
a dokonalý prieskum celého nále-
ziska. Objavil Bernolákovu kniž-
nicu o  ktorej sa dovtedy nič ne-
vedelo. Našiel tu i  Bernolákovu 
intečnú knižku, slovenskú úrad-
nú listinu, slovenský koncept 
výsluchu Alžbety Poničovej napí-
saný A. Bernolákom. Objavil dve 
doteraz neznáme rukopisné diela 

A. Bernoláka: Novu bibliotheca 
theologica selcta a  Perceptiones 
de argronum cultu. Objavil veľa 
dielčich údajov o  Bernolákovom 
verejnom i  súkromnom živote. 
Koncom roku 1966 našiel štvor-
stranný list Tomáša Bošniaka 
z  roku 1605 písaný v  slovenči-
ne. Pre dnešných historikov je 
dôležitá jeho dizertačná práca 
Najstaršie dejiny Zoborského 
kláštora. V  roku 1960 napísal aj 
Dejiny kláštora Nitrianskej čeľa-
de neďaleko Šurian. Najznámejší 
a historicky cenný je cestopis po 
stopách Svätého Pavla. Ako šéf-
redaktor Katolíckych novín v ro-
koch 1968 – 1970 precestoval 
viaceré krajiny vrátane Palestíny 
a Egypta. Zomrel v Šuranoch kde 
je i pochovaný. 

  -archív redakcie-

Výstava fotografi í 
Mariána Mandúcha

Pred pár dňami sa v šurianskej 
Synagóge konala vernisáž výsta-
vy fotografi í známeho fotografa 
Mariána Mandúcha. Slávnostne 

ju otvoril riaditeľ múzea Miroslav 
Eliáš. Zúčastnili sa na nej členovia 
Klubu turistov v Šuranoch, priaz-
nivci umeleckej fotografi e a niek-
torí ďalší hostia, ako napríklad ria-
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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

Aj v obci Kolta uchovávajú 
cyrilometodské dedičstvo

Treba sa vrátiť ku koreňom a tradíciam

„Viera je dar, odovzdať môže-
me svedectvo viery, a to svedec-
tvo odovzdávame z generácie na 
generáciu. Treba sa vrátiť ku ko-
reňom, k tradíciám. Človek,  kto-
rý nepozná tradície je akoby vy-
korenený, akoby stratil korene.“ 

Vyzdvihol potrebu uchováva-
nia dedičstva otcov o. i. vo svätej 
kázni dp. Peter Patúc v  kostole 
v Kolte. K ľuďom, ktorí sa snažia 
uchovať cyrilometodské dedič-
stvo patria aj - Jozef Gál z Nitry, 
Jozef Kútny z Močenka, starosta 
Kolty Štefan Čomor, predsedo-
via Miestnych organizácií Mati-
ce slovenskej v Kolte - František 
Polakovič, a  v  Dolnom Ohaji 
Vojtech Porubský s  manželkou 
Betkou. A  napokon  všetci tí, 
ktorí sa zúčastňujú podobných 
podujatí. Kolta je deviata obec, 
ktorú J. Gál a  J. Kútny navštívili 
v  súvislosti s  výstavou poštovej 
dokumentácie (známok, pohľad-
níc, korešpondenčných lístkov). 

Do takéhoto programu vždy 
patrila sv. omša, výstava a sprie-
vodné slová. V  Kolte sa výstava 
konala po sv. omši v priestoroch 
kultúrneho domu. Ešte predtým 
sa však iniciátori vyjadrili, naj-
skôr Jozef Gál. V  koltianskom 
kostolíku sa vraj cítil veľmi dob-
re, lebo výstavba oltára – najmä 
4 antické stĺpy - mu pripomínala 
Solún a  Tessaloniky. Spome-
nul svoju cestu pri Bodensee, 
na ostrov Reichenau, kde sú tri 
kláštory – horný, stredný a  dol-
ný. V  jednom z  nich bol Me-
tod väznený. Nezabudol ani na 
Svätopluka, ktorý bol cisárom 
korešpondujúcim s  pápežom, 
a  ten ho oslovoval „môj jediný 
syn“. V období jeho panovania sa 
zasadzoval u  pápeža za oslobo-
denie Metoda. J. Gál vyzdvihol 
„sedmopočetníkov“ – sv. Cyrila 
a  Metoda a  ich piatich žiakov: 
Klimenta, Nauma, Sávu, An-
gelára a  Gorazda a  vymenoval 

ich najvýznamnejšie diela. Do-
zvedeli sme sa, že Slovanov je 
v  Európe asi 360 miliónov a  že 
krstné meno sv. Metoda je Mi-
chal. Predtým, ako všetkých prí-
tomných pozval do kultúrneho 
domu, zazneli výzvy, trochu pri-
pomínajúce slová Jána Pavla II.: 
„Nebojme sa! Buďme hrdí sami 
na seba! Buďme hrdí na tých ľudí, 
ktorí bojovali za nás!“  Ďalej od-
zneli tieto jeho slová: „Je tu ten 
účel vám to pripomenúť, dušu 
vám pohladiť.“ Aj prednášajúci J. 
Kútny po kresťanskom pozdrave 
začal s výzvami: „Buďme hrdí, že 
sme Slováci a buďme ešte viacej 
hrdí na to, že sme kresťania, že sa 
môžeme nazývať Božími deťmi!“ 
Spomenul počiatok putovania 
- december 2007 a  ich zámer – 
sprostredkúvať cyrilometodské 
dedičstvo. Uchovať dedičstvo si 
želal aj Ján Pavol II., ktorý nav-
štívil Slovensko trikrát. Jozef 
Kútny je hrdý na to, že pochádza 

z obce, kde sa narodil sv. Gorazd, 
kde je podľa neho pomenovaná 
aj lokalita – Gorazdovo. V záve-
re príhovoru sa vyjadril aj k jeho 
soche: „Pýtal som sa: Môže so-
cha hovoriť? Ale áno, keď do nej 
autor vdýchne svoju ideu! So 
sv. Gorazdom za Kristom!“ Po 
týchto vyčerpávajúcich pred-
náškach sa ešte k  téme vyjadril 
František Polakovič. Ako bývalý 
učiteľ slovenského jazyka, litera-
túry a  dejepisu sa nezaprel, keď 
pre noviny prezradil, že pôvod-
nú prednášku mal pripravenú 
na celú hodinu, ale po vypočutí 
si predchádzajúcich rečníkov ju 
skrátil. Uvádzame pár výňatkov 
z  jeho prednášky: „Už v  roku 
828 sme vysvätili v  Nitre kos-
tolík sv. Pribinu… My všade 
hovoríme o  tom, že sv. Metod 
sa volal Michal, resp. Manuel… 
Sv. Cyril a  Metod k  nám nepri-
niesli len náboženstvo, vieru, 
ale aj kultúru! Svetská kultúra sa 
totiž šírila z  kláštorov! Dôležitá 
je informácia, že sv. Gorazd bol 
z  Močenku, bol náš človek, bol 
to Slovák!“ Okrem iného citoval 
reč Sedmopočetníkov pred Me-
todovou smrťou, kedy sa ho pý-
tali na zvolenie nástupcu. Vybral 
si Gorazda, ako „pravoverného 
človeka“.     

 J. Slobodníková                                                
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Aktivity vedenia šurianskej
Základnej umeleckej školy

Základná umelecká škola 
(ZUŠ) Tibovora Sládkoviča v Šu-
ranoch, má okrem bohatej histó-
rie aj bohatú súčasnosť. Najmä 
čo sa týka aktivít jej pedagógov 
na jednotlivých umeleckých od-
deleniach i  samotných žiakov, 
respektíve absolventov školy. 
Zahŕňa v  sebe viacero samostat-
ných učebných odborov. Naprí-
klad v  rámci hudobného odbo-
ru  umožňuje škola vo svojom 
programe individuálne štúdium 
hry na hudobné nástroje: klavír, 
keyboard, spev, husle, gitara, bas-
gitara, kontrabas, zobcová fl auta, 
klarinet, trúbka, tuba, akordeón 
a  spev. V  rámci jednotlivých od-
delení, ako sú klavírne, hudobná 
náuka, husľové a  gitarové odde-
lenie, dychové a  spevácke odde-
lenie, ďalej výtvarný a  tanečný 
odbor, V  rámci jednotlivých 
umeleckých oddelení pôsobia 
skúsení vedúci, ako - Katarína 
Komáromyová –  klavír, Anastá-
zia Barošová – klavír, Lívia Sár-
köziová – klavír,  korepetícia, Pae-

dDr. Jana Páleníková, Jozef Döme 
– husle, gitara, kontrabas, Mgr. 
Marek Bartovič – gitara, Karol Ši-
munek – zobcová fl auta, klarinet, 
Štefan Buranský – trúbka, tuba, 
Katarína Pobočíková – spev, Mgr. 
Helena Farkasová – spev, Mgr. 
Anikó Krištofová, Monika, Lívia 
Sárköziová – korepetícia.

Základné štúdium I. stupňa 
trvá 8 rokov a  delí sa na primár-
ne (1. - 4. ročník) a  sekundárne 
vzdelávanie (5. - 8. ročník). Je 
zamerané na materiálno-tech-
nické experimentovanie a  tvorby 
formou plošných disciplín - kres-
ba, maľba, grafi ka s rozširujúcimi 
disciplínami  (fotografi a, kamera, 
PC grafi ka, textil, projekty via-
zané na plochu). Priestorové vy-
tváranie obsahuje – modelovanie 
a  rozširujúce disciplíny - kerami-
ka, tvorba  odevu, design , krajin-
ná tvorba. II. stupeň a  štúdium 
pre dospelých je zameraný na sa-
mostatnú tvorbu a ďalšiu profesij-
nú orientáciu. Umelecké výstupy 
žiakov spočívajú vo výstavnej 

a súťažnej činnosti, tvorbe plagá-
toch školských akcií a  bulletinu. 
Výtvarný odbor sa vyučuje od 5 
rokov veku dieťaťa ako prípravné 
štúdium, kde sa hravými výtvar-
nými činnosťami sprostredkuje 
poznávanie jednoduchých výra-
zových prostriedkov a  technic-
kých postupov. V rámci tanečné-
ho odboru sa vyučuje od 5 rokov 
v dvojročnom prípravnom štúdiu 
ako hudobno-pohybová výcho-
va . I. stupeň trvá 7 rokov a delí 
sa na primárne (1. - 4. ročník) 
a  sekundárne vzdelávanie (5. - 
7. ročník) s  predmetmi tanečná 
príprava, klasický tanec, ľudový 
tanec, moderný tanec, novodo-
bý a džezový tanec,  dejiny tanca 
a  tanečná prax. Žiaci pokračujú 
štvorročným II. stupňom s  po-
dobnými predmetmi. Hlavnou 
prezentáciou práce učiteľa so 
žiakmi sú záverečné tanečné vy-
stúpenia s pestrou choreografi ou 
a  rôzne podujatia  školy a  mesta 
ako i   otvorené hodiny pre rodi-
čov. Počas štúdia sa vyvíjajú indi-

viduálne schopnosti žiaka, fantá-
zia a tvorivosť, k čomu napomáha 
aj klavírna korepetícia pri vníma-
ní charakteru hudby. 

Počas celého školského roka 
2010/2011 sa žiaci školy zúčast-
ňujú na kultúrnych podujatiach 
v  Synagóge (hudobný program). 
September: Program na jarmoč-
né vystúpenie, Výstava ovocia 
a  zeleniny. Október: Návšteva 
hudobného predstavenia v  rám-
ci BHS, návšteva galérie. No-
vember: Výchovný koncert pre 
žiakov ZŠ SNP, Súťaž o  najzaují-
mavejšieho šarkana. December: 
Vianočný koncert v  RK kostole, 
Teoretická súťaž ,,Hnúšťanský 
akord“-okresné kolo, Tvorivé 
dielne. Január: Triedne besied-
ky spojené s  RZ, Výstava prác 
v  knižnici, Tanečno – hudobné 
popoludnie. Február: Návšteva 
divadelného predstavenia so žiak-
mi, Výchovný koncert pre žiakov 
ZŠ Lipová. Marec: Program ku 
Dňu učiteľov, Družobný koncert 
a  výstava prác ZUŠ Požitavia. 
Apríl: Tvorivé dielne, Tanečná 
súťaž, Účasť hudobného odboru. 
Máj: Koncert ku Dňu matiek, 
Absolventské skúšky, Návšteva 
galérie. Jún: Absolventský kon-
cert, Deň otvorených dverí, Zápis 
do ZUŠ. Tanečná akadémia.         

  (archív)                                                          

Strieborný na majstrovstvách 
sveta v Powerliftingu

Ondrej Döme je najúspešnejším reprezentantom nášho regiónu

V  záverečnom štvrťroku tohto 
roka sa v Trnave zišli zástupcovia 
najsilnejšieho športu na svete, 
skutoční umelci sily, aby silou ľud-
ských svalov pokorili gravitáciu.

Tejto náročnej súťaže sa zú-
častnilo takmer 330 pretekárov 
z  10 krajín sveta. V  jedenástich 
vekových kategóriách sa z  titulu 
majstra sveta mohlo tešiť 11 pre-
tekárov. Súťaž priniesla každému 
niečo: divákom napätie a športové 
drámy, pretekárom úspech, zlyha-
nie, triumf alebo sklamanie.

Powerlift eri sú ľudia, ktorí vo 
svojich precízne vytrénovaných 
telách ukrývajú neuveriteľnú fy-
zickú i duševnú silu, pripomínajú-
cu bojovníkov z dávnych čias. Jed-

na skvelá myšlienka hovorí, že nie 
je najdôležitejšie poraziť súpera, 
ale dobre bojovať. V tomto zmys-
le môžu víťazi i porazení pokojne 
spať, pretože bojovali výborne 
a čestne.

Na tejto svetovej súťaži Slo-
venskú republiku reprezentovali 
Dušan Piaček a  Ondrej Döme, 

ktorí vo svojej vekovej a  váho-
vej kategórii získali najcennejšie 
kovy: zlato a striebro.

Novozámocký silák Ondrej 
Döme nadviazal na svoje úspešné 
vystúpenia z  posledných rokov. 
V  roku 2008 získal titul majstra 
Európy a súčasne vytvoril dodnes 
platný európsky rekord. V tom is-
tom roku na Majstrovstvách sveta 
v Lauchhammeri v SRN  získal 2. 
miesto a v Mold Near Horn v Ra-
kúsku na medzinárodnom pohári 
1. miesto.

Veľmi úspešná súťažná sezóna 
bola aj v  roku 2009. Stal sa maj-
strom Slovenska v  tlaku na lavič-
ke aj v silovom trojboji a na Maj-
strovstvách sveta vo francúzskom 

Saint – Avolde sa umiestnil na 2. 
mieste.

Pre rok 2010 je majstrom Slo-
venska v silovom trojboji a v tlaku 
na lavičke mu patrí 2. miesto. Na 
vrcholnej svetovej súťaži v Trnave  
skvelým výkonom získal striebor-
nú medailu, keď v  drepe mal vý-
kon 150 kg, v tlaku na lavičke 140 
kg a  v  mŕtvom ťahu 165 kg. Cel-
kový výkon 455 kg hovorí zreteľne 
o jeho stabilnej výkonnosti.

Pravidelne sa zúčastňuje domá-
cich a medzinárodných súťaží, kde 
získava popredné umiestnenia. 
Čestnú reprezentáciu Slovenska 
a rodného mesta ocenil i primátor 
mesta Gejza Pischinger, ktorý mu 
v  roku 2008 udelil „Cenu primá-
tora“.

V tomto roku ho čaká ešte jed-
na náročná súťaž  v dňoch 26.11. – 
28.11.2010 – World Cup, svetový 
pohár v Eilenburgu, Nemecko.

Blahoželáme Ondrejovi Dö-
memu k dosiahnutým výsledkom 
a prajeme mu úspešné ukončenie 
súťažnej sezóny.              

   spracoval:  -kup-
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V tomto roku si pripomenuli 
okrúhle výročie

Vzácne dokumenty a prvé záznamy o farnosti v Radave

Vážení čitatelia! Dostal sa 
nám do redakcie zaujímavý 
dokument, ktorý nám poskytol  
súčasný starosta obce Radava 
Ing. Marián Chrenko. Vzhľa-
dom na jeho autenticitu, chro-
nologicky opísané skutočnosti 
a  záznamy, sme sa rozhodli 
priblížiť vám tento materiál na 
pokračovanie. Iste si aj vy, vo 
vašej obci, či meste spomeniete 
na určitú paralelu s  uverejne-
ným príspevkom. Ďakujeme 
za pochopenie a  tešíme sa na 
vašu ďalšiu priazeň aj zo stra-
ny ďalších miest a obcí z nášho 
regiónu, ktoré dajú aj takýmto 
spôsobom o sebe vedieť a zvidi-
teľniť tak svoju obec.

Prvé záznamy

Prvé záznamy o  jestvovaní 
farnosti v  Radave sa zachovali 
pri opise pápežských desiatkov 
v rokoch 1332 až 1337 (Ortvay, 
Magyarország helyrajzi főldlei-
rása a XIV. század elején, Buda-
pešť 1891, str. 29). Spomínaný 
záznam však neuvádza vznik far-
nosti, ale potvrdzuje jej existen-
ciu v  uvedených rokoch. Podľa 
toho sa môžeme domnievať, že 
farnosť v Radave jestvovala skôr, 
možno oveľa skôr. Niektorí au-
tori predpokladajú jej vznik na 
začiatku 14. storočia, ba možno 
už od konca 12. storočia.

K  histórii radavskej farnosti 
môžeme uviesť, že pápežskí ko-
lektori opisovali farnosti podľa 
jednotlivých biskupstiev a  pod-
ľa príslušných arcidiakonov, kto-
rí tam pôsobili. Radava patrila 
do arcibiskupstva v  Ostrihome 
a  bola súčasťou tekovského ar-
chidiakonátu, do ktorého pat-
rili aj obce Trávnica, Kňažice, 
Zlaté Moravce, Belek, Farná, 
Vozokany atď. Názov Kostolná 
Radava (1458) a  o  dvadsaťdva 
rokov neskôr Egyházas Rada-
va (1480), čo v  maďarčine tiež 
znamená Kostolná Radava, do-
kumentuje jestvovanie známe-
ho kostola, v  tej dobe zaiste aj 
farnosť. V  roku 1561 je farnosť 

Radava evidovaná medzi vizito-
vanými farnosťami tekovského 
archidiakonátu, kde je poznám-
ka, že nie je obsadená farárom. 
Tento údaj dokazuje, že aj v 16. 
storočí mala Radava samostatnú 
faru s  duchovným správcom. 
Z  toho vyplýva, že kresťanstvo 
má v  tejto lokalite hlboké, dáv-
ne a trvalé korene. Nie je to inak 
ani v súčasnosti. 

Žiaľ, nevieme, kde stál pôvod-
ný kostol a  fara. Môžeme iba 
predpokladať, že súčasný kostol 
Ducha  Svätého je postavený na 
základoch staršieho kostola sv. 
Petra a  že tie základy predsta-
vujú zvyšky pôvodného radav-
ského kostola. Keby sa vykonal 
systematický archeologický 
výskum kostola a  jeho blízke-
ho okolia, kde sa celé stáročia 
pochováva, možno by sme sa 
dočkali nejedného prekvapenia. 
Miesto umiestnenia fary, o  kto-
rej sme písali, je takisto nezná-
me. Neznámi sú z týchto čias aj 
duchovní  /okrem farára Andre-
ja z  roku 1332/, o ktorých však 
nepochybujeme, že tam museli 
pôsobiť.

Obyvatelia Radavy, ale aj širo-
kého okolia, vyznáva až na malé 
výnimky rímskokatolícku vieru. 
V  historických zdrojoch nere-
gistrujeme príklon k reformácii. 
Z  nekatolíckych vierovyznaní 
registrujeme v sčítacích hárkoch 
židovské náboženstvo, spora-
dicky evanjelikov augsburského 
vyznania a  príslušníkov grécko-
katolíckeho náboženstva.

Radava bola kedysi samo-
statnou farnosťou, čo dokazuje 
súpis pápežských vyberačov de-
siatkov z roku 1332. V tom čase 
výnos Andreja, farára-presbyte-
ra kostola (teda aj farnosti) sv. 
Petra apoštola, bol ohodnotený 
na 1 ½ marky, a  preto platil 10 
grošov pápežského desiatku 
(Registrum: Andreas sacerdos 
Sancta Petri de Vasuk ~ Raud-
ve). Potom sa listiny na dlhšie 
obdobie odmlčali, po tureckom 
pustošení radavská farnosť stra-
tila samostatnosť a stala sa fíliou 

Trávnice. Radavská farnosť bola 
opäť zriadená k 1. 1. 1978 – od-
vtedy má aj svoje matriky. Podľa 
zriaďovacieho dekrétu (origi-
nál je v  archíve Farského úradu 
v  Trávnici), bude spravovaná 
z  Trávnice a  tam budú uchová-
vané aj matriky farnosti Rada-
va, kým bude menovaný farár 
pre Radavu. Od 1. 3. 1990 bola 
z  nariadenia Arcibiskupského 
úradu v  Trnave farnosť Radava 
spravovaná z  Veľkých Loviec 
až do 30. 6. 2006. Keďže v  tom 
čase farnosť Radava ešte nemala 
vlastnú farskú budovu (tú zakú-
pili až v roku 1998 a potrebovala 
rekonštrukciu), matriky farnosti 
Radava boli uschované na fare 
vo Veľkých Lovciach. Dňa 1. 7. 
2006 menovali do farnosti Ra-
dava vlastného farára a  pri pre-
beraní farnosti boli jej matriky 
(spolu aj s  celým archívom far-
nosti) odovzdané farárovi a pre-
vezené do Radavy.

(pokračovanie v budúcom 
čísle...)

(seriál na pokračovanie)

Okrúhla 
imatrikulácia

Tento rok sme v Dome kultúry 
Palárikovo už piaty raz privítali pr-
váčikov na tradičnej imatrikulač-
nej slávnosti. O slávnosti môžeme 
hovoriť do slova a do písmena.

Deti z  prvého stupňa ZŠ Ka-
rola Strmeňa v  Palárikove sa na 
imatrikuláciu svojich najmladších 
spolužiakov vždy veľmi tešia a  to 
hneď z niekoľkých dôvodov. V pr-
vom rade sa nemusia v tento deň 
učiť a okrem toho je pre nich vždy 
pripravené množstvo rôznych sú-
ťažných hier a  zábavných situácií 
z nich vyplývajúcich.

Zabavili sa nielen deti, ale aj 
pani učiteľky, ktoré sa do súťaží 
aktívne zapájali.

Nechýbal ani slávnostný sľub 
prvákov, po ktorom boli všetci 
slávnostne pasovaní za riadnych 
žiakov školy, praskanie balónov 
naplnených múkou, odovzdáva-
nie školských pasov a  sladká od-
mena pre všetkých.

Veríme, že akcie takéhoto dru-
hu budeme môcť organizovať aj 
v budúcnosti a tak naďalej utužo-
vať dobré vzťahy a vzájomnú spo-
luprácu Domu kultúry a  Základ-
nej školy v Palárikove.

Galbavá Erika,
 Kodadová Eleonóra

referent kultúry

Gbelský motokros
Tradičné MX Medzinárodné 

majstrovstvá SR sa uskutočnili v 
Gbelciach, ako záverečné poduja-
tia motokrosárov v tejto sezóne. 
Trať má licenciu SMF a okrem 
profesionálnych pretekárov je 
dostupná aj ďalším záujemcom. 
Novovybudovaná trať sa nachá-
dza neďaleko obce, jej dĺžka je 
1950 metrov.trat je vynovená, v 
jej areály pribudli nové sedadlá 
a má asi 25m prudký zjazd. Zre-
konštruované je aj priľahlé depo, 
vchod hneď povedľa hlavnej cesty. 
Záujemci, pri využívaní trate však 
musia dodržiavať určité pravidlá. 
Medzi inými napríklad:

Je prísny zákaz jazdenia po oko-
litých lúkach, musí sa využívať iba 
na to určená trať. Nesmú sa vyha-
dzovať odpadky po okolí, ale iba 

na určené miesta. Pretekár, či mo-
torkár si musí svojho oceľového 
tátoša priniesť na vozíku, alebo v 
aute. Zakázaná je tiež jazda na mo-
torke v uliciach obce. Poplatok pre 
motocyklistu, ktorý nie je členom 
klubu je  pre nečlena motoklubu 
5 až 7eur podľa využívania dĺžky 
trate. 

Pred jazdou sa treba osobne 
presvedčiť o tom, či je trať v ten 
deň spôsobilá a bezpečná, pretože 
každý jazdí na vlastné riziko. Ne-
nahlásené využívanie trate sa tres-
tá pokutou 15-tymi eurami. Pri 
opakovanom porušení pravidiel 
sa záujemcovi zakazuje vstúpiť na 
trať počas celého roka. Trať má li-
cenciu SMF.

spracoval -koml-
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HUSIARKA 
Maličká som, húsky 

pasiem
mládencov sa bojím až 

sa trasiem.
Len to milá skús

kým nie si stará hus!

J.H.

Každý si chlipol

Na pumpe visí tabuľa s textom: „Voda nevhodná na pi-
tie!
Opilec idúc popri nej si zamrmle:
-Konečne, že na to prišli...

Istá dáma si vyberá v obchode s nábytkom skriňu:
-Nemáte prosím vás nejakú vyššiu?-pýta sa predavačka.
-To máte taký vysoký strop?
-Ale kdeže, suseda.

-Pýta sa sudca manželky, ktorá sa chce rozviesť.
-A aké máte dôvody?
-Ale, suseda mi vravela, že ho videla ležať na nejakej 
Liptovskej Mare.

Stal som sa kráľom. A - ako každému monarchovi – sa mi okrem tra-
dičného žezla a koruny dostalo množstvo veľkolepých pôct, zavŕšených 
pompéznou oslavou. Po všetkých týchto príjemných predohrách som 
začal vládnuť a po kráľovsky premýšľať.

Budem prvý ozaj spravodlivý vladár. V krajine zavediem dokonalý 
poriadok strážený železnými zákonmi. A ja potom budem už len akýsi 
údržbár, ktorý z času na čas naleje chladného oleja na pálčivé problémy 
svojich poddaných.

Takto ma kopla vladárska múza a po všetkých plodných úvahách som 
sa rozhodol konať. Prikázal som zvolať zhromaždenie ľudu a šľachty. 
Všetci, ako sa na kráľov príkaz patrí, zišli sa v určený deň sviatočne vy-
obliekaní.

„Ľud môj milený, budem budovať a zveľaďovať demokraciu,“ pre-
hovoril som po tom, čo som zožal nespočetné množstvo spontánnych 
ovácií.

Zhromaždenie zašumelo v bázlivom rozrušení a v skľučujúcej pred-
tuche niečoho falošného. Veľavýznamne som ukázal na veľký kotol pod 
tribúnou a pokračoval som vo vzletnej kráľovskej reči:

„Každý z vás so sebou priniesol za kalíšok vlastnej pravdy. Vylejte ju 
zo svojich sŕdc do kotla.“

Moji dobre vychovaní poddaní počúvli. Vylievali pravdu zo svojich 
sŕdc priamo do kotla. Naostatok aj moje srdce zo seba vydalo slzu krá-
ľovskej spravodlivosti. Keď obsah kotla dostal lákavú farbu a vypúšťal 
príjemnú vôňu, vyhlásil som:

„Čo sme si navarili, to si aj zjeme!“
Každý si chlipol z guláša. Pod tribúnou začali šomrať sklamaní de-

gustátori, ústa sa im krivili ako paragraf. Bezvýsledne v jedle hľadali 
čistú kvapku vlastnej spravodlivosti. Sedliaci koštovali  polievočku ze-
mianskej cti, ktorá im nebola po chuti a zemania hrachový vývar zru-
šenia nevoľníctva a zemianskych výsad. Stredná šľachta ťažko prehĺtala 
chutné mäsko moci vyššej šľachty a vyššia šľachta žrala s nevôľou drzý 
karierizmus nižších vrstiev. A napokon, čo bolo najzávažnejšie, chuť ne-
zlepšil ani lahodný extrakt pravdy samotného kráľa.

„Načo nám je panovník, ktorý nás riadne nenakŕmi?“ ozývali sa výkri-
ky sprvu ojedinelé, ale hlas ľudu napokon stále mocnel.

Našťastie som sa včas spamätal, inak by moja vláda bola vyšla  navni-
voč. V pravú chvíľu som prikázal vyliať zvyšok, ktorý ostal v kotle,  do 
stoky a pripraviť pre svoj ľud hostinu, uvarenú v kráľovskej kuchyni. Dal 
som ju uvariť  tak, aby aspoň mne a mojim ministrom chutilo!  

Ján Heinrich      

HAJUŠKY
Haja haja hajušky
išli páni na hrušky
teraz majú všetci  

strach
že ich chytia na hruš-

kách.

J.H.

• Najnebezpečnejší sú tí, ktorí sa do dejín 
zapisujú tromi krížikmi.

• Blázni a deti hovoria pravdu. Deti z  toho 
napokon vyrastú.

• Najnovšia reality show: Vyholení.
         J. Žilinský

Ľ. Kotrha

M. Kamenský
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Šumenie pňov
Starký stál smutne na okraji rúbaniska, z oka mu vypadla slza, díval sa 

a niečo si mrmlal, nezrozumiteľne, sám pre seba. Išiel som okolo, pne na 
mňa tiež nepôsobili práve príjemným dojmom, chápavo som pristúpil 
k dedkovi a ten sa hneď rozvravel, chcel uľahčiť svojej duši.

     „Aký to bol krásny les, kým ho nevyrúbali. Ako nádherne šumel. 
Jeho šum ma prebúdzal každé ráno a ja som sem chodil, vetvy ihlična-
tých stromov nádherne voňali, miazga mi prenikala do nozdier a ja som 
cítil upokojujúci a blahodarný dotyk prírody,“ vzdychol.

     Chápavo som načúval jeho ponosám.
     „Veru tak, už teraz nešumí. Majiteľ ho zdevastoval a zamenil jeho 

krásu za šušťanie valutových bankoviek, peňazí rafi novane skrytých 
v zahraničných bankách.“

     „A toť,“ pokračoval,“ bol štátny majetok, dobytok a plné sýpky obi-
lia, lúky neďaleko sa zelenali sviežosťou a pravidelne kosili, bolo práce 
nadostač pre všetkých chlapov aj ženy v dedine.“

   „Hm,“ odpovedal som, „bezohľadný privatizér dal pobiť statok, 
v maštaliach už veselo nebučia kravky a nekrochkajú prasiatka, majiteľ 
už dávno odišiel a teraz v prepychových hoteloch  v zahraničí si užíva, 
nepočuje šumieť les, kikiríkať kohútov a štebotať vtáčiky,  svoje fi nancie 
investuje do momentov chvíľkových rozptýlení v hluku pochybných ba-
rových zábav. Stačilo v pravú chvíľu „zašumieť“ bankovkami a vložiť ich 
do správneho vrecka.“

     „A tam bola fabrika,“ ukazuje starec na komín, „už poriadne dlho 
sa z neho nedymilo.“

     „A ani nebude,“ povzdychol som si aj ja. „Bol to slovenský „tunelár“ 
bez vzťahu k továrni a ľuďom, ktorí v nej každodenne odovzdávali prácu. 
Na Slovensku sa dymí už asi iba v kluboch miliardárov z dlhých havan-
ských cigár, ktorí sa ako praví bezohľadní lobisti uzavreli do svojej ulity 
a  snažia sa prehlušiť hlas svojho svedomia, ak vôbec nejaké svedomie 
majú.“

     Otočil som sa a rezignovane som odišiel. Dedko si zapálil fajku, baf-
ká si a opäť si predstavuje svoju horičku, jej svieži dych, bučanie kraviek 
a krochkanie prasiatok, dymiaci  komín, stále si hundre to isté, nechce 
sa mu veriť, že vážení poslanci a ministri za niekoľko rokov zbúrali jeho 
celoživotnú existenciu.                                                                      Ján Žilinský

-Dušan, vieš aký rozdiel je medzi manželkou a revolú-
ciou v roku 1989?
-Nie. 
-Obe boli najskôr nežné.

Otec dohovára synovi:
-Janko, v škole nesmieš klamať.  Škola to nie je parla-
ment...

-Anča, počula si o tom, že Slovensko sa má premenovať 
na MAROKO.
-Nie, a to už prečo?
-Nuž, v skratke to znamená, že nám vládnu MAďari, 
RÓmovia a KOmunisti.
                                                                                               
-Karol, počul si, že Miklóš dostáva čoraz viac príležitostí 
v médiách?
-Áno. A nevieš prečo? 
-Pretože, aby ľuďom stihol pred voľbami porozprávať 
rozprávky o lepšej budúcnosti.
                                                                               
Hovorí na mítingu politik politikovi:
-Ivan, len vrav smelo voličom čo máš na jazyku! Veď nie 
sme ešte stále na Slovensku takí chudobní, aby sme im 
nemohli toho čo najviac nasľubovať!...

-Kto je ten človek, čo hľadí stále akoby do prázdna? 
-Minister fi nancií..

• Keď šľak netrafí, ide ho od jedu poraziť.
• Zlyhávajú nám životne dôležité orgány – 

štátnej správy.
                                             J. Heno

M. Kamenský

Ľ. Kotrha
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Hovorí seusedka susedke:
-Objavila som nový druh choroby, fóbie - kastrofóbia.
-A to je už čo?
-Strach z  prázdnych kastrólov.

Lekár sa pýta pacienta:
-A pomohol vám ten liek, ktorý som vám včera predpí-
sal?
-A ako, pán doktor. Strýko ho omylom užil a ja som zo-
stal jediný dedič.

Mladík volá na políciu:
-Zrazil som dve sliepky, čo mám robiť?
-Odložte ich na krajnicu, aby neprekážali iným vodi-
čom.
-Dobre, ale čo s tými ich dvomi motorkami ?!

Manžel hovorí manželke:
Mohla by si sa konečne naučiť variť, aby sme mohli pre-
pustiť kuchárku.
 Ona na to:
-A ty by si sa mal naučiť milovať, aby sme mohli dať vý-
poveď šoférovi.

 V autoopravovni sa mechanik pýta vodiča:
-A ako ste mohli s oboma pneumatikami prejsť po tej 
sklenenej fľaši. To ste ju nezbadali?
-Ako som mohol? Ten chlapík, čo som ho zrazil, ju mal 
v taške.

-Obžalovaný, prečo ste prišli na súd so sekerou?
-Pán sudca, veď ste mi do predvolánky napísali, že obha-
jobu si musím zabezpečiť sám.

Zamilovaný pár sa prechádza po lese, keď on vraví jej:
-Drahá, nemyslíš, že prvá láska má v sebe osobitné čaro.
-Súhlasím. Ale som rada, že som aj teba spoznala...

Do kupé vlaku si prisadne černoch. Babička sediaca po-
vedľa sa zrazu prebudí a vraví:
-Preboha, to sme už v tuneli?!

-To je hrozné, - sťažuje sa priateľ priateľovi:
 -Moja manželka mi nechce nikdy dať za pravdu.
-To ťa trápi? Tak skús či ti nedá za peniaze! 

Pravý...
Pravý právnik ten sa v 
práve vyzná. Hoc´má 

obe ruky  ľavé,
celkom dobre sa mu 

darí : prázdno nemá – 
v pudelári ...

Vírus ...
Občan sa rád pobaví,

má však hneď aj obavy.
Mnohí otázku si kladú,
či ten  MOR neschváti 
všetky sliepky ,  ba aj 

sufr ažetky
z našich strán, či snáď 

aj vládu??

Odluka  Viery
Je to heslo priamo svä-

té, čo nám ona ponúka:
Keď viac zdravia, šťas-
tia chcete, nuž: Cirkev-  

Štát : odluka !
Voliča to heslo zobudí

a odlúči : Vieru od 
ľudí...

Modlitba
Dajže Bože dajže stra-

tu
nech nemusím platiť 

štátu
nech mi pokoj na duši
zdaňovaním neruší.

J. H.

ČRIEPKY
• Nápis na hrobe zbohatlíka: Nech ti je zem slovenská lacná!
• Asi vyplácali sociálne dávky. Krčmy sú plné národných budi-

teľov.
• Návrh na racionalizáciu základných škôl: V lete škola v príro-

de, v zime uholné prázdniny.
• Stratila zábrany a teraz čaká na poctivého nálezcu.
• Mám šťastie na ženy. Všetky sa mi páčia. 
• Vernosť je robiť cnosť z nedostatku príležitostí.

                                              -heno-

Ako sa postaviť 
na nohy

Pred pár rokmi som začal podnikať. Ilúzie o rýchlom zbohatnutí ma 
pobalamutili. Ale čoskoro som zistil, že to nie je med lízať. Splácať pô-
žičku, starať sa o výplaty pre zamestnancov, dane, odvody, poistky, pri-
znania ...    

V bezsenných nociach ma prenasledovali mory. Neuhradené faktúry, 
konto ide do mínusu. O zisku ani nechyrovať.   

Vtedy ma osvietila spásonosná myšlienka. Vyhlásil som bankrot.   
Netrvalo dlho a založil som Neziskovú organizáciu.
A peniažky sa mi len tak sypú...  

                                                                       J. Žilinský

Ľ. Kotrha
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Ádám és Éva beszélget:
- Ádám mondd, csak engem szeretsz?
- Miért, kit szeressek?!

A gyorsan kérdező
ember találkozik a szűkszavú kislánnyal:
- Hogyhívnakhovamészmivanakosaradban?
- ESZTERGOMBA.

...csillagpor...
A  sétány lámpásainak halovány fényében, apró rovarok röpdöstek, 

s a járda szárazon, és 
gránitszürkén tűrte lépteim zaját. Lassan ballagtam hazafelé, nehogy 

felverjem az éjszaka csendjét. Párducfekete volt az égbolt, és végtelen. 
De nem volt egyedül, mert a csillagok úgy körbe ragyogták, mintha so-
sem fogyna el ezüstös fényük. Pedig nem tündökölhetnek örökké, csak 
addig, amíg le nem jár az idejük. 

Valamikor azt mesélte Nagyapám, hogy nekem is van egy csillagom, 
ami mindaddig ott  fog csillogni az égen, amíg csak élek,... mert éppen 
annyi csillag van odafenn, ahány ember él a földön. Vajon mi igaz a me-
sékből?... még ma sem tudom,... de azt igen, hogy imádom a csillagokat. 
Alkotnak képeket,... utakat,... ködöket, és úgy veszik körbe a vén Holdat, 
mint a kiscsirkék a tyúkanyót. Mégis, amikor egy csillagnak elfárad a fé-
nye, akkor lassan elhalványodik,... aztán pillanatok alatt  földre hull, s egy 
csukaszürke sugárutat húz maga mögött , telis-tele muszlin, és organza 
színű csillámokkal. Útközben pedig csillagporral hinti be mindazt,... ami 
az útjába került. 

Amikor magányosak vagyunk, éppen olyanok vagyunk mint a  csil-
lagok, mert bizony hiába vannak sokan,... egymást sohasem érhetik el. 
Néha közelebb mennek egymáshoz, aztán eltávolodnak, de sosem tud-
nak kezet fogni. Neked is van csillagod, és nekem is van,... mégis fény-
évnyire vagyunk egymástól. Időnként megjelenünk egymás életében,... 
viszont nem áruljuk el honnan jött ünk,... és hová megyünk. Ha majd 
megtalálod egyszer a saját csillagodat, akkor bizonyára az enyémet is lát-
ni fogod. Tudod!... ott !... azt a picinyke, huncut csillagot! Ha mégsem 
látnád?... akkor mindet szeretni fogod, amíg csak élsz.

S ha egyszer mégis azt vennéd észre, hogy csillagporos lett  a ruhád, 
akkor majd tudd!... tőlem kaptad a csillogást!... és én nagyon szívesen 
adtam. Addig is ragyogj bátran ! 

"Éjszaka majd fölnézel a  csillagokra. Az enyém sokkal kisebb, sem-
hogy megmutathatnám, hol van. De jobb is így. Számodra az én csilla-
gom egy lesz valamerre a többi csillag közt. Így aztán minden csillagot 
szívesen nézel majd... Mind a barátod lesz."

Antoine de Saint-Exupéry

Az öregedés első jelei
1. Külön alszol a fogaidtól.
2. Megpróbálod kihúzni a redőket a zoknidból, amikor rájössz, hogy 

nincs is
rajtad zokni.
3. A reggelinél zizegő, recsegő hangokat hallasz, pedig nem is kukorica-

pelyhet eszel.
4. Ha reggel felébredsz, pont úgy nézel ki, mint a fényképed a jogosítvá-

nyodban.
5. Csak a második próbálkozásra tudsz kikelni a fotelból.
6. A "kimaradok éjszakára" számodra azt jelenti, hogy a kertben alszol.
7. A "boldog órák" szunyókálással telnek.
8. Nyaralni mész, de előbb fáradsz el, minthogy a pénzed elfogyna.
9. A gyerekednek olyat mondasz, amit az anyád mondott  neked, és amit 

mindig utáltál.
10. A születésnapodtól nem azt várod, hogy a korodra emlékeztessen.
11. Amikor lezuhansz a járdaszegélyről, mielőtt  felkelnél, megbizonyo-

sodsz
arról, hogy az út ott  van-e.
12. A súlyemelésről alkotott  elképzelésed a "felállás a székből".
13. Jóval hosszabb idő alatt  pihened ki magad, mint amennyi idő alatt  

elfáradtál.
14. Emlékezeted rövidül, panaszaid hosszabbodnak.
15. A noteszedben a legtöbb név úgy kezdődik, hogy "Dr".
16. Csak ülsz a hintaszékben, de nem tudod beindítani.
17. A gyógyszerész a legújabb barátod.
18. Akkor nevezed magad szerencsésnek, ha megtalálod a kocsit a par-

kolóban.
19. Kétszer annyi ideig tart, hogy feleannyit láss.
20. Minden fáj, ami meg nem, az viszont nem működik.
21. Két órán át keresed a szemüvegedet, miközben a fejeden van.
22. Belemélyíted a fogaidat a húsba, és azok ott  maradnak.
23. Már feladtad az összes rossz szokásodat, és még mindig semmi sem 

lett  jobb.
24. Türelmesebb lett él, de ez tulajdonképpen csak fásultság.
25. Végre összeszeded a gondolataidat, de akkor meg a tested esik szét.

• A  lassan folydogáló víz a mulandóság me-
lankolikus érzését keltett e fel a lélekben. Minden 
elmúlik, (...) elmúlik nyomtalanul. Az emberek 
olyanok, mint a  vízcseppek ebben a  folyóban, 
s oly közel egymáshoz s mégis oly távol egymás-
tól, névtelenül folynak-folydogálnak a mulandó-
ság óceánjába. Ha minden oly rövid ideig tart 
és oly keveset ér, mi értelme van annak, hogy az 
emberek oly túlzott  fontosságot tulajdonítanak 
a  mindennapi élet dolgainak, s  oly boldogtala-
nokká teszik magukat és egymást?

  William Somerset Maugham
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Bombanő
- Ki az abszolút bombanő?

- ???
- Aki ha bemegy az élés-
kamrába, a kolbászok 

felállnak. 

Abszolút udvarias 
- Ki az abszolút udvarias?

- ???
- A buszvezető, amelyik 

átadja az ülőhelyét. 

Abszolút bátor
- Ki az abszolút bátor?
- Aki tök részegen, éjjel 

4-kor hazaérve a kezében 
seprűt tartó, tomboló fele-

ségét megpillantva azt meri 
kérdezni, hogy:

- Takarítani fogsz, vagy 
csak elrepülsz valahová?

Peches
- Ki az abszolút peches?

- ???
- Aki magába roskad és 

mellé esik.

Abszolút
szárazság

- Mikor van abszolút szá-
razság?

- ???
- Amikor a fák rohangál-

nak a kutyák után.

Pályaudvari
beszélgetés:

- A feleségedet várod?
- Nem várom... jön.

Betűz
- Napos időben ülsz az ab-
laknál, és azt hallod, hogy 

"á, bé, cé, dé...". Mi az?
- ???

- Betűz a Nap!

Modern közmondások 

• Ép hardverben ép szoft ver.
• Ritka, mint a fehér kóla. 
• Kétszer küldi el az e-mailt, aki gyorsan küldi el az e-mailt.
• Jobb ma egy notebook, mint holnap egy szerver.
• Ravasz, mint a sakkautomata.
• A szomszéd gépe mindig gyorsabb.
• Szövegszerkesztõbõl nem lesz vírusölõ.
• Ki mint installál, úgy szörfözik.
• Vág az esze, mint az intelligens mosópornak.
• Mutasd a hátt érképed, megmondom, ki vagy!
• Sok könyvtár közt elvész a fi le.

Utolsó levele felségéhez
Maros-Vásárhely, júl. 29. 1849. 

Kedves édes Juliskám, 
e szempillantásban értem ide vissza hat napi szakadatlan utazás után. Fáradt vagyok; kezem ugy reszket, 

alig bírom a tollat. Megkaptad-e előbbeni két levelemet? egyiket innen, a másikat Kézdi-Vásárhelyről írtam. 
Elmondom röviden utamat. Itt  hallott uk, hogy Bem egy csapatt al Moldvába ment. Utána rugaszkodtunk Ud-
varhely, Csikszereda, Kézdi-Vásárhely, Bereck felé; ott  találkoztam vele, már visszajött  Moldvából, hova lázitó 
proklamációkat vitt  be s  ráadásul kegyetlenül megdöngetett  négyezer oroszt egy zászlóaljjal. Berecken jön 
hozzá a tudósítás, hogy Szász-Régennél megverték a mieinket, s ezek borzasztóan szétfutott ak, vágtatott  tehát 
ide a bajt helyrehozni Kézdi-Vásárhelyen, Sepsi-Szentgyörgyön, az Erdő-vidéken, Udvarhelyen keresztül; én 
vele. Rohantunk szinte megállás nélkül. Iszonyú út volt. Most vagy két napig itt  leszünk, mig a sereget egy 
kissé rendbe szedi, aztán mit teszünk? ő tudja. Előbbeni levelemben írtam, hogy Csik-Szeredának és Kézdi-
Vásárhelynek gyönyörű vidéke van; Sepsi-Szentgyörgyé talán még szebb, a  város is jobban tetszik. Majd 
körülményesebben megvizsgáljuk, ha együtt  utazzuk be Háromszéket, mint a  fészket rakni akaró fecskék. 
Bemmel Berecken találkoztam; megálltam hintaja mellett , s köszöntem neki, ő odapillant, megismer, elkiáltja 
magát, és kinyujtja felém karjait, én fölugrom, nyakába borultam, s összeöleltük és csókoltuk egymást, "mon 
fi ls, mon fi ls, mon fi ls!" szólt az öreg sírva. A körülálló népség azt kérdezte Egresi Gábortól, hogy "fi a ez a ge-
nerálisnak?" Most még sokkal nyájasabb, szívesebb, atyaibb irántam, mint eddig, pedig eddig is az volt. Ma 
azt mondta a másik segédtisztnek: "Melden Sie dem Kriegsministerium, aber geben Sie Acht, melden Sie das 
wörtlich: Mein Adjutant der Major Petőfi , welcher abgedankt hat wegen der schändlichen Behandlung des 
General Klapka, ist wieder in Dienst getreten." Szinte ma az utban mondta, hogy neked itt  Maros-Vásárhelyt 
csináljunk szállást, s ide hozzalak. Nekem is ez a fő vágyam, de mig erősebb lábra nem állunk a szomszédban 
levő oroszok irányában, addig ezt tenni nem merem. Csak két mérföldnyire vannak innen, s az idevalók a na-
pokban is szétfutott ak, mint a csirkék. De mihelyt némileg biztos lesz e hely, az lesz első dolgom, meg lehetsz 
felőle győződve. Hogyan vagytok, kedves édes imádott  lelkeim? ha én hallhatnék valamit felőletek! ha lehet, 
ha valahogy szerét ejtheted, írj, ha csak egy szócskát is, édes angyalom. Én nem mulasztom el az arra menő 
alkalmakat. Szopik-e még a fi am? válasszátok el minél elébb, s tanítsd beszélni, hogy meglepjen. Csókolom 
a lelketeket és szíveteket miljomszor számtalanszor!

imádó férjed 
Sándor  

A szőke, a barna és a fe-
kete nagyon fél, mert le 
kell ugraniuk a  repülő-
gépből, mert hamarosan 
felrobban. Arra megy 
a jótündér:

- Hát, lányok, mivel 
ilyen tragikus halált hal-
nátok, ezért lehet egy kí-
vánságotok. Te fekete mit 
kívánsz?

- Azt, hogy legyek sas!
Sas lett , elrepült.
- Te barna?
- Én azt, hogy legyek só-

lyom!
Sólyom lett , és elrepült.
- Te szőke?
- Hát... Én nem is tu-

dom...
Már csak pár méter van 

hátra. 
- Hát, én legyek ping-

vin... mert az olyan ara-
nyos!

- Mikor van a szőke nő-
nek 2 agysejtje?

- ?
- Amikor terhes.
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Igeragozás magyar módra
• Én tanulok, te tanulsz, ő lóg,
• Én vizsgázom, te vizsgázol, ő nem buktatható,
• Én dolgozom, te dolgozol, ő hátrányos,
• Én spórolok, te spórolsz, ő segélyt kér,
• Én építek, te építesz, ő igényel (és kap is),
• Én gyereket szülök, te gyereket nemzel (annyit, amennyit el tudunk tartani), 

ő világrapotyogtatja tucatjával, és eltartatja velünk,
• Én nevelem a gyerekemet, te neveled a gyerekedet, ő megveri a gyerekeinket,
• Én megvásárolom, te megvásárolod, ő elrabolja,
• Én kertészkedem, te kertészkedsz, ő ellopja,
• Én állatot tenyésztek, te állatot tenyésztesz, ő elhajtja,
• Én továbbképzem magam, Te továbbképzed magad, ő hülye maradhat,
• Én adót fi zetek, te adót fi zetsz, ő visszaigényel,
• Én nyugdíjjárulékot fi zetek, te nyugdíjjárulékot fi zetsz, ő méltányossági nyugdíjat 

kap
• Én korán meghalok, Te korán meghalsz, ő a társadalom áldozata, ha korán meg-

hal,
• Az én hamvaimat szétszórják, a Te hamvaidat, kicsi betonfalba falazzák, ő családi 

márványozott , aranyozott , étellel, itallal pénzzel, arannyal megrakott  kriptában 
tér örök nyugalomra!

A Biblia roma nevű fordítása
(részlet)
...dzsávéltak á zénészek messze 
fõdre vezett e õket á Lákodálmás 
Orsós Mózes. Áztá elértek nágy 
fojóhoz, háde dikmá' nem vót híd, 
sé pálló, még egy kis deszká sé. Há 
rodáztak ám mer sé nem tudnák 
úszni, sé nem ákárnák fürödni, á 
hegedű meg nem ályá á vízet. Há 
fogták magukát oszt mongyá ne-

kik á Lákodálmás Orsós Mózes, 
eháteni, sutt y oszt odálegyíntet á 
vizre. Dikmá há' kett évát á viz, á sok 
zenész még romá átháladt, száráz 
lábbál kelték át á nágy fojón, ázótá 
sé vót ijent csodá ... vót egy csá-
vó dikmá' á Féhérember fõgyén, 
hítt ák őtet Lákátos Sámsonnák. 
Jáj, nágy hoszú hájá vót neki, áztát 

montá neki az ászonyá "Háde 
dikmá' Láksi áveljunk mán be 
áz ágybá" - dikhel. Há ugrot ám 
á csóká á kisgádzsórá és ráztá 
á csóveszt, delláztá á mácát, de 
nem tudtá, hogy á sápádtárcúák 
megbábonázták á luvnyát, áki 
míg fárádtán feküdt lévágtá neki 
7 öles hájászálát é. Á csorró még - 

Devlá! - anyirá meggyengűt, hogy 
még á bérétvát sé tudtá előkapní, 
amikó á sok fehír pátkán kájákrá 
mént vele. Vót ám nágy ünneplés 
á fehírek közöt, de áztá megnõtt 
á hájá és rájuk hágot ... vót nágy 
víz, ávelt lé á hegyekbül! De 
ákko' Kolompár Noé drábákolt
 á     fehírektül nágy hájót, mer vót péze
á szinesfémhulladék árusításábú. 
Há' megpákoltá á hájót á sok 
kis pulyává, rokonává, oszt 
úgy vészelték át á nágy vízet.

• Nem bírom el-
hinni, hogy vannak 
szenvedélyek, melyek 
egy életen át füstölög-
nek a lélekben, fojtott  
lánggal és füstt el, mint 
azok az alvilági égések, 
mint a bányatűz... Le-
het, hogy van ez is; de 
én azt hiszem, az élet 
kioltja az ilyen tüzeket. 
Talán erősebb egy-egy 
szenvedély, mint az 
élet, az értelem, az idő. 
Mindent megperzsel, 
mindent eléget?

  Márai Sándor

A rendőr megállít egy 
részeget. Mielőtt  bármit is 
szólhatna, a részeg meg-
szólal:

- Hülye rendőr!
Mire a rendőr:
- Hülye maga, hiszen 

teljesen részeg.
- Igen, de én holnapra 

kijózanodom.

Két barátnő beszélget:
- Tudod, mi van a férjed 

és én között em?
- Nem!
- Tulajdonképpen már 

csak te!

- Hogy öli meg a szőke 
nő a galambot?

- ?
- Kidobja a tizedikről.
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CHÝRNIK
Irodalmi melléklet

december 2010

„Nemszeretem” karácsony
Munkatársunk ezútt al a  szokásostól eltérő szemszögből közelített e 

meg a témát.

Bár nagyon fontosnak tartom egy család életében az ünnepeket, köz-
tük a karácsonyt, mégsem jelenthetem ki, hogy számomra ez az ünnep 
mindig a meghitt séget, a szeretetet és melegséget jelentett e -- abban az 
értelemben, ahogy azt én képzeltem. 

A gyerekkori karácsonyokból többnyire arra emlékszem, hogy édes-
anyám az egész házat kitakarított a, ablakot pucolt a mínusz fokokban, 
több fogást is készített  (főleg, amikor még a keresztanyámék is látogat-
tak bennünket), és szenteste hullafáradtan dőlt az ágyba. Sem kedve, 
sem ideje nem maradt beszélgetni, játszani, dédelgetni bennünket. Nem 
hibáztatom érte, abban a  kis faluban, ahol él, szinte kötelező ilyenkor 
a „sikálás”. 

Ráadásul egy olyan ember mellett , mint édesapám volt, nehéz lett  vol-
na másképp. Ő nem igazán volt híres a pedantériáról és nem is igazán 
értékelte a szép, tiszta lakást. Sajnos sokszor tönkre is tett e anyu mun-
káját. Ráadásul (Isten nyugosztalja szegényt!) az ő alkoholizmusa miatt  
sokszor torkollott  a szeretet ünnepe veszekedésbe.

Vajon hány családnál zajlik ez ma is így? A nő készül, pörög, ajándékot 
vesz, csomagol, képeslapokat küld, a férfi  pedig jó esetben megköszöni 
az ünnepi ételt. Rossz esetben…? Ez a gondolatsor is megérne egy kü-
lön cikket, de igazából a „nemszeretem karácsony”-t készültem megírni, 
így maradok a témánál. 

Az iskolás, középiskolás évek alatt  a december hónap a közelgő félév 
miatt  szinte mindig a témazárókról szólt, szünetet csak épp csak kará-
csony előtt  1-2 nappal kaptunk. Addigra a sok izgulástól (pedig igazán 
jó tanuló voltam) már nem maradt energiám készülni a nagy napra. 

Volt viszont egy viszonylag szép időszak, amikor a  nővérem gyer-
mekei kicsik voltak, és valahogy úgy alakult, hogy én ültem le velük 
karácsonyfadíszeket, adventi koszorút készíteni. Ilyenkor – készülődés 
közben -- sikerült ráhangolódni az ünnepre. Az is jó volt, hogy egy-egy 
elejtett  szóból ki tudtam következtetni családtagjaim ajándék iránti vá-
gyát, így aztán a kicsomagolás utáni boldog arckifejezések sokat jelen-
tett ek nekem. 

Aztán nem szeretem azt sem, hogy karácsony táján szinte kötelező-
en megjelenik egy vagy több „szeretetlemez” ilyen-olyan előadóktól. 
Ezen persze lehetnek nagyon szép dalok, de bennem valahogy mégis 
bujkál a kérdés, hogy az év többi napja hogyan telik azoknál, akik ilyen-
tájt olyan nagyon szeretnek szeretni. A gesztus persze dicséretre méltó, 
de azt tartanám igazán jónak, ha egész évben normálisan viszonyulnánk 
egymáshoz. 

A gyermekeim még kicsik, nem igazán értik a dolog lényegét, de le-
het, hogy a  fi ammal készítünk majd díszeket. A  rohanás és a  vásárlási 
láz közepett e (a  boltokban már november eleje óta látni a  karácsonyi 
dekorációkat) ez kifejezett en jót tesz nekünk. Kizárjuk a  külvilágot, 
a rohanást és a vásárlási kényszert (nem beszélve arról, hogy nem is en-
gedhetjük meg magunknak a „toronyórát lánccal” költekezést). Amúgy 
is minden idegszálam tiltakozik a vásárlási őrület ellen. Természetesen 
szeretek ajándékozni, és jól esik kapni is. De nem gondolom, hogy az 
a jó ajándék, ami drága, és az sem, hogy az ünnep előtt i időszakot rohan-
gálással kell tölteni. 

Eddig minden évben úgy alakult, hogy karácsony egyik napját anyum-
nál töltött ük, lehetőleg akkor, amikor a nővéremék is nála ünnepeltek. 
Így aztán együtt  karácsonyoztunk. 

Mióta „saját” családom van, a Szenteste tabu, olyankor nem jön hoz-
zánk vendég. Az is megfordult a  fejemben, hogy idén „bezárkózunk” 
és a másik két napon nem megyünk sehova, nem hívunk senkit. Ebből 
viszont kisebb családi botrány kerekedne, meg aztán amúgy is ritkán ta-
lálkozunk a  szerett einkkel. Ezért úgy határoztunk, hogy idén az egyik 
napon meghívjuk édesanyámat és a  testvéreméket, a  másikon pedig 
a párom szüleit. Igaz, ez nekünk jelenti most a készülődés, sütés-főzés 
„terhét”, de remélhetőleg megoldjuk úgy, hogy még maradjon energia 
beszélgetni, játszani is (igaz, lehet, hogy a lakás nem fog csillogni-villog-
ni, csak a fenyőfa). 

Gondolom, rajtam is múlik, hogy nálunk hogyan alakul az ünnep 
most, és az évek során. Szeretném a gyermekeim miatt  (és saját magam 
miatt  is!) olyan békéssé és meghitt é alakítani, hogy majd mindenki szí-
vesen emlékezzen rá harminc év múlva is, és szeressenek nálunk kará-
csonyozni a gyerekek/unokák. 

Boldog, békés, szeretett eljes ünnepet kívánok mindenkinek!

Vég Erzsébet
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Részegség…

Nagyon jó kis házibuliban 
voltam a  barátaimmal. Renge-
teg ember összegyűlt, és nagyon 
jó hangulat kerekedett. Én kis 
hülye a  buli végére irtózatosan 
berúgtam és ülve, aludtam az 
asztalra borulva. (a  történetet 
másnap a  cimboráim mesélték) 
Valami zsemle vagy kenyér ma-
radék maradt az asztalon ami na-

gyon nyomta és szurkálta az ar-
com. Többször feleszméltem, de 
nem igazán találtam meg a meg-
felelő pozíciót. Egyszer csak 
megrökönyödve látták a  többi-
ek, (ekkor már csak beszélgettek 
a résztvevők) hogy szépen lassan 
össze söpörgettem a tenyerembe 
az asztalon levő morzsákat, oda-
billegek a TV elé és a Duna TV 
adás utáni képernyőkímélőjével 
(akvárium, halak úszkálása) me-
getetem a  morzsákat. Magyarul 
beszórtam a  maradékot akvá-
riumba. Utána visszamentem 
a  helyemre és vagy 2 órát alud-
tam.

-int-

A munka 
olykor
veszélyes

Egy kiadó vállalat főnökei azt 
próbálják megállapítani, mikép-
pen fordulhatott  elő, hogy egyik 
dolgozójuk öt napig halva ült az 
asztalánál

anélkül, hogy bárki megkér-
dezte volna, hogy jól van-e? Az 
51 éves George Turtlebaum, aki 
30 évig korrektorként dolgozott  
egy new yorki cégnél, szívinfark-
tust kapott  egy olyan úgynevezett  
“nyitott  irodában”, amit 23 másik 
dolgozóval osztott  meg. Hétfőn 
csendben “elpatkolt”, de ezt egé-
szen szombat reggelig senki nem 
vett e észre, amikor egy takarító-
munkás megkérdezte tőle, hogy 
miért dolgozik még a  hétvégén 
is. A  főnöke, Elliot Wachiaski 
szerint: “George minden reggel 
az első volt, aki bejött , és az utol-
só, aki távozott , tehát senki nem 
találta szokatlannak, hogy végig 
ugyanabban a  testhelyzetben 
van, és nem csinál szinte semmit. 
Mindig elmerült a munkájában, és 
magánakvaló volt.” A boncolás ki-
mutatt a, hogy már 5 napja halott  
volt, miután szívinfarktust szen-
vedett . Irónikus módon, George 
éppen orvosi szövegeket korrek-
túrázott , amikor meghalt.

Jótanács: Lehetőleg bökd meg 
a  kollégáid oldalát időközön-
ként.

Tanulság: NE DOLGOZZ 
TÚL KEMÉNYEN: ÚGYSEM 
VESZI ÉSZRE SENKI.

-int-

KADERNÍCTVO
(panské-dámske-detské)

Podelok: 8,00 – 17,00 hod.
Utorok:   8,00-17,00

                     19,00-21,00
Streda až piatok: 8,00-17,00

Sobota:  8,00-12,00 hod.
Nedeľa: na objednávku

Kontakt: Zdenka Oršová,
mob.: 0911 741 104.
Adr: Letomostie 1E,
940 01 Nové Zámky

Éhesek mindkett en
Két rendőr sétál a járdán, és már nagyon éhesek mind-

kett en.
Egyszercsak egyikőjük megpillant a járdaszegély szé-

lén egy bontatlan konzervet.
Felveszi és örömmel mutatja kollégájának.
A másik kézbe veszi és nézegeti a konzervet, majd egy 

hirtelen mozdulatt al átdobja az útt est másik oldalára.
A másik rendőr elképedten és kérdőn néz rá.
- Hát most ezt miért dobtad el, mikor majd éhen dög-

lünk mindkett en?
- Azért, mert az volt ráírva a dobozra, hogy a túlolda-

lon nyílik!
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MÁK, MÁK, MÁK 
Szlovákiában több évvel ezelőtt  

egy egész temetőnyi sírt kellett  
exhumálni, mert áthelyezték azt 
a  falu túlsó oldalára. Minden-
ki legnagyobb meglepetésére 
a  csontok teljesen ép állapotban 

voltak, olyannyira, hogy tudo-
mányos vizsgálatot indított ak az 
okok felderítésére. Az eredmény 
egyszerre volt banális és meg-
döbbentő. Kiderült, hogy a helyi 
lakosság rendszeresen, heti 3-5 
alkalommal fogyasztott  étkezési 
mákot különböző ételek formá-
jában, mivel épp a  máktermesz-
tés volt a  falu egyik fõ bevételi 
forrása. A  további tudományos 
kutatások kiderített ék, hogy 
a  mák olajának rendkívül magas 
foszfor tartalma volt a  "felelős" 
a kalcium hatékony felszívódásá-
ért, és a csontokba beépüléséért. 
A  kutatások során létrehoztak 
két, egyenként 20-20 fős csopor-
tot, melynek tagjai előrehaladott  
csontritkulásban szenvedő nők 
voltak. Az egyik csoport hagyo-
mányos kezelést  kapott , míg 
a másik napi 1-1 = mokkáskanál-
nyi mákolajat szedett . Az ered-
mény mindenkit meggyőzött ! 
A  mákolajjal "kezelt"  csoport 
valamennyi tagjának csontozata 
normális értéket mutatott  már 
12-16  hónapos kezelést köve-
tően. Tanácsom tehát: hetente 
3-szor fogyasszon  mákos étele-
ket, vagy rendszeresen alkalmaz-
za a gyógynövény szaküzletekben  
is kapható mák- olajat. Vigyázat! 
Levegővel érintkezve gyorsan 
avasodik, ezért mihamarabb zár-
ja vissza a kupakot, és tegye hűtő-
be! A  csontritkulás megelőzésére 

vagy az állapot  javítására ugyan-
csak kedvező hatású a  gyógynö-
vényboltokban kapható medve-
hagyma alkoholos kivonatának  
tartós szedése. 

És egy másik ugyanerrõl a   té-

máról:  Schirilla Györgyöt és 
Oláh Andort hosszú évekkel ez-
előtt  egy  régész  ismerősük elhív-
ta egy XIX. század eleji csallóközi 
temető feltárására, mivel a  két-
száz éves csontvázak egyike sem 
volt csontritkulásos (nem  voltak 
meggörbült hátú anyókák stb.).

 A  két természetgyógyászra 

várt a   feladat, hogy kiderítsék, 
mi lehetett  az oka. Ők a  választ 
az akkori  emberek életmódjában 
találták meg. Nem édesített ek 
semmit  cukorral, csak mézzel, 
nem ett ek annyi vörőshúst mit 
mi, mangalicát  tartott ak, ami  
jóval egészségesebb. És, ez volt 
a legfőbb: rengeteg mákot  ett ek.

Schirilla György 58-féle mákos 

étel receptjét gyűjtött e össze. Az 
volt  a  szokás, hogy a  vendéget 
mákos kaláccsal, bejglivel kínál-
ták, a mákos süteménynek ki kel-
lett  tartania ünneptől ünnepig. 
Márpedig a  mák nagyon egész-
séges. Fantasztikusan nagy meny-
nyiségben tartalmazza azokat az  
anyagokat, amelyek az egészséges 
táplálkozáshoz és a  csont meg-
tartásához  szükségesek: ilyen 
a  kalcium, a  vas (a  nagy vastar-
talomtól fekete), de  tartalmaz 
folsavat is, ami megkönnyíti ezek 
felszívódását. 

Schirilla György természet-
gyógyászként egy maga által 
kreált mákreceptet ajánlott  
csontritkulásra, ami egyszerűen 
elkészíthető, és még fi nom is:  

25 dkg mákot le kell darálni, 
kevés vizet kell hozzáadni, és any-
nyi mézzel édesíteni, amennyitől 
kellemesen édes lesz.  Ezt ösz-
sze kell forralni, de éppen csak az 
első "putt yanásig", mert különben 
a mák megkeseredik.  Az elkészített  
mákot, ami tulajdonképpen olyan, 
mint a  bejgli töltelék, be kell tenni 
egy befőtt esüvegbe, és hűtőben tar-
tani. 

Lényeg, hogy minden nap kell 

belőle enni legalább egy evőka-
nállal. Legjobb reggelire enni. 
Többet lehet, kevesebbet nem. 
Ha elfogyott , akkor újat készí-
tünk. Az epebetegek keverhetnek 
hozzá reszelt almát, a cukorbete-
gek pedig használhatnak cukor-
pótlót és kicsit több  vizet. Fon-
tos, hogy ne cukorral édesítsék, 
mert a  cukor kivonja a  csontból 

a  kalciumot. Jót tesz, ha utána 
például iszunk hozzá egy kis 
citromos vizet, mert a  C-vita-
min megkönnyíti a  mákban levő 
anyagok felszívódását, beépü-
lését.  Mivel ez nem gyógyszer, 
csak egészséges táplálék, a  hatá-
sát nem máról holnapra, hanem 
hosszabb távon fejti ki.

Egyébként is arra is oda kell 
fi gyelni, hogy a mindennapi táp-
lálkozásában cukor helyett  mézet 
használjunk, húsból is keveseb-
bet, és akkor is inkább baromfi t 
vagy mangalicát együnk. Nem 
tesznek jót a  szénsavas üdítőita-
lok sem, mert a bennük levő fosz-
forsav kivonja a csontból a kalci-
umot.

-zoll-

Tíz
leghasznosabb 
mondat
állásinterjún 

1. Az elsõ gyerekem ötven után 
szeretném vállalni, szingli va-
gyok és utoljára ötéves korom-
ban voltam beteg.

2. Haza is mehetek, ha végeztem 
a nap végén? Erre nem is szá-
mított am.

3. Én sokallom a  fi zetést ezért 
a  pozícióért, inkább osszák 
szét a  HR-osztály munkatár-
sai között .

4. Nem iszom, de csapatépítõ tré-
ningen józanul is lehet velem 
mindent csinálni...

5. Anyanyelvi szinten beszélek 
angolul, kivéve, ha nálam ma-
gasabb szintû vezetõmmel tár-
gyalok együtt .

6. Az elõzõ cégtõl végkimerülés 
miatt  rúgtak ki, de azóta alud-
tam négy hónapot.

7. Nem kérek céges autót, sõt a sa-
ját kocsimat is felmatricázom, 
ha kérik.

8. Minden számítógépes prog-
ramhoz értek, és ami esetleg 
nincs, azt meg hozok.

9. Hobbim a  kávéautomata- és 
fénymásoló- szerelés, valamint 
a vállalatirányítási rendszerek 
karbantartása és fejlesztése.

10. A PHd hallgatók Miss Topless 
címét csak azért nem írtam be, 
mert amúgy is fent vannak 
a képek az interneten.

-int-
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Újgyalla (Dulovce) története
A község legrégibb emlékei a 12. 

századból kerültek elő egy ásatás 
során. Neve a török eredetű ma-
gyar Gyál személynévből ered. A 
középkor folyamán Újgyalla egy 
Ógyallához tartozó major volt, ezért 
a középkor folyamán a falut oklevél 
nem említi. 1365-ben Ógyallával 
együtt  királyi tulajdonban van. Az 
1400-as években a Bucsányiak, 
Gyallaiak, a Konkoly-Th egék és a 
Csúzyak is birtokosok itt , de bir-
tokkal rendelkezik az esztergomi 
főegyházmegye is. A 15. században 
válhatott  el Ógyallától. 1608-ban 
Zsitvatoroki béke következménye-
ként a község végérvényesen török 
uralom alá kerül. 1669-ben a község 
elutasított a a törökök utánpótlását, 
akik Érsekújvár várának bevételével 
foglalkoztak, ezért a török elpusztí-
tott ák a községet.

1690 és 1704 táján a Csúzyak 
kezdték betelepíteni a községet a 
magyar-cseh határvidékről jött  tele-
pesekkel. 1712 és 1740 között  a Vág 

mentéről érkeztek telepesek. 1773-
ban említi oklevél. Egyes források 
szerint 1781-től iskola is működött  
a faluban. 1852-ben kolera pusz-
tított . A 19. században az újgyallai 
plébánia a szentpéteri fi ókja volt. 
A 20. század elején nagyarányú ki-
vándorlás kezdődött , ez 1918 után 
csillapodott .

1910-ben 1184, túlnyomórészt 
magyar lakosa volt (a 18. században 
idetelepített  szlovákok ugyanis két 
évszázad alatt  nagyrészt elmagyaro-
sodtak). A trianoni békeszerződésig 
Komárom vármegye Udvardi járá-
sához tartozott .

1922-ben Bacher Emil újgyallai 
birtokára (Kővágó és Rókalyuk 
között ) szlovák kolonistákat te-
lepített ek (egy részük romániai 
reemigráns volt). A 114,5 hektáros 
kolónián 8 család kapott  3-20 hek-
táros birtokot, 1930-ban 37-en vol-
tak[1]

1929-ben nagyméretű tűzvész 
pusztított . 1938-ban a bécsi döntés 

értelmében a község Magyarország-
hoz került. 1944. november 7-én a 
német katonaság elvitt e a községből 
a cigány lakosság legnagyobb részét.

A II. világháború befejezése után 
szlovákokat telepített ek ide első-
sorban Magyarországról. 1948-ban 
a község Dulovce nevet kapta, va-
lószínűleg a Trencsén vármegyei 
Dúlóújfalu alapján. A faluban a 
szocializmus alatt  új iskola, posta, 
plébánia, kultúrház épült. A faluba 
1980 és 1993 között  vezett ék be a 
gázt és 1991-1996 között  épült ki a 
vízvezeték. Újgyallán évente meg-
rendezik a határon túli szlovákok 
fesztiválját.

Fekvése
Komáromtól 18 km-re északke-

letre fekszik, 200 m körüli magas-
ságú dombok között i völgyben. 
Áthalad rajta a Hetény-Jászfalu 
között i 589-es út. A községhez 
tartoznak Kővágó (Kamenica) és 
Rókalyuk (Podháj) majorok. Köz-

igazgatásilag határos Szentpéterrel 
(délről), Ógyallával (nyugatról), 
Bajccsal (északról), Perbetével (ke-
letről).

Nevezetességei
• A Szent Lukács római katolikus 

templom 1872-ben romantikus 
stílusban épült. Az előtt e levő 
Szentháromság-szobrot 1930-ban 
emelték, a mellett e álló feszületet 
Hegedűs Mihály állított a 1911-
ben. 

• A falu parkjában áll a második 
világháború áldozatainak emlék-
műve. 

• Az útmenti régi feszület felirata 
mára olvashatatlanná vált. 

• Az egykori egyházi iskola és az 
1886-ban épített  óvoda épülete 
műemléknek számít. 

• A községben több régi parasztház 
is található. 

• Megmaradt Fekete Kálmán 150 
éves asztalosműhelye teljes felsze-
reltséggel                                     -pol- 

Nem értem
Nem értem már ezt a  világot, 

komolyan nem értem.

Amikor kicsi voltam, azt mond-
ták nekem: tanulj, hogy érvénye-
sülni tudj! Tanulj, hogy okos le-
gyél, és ne maradj buta! Tapasztalj, 
hogy legyen jó munkahelyed! Ta-
nulj, hogy megbecsüljenek! Hogy 
anyagilag is minden rendben le-
gyen, és meg tudj élni. 

És én sok mindent megtanul-
tam, megtapasztaltam. Voltam 
eladó az üzletben, ahol megtanul-
tam, hogyan kell az emberekkel 
bánni. Rájött em, hogy egyre ma-
gányosabbak, szeretetre éhesek. 
Sokszor csak beszélgetni jönnek az 
üzletbe, és mert befogadó voltam, 
nem kergett em el őket egy-egy 
mogorva szóval. Igaz, nem gaz-
dagodtam meg az üzletből, de jól 
éreztem magam, mert azt csinál-
tam, amit szerett em. 

Aztán tovább tanultam, és 
megismertem a  Biblia rejtelmeit, 
a nagy igazságokat, és azt, hogy hit 
és szeretet nélkül semmit nem ér 

az életünk. Olyan bölcsességekre 
tett em szert, amiket szerett em vol-
na másokkal is megosztani – a jövő 
generációjával, hogy ők a  tanulás 
és az érvényesülés kitűzött  célja 
mellett  a  szeretet gyakorlását is 
táplálják be szívükbe. Ezen felbuz-
dulva tanultam tehát tovább peda-
gógiát, hogy értsek a  gyermekek 
nyelvén. Aztán eljött  az az idő, ami-
kor taníthatt am. Hét évig adtam át 
ezeket a  dolgokat nem hagyomá-
nyos módszerrel a  nebulóknak. 
Szép időszak volt, sok tapasztalás-
ban volt részem. Tanultam én is 
a  gyermekektől, és többek között  
megértett em, hogy a hit és a szere-
tet mellé empátiára is szüksége van 
az embernek, hogy megértse a má-
sikat. Igaz, ebből sem gazdagodtam 
meg, mivel sok helyen „Isten fi zes-
se meg” volt a bérem. De nem bán-
tam. Mert szerett em tanítani. 

Aztán úgy alakult az életem, 
hogy céget vezethett em a  csalá-
dommal együtt . Az addig megszer-
zett  sok-sok bölcsességnek hasznát 
is vett em. Ehhez hozzájött  még 

a megfelelő kommunikáció elsajá-
títása, ami elengedhetetlen ahhoz, 
hogy huszonöt munkást kellőképp 
vezessünk. Ebben az időszakban, 
nem tagadom, keresetem fellen-
dült kissé, de ebből sem lett em 
gazdag ember. De! Élveztem 
a  munkát, számomra ez is fontos 
volt. Aztán egyik napról a  másik-
ra a  vállalkozás külső kényszerítő 
hatásokra véget ért, és a  sok- sok 
tudománnyal magamra maradtam 
pár hónapra. Nem volt állásom. Ez 
alatt  az idő alatt  viszont alkalmam 
nyílt mélyen eltűnődni életem fe-
lett , és arra jött em rá, ha már ennyi 
tudomány és bölcsesség birtoká-
ban vagyok, el kellene valahogy 
mondani a többieknek is Hogy így 
is lehet. Eljutott am hát a gondola-
taim leírásáig, és a rádiózáshoz. 

A rádiózás kemény dió, sok- sok 
újat kellett  megtanulnom, újra. De 
nem bántam, mert kihívást jelen-
tett  számomra. Nagy lelkesedéssel 
fogtam hozzá a munkához, amiről 
közben kiderült, új „hobbim” lett , 
mert valamiért ebből sem gazda-
godok meg. Sőt! 

Ennél a  pontnál újra elgondol-
kodtam. Valami hiba csúszhatott  
a  dologba a  Földön, mert senki 
nem fi gyelmeztetett  egykoron, 

(nyilván akkor meg senki se tud-
ta), hogy egyszer eljön az az idő, 
amikor már nem becsülnek meg, 
amikor hiába értek valamihez, 
nem ér semmit. Hogy eljön az az 
idő, amikor minél több mindenhez 
értünk, annál jobban büntetnek. 
Mert oly sok mindent észreve-
szünk, irigyelnek majd mások – 
akik nem mertek lépéseket tenni, 
akik nem tartott ák annyira fontos-
nak, hogy bizonyos tudás és böl-
csesség birtokába jussanak. Hogy 
vannak egyesek és kett esek, és ki-
vételesek, amibe mi természetesen 
valamilyen rejtélyes módon nem 
tartozunk bele. 

Nem az a  lényeg, hogy szere-
tünk-e tanítani, szeretjük-e a  gye-
rekeket az iskolában és nem aláz-
zuk meg őket naponta. Nem az 
a  lényeg, milyen színvonalon dol-
gozunk, és milyen üzenetet köz-
vetítünk, mennyien hallgatnak és 
olvasnak minket. 

Nem ez a  lényeg – már nem! 
Valamilyen másfajta „tudományt” 
kéne még megtanulnom? 

Valami nagyon nincs rendben 
ebben a  világban. Magam sem 
értem… Vagy inkább, sajnos, na-
gyon is értem?! 

Dráfi  Emese

HU_december.indd   6HU_december.indd   6 28. 11. 2010   16:30:3028. 11. 2010   16:30:30



5HÍRNÖK

Tardoskeddi magyar sorsok I. 

Ez az írás a  Beneš-dekrétumok 
elszenvedőinek sorsáról A  szlová-
kiai magyarok kényszertelepítései-
nek emlékezete 1945-1948 címmel 

Szarka László szerkesztésében je-
lent meg 2003-ban Komáromban. 
Honlapunkon rövidítve és részle-
tekben adjuk közre.

Irénke, a hős

1946 forró nyarán már nagyban 
folyt az aratás Szalay dédszüleim 
hetven holdján, amikor a  kitele-
pítési bizott ság tagjai betoppan-
tak a  fehér cédulával portájukra. 
A gazdasszony a konyhában éppen 
tálalta fel az ebédet, a tányérokban 
savanyú bableves gőzölgött . A  hí-
vatlan vendégek először a  munká-
sokat szólított ák fel, hogy azonnal 
hagyják el gazdájuk házát, majd 
tudatt ák a  családdal, nyomban 
szedelőzködjenek ők is, cókmók-
jukat egy huszonöt kilós csomagba 
pakolják. Mit tehett ek? Összekap-
kodták hirtelen a  legszükségesebb 
holmit, s  csak annyit kérdeztek, 
amikor az utcán várakozó teherau-
tóra kiskorú gyermekeikkel együtt  
felparancsolták őket: 

– Hová visznek?
Jött  is a keresetlen válasz nyom-

ban:
– Ahová az ilyen háborús bűnö-

sök valók: Maďari za Dunaj!
Valóban: Komáromba, a  Duna 

partjára szállított ák őket.
Szalayék két felnőtt  gyermeke: 

Lajos, az én nagyapám és Ida tehe-
tetlenül nézték, amint a csendőrök 
lepecsételik a szülői ház valameny-
nyi ajtaját, hogy oda be már senki 
ne mehessen. Ők azért nem kerül-
tek a  kitelepített ek listájára, mert 
már családosok voltak, vagyonuk 

nem volt, s egyébként is már külön 
háztartásban éltek. 

A  nagy sietségben az egykori 
Károlyi-vadászkastély ablakai nyit-

va maradtak. Igaz, mindegyiken 
rács volt. A két testvér összenézett . 
Mire besötétedett , kitervelték, ho-
gyan mentik ki legalább részben 
kulák szüleik vagyonát. Kitalálták, 
hogy Lajos hétéves kislányát, Irén-
két, bedugják az ablakon a  rácsok 
között . „Nagyon féltem éjszaka 
a koromsötét házban - emlékezik visz-
sza keresztanyám, Fekete Lászlóné 
-, ugyanakkor rett enetesen büszke is 
voltam magamra, hogy én most hős 
vagyok. Anyu kívülről irányított , mer-
re menjek, mit hol találok. S én szép 
sorjában kiadogatt am neki a családi 
ezüstöt, a  porcelánt, a  nagymama 
arany ékszereit. Nehogy feltűnést 
keltsünk, anyu lassanként a  holmit 
előbb a  pár házzal odébb várakozó 
apuhoz hordta, ő pedig tovább vitt e 
testvéréhez a  szomszéd utcába. Ez-
alatt  a  férfi ak a  magtárból a  kémé-
nyen keresztül kilopták a  17 mázsa 
árpát és áthordták a szomszédokhoz. 
A  búza veremben volt... Nagypapa 
Komáromban nagyon belázasodott , 
szerencsére három napon belül visz-
szahozták őket.“ 

Dédszüleim hazajött ek, befejez-
ték az aratást, kicsépelték a  gabo-
nát. Elővigyázatosságból a  lovakat 
és a  teheneket a szomszédok és jó 
ismerősök istállóiba kötött ék be. 
Nekik lett  igazuk, mert szeptem-
berben újra menniük kellett , ezút-
tal negyvenkilós csomaggal. Nem 
jutott ak messzire, egy érsekújvári 
iskolában tartott ák őket fogva. 
A  két állam nem tudott  egyezség-
re jutni, így egy hét múltán megint 
visszahozták Tardoskeddre a  va-
gyonos gazdákat.           (folytatjuk)

Furcsa ajándékok
Vannak abszurd ajándékok, 

drága ajándékok, meg fogha-
tatlan és élvezhetetlen aján-
dékok, és olyanok is, amelyek 
a szívünkből jönnek…

Vásárolj szeretteidnek 4000 
négyzetméternyi területet 
a  Holdon, Marson vagy Vénu-
szon! 

Nevezz el egy csillagot vagy 
egy új rózsafajtát a kedvesedről, 
vagy vegyél egy darabot a Para-
dicsom földjéből a Bahamákon! 

De lehetsz skót földesúr vagy 
úrnő is, mert hűbéri birtokot is 
vásárolhatsz potom 20-30 font 
körüli összegért. 

Megajándékozhatsz valakit, 
vagy akár magadat is, egy örök-
befogadott tigrissel, delfinnel 
vagy gorillával. Az állat ugyan 
a  gondozók kezében marad, de 
mégis a  tied lesz, és rendszere-
sen látogathatod, és hírt kapsz 
az állapotáról. 

Ma már ilyen és ehhez ha-
sonló ajándékokat kínálnak ne-
künk, és az ajánlatok elérhetőek 
csaknem mindenki számára.

Vajon ennyire megváltoz-
tunk? A  pénz, a  hatalom és az 
anyagi dolgok rabjai lettünk, 
hogy ilyen és efféle ajándékok-
ra tartunk igényt? Csak azért, 
hogy a  karácsonyi szünidő be-
fejeztével Pistike elmondhassa, 
hogy egy tigris örökbe fogadását 
kapta ajándékba? Vagy Annács-
ka elújságolhassa a  nagy hírt: 
márpedig neki a  Holdon is van 
birtoka, és mire felnő ő bizony 
el is utazik oda?… 

Birtokolni akarjuk a Föld ösz-
szes vagyonát, és minél nagyobb 
értékű ajándékot akarunk a  fa 
alá tenni. De úgy tűnik mostaná-
ban már ez sem elég: a Vénuszt, 
a  Marsot és a  Holdat is áruljuk 
– és megvehetjük. Sőt, akár még 
egy Béla nevű csillagot is kreál-
hatunk, ha úgy tartja kedvünk. 
Pedig ezek az ajándékok soha-
sem válnak a hasznunkra, sosem 
élvezhetjük, hiszen megérinteni 
sem tudjuk, mégis képesek va-
gyunk pénzt áldozni rájuk. 

Biztosan mi is emlékezünk 
olyan ajándékra -- akár gye-
rek- vagy felnőttkorunkból --, 
amelyet sohasem felejtünk el. 
Olyanokra, amelyek valószí-
nűleg a  padláson porosodnak, 

a szekrény mélyén árválkodnak, 
vagy egyszerűen eltűntek az 
idők során. És olyan ajándékra 
is, mely megfoghatatlan, nem 
tárgyi, anyagi értékkel sem bír, 
számunkra mégis a  legnagyobb 
kincset jelenti. Ezek az ajándé-
kok biztosan nincsenek a  pad-
láson, hiszen nem helyezhetők 
el a polcon, viszont minden nap 
velünk vannak, mindenhova 
magunkkal visszük -- a világ bár-
melyik pontjára fúj is bennünket 
a szél. Még csak tisztogatni sem 
kell azokat, s a port sem töröljük 
le róluk, mégis ragyognak-csil-
lognak. Más nem láthatja, mégis 
órákig tudnánk azokról mesélni. 

Biztosan kaptunk már ilyen 
ajándékot, de vajon másnak 
ajándékoztunk-e jó szívvel? 
Megdicsértük-e a  tanítványun-
kat azért, mert keményen dolgo-
zott, bár a dolgozata eredménye 
mégis rosszra sikeredett? Fi-
gyelembe vettük és tiszteletben 
tartottuk a barátaink, kollegáink 
tőlünk különböző véleményét, 
ahelyett hogy elfordultunk vol-
na tőlük, vagy vitába kevered-
tünk? Rámosolyogtunk valakire 
az utóbbi időben, vagy feléjük 
nyújtottuk a  kezünket, hogy 
szavakra már nem is volt szük-
ség? Segítettünk a  barátaink-
nak? Volt-e az ismerőseinkhez 
egy kedves szavunk, és vajon 
boldoggá tettük-e valakinek egy 
napját? Vajon érezzük-e, hogy 
valaki felnéz ránk, vagy példa-
kép vagyunk a  számára? Vajon 
segítettünk valakinek abban, 
hogy a  legjobb döntést hozza 
meg a  jövőjével, vagy a  magán-
életével kapcsolatban? Vajon 
mellőztük-e a  tévénézést egy 
este, hogy leüljünk a családunk-
kal és beszélgessünk egy kicsit? 
Előfordult-e, hogy mi akkor is 
mosolyogtunk, amikor a  busz-
sofőr a  hajnali órákban az orra 
alatt morogva adta át nekünk 
a jegyet? 

Mert bármennyire is csil-
log az ajándékba kapott gyűrű 
gyémántköve az ujjunkon, bár-
milyen sebességgel száguld az 
új sportautónk, soha nem lesz 
olyan értékes, fényes és felül-
múlhatatlan, mint azon ajándé-
kok csokra, amelyet mások szí-
vében hagyunk. 

Kálmán Béla
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AZ ÖNBECSÜLÉS HIÁNYA OKOZTA BO-
NYODALMAK

Több vizsgálat is bizonyít-
ja, hogy az önbecsülés alacsony 
szintje számos problémát okoz, 
ami káros hatással lehet a  külső 
megjelenésünkre épp úgy, mint 
párkapcsolatunkra vagy az élet-
pályánkra - írja az informed. hu 
a Health.com-ra hivatkozva.

Az alábbiakban felsoroljuk, 
mik a  leggyakrabban előforduló 
problémák, és azt is, mit tehetünk 
a megoldás érdekében.

Önutálat. 
Néha valamennyiünkkel előfor-

dul, hogy utáljuk magunkat ezért 
vagy azért, de ha ez folyamatos és 
mindenre kiterjed, az az alacsony 
önbecsülés klasszikus tünete.

Düh és frusztráltság jellemzi, 
ilyenkor még a legkisebb

hibáinkat sem tudjuk magunk-
nak megbocsátani.

Segítség:
Hallgatt assuk el az önkritikus 

hangot, és gondolkozzunk pozití-
van.

Bocsássuk meg a hibáinkat, sen-
ki sem tökéletes. Ne féljünk att ól, 
hogy újraírjuk a  forgatókönyvet, 
hiszen az életünkről van szó.

Tökéletességre való törekvés.
Az alacsony önbecsülés 

egyik legrombolóbb aspektusa 
a  perfekcionizmus, az, ha valaki 
tökéletes akar lenni, ezért persze 
állandó frusztráltságban él, mert

soha nem érzi elég jónak, amit 
tesz, vagy elér.

Segítség:
Tűzzünk ki reális célokat, és le-

gyünk a  tudatában annak, hogy 

más egy dologban kudarcot val-
lani, mint teljesen sikertelen em-
bernek lenni. Ne keverjük össze 
a kett őt, és ne csináljunk a bolhá-
ból elefántot.

Negatív testkép.
A  negatív testkép gyakran jár 

együtt  az alacsony önértékeléssel 
és ez fordítva is igaz, valamint sok 
mindenre rossz hatással lehet.

Segítség: Ne hasonlítgassuk 
magunkat másokhoz, ez bizonyta-
lansághoz vezet. 

Törődjünk az egészségünkkel, 
az egészséges étkezés és a  kellő 
mennyiségű mozgás jó közérzetet 
ad.

Ügyeljünk a  külsőnkre, a  nega-
tív testkép gyakran járhat együtt  
azzal, hogy elhanyagoljuk magun-
kat, mondván, „úgysincs értelme”.

Az értéktelenség érzete.
Ez akkor uralkodik el rajtunk, 

ha azt hisszük, hogy nem vagyunk 
olyan értékesek, mint mások.

Segítség: Fogadjuk el, hogy 
mindenkiben van valami érték, 
valami, amire büszke lehet. 

Lehet másokat csodálni, de ez 

ne járjon önmagunk leértékelé-
sével. Ne feledjük, tőlünk is függ, 
hogy mások milyennek látnak 
bennünket hogyan bánnak ve-
lünk.

Túlérzékenység.
Ez az alacsony önbecsülés egyik 

legfájdalmasabb megjelenési for-
mája. 

Ha feldühít a  bírálat vagy ép-
pen teljesen magunkba roskadunk 
tőle, érdemes tenni valamit a  túl-
zott  érzékenység ellen.

Segítség: Figyeljünk oda pon-
tosan, hogy mi is hangzik el, így 
az értékén tudjuk kezelni mások 
megjegyzéseit.

Ha nem tisztességes a  bírálat, 
emeljük fel a szavunkat ellene, ha 
van benne igazság, tanuljunk be-
lőle.

Félelem, szorongás.
Egyenesen következik az ön-

becsülés hiányából, ha félünk, és 
azt hisszük tehetetlenek vagyunk, 

képtelenek a változtatásra.
Segítség: Tegyünk különbsé-

get valódi és alaptalan félelem kö-
zött , és építsük fel az önbizalmun-

kat azáltal, hogy szembenézünk 
a félelmeinkkel.

Düh.
A  düh normális érzés, de az 

alacsony önbecsüléssel bíróknál 
torzulhat. Ha a düh felgyülemlik, 
kitöréshez vezet.

Segítség: Tanuljunk meg ural-
kodni magunkon, de ne hagyjuk 
fortyogni a  dühünket, hanem 
azonnal fejezzük ki az érzéseinket. 
Ha ez nem sikerül, próbálkozzunk 
mélylégzéssel.

Tetszeni akarás. 
Nagy problémája ez azoknak, 

akik kevésre becsülik önmagukat, 
és csak rontja az önértékelést.

Segítség: Tanuljunk meg ne-
met mondani, értékünk nem 
a mások elismerésétől függ.

Legyünk néha önzők, vagy leg-
alábbis gondoljunk a  saját szük-
ségleteinkre is.

Korlátozzuk tudatosan mások 
ránk gyakorolt hatását, befolyását.

vitéz Ifj . Szilas László,
Esztergom

Móricka főtt  to-
jást akar

Móricka forró vizet akar 
adni a baromfi nak itatás-
nál.

- Miért forró vizet viszel 
neki? - kérdi tőle az édes-
anyja riadtan.

- Hogy főtt  tojást tojja-
nak!

Vérkeringés
Tanár magyarázza 

a vérkeringést:
- Ha fejen állok, akkor 

a  vér a  fejembe folyik, és 
a  fejem vörös lesz. Meg 
tudja valaki magyarázni, 
hogy ha a lábamon állok, 
a vér miért nem folyik a lá-
bamba?

Erre Pistike a hátsó pad-
ból:

- Mert a tanár bácsi lába 
nem üres!
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kölcsi támogatásával tavaly került 
sor. Az ásatás jelenleg is folyik, 
a Nemzeti Kulturális Alapnál nyert 
pályázati pénzből.

A  64 négyzetméter alapterüle-
tű kis fürdőépület falai 4-5 méter 
magasságban fennállnak, a  fal-
koronákon az ere-deti cserépte-
tő borításnak jelentős részletei 
megmaradtak. A  sarkokban lévő 
csegely-boltozatok is épek, a  ku-
pola-boltozat indítása 20-70 cen-
timéter magasságig megmaradt. 

A  310x310 centiméter méretű kis 
fürdőmedence az építmény észak-
nyugati sarkában van, szélein kör-
ben két-két, lépcsőzetesen elhe-
lyezkedő, vörös-márvány lapokkal 
burkolt padka övezi. A  medence 
eredeti kőburkolata fölé a  18-19. 
században átlyuggatott  deszkapad-
lót helyeztek el. A  medence alján 
fakadó meleg forrás vize a  lyuka-
kon át áramlik a medencébe.

A fürdő eredeti bejárata kelet fe-
lől nyílott , ezt még a 17. században 

befalazták (amikor a  sáncot mellé 
épített ék) és északon nyitott ak új 
bejáratot. Eredetileg keleten és 
nyugaton egy-egy bevilágító rés-
ablaka volt, ezeket az eltemetéskor 
befalazták. A fürdőtér megvilágítá-
sát szolgálták még, a  kupola tete-
jén, a  bevilágító tornyocskán lévő 
ablakok is. Az épület eltemetése 
után csupán ez emelkedett  ki a fel-
szín fölé.

A  belső falakat szamárhátíves 

vakív díszíti, az eredeti török kori 
vakolatra arab-betűs török felirato-
kat és ábrákat karcoltak, melyeket 
később lemeszeltek, vagy bevakol-
tak. Köztük látható egy háromár-
bocos tengeri vitorlás hajó rajza 
is. A török kori vakolat letisztítását 
és konzerválását – ugyancsak pá-
lyázaton nyert pénzből – jelenleg 
Sajnovits Péter restaurátor végzi

A  fürdővel egyidejűleg feltárult 
a városfal jelentős szakasza. Ennek 
a  falszakasznak a  rohamozásánál 

kapott  halálos sebet 1594. május 
19-én Balassa Bálint. Ugyancsak 
feltárul továbbá a  „Hévízfürdő 
tornya” (törökül:”Ilidzsa kuleszi”) 
nevű török rondella jelentős rész-
lete, valamint egy 17. századi építé-
sű sokszögbástya falmaradványai. 
Utóbbiból több 12. századi kőfa-
ragványt, főleg boltozati bordákat 
bontott ak ki a  kutatók, melyeket 
a  III. Béla király által alapított  pi-
lisi cisztercita apátság épületéből 
szállított ak ide a  törökök. Az ása-
tás során nagyszámú török pus-
ka- és ágyúgolyó, és egyéb apró 
lelet mellett  sok középkori kőfa-
ragvány (köztük a  híres „Porta 
Speciosából” származó feliratos 
fehérmárvány faragvány) is előke-
rült.

A  tér megnyitásával (egy istál-
lóból kialakított  lakóház elbontá-
sával) a  várfok és a  bazilika eddig 
ismeretlen látványa tárul elénk. 
A feltárult közép- és török kori mű-
emlékek helyreállítása után pedig 
Esztergom újabb látványos műem-
léki együtt essel gyarapodik.A mel-
lékelt helyreállítási tervet – Eszter-
gom önkormányzata megbízásából 
– az esztergomi származású Teleki 
Katalin készített e.

forrás: hidlap.net
fordítás: Willant Zoltán

Bástyák mögött 
megbúvó török 
fürdő 

Az esztergomi Várhegy és a kö-
zeli Szent Tamás-hegy lábánál 
ősidők óta bővizű meleg források 
fakadtak, amelyeket már az Ár-
pád-korban is malmok hajtására 
és fürdésre is használtak. A  Szent 
Tamás-hegy lábánál volt Magyar-

ország legrégebbi nyilvános köz-
fürdője (balnea communia) me-
lyet III. Béla király felsége létesített  
a XII. század végén.

Esztergom két török megszállá-
sa (1543-1595, 1605-1683) ide-
jén több hévvizes-, és gőzfürdő 
építéséről vannak adatok. Ezek 
közül a  legjelentősebbet 1560-63 
között  építt ett e Güzeldzse (Szép-) 
Rüsztem budai pasa a mai Katona 
István utcában. Ez a fürdő az 1594 
és 1595-ös ostromokban rommá 
vált, maradványait lakóházzá ala-

kított ák. Amikor a  törökök 1605-
ben ismét elfoglalták Esztergomot, 
az itt  fakadó meleg forrásokra – az 
előbbi közelében, de a  városfalon 
kívül – újabb kis fürdőt létesítet-
tek, amelyről az 1663-ban itt  járt 
híres török világutazó-történész 

a következőket jegyezte fel: „A Bu-
dai kapu előtt  egy kis (föld-) erőd 
van, mely, miként Kanizsa vár tö-
mésfala, tizenöt lépés tömésfalból 
áll. Ezen falon belül az ároknál egy 
kis kupolás meleg fürdő van. Az 
idegenek és szolgaféle népek ebbe 
a  meleg fürdőbe járnak. Van még 
ezenfelül kívülről is egy árok...”

Az Evlia Cselebi által említett  kis, 
kupolás fürdőt a  törökök kiűzése 
után is használták az esztergomiak. 
A  18-19. században még ábrázol-
ták is a  Víziváros déli fala mellett , 
a  20. századra azonban eltűnt 
a föld színéről, csupán emléke ma-
radt fenn. Egy ide tervezett  lakóház 
építését megelőző próbaásatás-
sal 1969-ben tisztázták a  kutatók 
maradványainak elhelyezkedését, 
illetve azt, hogy a  19. században 
4,5-5 méter vastag feltöltéssel elte-
metett  fürdőt, egy lépcső-lejáraton 
megközelítve, az 1890-es évekig 
még használták. Ekkor a  kupolája 
beszakadt és belsejét is betöltöt-
ték. A  területet 1969-ben sikerült 
védett é nyilvánítani, az építkezés 
elmaradt. A  feltárásra Esztergom 
önkormányzatának anyagi és er-
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a bekéredzkedés, a háziak köszön-
tése, a születéstörténet felolvasása 
vagy előadása, adománygyűjtés. 
Állandó szereplők a  pásztorok 
(külön megemlítendő az öreg 
pásztor) és egy angyal, illetve bi-
zonyos vidékeken Heródes. Az 
erdélyi betlehemes hosszabb ter-
jedelmű misztériumjáték, több 
szereplővel. Általában megjelení-
tik Szűz Máriát, Szent Józsefet is.

A  magyar népi hagyományban 
Szenteste napján csak a ház körül 
szabadott  dolgozni, a mezőn tilos 
volt tevékenykedni. Szintén nem 
volt szabad kölcsönadni, mert ez 
elvitt e a  szerencsét. Ezen az éjje-
len merített ék az ún. aranyos vizet 
vagy életvizet, melynek egészség-
varázsló szerepet tulajdonított ak. 
Az éjféli mise alatt  a  pásztorok 
egyes vidékeken körbejárták 
a  templomot, és zajkeltéssel (os-
torcsatt ogtatás, kürtölés...) igye-
keztek a  gonoszt távol tartani. 
A  mise után a  gazdák megrázták 
a  gyümölcsfákat, hogy bő ter-
més legyen, illetve az állatoknak 
is különféle mágikus erővel bíró 
ételeket adtak (pl. szentelt ostyát, 
piros almát...), hogy egészségesek 
maradjanak.

Aprószentek napja (december 
28.) tulajdonképpen a  Heródes 
parancsára tömegesen kivégzett  
betlehemi kisdedek emlékünnepe. 
Aprószent minden fi úcsecsemő. 

Az Aprószentek-napi vesszőzés 
az újesztendei szerencsekívánás 
különös fajtája, a katolikus egyház 
őrzi ezt a szokást. Régen a gyanút-
lan gyermeket a szomszédba küld-
ték, ahol megvesszőzték, hogy 
egészséges maradjon.

Szerelmi jóslatok
Szintén számos hiedelem kap-

csolódott  Luca napjához (de-
cember 13.). Szent Lucia a  3. és 

4. század fordulóján élt Szicília 
szigetén. A  legenda szerint Jézus 
menyasszonya volt, ezért őt is há-
zasságszerző szentnek tartott ák. 
Luca napján volt szokás a  gom-
bóc- vagy derelyefőzés. A  lányok 
kilenc cédulára egy-egy fi únevet 
írtak, s  ezeket a  gombócok bel-
sejébe tett ék. Amelyik gombóc 
először jött  fel a  főzés során a víz 
tetejére, azt kivett ék és a  benne 
lévő cédula elárulta a  jövendőbe-
li párjuk nevét. Egy másik jóslás 
szerint kilenc cédulára egy-egy 
keresztnevet kellett  írnia a  kíván-
csi fi atalnak, amiket azután betett  
a  párnája alá, s  azon kellett  alud-
nia. Ezután minden este ki kellett  
venni egy-egy cédulát a párna alól, 
s amelyik utoljára maradt, az mu-
tatt a meg a jövendőbeli nevét. Ha 
Luca napra pogácsát sütött ek, egy 
pogácsába bele tett ek egy gyűrűt. 
Ha ezt éppen az eladósorban lévő 
lány találta meg, azt jelentett e, 
hogy rövidesen férjhez megy. Más 
esetben a lányok tizenkét cédulára 
ráírtak egy-egy fi únevet, s  ezeket 
egyesével a tűzbe dobták. Az utol-
só papír mutatt a meg a  vőlegény 
nevét. A  kocsonyaevéshez is fű-
ződött  jóslás. A kocsonyában lévő 
csontoknak nevet adtak és letett ék 
a  földre. Majd behívták a  kutyát, 
s az amelyik csontot leghamarabb 
elvett e, olyan nevű lesz a lány férje.

Szerelmi jóslatok szerint, sze-
rint ha az éjféli misére harangozás-
kor a  leány a  szobában befelé sö-
pör, az asztalt megteríti, rá tányért, 
s evőeszközt tesz, majd utána egy 
ingben, mezítláb megkerüli há-
romszor a  házat, a  szoba ablakán 
benézve meglátja a leendő urát.

-koml-

( folytatás az 1. oldalról)
gabonamagvakat helyeztek, ebből 
adtak a  baromfi aknak, hogy jól 
tojjanak, az asztal alá pedig szal-
mát tett ek, annak emlékére, hogy 
Jézus jászolban született . Később 
ezt a  szalmát a  jószág alá tett ék, 
hogy egészséges legyen, de volt 
ahol a  gyümölcsfákra is kötöztek 

belőle, jó termést remélve.
A szigorú rituálékhoz tartozott , 

hogy a  gazdaasszony nem állha-
tott  fel vacsora közben az asztaltól, 
hogy jól tojó tyúkjai legyenek. Az 
ételek közül előnyben részesítet-
ték azokat, amelyek bőséget, jó 
termést ígértek a háziaknak. Innen 
a bab, borsó, lencse, mák, dió, hal 
a  (halpikkely miatt ) megjelenése 
a karácsonyi asztalon. A fokhagy-
ma az egészséget, a  méz (mézes-
báb) az élet édességét jelképezte. 
A  kalácsból, almából az első fala-
tokat szétosztott ák egymás között , 
hogy a  család mindig összetart-
son. A  karácsonyi morzsát össze-
szedték, és az állatoknak adták, 
hogy termékenyek legyenek, de 
jó volt betegek gyógyítására, ron-
tás elűzésére is. Sok helyen este az 
asztalt nem szedték le, hogy a be-
térő kis Jézus ne maradjon éhes.

Regölés
A  regölés a  téli napforduló ősi, 

pogánykori szokása. Férfi ak jártak 
házról-házra és bőség, termékeny-
ségvarázsló rigmusokkal köszön-
tött ék a  háziakat. Általában ka-
rácsony másnapján, 26-án került 
rá sor. A néprajzkutatók a regölés 
dallam és prozódiai sajátosságai-
ban fi nnugor eredetet mutatnak ki 
( a kutatás szerint a sámánénekkel 
van összefüggésben). Különféle 
népi hangszerekkel (duda, dob, 
csengő...) is kísérték a  regölést, 

a  szereplők kifordított  báránybőr 
bundát viseltek. A regösök a ház-
hoz való megérkezéskor a  házi-
gazdától engedélyt kérnek, hogy 
elmondhassák az éneket, ezután 
beköszöntőt mondanak, majd 
gyakori a  csodaszarvas legenda 
valamely változatának elmondása, 
ezután következnek a  jókívánság-
ok a háziaknak és az adományké-
rés. Állandó szövegrész a refrén: " 

Haj, regö rejtem, azt is megenged-
te az a nagyúristen." 

Betlehemezés
A  betlehemezés a  magyar pa-

raszti hagyomány egyik legismer-
tebb és legnépszerűbb, többsze-
replős, dramatikus népszokása 
a  karácsonyi ünnepkörben. Tu-

lajdonképpen pásztorjáték, azt 
a történetet meséli el, melyben Jé-
zus születésekor a pásztorok vagy 
a  "három királyok" ( a  napkeleti 
bölcsek) meglátogatják a  jászol-
ban, barmok közt fekvő kisdedet 
és Máriát. A  betlehemezők, álta-
lában férfi ak, legények vagy gyere-
kek betlehemet visznek magukkal. 
Ez fából, papírból készült jászol, 
melyben a szent család fi guráit és 
a  jászolban fekvő állatokat ábrá-
zolják. A  dramatikus játék részei 

Karácsonyi...

A kutya megett e
Megy haza a  férj a szü-

letésnapján, és azt látja, 
hogy a  felesége a  lépcsőn 
ül, és keservesen sír.

- Mi történt? - kérdi tőle.
- Jaj, úgy szégyellem 

magam! Finom vacsorát 
főztem neked a  születés-
napodra, de a kutya mind 
megett e.

A  férj összeráncolja 
a szemöldökét:

- Cseppet se búsulj! Ha 
megdöglene tőle, majd ve-
szünk egy másikat!
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AZ ÉRSEKÚJVÁRI JÁRÁS LAKÓINAK ÚJSÁGJA

                           

TERJESZTVE A ZSITVAKÖZ, NYITRAVIDÉK ÉS A DUNATÁJI RÉGIÓKBAN

VÁSÁROLJA TERMÉKEINKET !

Lapunkat támogatja a Szlovák kulturális minisztérium a „nemzeti kissebség kultúrája –  programjával.2010“

Karácsonyi hagyományok,
népszokások

Andrást követő vasárnapon 
kezdetét veszi az advent idősza-
ka, azaz várakozás és felkészülés 
az Úr eljövetelére. Az ünnepkör-
höz a  magyar hagyományokban 
számos hiedelem, babona és nép-
szokás tartozik, ez utóbbiak kö-
zül talán a  legelterjedtebb a bet-
lehemezés, a lucázás és a regölés.

Lucázás
Luca napján legjellemzőbb 

szokás a  kotyolás. Kora hajnal-
ban, 3-4 óra körül jártak kotyolni 
a 7–16 éves fi úk. Minden esetben 
szalmát, vagy fát vitt ek magukkal, 
melyre kotyolás közben leültek. 
A  legközelebbi szomszédhoz 
mentek először, „ott  a  magukkal 
vitt  fát, forgácsot vagy szalmát, 
a szobaajtó talpa elé vagy a pitvar-
földre teszik, s  rendesen, minden 
kérdezés nélkül egyszerre nagyon 
erős hangon elkezdik: Lucza, 
Lucza, kity, koty!” A kotyolók elől 
sokszor elzárták a kaput, s „rakon-

cátlanságuk” miatt  mások is éppen 
csak megtűrték őket. Persze, azt 
megjegyezték, hol nem nyertek 
bebocsájtást, mert utána valahogy 

mindig megbosszulták a  házigaz-
da bűnét.

A kotyolás elvégzése után a szo-
bába mennek, s  kenyeret, kalá-

csot, pálinkát, gyümölcsöt, kétfi l-
lérest kapnak. A  fát és a  szalmát, 
amin a fi atalok kotyolnak, a gazda 
igyekszik megtartani magának, 

mert különben a  „tyúkok haszna 
elmenne”. Azt tartják, hogy amely 
gazda házában nem enged lucázni, 
házában a tyúkok nem tojnak. Ha 

az asszony Luca napján sokat jár, 
tyúkjai abban az évben nem toj-
nak.

Luca asszony megköveteli, 
hogy az ő napját tényleg megün-
nepeljék, mert a mondás úgy tart-
ja, ha valaki e napon fon, annak 
keze egész évben szenved, ha va-
laki párol valamit, akkor azt Luca 
„csúff á” teszi.

Luca napján nem szabad fe-
hérnépnek a  szomszédba menni, 
mert a  meglátogatott nál a  szer-
számok (fejsze, szekerce, ásó stb.) 
nyelébe vert ékek nem tartanak, 
s a tyúkok nem ülik meg a fészket.

E napon annyi kukoricapo-
gácsát sütött ek, ahány tagú volt 
a  család. Sütés előtt  a  pogácsákat 
megjelölték, belsejükbe tollat tet-
tek. Úgy hitt ék, hogy akinek a tolla 
a  kemencében megperzselődött , 
az a következő évben meghal.

Ekkor állnak neki a  lucaszék 
készítésének is, melynek a  kará-
csonyi éjféli misén van nagy szere-
pe, hiszen aki arra felállt, az meg-
láthatt a, hogy ki a  boszorkány. 
A széket 13 napig kellett  titokban, 
a család tudta nélkül készíteni, 13 
fából, melyet 13 helyről szedtek 
össze. A széket az éjféli mise után 
általában elégett ék, hogy a  bo-
szorkányok ne férhessenek hozzá. 

A  karácsonyi asztal a  népha-
gyományban fontos szerepet ját-
szott  az ünnepkor. Mind az asztal 
díszítésének, mind az étkezésnek 
szigorú rendje volt. A  feltálalt fo-
gásoknak mágikus erőt tulajdoní-
tott ak. A karácsonyi abroszt az év 
során még általában vetőabrosz-
nak használták (ebből vetett ék 
az első gabonamagvakat, hogy 
bő termés legyen.) Az asztalra 

( folytatás a 2. oldalon)   

Karácsonyi anekdota
Ez a  nyúlfarknyi történet egy 

rejtélyes csomagról szól. Elolva-
sása után érdemes elgondolkod-
nunk egy picit.

Nemrégiben egy megható 
anekdotát mesélt nekem az 
egyik kedves ismerősöm, akivel 
a  karácsonyról és az ajándéko-
zásról beszélgettünk. Gondol-
tam, megosztom az olvasókkal. 

Sok-sok évvel ezelőtt történt 
az eset. Az akkor hetedikes lány 

azóta már maga is anyuka lett. 
A szóban forgó család külföld-

re készült az ünnepek után (ami 
akkor, a vasfüggöny megléte ide-
jén komoly dolog volt), és meg-
egyeztek, hogy csak az útleve-
lek kerülnek a  fa alá, ajándékot 
majd külföldön vesznek. A hete-
dikes nagylány egész nap nyüzs-
gött-készülődött, és a  gyertya-
gyújtásra egy hatalmas, szépen 
becsomagolt dobozt helyezett 

a  karácsonyfa alá, családtagja-
inak címezve. Amikor a  szülők 
felbontották a csomagot, egy le-
vélkét találtak benne, amelyben 
ez állt: Ezzel a  nagy doboz sze-
retettel kívánok mindenkinek 
békés karácsonyi ünnepeket! 

Azt hiszem, ennél szívhez szó-
lóbb ajándékot nem is kaphattak 
volna a szülők a gyermeküktől. 

Nyers csaba
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