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Hovorili aj o súčasných
problémoch chovateľov včiel  

Pracovné stretnutie členov Slovenského zväzu včelárov v našom okrese

CHÝRNIKCHÝRNIK

Všetkým čitateľom a priaznivcom našich okresných novín želáme v Novom roku najmä
pevné zdravie, prácu, šťastie a vôbec, jeho úspešné prežitie!                               (tvorcovia novín)
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Pod gestorstvom novozámockej 
Základnej organizácie Slovenského 

zväzu včelárov, menovite jej pred-
sedu Ing. Jozefa Seiferta, tajomníka 

Jána Boldižára a  pokladníčky pani 
Kosztolányiovej sa konalo pred pár 
dňami pracovné stretnutie včelá-
rov z nášho regiónu, tzv. „Včelárska 
nedeľa“. O  tom, že podujatie bolo 
dôležité a aj zaujímavé svedčí boha-
tá účasť. Prišli včelári aj z  tých naj-
vzdialenejších kútov regiónu, hoci 
v ten deň bolo silné mrazivé počasie.

Podujatie konferoval za pomoci 
audiovizuálnej panelovej diskusie 
tajomník šurianskej organizácie 
Slovenského zväzu včelárov Ľubo-
mír Vančík. Odborná prednáška sa 
niesla v  intenciách najaktuálnejšej 
informačnej a  technickej pomoci 
včelárom. Treba podčiarknuť, že 
včelári nášho regiónu takéto stret-
nutia organizujú pravidelne, vrátane 
prezentácie včelích pomôcok a pro-
duktov. Jedno z  takýchto podujatí 
sa uskutoční ešte v tomto roku. Ide 
nielen o prednášky, semináre, súťa-
že, výstavy, poradenstvo, prehliadky, 
ale hovorí sa aj o takých odborných 
veciach, ako - kontrola varoázy, fu-
migácia, o  liečivách, racionalizácii, 
kočovaní ako i  následnej podpory 
kočovníkom, ďalej o  nákupe zaria-
dení, úhrad, analýz medu, obnovy 
včelstiev (chovatelia matiek) a  tiež 
o spolupráci s ostatnými inštitúcia-
mi.

Ako povedal, okrem iného vo 
svojej prednáške Ľubomír Vančík, 
slovenské včelárstvo má boha-
tú tradíciu a  svojou úrovňou mu 
patrí popredné miesto vo svete. 

Z OBSAHU

Výchova detí v duchu 
kresťanských hodnôt

Navštívili sme Cirkevnú základnú školu 
Antona Bernoláka v  Nových  Zámkoch

Novozámocká Cirkevná zá-
kladná škola Antona Bernoláka 
vznikla na podnet veriacich v roku 
1992.  S  počiatočným počtom 
šesť tried. Prvý rok svojej exis-
tencie bola škola v  provizórnych 
a  prenajatých priestoroch na via-
cerých miestach v meste. Školský 

rok 1993/1994 bol prvým pre-
lomovým obdobím existencie 
školy, pretože sa presťahovala do 
priestorov novostavby na ulici 
Letomostie v  Nových Zámkoch. 
Najnutnejšie priestorové pod-
mienky školy sa po presťahovaní 

(pokračovanie na str. 2)

Zdroje včelej paše sú v  ovocných 
sadoch, na poliach, lúkach a  v  le-
soch, čo umožňuje úspešné včelá-
renie na väčšine územia Slovenska. 
Do roku 1950 malo včelárstvo 
u  nás malovýrobný charakter. Väč-
šie včelárske farmy so 60 - 100 
včelstvami, sa vyskytovali iba

(pokračovanie na str. 4) 

 Ponúkam dvojročného 
čistokrvného maltézáka 
na krytie. tel.(nonstop): 

0907 905 537.

Spúšťame projekt spravodajského portálu pre 
Nové Zámky a okolie.

Prednáša tajomník Mestskej organizácie Slovenského zväzu 
včelárov v Šuranoch Ľubomír Vančík.

8. ročník 1. číslo január 2011 cena 0,50 €
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Bezpríspevkový 
odber krvi  

(dokončenie zo str. 1)
síce vyriešili, ale v  budove chýbala 
telocvičňa, čo vedeniu školy spô-
sobovalo nemalé problémy pri 
zabezpečovaní pohybovej výuky
žiakov. Na ulici Letomostie existova-
la škola sedem rokov a napriek po-
čiatočným ťažkostiam sa postupne 
dostávala do povedomia verejnosti 
a  získavala si stále väčšiu dôveru 
rodičov. Ďalším prelomovým ob-
dobím bol školský rok 2001/2002, 
keď škola začala pôsobiť už vo vlast-
ných priestoroch na Andovskej ulici 
v Nových Zámkoch v lokalite, ktorá 
je blízko centra mesta. V súčasnosti 
je škola už plnoorganizovaná. Jej 
prioritou je výchova detí v  duchu 
kresťanských hodnôt a  kresťanskej 
morálky. Okrem povinnej výuky 
rímskokatolíckeho náboženstva do-

sahujeme výchovné ciele aj inými 
aktivitami, ktoré sú pre školu špe-
cifi cké. Denné modlitby pred a  po 
vyučovaní dopĺňajú sväté spovede, 
duchovné rozhovory s duchovnými 
otcami v  kaplnke školy a  spoločné 
návštevy svätých omší v  prvé piat-
ky v  mesiaci a  v  prikázané sviatky. 
Špecifi ckosť výchovy a  duchovnej 
formácie žiakov sa prejavuje najmä 
v  realizácii ranných náboženských 
zamyslení, ktoré uskutočňujú v rám-
ci triednických hodín raz týždenne 
pod vedením duchovných otcov, 
v intenciách realizácie projektu, kto-
rý výstižne charakterizuje jeho názov 
„Výchova k  manželstvu a  rodičov-
stvu“. Počas deviatich rokov školskej 
dochádzky zabezpečuje škola dô-
kladnú a  dôstojnú prípravu žiakov 
na prijatie sviatostí pokánia, prvého 
svätého prijímania a  birmovania. 
Napriek tomu, že oblasť výchovy 
a  duchovného formovania žiakov 
v duchu kresťanského učenia pova-
žujú v škole za oblasť najdôležitejšiu, 
nemá to žiadny obmedzujúci vplyv 

na prijímanie detí na školu. V oblasti 
vzdelávania poskytujú rovnocennú 
výuku ako je to pri vzdelávaní na 
štátnych školách, pretože učebné 
plány a učebné osnovy ako i  učebni-
ce zabezpečujú, že rozsahom a obsa-
hom je preberané učivo rovnaké. Od 
tohto školského roku, ktorý práve 
prebieha, je zriadená v  priestoroch 
cirkevnej základnej školy aj mater-
ská škola sv. Filipa Neri.

Mikulášska zabíjačka

Už po druhý rok sa na nádvorí 
Cirkevnej základnej školy Antona 
Bernoláka, o  ktorej píšeme  usku-
točnila nedávno ďalšia z  úspešných 
akcií organizovaných školou, v spo-
lupráci so združením rodičov. Bola 
to tradičná Mikulášska zabíjačka so 
všetkým čo k nej patrí. Počasie bolo 
v ten deň ideálne najmä na spraco-
vanie  mäsových produktov, hoci 

bol štipľavý mrazivý deň. Pre tých, 
ktorých oziabali prsty vrátane detí, 
pripravili pani učiteľky tvorivé diel-
ne v školskej jedálni. Mohli si tu zho-
toviť sviečky z vosku, uvaľkať z cesta 
medovník a  vyzdobiť ho, vytvoriť 
vianočnú ikebanu, či odhaliť tajom-
stvo výroby vianočných oplátok. 
K dobrej nálade prispeli aj pracovité 
ruky kuchárok, ktoré nasýtili hladné 
krky kapustnicou a  ochutnávkami 
zabíjačkových špecialít, ako i  chle-
bom s cibuľou.

Na takéto akcie treba samozrejme 
súčinnú spoluprácu školy s rodičmi, 
čo sa organizátorom aj podarilo. Za 
vydarenú akciu patrí zvlášť poďa-
kovanie jednému z rodičov, Pavlovi 
Kurucovi. Každá takáto doslova 
rodinná atmosféra, je stmelujú-
cim prvkom väčšiny akcií organi-
zovaných na Cirkevnej základnej 
škole Antona Bernoláka v  Nových 
Zámmkoch.

rodič Martin Kostyál,
snímky: autor

Výchova detí...

Miestny spolok slovenského červe-
ného kríža v Dolnom Ohaji v spolu-
práci s národnou transfúznou službou 
uskutočnili bezpríspevkový odber 
krvi. 

Dňa 7. decembra sa uskutočnil v KD 
v Dolnom Ohaji  2.ročník Mikulášskej 
kvapky krvi. Heslom tohtoročného 
Mikulášskeho odberu bolo „Neviete 
čo darovať? Čo tak život!“

Organizátorom tohtoročnej Mi-
kulášskej kvapky bola Národná  trans-
fúzna služba Nové Zámky v  zložení: 
MUDr.Blaha Konrád, Tóthová Mar-
gita, Ficková Erika, Bajkaiová Júlia, 
Kočiová Vlasta. Zásluhu na odbere 
majú aj členky Miestneho spolku SČK 
Margita Bartošová, Mária Slobodníko-
vá. Základná škola s MŠ Juraja Holčeka 
v  Dolnom Ohaji pod vedením Mgr.
Evy Smolíkovej uskutočnila pred od-
berom besedu pre žiakov s pracovník-

mi Národnej transfúznej služby Nové 
Zámky, hovorili o význame darcovstva 
krvi, obzvlášť prvodarcov. Žiaci potom 
nabádali svojich rodičov a  známych 
k darovaniu krvi.

K  všetkým prítomným darcom sa 
prihovoril starosta Dolného Ohaja 
Pavol Slobodník. Hovoril o  význame 
darcovstva krvi a  jej význame pri zá-
chrane života. Krv darovalo z Dolného 
Ohaja 15 ľudí, z Hulu 16, z Radavy 5 
a z Vlkasu 5 ľudí. Viacnásobnými dar-
cami sú: Bujna – 66-krát, Zachar – 49-
krát, Golha – 48-krát. Nechýbali ani 
prvodarcovia Gulášová Anna a  Lucia 
Slobodníková.

Pre prítomných pripravila kultúrny 
program MŠ v  Dolnom Ohaji. Deti 
MŠ obdarovali prítomných darcov mi-
kulášskymi perníkmi.

           Mgr. Jozef Hatala,
snímky autor

Duchovenstvo pri práci:
vdp. kaplán Vladimír Uhrin, diakon Antona Ďatelinka.

V  nedeľu , v  polovici decembra sa 
v kostole sv. Štefana v Šuranoch sa usku-
točnila prehliadka 15.ročníka spevác-
kych súborov pod názvom OZVENY. 
Zorganizoval ju Dom matice slovenskej 
v spolupráci s a Mestským úradom Šu-
rany.  Po úvodnej básni zazneli vianoč-
né piesne, koledy a  ľudové piesne. Na 
prehliadke sa zúčastnili  tieto súbory: 
Spevácky zbor Škovránok z  Trávnice 
pod vedením Mária Ličku, Spevácky 
zbor Galabriel z  Bánova pod vede-
ním Hany Kováčovej, Súbor Lipa pri 
Mestskej organizácii  Matice Slovenskej 
v Nových Zámkoch pod vedením De-

nisy Mrváňovej, a  už tradične Súbor 
Juraja Holčeka pri MO MS v Dolnom 
Ohaji pod vedením Vojtecha Slobodní-
ka. Celkom na záver sa predstavili čle-
novia Súboru Kantáta zo Šurian pod 
vedením Jany Kucharovej. Prítomní si 
v krátkej prestávke minútou ticha uctili 
pamiatku nedávno zosnulého dirigenta 
Emila Malatinca. Na záver si všetci prí-
tomní zaspievali vianočnú pieseň Tichá 
noc, svätá noc. Pre spevácke súbory sa 
popoludnie skončilo družnou debatou 
a plánmi, ako ďalej pracovať a tešiť sa 
už na najbližšie stretnutie.

Mgr. Jozef Hatala 

Skončila družnou debatou
o ďalších plánoch

V Šurianskom kostole sa konala prehliadka speváckych 
zborov OZVENY
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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

Predám auto Favorit rok 
výroby 1990, bordový, 

sezónne prezutie,
ťažné...150 eur.

Kontakt: p. Oršová,
mob.: 0911741104.

Pomôžem v domácnosti 
aj nakúpim, opatrím

starších ľudí.
Info: 0915 388 614. 

Robím jemnú
a bodovú masáž celého 

tela. Operatívne na
požiadanie, vrátane ví-

kendu a prípadne aj u vás 
doma. Prijímam

objednávky nepretržite,
nonstop, na tel.,

mob: 0907 905 537.

NOVÉ ZÁMKY
Železná 20 (Výpalisko)

tel.: 035/640 8840, mob: 0908 713 576
e-mail: novezamky@slovaktual.sk

ŠURANY
Hasičská 29

tel.: 035/650 1282, mob.: 0902 950 841
e-mail: surany@slovaktual.sk
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(dokončenie zo str. 1)
v  nepatrnom počte. Keďže včelá-
renie bolo pre mnohých vedľaj-
ším zamestnaním, nevenovala sa 
mu patričná starostlivosť, takže  
efektívnosť bola pomerne slabá. 
Záujem o  včelárenie postupne 
viedol mnohých včelárov k hlb-
šiemu zaoberaniu sa s  prob-
lémami chovu včiel, k   štúdiu 

literatúry a  k  novým pokusom, 
čo značne prispelo k zvyšovaniu 
úrovne včelárenia u nás.  

Záujem o  včelárenie výrazne 
vzrástol v  povojnových rokoch. 
Stavy včelstiev  sa síce znižo-
vali, ale zvyšovala sa produkcia 
medu. Podľa štatistík, v  roku 
1989 sa nakúpilo od jedného 
včelstva 8,74 kg medu a  v  roku 
2008 to bolo 18,8 kg. V  sku-
točnosti sa však vyprodukovalo 
viac, pretože vlastná spotreba, 
rozdávanie a  drobný predaj nie 
sú v tejto štatistike zahrnuté.

Moderná agrotechnika pre-
ukázala, že med nie je iba hlav-
ným produktom včelárstva, ale 
včely dávajú oveľa väčší úžitok 
a  to opeľovaním poľnohospo-
dárskych a lesných plodín. Ten-
to úžitok je deväť razy väčší než 
samotná hodnota medu, vosku 
a  ostatných včelích produktov. 
Čiže včely zohrávajú dôležitú 
úlohu aj pri zvyšovaní poľno-
hospodárskej výroby. Opeľo-
vacia činnosť včiel sa najvýraz-
nejšie prejavuje na ovocných 
stromoch, olejninách, krmovi-
nách pestovaných na seno a  na 
technických plodinách. Včelár-
stvo je tiež jedným zo spôsobov 
aktívneho odpočinku toho-kto-
rého chovateľa. Včelár je tak 
tvorcom životného prostredia, 
človek, ktorý má rád včely a prí-

rodu. V súčasnosti je na Sloven-
sku vyše 13 000 včelárov. 

Veľké problémy sú i pri kočo-
vaní so včelstvami, pretože ko-
čovné vozy nemôžu byť účast-
níkmi cestnej premávky Neraz 
i  kvôli ich zlému technickému 
stavu.

Okrem toho, už viac ako tri-
dsať rokov musia včelári na 
celom území čeliť hrozbe me-
novanej - klieštik včelí (varroa 
destructor). Tento nenápadný, 

len niekoľko milimetrov veľký 
parazit má „na svedomí“ úhyny 
a  devastáciu miliónov včelstiev 
na celom svete, Slovensko nevy-
nímajúc. 

Ako ďalej povedal Ľubomír 
Vančík, medzinárodné výstavy 
vo Francúzsku a  vo Varne uká-
zali, že my Slováci vieme dodá-
vať na trh kvalitný med, medovi-
nu a  iné výrobky ako aj sviečky 
z vosku, medové pečivo a pod.

Pre zaujímavosť, na území 27 
štátov Európskej únie existuje 
približne  14 miliónov  včelstiev, 
pričom Slovensko sa na existu-
júcich celkových stavoch  v  EÚ 
podieľa iba dvomi percentami.

V celoeurópskom meradle za-
ujíma stredové pozície. 

Záverom pán Vančík hovoril 
aj o  súčasnosti. Žiaľ tohoroč-
né zlé počasie, najmä povodne 
sa komplexne podpísali pod 
takmer katastrofálny stav pro-
dukcie medu a  vôbec chovu 
včelstva. A keďže nastáva zimný 
čas, kedy sa včelstvo uložilo na 
zimný spánok, treba využiť dlhé 
zimné večery, napríklad na štú-
dium včelárskej, najmä odbor-
nej  literatúry. Tí neskôr narode-
ní by mali využiť čas napríklad 
na návštevy včelárskych fariem, 
či už doma, alebo v zahraničí.                                   

  Milan Kupecký

Hovorili aj...Kaša bez medu, 
zima bez ľadu

„Trojkráľovú zimu vlk nezože-
rie“, hovorievali o  6. januári naši 
predkovia, pretože v  tomto čase 
spravidla krajina , mestá i  obce 
odpočívali pod bielou perinou. 
Počasie v  ostatných rokoch však 
túto pranostiku v  tomto sledova-
nom období nepotvrdilo. Preto 
budeme aj naďalej so záujmom 
sledovať, či sa splnia tieto pred-
povede aj v  tomto, nastávajúcom 
roku, ktorý nás čaká. Či sa všetky 
tieto pradávne predpovede o  po-
časí aspoň čiastočne naplnia. Janu-
ár býva najchladnejším mesiacom 

roka. Aj toto pravidlo však príro-
da občas poruší, čo zachycujú aj 
pranostiky: „Čo veľký (január) za-
meškal, to malý ( február) doháňa.“ 
Alebo: „ Keď január vodu pustí, na 
ľad ju marec zasa zhustí.“ Počasie 
na Vincenta (21. január) mali by 
pozorne sledovať vinohradníci. 
Veď „Keď sa na Vincenta vták z ko-
ľaje napije, ten rok mnoho vína sľu-
buje.“ Či bude tak či onak: „Sú to 
chyby, ak voda je bez ryby, kaša bez 
medu a zima bez ľadu...“     

        
     -km- 

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.

Letomostie 1E, 940 01 Nové Zámky
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Bánovčania úspešnými organizátormi 
i účastníkmi podujatia

Festival detských a mládežníckych dychových hudieb

Už môžeme pomaly hovoriť o tra-
dícii, keď hovoríme o  Festivale det-
ských a  mládežníckych dychových 
hudieb, ktorý sa s  pravidelnosťou 
dvoch rokov koná v  Bánove. Tento 
rok bol prvým nesúťažným, ale pre-
behol vo veľmi dobrej nálade. Účin-
kujúci, členovia kapiel chceli ukázať 
nielen prítomným odborníkom 
z dychového žánra, ale i  jeho priaz-
nivcom, čo sa naučili, ako hrajú, kde 
majú rezervy a čo ďalej...

Predstavilo sa šesť kapiel z  Nit-
rianskeho kraja, hosťom bola vý-
borná  dychová hudba  spoza brehu 
rieky Moravy, z mestečka Zdounky. 
Ako prvá predviedla svoje umenie 
Detská dychová hudba z  Brodzian. 
Ako novovznikajúca detská dychov-
ka ukázala, že za krátky čas svojej 
existencie urobili jej členovia veľké 
pokroky a  kumšt, pričom pani di-
rigentka si so sebou odniesla cenu 
poroty za najlepší dirigentský výkon. 
Potom sa prezentoval Detský dycho-
vý orchester zo Základnej umeleckej 
školy v Šali, ktorého členovia vsadili 
na „klasiku“ a  prítomných pobavili 

a  rozospievali známymi slovenský-
mi ľudovkami. Po nich sa na javisku 
objavila aj novovznikajúca dychovka 
z Bánova, ktorá si dala názov Detský 

dychový orchester Rosička pri ZUŠ 
Nové Zámky. Malí muzikanti zahrali 
a predviedli všetko, čo sa od svojho 
vzniku, teda za dva a pol roka naučili. 
Veľmi milo prekvapili prítomných, 
podobne ako deti z Detskej dychovej 

hudby Močenčanka z Močenku.  Na 
záver vystúpili dve dychovky, dva or-
chestre, ktoré boli akousi inšpiráciou 
pre začínajúcich. Boli to - Mládežníc-

ky dychový orchester Bánovčanka 
a Dychový orchester ZUŠ Zdounky. 
Skladby v  ich prevedení nenechali 
pokojne sedieť ani jedného z divákov 
v preplnenej sále Kultúrneho domu. 
Ich repertoár bol skutočne široký, - 

od slovenských poliek, cez moravské 
valčíky ako i známe svetové rytmy  až 
po svižný čardáš. Veľkým zážitkom 
bola hra sólistov na fl autu a pozaunu, 
ako i  pri hre Martina Meliška, sólistu 
Bánovčanky, ktorý si pre túto príleži-
tosť vybral veľmi netradičný sólový 
nástroj, tárogató. Ako nám prezradil, 
na tomto nástroji hrával v Malokar-
patskej kapele. Okrem toho sólista 
Adam Hudem zahral famóznym 
spôsobom čardáš „Nevydávaj sa ty 
dievča“ Text piesne mu upravil pán 
Hudec, ktorý mu navyše venoval aj 
hudobný nástroj. 

Čiže v Bánove sa opäť konal krásny 
sviatok dychovky, dúfajúc, že tradícia 
bude pokračovať a sa zachová. 

-poll-

Predvianočné posedenie 
seniorov

Riaditeľstvo Domu seniorov 
v Dolnom Ohaji usporiadalo pred 
pár dňami predvianočné pose-

denie seniorov. Otvoril ho jeho 
riaditeľ Ing. Peter Bartovič, ktorý 

sa hneď na úvod prihovoril k seni-
orom, hosťom i k  zamestnancom, 
a zároveň predstavil a  privítal no-

vozvoleného starostu obce Ivana 
Solára. Ako hostia účinkovali ako 

MURENA ŠURANY, spol. s r. o.

PREDAJŇA STAVEBNINY
a STAVEBNÁ FIRMA

PONÚKA – PREDAJ:
-široký sortiment staveb-

ného materiálu
-stavebné náradie

-dovoz zakúpeného 
materiálu

-vykládka hydraulickou 
rukou

-rôzne zľavy

STAVEBNÉ PRÁCE
-kompletné stavby

-rekonštrukcie, opravy
-fasády, zatepľovanie, 

omietky
-obklady, dlažby

-strechy, bytové jadrá
(možnosť platby platobnými 

kartami a na splátky!)

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

Adresa:
ul. Ž. Bosniakovej č. 5

942 01 Šurany
 (pri železničnej stanici)
www.murenasurany.sk

už tradične členovia dolnoohaj-
ského speváckeho súboru Juraja 
Holčeka pod vedením Vojtecha 
Slobodníka, a  troškou do mlyna 
prispeli aj  členovia Domu Jesien-
ka v Šuranoch. Oba súbory pred-
viedli seniorom ľudové, duchovné 
a zborové piesne. K prítomným sa 
prihovoril aj predseda miestnej 
Matice slovenskej Vojtech Porub-
ský. Na záver posedenia si seniori 
zaspievali spolu s  členmi oboch 
súborov pieseň Tichá noc, svätá 
noc... Vedenie Domu seniorov 
pripravilo pre nich bohaté občer-
stvenie a  atmosféru Vianoc pri-
pomínala aj slávnostná vianočná 
výzdoba.     

Mgr. Jozef Hatala                         
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Vzácne dokumenty a prvé záznamy 
o farnosti v Radave

Vlani si pripomenuli okrúhle výročie

Vážení čitatelia! Dostal sa nám 
do redakcie zaujímavý dokument, 
ktorý nám poskytol  súčasný sta-
rosta obce Radava Ing. Marián 
Chrenko. Vzhľadom na jeho au-
tenticitu, chronologicky opísané 
skutočnosti a  záznamy, sme sa 
rozhodli priblížiť vám tento mate-
riál na pokračovanie. Iste si aj vy, 
vo vašej obci, či meste spomeniete 
na určitú paralelu s  uverejneným 
príspevkom. Ďakujeme za pocho-
penie a  tešíme sa na vašu ďalšiu 
priazeň aj zo strany ďalších miest 
a obcí z nášho regiónu, ktoré dajú 
aj takýmto spôsobom o sebe vedieť 
a zviditeľniť tak svoju obec.      (po-
kračovanie z predchádzajúceho čísla)

Kňazi, ktorí pôsobili 
v  Kostole sv. Cyrila a  Me-
toda

Vdp. Milan Hajdin pôsobil u  nás 
od roku 1966 do roku 1969. Bol fará-
rom vo farnosti Trávnica. Začal s vý-

stavbou Kostola sv. Cyrila a Metoda.
Vdp. Ján Formánek pôsobil u  nás 

od roku 1969 do roku 1977. Bol fará-
rom vo farnosti Trávnica. Ukončil vý-
stavbu Kostola sv. Cyrila a Metoda.

Vdp. František Rajtár pôsobil 
u nás od 15. 7. 1977 do 28. 2. 1990. 
Bol farárom vo farnosti Trávnica, od 
1. 1. 1978 poverený spravovaním far-
nosti Radava.

Vdp. Karol Krajči pôsobil u nás od 
1. 3. 1990 do 30. 6. 2006. Bol fará-
rom vo farnosti Veľké Lovce, poverený 
spravovaním farnosti Radava.

Vdp. Anton Gubala pôsobil u nás 
od 1. 7. 2006 do 30.  6. 2009 ako fa-
rár farnosti Radava.

Vdp. Imrich Kováč pôsobí u nás od 
1. 7. 2009 ako farár farnosti Radava 
až doteraz.

Kostol 
Hoci mal a  má Kostol Ducha 

Svätého svoju historickú patinu, 
postupne už nestačil pre potreby 
veriacich. Tí si z  času na čas ťaž-
kali, že je vzdialený od obce, preto 
radavskí veriaci už po skončení pr-
vej svetovej vojny začali uvažovať 

o rozšírení kostola alebo o výstavbe 
nového, v centre obce.

Kostol má nepravidelný tvar 
a postavili ho novou technológiou. 
Pred zadnou stenou za oltárom je 
sklenená farebná vitráž patrónov 
sv. Cyrila a  Metoda. V  blízkosti 
je kríž s  priliehavým korpusom, 
vpravo symbol zmŕtvychvstalého 
Pána Ježiša. Na ďalších farebných 
oknách je Panna Mária Fatimská, 
sv. Ján Krstiteľ, Pán Ježiš žehná deti, 
Turíce a Zmŕtvychvstanie Pána Je-
žiša.

Pred vitrážou patrónov kostola 
a  farnosti je kamenný obetný stôl 
s  kovovou Poslednou večerou. 
V  ľavej zadnej časti kostola je vy-
sunutý chór. Hlavným vchodom 
prichádzajú veriaci cez chodbu, 
z  nej potom do chrámovej lode. 
Po oboch stranách sú na murive 
umiestnené stanice Krížovej cesty. 
Kovové svietidlá visia zo stropu.

 Dva zvony, ktoré boli v kostole 
nanovo nainštalované, sem pre-
miestnili z Kostola Ducha Svätého 
v roku 1970. Tretí, nový a najväčší 
zvon je zasvätený svätým patró-

nom Cyrilovi a Metodovi. 

Podrobná kronika vý-
stavby nového kostola

Pražská jar roku 1968 priniesla 
do spoločnosti nádej, že totalitný 
režim pod vedením KSČ možno 
zreformovať, že socializmus môže 
mať aj ľudskú tvár. Politická a spo-
ločenská klíma bola dýchateľnejšia, 
na určitý čas zanikla cenzúra tlače, 
bolo možné cestovať na Západ, 
v  rámci uplatnenia občianskych 
práv a slobôd sa vytváral aj priestor 
na slobodnejší náboženský život. 

Novú situáciu, ktorá okupáciou 
spojeneckých vojsk končila, sa roz-
hodli plne využiť aj rímskokatolícki 
veriaci Radavy. V  obci sa zdvihla 
vlna nadšenia pre výstavbu nového 
kostola. Dovtedy sa bohoslužby 
konali v  objekte bývalej malo-
triednej školy, ktorý nevyhovoval 
z  viacerých, nielen kapacitných 
dôvodov. 

(pokračovanie v budúcom čísle)

Matej Babín, priamy účastník 
výstavby kostola

Miroslav Eliáš, správca Mestské-
ho múzeum v Šuranoch

“Časom všetko starne. A  čas nám 
ukazujú hodiny. Ale časom zostarnú 
aj tie hodiny. Preto mám zvláštny po-
cit z toho, keď hodiny, ktoré desaťročia 
slúžili ľuďom - zostarli tiež, a tak po-
dobne ako iné časom zostarnuté veci 
skončia v múzeách“, hovorí Miroslav 
Eliáš, ktorému sa podarilo zrea-
lizovať takýto počin v  Mestskom 
múzeu v  Šuranoch. Ale pekne po 
poriadku. 

Potreba merania času je sta-
rá snáď ako celý kultúrny vývoj 
ľudstva. Z  pomedzi vynálezov 
a konštrukcií v oblasti hodín a ho-
dinárstva treba spomenúť aspoň 
vynález kyvadla v roku 1656, ktoré 

skonštruoval holandský astronóm 
a  matematik Christian Huygens. 
Tento vynález spôsobil následný 

veľký rozvoj hodinárstva a presnosť 
hodín. 

Hodinový stroj - vežové hodiny, 
ako prvé verejné hodiny v Šuranoch 
a  teda aj prvé hodiny na šurian-
skom kostole, zadovážili 29. mája 
1887 šuriansky richtár - gróf Vik-
tor Lavaulx a šuriansky farár Karol 
Rosznáky. Stroj vyrobil hodinársky 

majster Michael Pauer v Budapešti. 
Je to klasický kyvadlový hodinový 
stroj, ocelo-liatinová konštrukcia, 
s  troma závažiami, ktoré dávajú 
po pohybu krokový mechanizmus 
a  bicie zariadenie na odbíjanie 
štvrťhodín a celých hodín.

V minulosti bolo potrebné hodi-
ny každý deň pravidelne naťahovať, 
neskôr v 70. rokoch 20. storočia bol 
stroj sprevodovaný na elektrinu. 
V  roku 1991 ho nahradili novým 
elektrickým hodinovým strojom. 
Starý stroj tak defi nitívne odsta-
vili a  ležal na kostolnej povale až 
do júla 2009, keď ho naše Mestské 
múzeum získalo ako zaujímavú 
a  hodnotnú historicko – technic-
kú pamiatku. Stroj bol rozobratý 

na jednotlivé súčasti a  postupne 
odmastený, očistený, jeho diely sa 
natreli tak ako pôvodne - červe-
nou farbou. Verejnosť ho mohla 
po prvýkrát vidieť vystavený vo 
vestibule synagógy na šuriansky jar-
mok v  dňoch 18. – 19. septembra 
2009. Následne až do konca roka 
2009 prebiehali testovacie práce 
so závažiami, bicím mechanizmom 
a  kyvadlom, ktoré sa nezachovalo 
v celosti a bolo potrebné ho rekon-
štruovať. Koncom decembra 2009 
bol stroj inštalovaný na masívnu 
drevenú konštrukciu, vyrobenú na 
mieru pre tento účel. 

Hodinový stroj zo šurianske-
ho kostola, jeho rekonštruovanie, 
sfunkčnenie a inštalovanie, je v exis-
tencii šurianskeho múzea najvýraz-
nejším akvizičným počinom, ak si 
pomyslíme, že je to jediné múzeum 
na Slovensku, ktoré má takýto typ 
hodinového stroja funkčný.

 -z archývu múzea-

Keď zostarnú hodiny
Trocha z histórie mesta Šurian

(na pokračovanie)
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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

Čo všetko dokázal...
So záujmom som si prečítal príspevok v ostatných Nitrianskych novinách pod titulkom: „Po 45 rokoch vo verejnej funkcii“ – o Jožovi Šutkovi, bývalom predsedovi 

MNV a „porevolučnom dieťati“....
Na úvod snáď iba toľko, že nemám proti pánovi Šutkovi zvlášť nepriateľské animozity, ibaže som Šuranec, tam som vyrastal, strávil detstvo, vyučil sa, aktívne športo-

val a preto si dovolím na tento príspevok cestou okresných novín reagovať. Preto v okresných, pretože v krajských by mi to neuverejnili...Navyše, ako zamestnanec mesta 
i redaktor dobre poznám i poznal som vtedajšie pomery v Šuranoch, kde som mimochodom pracoval aj v organizácii ktorej „šéfoval“ pán  Šutka. Nejde mi ani o neho 
ako o osobu, ale v skutočnosti o pravdu ...keďže v príspevku uviedol, ...čo všetko on za tých 45 rokov v Šuranoch dokázal a ...spochybnil komunálne voľby.

Občas navštívim Šurany a nie je to iba môj názor, že ak by nebolo v Šuranoch malé trhovisko, prakticky by tam „život“ ako tak nepulzoval, a nie je tam čo obdivovať, 
chváliť. Okrem hlavného priemostia, ktorý vedie nad bývalou železnicou smerom povedľa Argentíny, snáď  iba to je úctyhodné dielo, ktoré za tých 45 rokov vo funkcii 
pán Šutka „vykonal“!!! Nielenže  v meste nevládne čulý ruch, ale nie sú v ňom ani pracovné príležitosti a aj to čo tu bolo kedysi „zobrala nežná revolúcia“. Myslím na 
Šuriansky cukrovar, Elitex, Calex...V súčasnosti takmer všetka ťarcha podnikania, ktorá ešte ako tak funguje v meste leží na pleciach veľkopodnikateľa Ing. Štefana 
Zadrabaja a je tu aj zopár malých živnostníkov a cudzích fi rmičiek, čo však nie je zásluha p. Šutku.

Ak sa prejdete po meste Komárno, Levice, či po iných mestách nášho regiónu, na porovnanie, vyzerá to skutočne ináč. Naopak Šurany sú stagnujúce „výzorom“ ako 
nejaká zaostávajúca obec. Za  Šutkovej „asistencie“ sa predal Dom kultúry „za neporovnateľný bagateľ. Dom kultúry,  ktorý postavili bývalí pracujúci Elitexu, boli „oga-
baní“ viacerí majitelia pozemkov, urbári,  nefunkčné je bývalé obchodné stredisko Šurianka, kúpalisko, do ktorého sa veľa preinvestovalo a doslova chátra...nie je v meste 
žiadne zimné kúpalisko, športové ihrisko (okrem starého ihriska) ani klzisko. Tak o čom to pán bývalý primátor a dlhoročný predseda MNV hovorí? 

Za dlhé roky sa prakticky neurobilo v meste takpovediac „nič“. Neinvestovalo sa do športu, do výstavby a vyasfaltovania prašných chodníkov, ktoré si ľudia vybudovali 
v tom čase brigádnicky, svojpomocne, pretože sme chodili dovtedy po zaprášených a blatistých komunikáciách. 

A čo sa týka súčasnej situácie, keď kritizuje ostatné voľby, ...že vraj ako píše, boli čo pamätá najagresívnejšie...To áno, ibaže zabudol, že tie časy, keď  ho volili pracujúci 
NF jednohlasne sú už dávno preč!

Niekoľko rokov aj v dôchodkovom veku protekčne pôsobil ako viceprimátor na Mestskom úrade. 
A čo sa týka spomínaných volebných kampaní? Práve tá jeho, ako spomínajú Šuranci bola vždy špicľovská, intrigánska, falošná (na rozdiel napríklad od ostatnej 

kampane protikandidáta JUDr. Jána Štarka, ktorý označil veci tak, aké v skutočnosti sú, priamo a bez pokrytectva). V predchádzajúcich jeho predvolebných kampaní 
nebol úspešný iba raz, zhodou okolností v tej, v ktorej som pomáhal zvíťaziť dnes už nebohému Ing. Kamilovi Bartovičovi. Preto viem o čom hovorím. V ostatných nedáv-
nych komunálnych voľbách sa kandidátovi na tento post pánovi JUDr. Jánovi Štarkovi nepodarilo vyhrať aj preto, že po celom meste sa opäť praktizovali staré osvedčené 
praktiky „Šutka a spol.“, keď o ňom klebetili, že Štark je Žid a ak sa dostane za primátora, predá celé Šurany. Hoci osobne si myslím, že táto zmena by občanom mesta 
a priľahlých jeho častí, iba pomohla.

A čo sa týka spomínanej volebnej kampane členov občianskeho združenia „Vráťme mestu život“, ktoré tiež v príspevku pán Šutka napadol, práve jeho členovia odha-
lili súčasný, katastrofálny stav mesta v akom sa nachádza. Mesta, ktoré malo kedysi „Krajský“ štatút.  

V príspevku pána Šutku je aj veľa tzv. „kydačiek“ a osočovania aj na, už zosnulého primátora Ing. Kamila Bartoviča, čo nie je veľmi etické. Držím palce staronovému 
starostovi Imrichovi Váradimu so želaním nech sa mu konečne lepšie darí, pretože v meste žije aj moja rodina a s výsledkami jeho doterajšej práce nie sú spokojní. Nuž 
ale, voliči rozhodli ako rozhodli...treba to rešpektovať. Na záver iba toľko, že konečne v tohoročných voľbách dali občania-voliči pánovi Jozefovi Šutkovi, ako kandidátovi 
do mestského zastupiteľstva  „červenú“ a poslali ho na zaslúžený dôchodok!                                                                                                                     

       Milan Kupecký, Šuranec
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Maňania si uctili
sv. Mikuláša tvorivými 
vianočnými dielňami

Obec Maňa je známa svojou kul-
túrnou činnosťou. V  prvé nedeľné 
decembrové poobedie si toho všimol 
aj Mikuláš. Do sály kultúrneho domu 
prišiel s  anjelom i  dvoma čertíkmi, 
aby rozdal darčeky dobrým deťom 
a aby svojou prítomnosťou všetkých 
potešil. Napokon so svojimi pomoc-
níkmi vylosovali troch výhercov 
darčekov od prestížnej fi rmy. Všetko 
sa akosi nieslo v znamení čísla tri a zá-
roveň v znamení troch kresťanských 
cností – viery, nádeje a lásky: Tri boli 

čarovné postavičky s  Mikulášom; 
traja výhercovia; tri skupiny organi-
zátorov na čele s  pánom starostom 
Igorom Sádovským a  Smer – soc. 
demokracia; tri klientky zo Zaria-
denia sociálnych služieb Kamilka 
so svojou vychovávateľkou... Tie 
mali svoje úžasné výrobky vystavo-
vať tri decembrové dni (7.-9.12.) vo 
františkánskom kostole v  Nových 
Zámkoch. Aj tu – ako tunajší – mali 
úspech. Hneď pri vstupe obdarovali 
všetkých vystavovateľov vlastnoruč-
ne vyrobenými darčekmi, najmä sa-
lónkami z dezertných obalov. Z celej 
sály bolo cítiť vianočnú atmosféru. 
Svedčila o  tom nádherná bohatá 
ligotavá borovica i  vystavené expo-
náty: vianočné nádherné ikebany 
i stromčeky, ozdobné torty s marci-
pánovými fi gúrkami, všakovaké ma-
ľované predmety, paličkovaná čipka, 
vianočné ozdoby vyrobené rôznymi 
technikami, drôtené sochy, ozdoby 
i šperky a samozrejme vôňa vianoč-
ného punču a  medovníčkov, ktorá 
k  Vianociam neodmysliteľne patrí. 
Hostia z  Dolného Ohaja – včelári 
Marta a  Ľubomír Korompayovci - 
prichádzajúcich ponúkali medovníč-

kami a  tureckým medom, predávali 
med i medové výrobky. Turecký med 
si zvlášť vychutnávali deti a klientky 
Kamilky. Tie si sladké odmeny aj 
zaslúžili. Pani vychovávateľka Hele-
na Timková o nich prezradila, v akej 
záujmovej činnosti najviac vynikajú: 
Božena je „majstrom papiera“ – zo-
strojila napr. gitaru, husle i  automa-
tickú práčku; Helena rada pečie tru-
bičky – mohli sme vidieť na vlastné 
oči; Gabika krásne vyšíva – pozývala 
nás, aby sme sa prišli pozrieť na jej 

práce, a všetky tri vraj vynikajú v hre 
divadla i v športovaní. Tejto akcie sa 
zúčastnili aj známe objavy talentov 
– 17-ročný Marek Abrhan z Kmeťo-
va a 10-ročný Adrián Nagy z Mane. 
Na záver sme od predsedníčky MO 
MS Jarmily dostali ako mikulášsky 
darček knihy podľa nášho výberu 
z  miestnej knižnice. A  tak sme sa 
mohli dočítať, že aj u sv. Mikuláša zo-
hráva veľkú úlohu číslo tri: biskupom 
sa stal okolo roku 300, trom pannám 
trikrát venoval veno, zachránil troch 
mládencov, zobrazuje sa napr. s kni-
hou s troma zlatými jablkami, s tro-
mi chlebmi, s tromi prútmi... Keďže 
býva znázornený aj s kotvou – sym-
bolom nádeje, na jeho mitre býva 
zobrazený kríž – symbol viery a má 
veľké srdce – symbol lásky, samotný 
sv. Mikuláš je pre mňa veľkým sym-
bolom troch kresťanských cností. 
Vždy, keď ho vidím prichádzať do 
akéhokoľvek kult. domu, do ktorého-
koľvek kostola či pri rozdávaní darče-
kov niekde na ulici, spomeniem si na 
nádherné bezstarostné detstvo a  na 
najväčšie dary: lásku, zdravie a srdeč-
nú rodičovskú štedrosť.          

Jana Slobodníková 

Podľa oficiálneho vyjadrenia Minis-
terstva dopravy, pôšt a  telekomunikácií 
SR bola do Emisného plánu poštových 
známok na rok 
2009 za- radená 
poštová známka 
venova- ná 400. 
výročiu narode-
nia Žofie Bosnia-
k o v e j . Dátum 
vydania bol urče-
ný na 15. m a r e c 
2009. Minister požiadal Slovenskú poštu 
a.s., aby táto známka mala reprezenta-
tívnu formu vydania, čím by sa podporil  
význam tejto vzácnej osobnosti. Známka 
bola vydaná v háčkovej úprave podobne 

ako bol Alexander Rudnay a  Zdenka 
Scheingová a vytlačená oceľotlačou.

Okrem toho v  Šuranoch uviedli po-
hľadnicu Bosniakovci. Pri príležitosti 
predstavenia poštovej známky Žofie Bos-
niakovej v Tepličke nad Váhom sa konali 
oslavy, ktorých sa zúčastnili aj zástupco-
via Šurian. Okrem šurianskych seniorov, 
v programe vystúpila mestská dychovka 
aj spevácka skupina Šurianka. Primátor 
I. Várady v mene obyvateľov daroval sta-
rostovi Tepličky zmenšenú maketu sochy 
Žofie Bosniakovej, ktorú odhalili v areáli 
Cirkevnej základnej školy pomenovanej 
podľa „anjela šurianskeho“.

-pollak-

Žofi a na známkach

Astropsychológia
na každý mesiac roka 

Je pravda, že iba horoskop zostavený podľa presnej hodiny naro-
denia je naozaj spoľahlivý. Mnoho astrológov sa zhoduje v  názore, 
že základná charakteristika pováh osôb narodených v  tom ktorom 
znamení má približne osemdesiatpercentnú presnosť. V nasledujúcich 
riadkoch sa môžete o tom presvedčiť.

Vodnár – vizionár (21.1 – 19.2.)
Životné heslo: Viem, že nič neviem.
Ako ho spoznáte: Podľa tváre anjela. Ak je to žena, naozaj pripomí-

na nebeské stvorenie jemných rysov, hodvábnej pleti a vlnitých vlasov. 
I Vodnár – muž ma nádych nadpozemskej bytosti. V jeho tvári sa dá 
vždy vyčítať oduševnenosť a bystrý intelekt. 

Charakter: Plný paradoxov. Na jednu stranu originálny a družný. Pria-
teľstvo je pre Vodnára najvyššou métou. V rebríčku hodnôt ho dokonca 
radí nad lásku. Na druhú stranu ortodoxne zastáva tradičné pozície, je 
opatrný a konzervatívny. Paradoxy, paradoxy a zasa len paradoxy. Pamä-
tajte, že Vodnárom vládne planéta Urán a ta je patrónom ako géniov, tak 
životných outsaidrov. Vodnári sú bohémovia plní iskrivých vzrušujúcich 
nápadov i  odporní punktičkári, ktorí dokážu viesť hodinové kázanie 
o morálnych povinnostiach jedinca i celej spoločnosti. Navzdory svo-
jej povesti priateľského znamenia je väčšina Vodnárov chladná a značne 
odcudzená. Odmeranosť verzus blízkosť je hlavným motívom ich cha-
rakteru – ich najväčšia výhoda i problém. 

Čo milujú: Slobodu.       Čo neznášajú: Žiarlivé scény.
Ako pracujú: Či sú bankári, novinári, športovci či chirurgovia, vždy 

potrebujú byť vlastnými pánmi. Vodnári si vždy nájdu zamestnanie, kto-
ré im poskytuje voľnosť. Vyhľadávajú prácu, kde môžu prichádzať a od-
chádzať ako sa im zachce, pohybovať sa po rôznych miestach a hovoriť 
s mnohými zaujímavými ľuďmi. Väčšinou nefungujú od deviatej do pia-
tej. Nevydržia tam, kde cítia, že im niekto stojí s hodinkami za chrbtom 
a kontroluje ich.

Vzorový hrdina: Malý princ.
Zvláštne znamenie: Vlasy, ktoré pôsobia nezvyčajne strapatým doj-

mom.
Dobrá rada pre Vodnárov: Nehovorte tak často, že je vám to úplne 

jedno. Nie je!
Dobrá rada pre ostatných: Nechajte ho(ju) tak, on(ona) sa určite 

vráti.

(na pokračovanie)
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Vianočná akadémia
Základná škola  s  materskou ško-

lou Juraja Holčeka v  Dolnom Ohaji 
usporiadala vianočnú akadémiu. Zišli 
sa  na nej rodičia a občania obce v kul-
túrnom dome, aby si prezreli program 
k nastávajúcim vianočným sviatkom, 
ktorý pripravili učitelia so žiakmi ta-
mojšej školy. Na úvod sa prihovoril 
k  zúčastneným starosta obce Pavol 
Slobodník. Žiaci M. Potocká a  Š. 
Sombat po privítaní hostí, rodičov, 
starých rodičov, občanov, pedagógov 
a žiakov uviedli program. Po vystúpe-
ní detí z materskej školy sa predstavili 

so svojim bohatým a pestrým  kultúr-
nym programom aj žiaci základnej 
školy. Striedali sa v ňom scénky, básne, 
piesne, moderné tance, ľudové tance, 
recitačné pásma a  nechýbali ani ma-
žoretky. Atmosféru dopĺňala prekrás-
na vianočná výzdoba, ktorú vytvorili 
pedagógovia školy. Výkony detí boli 
odmenené potleskom. O  niekoľko 
dní na to, žiaci spolu s pedagógmi sa 
stretli na dni otvorených dverí, na kto-
rom rodičia spolu detmi prežili pred-
vianočnú atmosféru. 

 J. Hatala

Pokým budú
hlupáci, budú aj 
produkty

Ách, tie úžernícke nebankové subjekty...

Navštívil som  som Obchodný 
dom TESCO, kde som si chcel vyba-
viť výhodnú pôžičku za sľubovaných 
9,90 %, ako je to uvedené dokonca 
aj v  televíznej reklame. Posadil som 
sa pred pani (blondína, asi 40 ročná) 
v  oddelení Tesco - Finančné služby 
a požiadal o informácie na pôžičku vo 
výške 2500 eur. Na príslušnom tlačive 
som mal vopred potvrdený čistý prie-
merný mesačný prijem vo výške 1374 
eur, výpisy z banky za 3 mesiace a účet 
od mobilného operátora, ako o to žia-
dali. Spomínaná pracovníčka to hneď 
nahodila do počítača a povedala mi, že 
na 36 mesiacov je to splátka asi 90 eur 
mesačne, RPMN 12,3 percenta a tak 
zaplatím dohromady cca 3300 eur. 
Zároveň som sa opýtal, či treba ešte 
uhradiť aj nejaké poplatky, alebo či sa 
môže v priebehu splácania zmeniť výš-
ka sadzby. Povedala mi, že nie. Okrem 
toho som sa ďalej spýtal, že či možno 
pôžičku splatiť aj pred uplynutím 36 
mesiacov a to bez poplatku? Pani ma 
uistila, že - samozrejme! Čiže dohodli 
sme sa na celkom slušne, pre mňa vý-
hodných podmienok, ktoré sú lepšie 
ako napríklad vo VÚB, kde sú približ-
ne 17 percent. Vypýtala si odo mňa 
občiansky a vodičský preukaz, nahodi-
la to do počítača, vytlačila mi tlačivo so 
spracovaním osobných údajov, ktorý 
som podpísal a následne začala vypl-

ňovať žiadosť na počítači, sprevádzaný 
nasledovným dialógom:

Pani: Prijem manželky? Ja: 100 
Euro. Pani: Prečo iba 100 Euro? Ja: 
Lebo je na invalidnom dôchodku.

Pani: Aha! Máte už splátky od spo-
ločnosti HOME CREDIT?

Ja: Áno, 13 eur mesačne.
V zápätí nasledovalo prvé zistenie
Pani: 2500 eur mi to nedá, iba 2600. 

Ja: kto Vám to nedá? Pani: systém. Ja: 
Akože nedá? Pani: No, 2500 eur mi 
nezoberie systém, iba 2600. Ja: No 
tak dajte 2600, veď  je to jedno. Pani: 
Chcete aj poistenie? Je to výhodné, len 
1,80 euro mesačne a v prípade choro-
by máte zabezpečené poistné splátky 
na pol roka. Ja: To nie je veľa, dajte aj 
poistenie.

Pani potom všetko nahodila ešte 
raz do počítača a potom to začalo...

Pani prekvapene: Ták, oni to už 
zdvihli na 4,43 euro? Ja: Čo zdvihli?  
Pani: To poistenie nie je 1,80 ale 4,43. 
Ja: kedy to zdvihli a  kto? Pani: No 
v centrále. Ja: No dobre, súhlasím, tak 
je 4,43. Pani vytlačila návrh zmluvy, 
priložila ho k ostatným tlačivám a po-
vedala:

Do zajtra bude prebiehať schvaľo-
vací proces, zajtra vás poinformujem 
či vám bol úver schválený.  Ja: Môžem 
sa pozrieť? Pani: Keď chcete... Zobral 
som návrh zmluvy zo stola a s údivom 

čítam: - Bezúčelový úver 2600 euro, 
celková čiastka 4004,64 eur, fixná 
sadzba 28,45 percent ročne - ročná 
percentuálna miera nákladov RPMN 
od 34,1 do 36,7 percenta a napokon: 
Po uzatvorení úverovej zmluvy zriadi 
spoločnosť klientovi úverový účet a za 
jeho vedenie je účtovaný poplatok vo 
výške 71,64 eur.

Po chvíli rozmýšľania... 
Ja: Prosím vás, čo je to za zmluvu?
Pani: Tak to vypočítali. Ja: Kto? Pani: 

V centrále v Brne. Ja: To nemyslíte váž-
ne?! Pani: Ja za to nemôžem, tak to vy-
počítali. Ja: Ale veď tu máte letáčik, že 
RPMN je 12,2 percenta a na zmluve 
je skoro 40 percent!? Pani: Ja za to ne-
môžem, tak to vypočítali. Ja: Nie je to 
podľa vás zavádzajúca reklama?! Pani: 
Nie je, niektorí klienti takúto sadzbu už 
prevzali. Ja: A už niekto u vás aj takúto 
pôžičku dostal? Pani: Áno. Ja: Máte 
tu nejakého nadriadeného alebo nie-
koho, kto tu to všetko ma na starosti? 
Pani: Spoločnosť Home Credit tu má 
prenajatý tento priestor a som tu iba ja. 
Ja: A môžem vedieť vaše meno? Pani: 
Ja nie som povinná vám povedať moje 
meno, ja to tu všetko iba odosielam do 
centrály. Ja: A  nejakú knihu sťažností 
máte? Pani: Nemám. Ja: Všetci tí ľudia, 
čo žiadali od vás pôžičku, dostali takéto 
podmienky? Pani: Áno. A že namiesto 
deklarovaných podmienok dostali iné, 
sa nesťažovali?

Pani: Niektorí sa aj sťažovali, a aj keď 
sa chodia sťažovať, tak im to nepomô-
že. Ja nie som za to zodpovedná, ako 
to vždy vyrátajú v centrále. Ja vám síce 
môžem dať číslo mobilu na nadriade-
ného, no ja som za nič nie zodpoved-
ná. Ja: Tak vaše meno mi nemôžete 
povedať, hoci ja so vám dal všetky 
moje údaje, podpísal som súhlas s ich 
spracovaním, študujete moje výpisy 
z banky a ja nemôžem vediet s kým ho-
vorím? Teda vaše meno mi nepoviete? 
Dáte mi aspoň meno a číslo vášho nad-
riadeného? Pani sa prestala pozerať do 
prázdna a napokon povedala: Ja vám 
vlastne môžem dať iba číslo na zákaz-
nícku linku ...0850...Ja: Ďakujem! To 
si môžem pozrieť aj na internete. Pani 
dopovedala: Ja nie som povinná in-
formovať vás, že či sú ostatní zákazníci 
spokojní...Ja: Veď ja s vami rozprávam 
slušne, no nie je slušné klamať a pod-
vádzať  ľudí s  úrokom 9,90 percenta, 
alebo 12,2 percenta a do zmluvy mu 
narátať o 300 percent viac!

Obaja sme napokon zostali ako-
by v nemom úžase.

Avšak s  tým rozdielom, že pani, 
na rozdiel odo mňa to má zaplatené. 
Po tomto rozhovore som vstal, bez 
poďakovania pozdravil a  zašiel som 
na INFO stánok v TESCU, opýtať sa 

komu táto finančná inštitúcia, stánok 
Finančne služby, patrí. Potvrdili mi to, 
že to patrí spoločnosti Home Credit, 
ktorá to má v prenájme a že oni s tým 
namajú nič spoločné.

Čo treba povedať na záver?
TESCO síce nemá s nimi nič spo-

ločné, ibaže im robí peknú reklamu na 
billboardoch a v televízii na „výhodné 
úvery“, a ktovie za aké provízie? Iste nie 
pre pekné oči. Napokon, na telefón-
nom čísle 0850 003 777 mi milá pani 
v  Home Credit povedala, že som asi 
nesplnil akési ich interné podmienky 
a preto nemám nárok na ten výhodný 
úrok z reklamy. Čo sú ich interne pod-
mienky mi nepovedala, pretože sú vraj 
tajné, mám vraj skúsiť znovu. Poďako-
val som sa jej za ochotu a informácie! 

Na záver som si iba pomyslel, že 
prečo takýmto spoločnostiam vláda 
a  parlament takéto úžernícke, trestné 
podnikanie nezakáže! A netrestá ich?! 
Môžu však existovať iba v spoločnosti 
hlúpych ľudí, ktorí nevedia čo podpi-
sujú a zaväzujú sa k  tomu, čo mnohí 
z  nich nedokážu splatiť a  nahrávajú 
tak ďalším nepoctivcom- exekútorom. 
Nuž, aj takéto podoby má naša de-
mokracia!  

Potenciálny zákazník Jožo S. 
z Bratislavy

 Na list sme dostali reakciu a  to 
z ďalšieho „súdka“. Citujeme: „ Také-
to spoločnosti žiaľ existovali a existujú 
počas každej doterajšej vlády. Takéto 
spoločnosti bez bankovej licencie, 
podľa doterajších zákonov, takmer 
bez dozoru budú fungovať kým budú, 
nech sa nikto neurazí, hlupáci, ktorí ich 
produkty budú kupovať.

Mimochodom momentálne „letí“ 
úver v  Poštovej banke, tiež produkt 
pre hlupákov, a to je banka s licenciou. 
Nič nás v  našej licenčnej spoločnos-
ti nevie tak naštvať, ako keď ku nám 
príde klient a  nadáva, prečo máme 
také vysoké úroky /5-6 percent, p.a./ 
a koľko papierovačiek je okolo toho?!  
A vraj preto si on radšej zoberie úver 
v Poštovej banke /19-22 percent, p.a./ 
alebo niekde inde, tam kde nemusí 
predkladať ani potvrdenie o  príjme, 
a podobne, vlastne takmer žiadny do-
klad, a peniaze má hneď na druhý deň. 
Je to každého dobrovoľné rozhodnu-
tie, no sú prípady, že takýto klient príde 
k nám o rok znova s tým, že potrebuje 
splatiť starý úver našim novým, lebo 
po roku platby zistí, že nesplatil predo-
šlé zmluvné záväzky u  nebankového 
subjektu a je ochotný napokon priložiť 
nám všetky požadované papiere, ktoré 
predtým, pred rokom odmietol !? Čiže 
naša rada: Ruky preč od nebankoviek!

J.S., Obchodný zástupca
Prvej stavebnej sporiteľne, a.s.
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O dedovi Vocetkovi...

GESTO
Vážení a milí už sa opäť k voľbám chýli

dobré budú asi od dôchodcov hlasy
prezieravo a tiež pružne
pridáme im na almužne.

ZÁZRA K
Šestnásť  rokov sa už kradne

stále ešte nie sme na dne 
humpľuje sa kradne, zdiera
nemá dna tá čierna diera!

KOREŇ
Uisťujem sa  zas´ znova 

v čom je koreň toho slova:
Predsa klamú cez reklamu!

Štamgastov v krčme U troch grošov čakalo v skutku šokujúce dopo-
ludnie. Dedo Vocetko sa dotrmácal v nálade akú mávajú iba pacienti po 
náladovke pred operáciou žlčníka. Objednal rundu životabudiča s hor-
com pre všetkých, čím si koledoval o Nobelovu cenu za dobrotu. – Vari 
vám zvýšili rentu, dedo...?! – vyzvedal sa obecný blázon Vinco. – Vypla-
tili mi gážu za zlepšovák...zašušľal dedo spoza štátnych zubov a kopol do 
seba poldecák akoby sa blížil koniec sveta. Ticho mohli v krčme krájať 
a vyvážať za valuty. – Môj vnuk je majiteľom Autoškoly... Dnes dobrý 
džob, auto musí mať kvôli imidžu každý a tak o kunčaft ov nemá núdzu... 
a kopol do seba druhý poldecák, akoby bol koniec sveta predo dvermi 
chyže. Také ticho mohli vyvážať nielen za valuty, ale i za devízy. – Napa-
dlo mi, že každý adept na vodičák musí mať pri praktických hodinách 
jazdy jednu ruku priviazanú o hlavu...

Obecný blázon Vinco sa tešil, že medzi prítomnými je väčší blázon 
ako je on sám.- Ak vás vnuk miluje, dá vám bubáky za každú somari-
nu...- dôvodil krčmár, ktorý mal rád transparentnosť. Najmä pri platení 
za rundy...- Navrhol som, že každý vodič musí bravúrne ovládať vozidlo 
iba  jednou rukou ! Bez pardónu...! Kvôli všeobecnej bezpečnosti na ces-
tách... Štamgasti súhlasili, no zamak nerozumeli prečo tá ruka priviazaná 
o hlavu. – Stačí sa postaviť pred krčmu a sledovať cvrkot na ceste... Kaž-
dý druhý šofér má jednu ruku s mobilom pri uchu a tvári sa akoby sa ne-
chumelilo. A chumelí sa... Stačí si večer zapnúť telku a počítať namiesto 
ovečiek pred spaním dennú inventúru autonehôd...

A vtedy štamgastom svitlo. Čím bravúrnejšie budú vodiči ovládať vo-
zidlo jednou rukou, tým menej autonehôd. Také čosi si naozaj zaslúži 
odmenu za zlepšovák...!                                                       Vlado JAVORSKÝ

V bare na Silvestra.
Ťava vojde do baru a objedná si koňak. Barman jej na-
leje a vraví:
-To je prvá ťava, ktorú obsluhujem.
-A pri tých cenách aj posledná,-vraví ťava.

Policajt zastavuje trabant (jeden z posledných na našich 
cestách), ktorý poskakuje po ceste.
-Tak čo, pán vodič, trošku ste si vypili čo?
-Ale kdeže, v kufr i veziem vianočného kapra.

-Môžete mi vysvetliť, prečo ste toľko kráv natlačili do 
jednej maštale?
-Nech si len zvykajú, aj tak budú z nich raz vianočné 
mäsové konzervy!

-Miláčik, chcela by som od teba pod stromček bábätko!
-Neblázni: Veď by mu napadalo do očí ihličie...

-Ako ste prežili Štedrý večer?
-Konečne sme sedeli za stolom v párnom počte.
-Pokiaľ viem, vy ste iba traja?
-Áno, lenže potom, ako sme zapálili pod stromčekom 
prvú sviečku, prišlo sedem hasičov.

-Na Vianoce som si chcel vybrať nejakú knižku...
-A čo ti v tom bráni?
-Všetky sú na heslo.

M. Kamenský
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Zo  Šurian a okolia

Policajt príde k dopravnej nehode, kde sa zra-
zilo auto s konským poťahom. Policajt vidí, že 
kôň má zranenú nohu, vytiahne pištoľ a koňa 
jediným výstrelom utratí. Vzápätí sa otočí s piš-
toľou v ruke k posádke auta a vraví: - Je tu ešte 
niekto zranený?!

Takmer v  každej slovenskej dedinke, požitavský región  nevynímajúc, 
kolujú medzi pospolitými ľuďmi veselé historky. Prechádzajú, alebo inak 
povedané, dedia sa z generácie na generáciu a pretrvávajú desaťročia. Ľu-
dia si nimi pripomínajú smiešne príbehy, ktoré sa stali v tej-ktorej obci, či 
mestečku. Zaujímavé však, že počujeme ich vždy v  inej, nie v  tej, kde sa 
údajne stali, ktorej sa bezprostredne dotýkajú. Podobne je to aj v našom 
meste- Šurany.

ŠURA NY

 Povráva sa, že v Šuranoch bývajú hody známe po okolí. Ísť na ne 
sa vraj nevypláca, pretože hosťov kŕmia iba šalátom, dovezeným do 
mesta vlakom.

 Kedysi dávno sa v  Šuranoch stratil pes. Obecný hlásnik to dával 
bubnom na známosť: „Stratev sa čérný kutuš s býlíma papučámi. Kto ho 
nájde, nech kutuša vráti a papuče nech si nehá.“ Odvtedy dodnes Šurancov 
prezývajú „kutuši“.

 Nie je to tak dávno, snáď „iba“ niekoľko desaťročí, čo v Šuranoch 
mali veľmi starostlivého predsedu MNV, ktorý bol známy svojim sil-
ným hlasom. Známi mu hovorili familiárne - richtár! S odstupom času 
sa tento bývalý richtár, potom čo zvolili nového, sám nezabudol po-
chváliť pri náhodných osobných stretnutiach s občanmi, že, citujeme.. 
“To boli časy, keď som ja „richtároval! Vtedy nebolo treba v meste zaviesť 
ani len mestský rozhlas, pretože keď som ja prehovoril pri artézskej studni 
na námestí, bolo to počuť po celom meste a aj v priľahlých majeroch.“    

O Šurancoch, či Šurančanoch sa povráva i to, že mali kedysi dvoch 
richtárov. Jeden z nich bol vraj mestský a druhý podzámočský (Pod-
zámočok bola najstaršia, prvá ulica mesta, ktorá mala studňu a stál na 
nej bývalý šuriansky Hrad.) A keďže boli dvaja richtári, vznikali hádky, 
ktorý je ten prvý a koho slovo platí ako rozhodujúce. Tieto škriepky 
vždy dávali námet na rôzne veselé príhody. O Podzámečku sa vraví, že 
mal toľko neprehľadných uličných zákutí a zákrut, že v tejto časti neraz 
poblúdili aj - drotár, vápnár a péráš.  A možnože viete, že Šurany majú 
najdlhší most na svete. Vedie zo Šurian do Argentíny. (pozn. Argentí-
na je časť mesta za štrekou).

 Malý Várad (dnes Nitriansky Hrádok, časť  Šurany):
 
Vraj na „Várade“ sa kedysi raz, ešte v starom kostole (dnes majú „Vá-

raďani“ moderný kostol), v organe usadil tchor. Počas omše, keď orga-
nista začal hrať sviatočné melódie, tchor sa zľakol a vybehol von. Ľudia 
sa za ním rozbehli, v snahe chytiť ho. Tchor bol však o niečo rýchlejší 
a zachranil sa v blízkom živom plote z orgovánu, ktorý patril rodine 
Hučíkových. Jeden z prenasledovateľov komentoval vzniklú situáciu 
takto: “Škrkév z  organu do hučíkevho plotu“. Odvtedy, pričom žijú 
ešte pamätníci tejto udalosti, keď chce niekto pohnevať  „Váradana“, 
zopakuje mu túto vetu. 

 Alebo, raz sa vyšetrovateľ pýtal na istú nepríjemnú situáciu, ktorá sa 
stala v obci. Oslovil starého Hučíka.

-Tak, pán Hučík, popíšte čo všetko ste videli, ako to vlastne bolo? 
Pán Hučík odpovedal: „Nuž, čo sem videv, to sem videv, jak Raučina 
Benku drgév...“

-A čím ho drgév? - pýta sa vyšetrovateľ.
-Nuž čím? Majzlíkem do prsú...“

Kostolný Sek:

Od ucha k uchu sa ešte aj dnes pošepkáva, že v Kostolnom Seku, 
ktorý je v súčasnosti akýmsi predmestím Šurian, vraj hodili kedysi do 
vody (do neďalekej Niterky) richtára zo susednej obce. Aby nezostali 
vinní, kričali po ratu: “Ľudé, vo vode je hastrman!“ Odvtedy im pri-
schla prezývka „Hastrmani.“

kup

Na ľudovú nôtu
V minulosti vytvoril náš ľud hodnoty aj tvorbou ľudových piesní, z ktorých 

nie všetky boli doteraz publikované. Aj naša minizbierka je iba z niektorých, 
ktoré sa nám podarilo zhromaždiť a zachovať.  Nabudúce sa pokúsime získať 
takýto druh ľudového folklóru z ďalších dedín nášho vidieka. 

 Aj toto duchovné bohatstvo, ktoré nám v tejto podobe zanechali predošlé 
generácie môže byť akýmsi príspevkom do spoločnej Európy. Tieto prekáracie 
veršíky sú najmä mladej generácii neznáme, hoci majú svoju históriu a aj preto 
je dobré si ich aspoň takouto formou príležitostne pripomenúť. Tieto veršovač-
ky z Požitavského regiónu, kedysi kde-koho pohnevali, pretože sa ľudia nimi 
„dopaľovali“, dnes sa už každý nad nimi iba pousmeje.

  ŠURA NY sú široko-ďaleko známe svojim tvrdým nárečím, ktoré je 
podobné trnavskému. Preto sa Šurancom ľudia z  okolitých dedín po-
smievali aj takto: „Nyny, lala, kutuši sa bijú!“ Alebo: „Duro, daj tú retaz! 
Ideme merat tonu.“

  V neďalekom Nitrianskom Hrádku (na Várade) sa Šurancom posmie-
vali takto: „Váradani kona drali, Šurančani uchýtali, namali ho dosť zjedli 
mu aj chvóst“.

Alebo: „Šurančani gavalíri zjedli žabu na taníri“, alebo: „Šurančani vy 
ste, obesili by ste, mlynárovho psíka za kus motúzika.“

 Šuranci im zasa na oplátku zvykli zanôtiť: “Na Várade na rohu, visí 
žaba za nohu a to taká veliká ako rýl a motyka.“

Alebo: „Na Várade na zvonici visí žaba na trlici“, alebo: Váradani srnci 
varili sa v hrnci, nemohli sa vydriapať museli tam pokapať.“ 

O šurianskom hrade, ktorý stál na Podzámečku: 
„Ten šuransky zámeček, je na peknej rovine,
pod ním stojí milá, holubenka sivá, s vínečkem šenkuje.“

Aj takto sa ešte aj dnes príležitostne pospevuje v ľudovej piesni o dnes 
už neexistujúcom šurianskom hrade, ktorý stál na šurianskej lokalite (uli-
ci) Podzámeček a ešte pred niekoľkými desiatkami rokov sa tu zachovala 
po ňom studňa.                                                                                                              kup

Ľ. Radena
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Posilvestrovský rozhovor:
-Viete do čoho sa dnes oplatí investovať? 
-Nie.
-Do alkoholu. V žiadnej banke nedostanete 40%.

Silvestrovská noc. Policajti zastavili vodiča:
-Prosím vás, ako ste mohli takto opitý sadnúť si za vo-
lant?
-Priatelia mi pomohli.

Manželka  k manželovi, ktorý sa potrundžený vracia po 
Silvestrovskej zábave  domov:
-Jój, to máš ale poriadnu opicu..
-Som rád, že si taká sebakritická.

-Kde si strávil tohoročného Silvestra?
-V base.
-Preboha, ako si sa tom dostal? 
-Vieš, sviatky treba stráviť v kruhu najbližšej rodiny.

-Prečo chcete mať svadbu práve na Silvestra?
-Nebudem mladoženáč. Budem môcť každému povedať, 
že som sa ženil vlani.

-Jano, to je zvláštne, premena opice na človeka trvá mi-
lióny rokov.
-No a?
-Viš, nám stačí na to jedna silvestrovská noc.

-Ako to skončilo včera s tebou po silvestrovskej zábave?
-Ani sa nepýtaj! Deti ma vôbec nepoznali!
-Ako to?
 -Vošiel som omylom do cudzieho bytu.

Kostolník žaluje počas Polnočnej vianočnej omši faráro-
vi:
-Pán farár, duchovní na chóre hrajú karty!
Farár odvrkne:
-Viem, ale musím najskôr ukončiť omšu!

Zopár Silvestrovských

• Ak vám vravia, 
že ste idiot, vy-
zeráte ako idiot, 
cítíte sa ako idi-
ot, tak na tom 
niečo bude.

D. Mika

Sentencie
•Naši turisti sú kultivovaní. Nehádžu mince do fon-

tán, vyberajú ich.
•Nejeden alpinista skončí tak, že ho natierajú alpou.
•Život naučí aj futbalové hviezdy naparovať sa už iba 

nad harmančekom.
•Krátky klinec nepredĺžiš ani dlhým premýšľaním v 

altáne.
•Oponenti vetrolamov útočia vždy v bezvetrí.

                                                                             M. Kenda

RÚBANICA
Stará múdrosť vraví :

Keď padajú hlavy
zostaň pri tom s čis-

tým štítom.

Ľ. Kotrha

M. Kamenský
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A béka a forásnál
Élt egy béka a sekély forrásnál.
- Nézd csak, milyen remekül élek itt ! - mondta az arra vetődő kelet-

óceáni teknősnek.
- Ugrálhatok a  köveken, ha ki akarok jutni a  partra, s  megbújhatok 

a  sziklahasadékokban. Kedvemre hűsölhetek a  pocsolyákban, ha meg 
kedvem támad, bebújok a mély iszapba. Nincs az a rák, nincs az az ebi-
hal, amelyik olyan remekül élne, mint én! Én vagyok az úr a forrásban és 
a parton. Kívánhat ennél többet valaki? Miért nem jössz erre gyakrab-
ban, hogy elszórakozzunk?

Mielőtt  a kelet-óceáni teknős belépett  volna a forrásba, lábának kör-
me beleakadt valamibe. Megállt, hátralépett , majd belefogott , hogy el-
mondja a békának, milyen az óceán.

- Az óceán szélesebb ezer linél is, és legalább ezer li mély. Valamikor 
a régi időkben tíz évből kilencben dagály volt, ám a tenger szintje még-
sem emelkedett , aztán meg minden nyolc évből hétben apály volt, de 
a tenger szintje mégsem csökkent. Az óceán korokon át mindig ugyan-
olyan. Hát ezért szeretek az óceánban élni.

Szavait fi gyelve a béka zavartan hallgatott .

TATJÁNA LEVELE
ANYEGINHOZ

Puskin
Én írok levelet magának -

Kell több? Nem mond ez eleget?
Méltán tarthatja hát jogának,
hogy most megvessen engemet.

De ha sorsom panasz-szavának
szívében egy csepp hely marad,
nem fordul el, visszhangot ad.

Hallgatt am eddig, szólni féltem,
és higgye el, hogy szégyenem
nem tudta volna meg sosem,
amíg titokban azt reméltem,

hogy lesz falunkban alkalom,
s hetenként egyszer láthatom;

csak hogy halljam szavát, beval-
lom,

szóljak magához, s azután
mind egyre gondoljak csupán,
éjjel-nappal, míg újra hallom.
Mondják, untatja kis falunk,

a társaságokat kerűli,
mi csillogtatni nem tudunk,

de úgy tudtunk jött én örűlni.
Mért jött  el? Békességesen

rejtőzve mély vidéki csendbe,
tán meg sem ismerem sosem,

s a kínt sem, mely betört 
szivembe;

tudatlan lelkem láza rendre
enyhülne tán s leszállana,

s akit szívem kíván, kivárva,
lennék örök hűségü párja
s családnak élő, jó anya.

Másé!... A földön senki sincsen,
kinek lekötném szívemet.

Ezt így rendelte fenn az Isten...
Tied szívem, téged szeret!

Ó, tudtam én, el fogsz te jönni,
zálog volt erre életem;

az égieknek kell köszönni,
hogy sírig őrzőm vagy nekem...

Rég álomhős vagy éjjelemben,
látatlan is kedveltelek,

bűvöltek a csodás szemek,
rég zeng hangod zenéje bennem...

nem álom volt, színezgető!
Beléptél, s ájulásba hullva,

majd meglobbanva és kigyúlva
szívem rádismert: ő az, ő!

Nem a te hangod szólt-e újra,
ha egy-egy csendes, bús napon

ínséges szívekhez simulva
vagy imádságban leborulva

altatt am égő bánatom?

Nem te vagy itt  árnyék-alakban
s nézel reám e pillanatban
az átt etsző homályon át?

Nem te hajolsz párnámra éjjel,
sutt ogsz: szerelemmel, reménnyel

enyhíted lelkem bánatát?
Ki vagy? Őrangyal vagy te, 

féltőm?
Vagy ártóm és gonosz kisértőm?
Döntsd el hamar, hogy lássak itt .
Lelkem talán csak vágya csalja,

tapasztalatlanság vakít,
s az égi kéz másként akarja...
Hát jó. Sorsom gyanútlanul

gyónásommal kezedbe tett em,
előtt ed könnyem hullva-hull,
könyörgök: védj, őrködj felet-

tem...
Gondold el, mily magam vagyok,

nincs egy megértő lelki társam,
így élek néma tompulásban,
én itt  csak elpusztulhatok.

Várlak: emeld fel árva lelkem,
nézz biztatón, ne adj te mást -
Vagy tépd szét ezt az álmodást

kemény szóval. Megérdemeltem.

Végzem! Átfutni nem merem,
megöl a félelem s a szégyen,

de jelleme kezes nekem,
bízom: a sorsom van kezében...

(Áprily Lajos)

- Hallom, a lányod hegedülni tanul. Na és, hogy ha-
lad?

- Nagyon jól. Neki köszönhetem, hogy megvehett em a 
szomszéd házat féláron.

- Hallom, találtál melót - mondja az egyik munka-
nélküli a másiknak.

- Ja, ellenőr lett em.
- És mit ellenőrzöl?
- A kukákat, hogy van-e bennük valami ehető.

- Emlékszel az idei télre?
- Nem, épp WC-n voltam.

Elkapnak a rendőrök egy betörőt, amint az éjszaka 
közepén nagy zsákkal jön ki egy kis üzletből. Kérdezik 
tőle:

- Miért pont ezt az üzletet rabolta ki?
- Ez volt a legközelebb. Tudják, nem akartam sokáig 

őrizetlenül hagyni a lakásomat.

Mari néni térdműtét után:
- Doktor úr, fogok tudni lépcsőn járni?
- Persze, Mari néni.
- Hála Istennek! Tudja, milyen fárasztó volt minden-

nap kétszer ki az ablakon, le az ereszcsatornán és visz-
sza!?
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Az ember
csodákra képes

AJÁNLÁS
Kiss József

Hamupipőke! Mákot szemeltünk,
És elmult lassan az idő felett ünk.

Egy véka hamu és egy itce mák.
Ilyen az élet, ennyi a világ!

Öreg idő már, de a princ cipője
Illik ma is még és nincsen elnyűve.

S tetszik, nem tetszik gonosz mostohádnak:
Ma is neked van a legparányibb lábad.

S arcod miként a teli hold világa,
Ma is oly szendén tekint a világba.

S lelked oly édes, olyan megadó -
Ennyi szelidség, jóság mire jó?

- Voltál nekem hű, édes cimborám,
Öröm reggelén és gyászok torán.

És játszótársad voltam én neked
És bolondoztunk úntig eleget.

Hamupipőke! Kongatnak estére,
Nem tart soká és a mesének vége...

Elhiszed?... Dehogy!... A gyöngyszem pörög,
Istentől a báj s a mese örök...

Egy bankár felhív egy másikat.
- Szevasz, hogy vagy?
- Kösz, jól.
- Bocsánat, téves.
 
- És mit gondol a tradicionális angol sörről? - kérde-

zik a cseh turistát Angliában.
- Hát szerintem úgy ahogy van vissza kéne önteni 

a lóba!

- Mi az abszolút szemtelenség?
- Megkérdezni a  törpétől, hogy "Mi leszel, ha nagy 

leszel?".

Fiú a barátnőjének:
- Akkor is szeretnél, ha az apám nem hagyta volna 

rám ezt a nagy vagyont?
- Jaj, te csacsi! Csak nem gondolod, hogy érdekel, ki 

hagyta rád a pénzt?

A bármelyik...HIRLAP 200... havi x.-i számában olvastam az aktuá-
lis... véleményvonalban egy nekem nagyon tetsző gondolatsort. Idézem: 
" A gyerekek csak egy mappát vinnének az iskolába, mert a tankönyve-
ket az iskolában használhatnák, a leckét pedig fénymásolt lapokon a ta-
nároktól kapnák meg."

Ez csodálatos és kívánatos cél lehetne, hogy elérjük. A  helyzet az, 
hogy technikailag és tudományosan ennek ma semmi akadálya nincs. 
A világ elég fejlett  ahhoz, hogy ezt megvalósítsuk.

Lehetne ez ellen tenni központilag is, hogy gyermekeinknek ne kell-
jen naponta több kilót cipelni?

Azután tovább gondoltam.

Aki munkába jár, nem visz mást, csak magát és a  szaktudását, mert 
a munkahelyén minden adott . Ez minden területre érvényes lenne, be-
osztott ra, kis és középvezetőre, igazgatóra, stb... Eszközök, kávé, regge-
li a büféből, ha olyan a munkaideje, akkor ebéd is, esetleg napközben 
frissítő, vagy hideg időben a  meleg ital. Megszűnne a  munkástáska, 
a reklámszatyorba csomagolt elemózsia, aprópénz a zsebben az automa-
tákhoz, lehetne még megfelelő munkaruha és mindennemű tisztálkodó 
szer és eszköz a munka jellegétől függően. Szekrények, fi ókok... egy má-
sodik ott hon. Kényelemben és jólétben az ember csodákra képes.

Az ember megbeszélheti a családjával, hogy hol találkozzanak munka 
és iskola után, egy jó sétára, netán egy színházi előadásra, hiszen nem 
kell haza sietnie. Nem kell előbb haza vinnie a mosatlan ebédes edényt, 
a  szennyest, a  kiürült kávés termoszt. Másnap jókedvűen megy újra 
dolgozni, az ismerőseihez megy, és közben eszméletlenül sok hasznot 
termel, és észre sem veszi, lejárt a műszak. Holnap lehet kezdeni ismét...

Csörgött  az óra. Reggel van, és munkába kell indulni. Azt hiszem este 
elaludtam újság olvasás közben. 

 artúr

A pályaudvaron egy hölgy odakiált a hordárnak:
- Jöjjön gyorsan, ellopták a csomagjaimat!
- Akkor miért van rám szüksége?
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• Egy komikus sze-
mély általában azért 
komikus, mivel nem 
tud erről. A komikum 
tudatt alan. (...) A ne-
vetés főképpen ebben 
az értelemben csi-
szolja az erkölcsöket. 
Arra késztet, hogy már 
most igyekezzünk an-
nak látszani, aminek 
lennünk kellene, és 
amivé egy nap bizo-
nyára leszünk is.

  Henri Bergson

Az elhervadt virág
Az elmúlt hetekben egy nagyon kedves ismerőstől, egy idős nénitől 

őszinte szeretete és barátsága jeléül kaptunk egy csokor különleges vá-
gott  virágot. A virág azonban minden gondoskodásunk ellenére nem 
régen elhervadt. Ekkor jutott  eszembe az a gondolat, hogy vajon a szere-
tet is képes-e elhervadni éppenúgy, amint ez a virág is tett e? Szerintem 
a szeretet csak akkor nem képes errei, amikor az őszinte lélek talajából 
táplálkozik, de amint ebbe a talajba belekeveri az ördög a,,mérgét", az 
ármánykodást, a csalárdságot, a ravaszságot, a rosszindulatot, a szeretet 
éppen úgy, mint a vágott  virág, ,,elhervad".Azonban az elhervadt vágott  
virág csak akkor okoz némileg gondot és bajt, hogyha pl. véletlenül be-
szennyezi az asztalterítőt, avagy vázástól, illetve váza nélkül akaratlanul 
leejtjük a szőnyegre. Az ordog csalárdsága azonban mindenképpen ká-
rokat okoz, mindazoknak, akik hitt ek mások szeretetében. Azonban ek-
kor már ez a métely elobb-utóbb azoknak is kárt okoz, azokban is kárt 
tesz, akik valamilyen képmutató, hazug, álnok, alamuszi indokból hin-
tett ék el ezt a mérget a szeretetre vágyó, és szeretetet adó őszinte és ártat-
lan lelkekben, hiszen ez a méreg előbb-utóbb oda-vissza fog hatni! Ezzel 
szemben szerintem sokkal egyszerűbb őszinte, egyéni érdekmentes, 
kölcsönös szeretetben élni. No, de akkor meg itt  van a kérdés: mit fog 
akkor az ördög csinálni, ha már ártani sem tud? Ámde, félre a tréfával! 
Az ördög mindég talál támadási felületet, célt. Nekünk csak az a felada-
tunk és ez nem is kevés, hogy csökkentsük, ha lehetséges, küszöböljük ki 
ezeket a lehetőségeket, zárjuk be az ezekre nyíló kis- és nagykapukat! Ne 
adjunk lehetőséget az ördögnek soha, sehol és semmikor a támadásra! 
Tudom, hogy ez csak egy szép álom, de olyan jó álmodozni!

Pecás

Egy nemrégiben elvált asszony elsősegély tanfolyam-
ra jár.

- Nehéz a tanfolyam? - kérdezik a kollégái.
- Nem különösebben. Egy gumibabát kell újraélesz-

teni. Ez nekem nem probléma, ott hon ezt gyakoroltam 
12 éven át.

A gyógyszerész füstölgő hajjal és fekete, kormos kép-
pel, morcosan megy oda a várakozó ügyfélhez:

- Hölgyem, most szépen visszamegy a doktor úrhoz, 
és elkéri újra a receptet, de ezútt al KINYOMTATVA!

Mi lett  volna az ukránok üzenete, ha nem ők kapják 
az EB-t?

"Jok voltatok STOP Gratulalunk STOP Koolaj 
STOP Foldgaz STOP"

Egy férfi  bemegy a fogorvosi rendelőbe:
- Jó napot! Mindegy melyik fogorvos tud fogadni, 

csak nő legyen.
- Miért fontos ez magának? - kérdezi az asszisztens.
- Mert végre szeretném egy nőtől azt hallani, hogy 

nyissam ki a számat, ahelyett , hogy fogjam be.

- Jó napot, megvan maguknál az "Összeesküvés elmé-
let" dévédén?

- Ki kérdezi? És miért?
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Életképek
Egy ismerősöm, egy idősebb pedagógus hölgy mesélte a következő 

két történetet. A napokban villamoson utazott  valahová és a szerelvé-
nyen két fi atalember sáros cipős lábait felrakta a szemben lévő műbőr 
huzatú tiszta ülésre. Az idősebb hölgy ezt szóvá tett e és kérte a fi atalem-
bereket, hogy ilyet ne csináljanak, mert mások tiszta ruhával ráülhetnek 
és akkor beszennyezhetik azt. A fi atalemberek minősíthetetlen hangon 
tett ék szóvá az idős hölgy fellépését és azt, hogy milyen jogon vonja 
Őket felelősségre!V égül az idős hölgy volt kénytelen megszégyenülten 
,,visszavonulni" elkerülve a további partt alan vitát. A villamos többi uta-
sai jobbnak látt ák nem beleszólni a vitába, magyarán úgy tett ek, mintha 
semmit sem látt ak, semmit sem hallott ak volna. Az ilyen esetekben mu-
tatkozik meg egyes fi atalok neveletlensége. Szerintem ebben az esetben 
is tett en érhető az egyén, a szülők, a családi környezet, az iskola és a tár-
sadalom közös felelőssége! Lehet, hogy ez csak egy elszigetelt történés 
volt, de akkor is érdemes a messzire mutató tanulságát ennek az esetnek 
levonni és megszívlelni.

A másik viszont egy nagykörúti villamoson történt. Egy használt 
papírzsebkendőt próbált leszálláskor egy kisfi ú hanyagul eldobni termé-
szetesen nem a megállóban található hulladékgyűjtőbe, hanem a villa-
mos egyik ülésére. Ügyszintén ez az idős pedagógusnő udvariasan arra 
kérte a kisfi üt, hogy ne oda dobja azt, hanem a kezébe fogva a leszállást 
követően a megállóban lévő szemétgyűjtőbe. A gyerek ezt meg is tett e, 
ámde ekkor lépett ,,akcióba" a kisfi ü édesanyja és az helyett , hogy bo-
csánatot kért volna az idős tanárnőtől, alaposan leteremtett e, no nem 
a gyermekét!, hanem a tanárnőt és - gusztus és műveletlenség dolga - 
kivéve a szemetesből a ,,papírzsepitˇ" a közlekedési lámpa tilos jelzése 
miatt  a megállóban még várakozó villamosra visszarohanva dühében 
egy üres ülésre dobta azt az utasok és a közönség nagy megdöbbené-
sére, majd gyermekét kézen fogva haladéktalanul elsietett  a helyszínről. 
Most hagyjuk az erkölcsi hibákra utaló voltát ennek a történetnek, bár 
az sem lebecsülendő, de a fertőzés veszélyessége is nagy. Szerintem úgy 
mentünk be az Európai Unióba, hogy még nem mindenki tud ,,európai 
módon" viselkedni és ez hatalmas hiba!

                                         Vesztergom andrea

Pistikét felszólítja a tanár a számtanórán. 
- Pistike, ha 5 veréb ül a kerítésen és egyet lelövünk, 

hány veréb marad? 
- Egy se tanár bácsi, a többi ugyanis ijedtében elrepül. 
- Nos a helyes válasz 4, de azért ezt is elfogadom, érde-

kes gondolatmenet. 
- Tanár bácsi, kérdezhetek most egyet én? 
- Mondjad Pistike. 
- Látunk három nőt a cukrászdában, egy-egy tölcsér 

fagylaltt al. Az első lassan és hosszan nyalja a fagylaltot, 
a második aprókat harap belőle, a harmadik pedig az 
egészet a szájába veszi és tekeri-forgatja a tölcsért. Me-
lyik közülük a hajadon?

A tanár gondolkodik, elvörösödik, aztán kivágja: 
- A második. 
- Én arra gondoltam, hogy az, amelyik nem visel kari-

kagyűrűt, de ez is egy érdekes gondolatmenet.

Megállítja a rendőr az autóst.
- Meg kell önt büntetnem, mert ez egyirányú utca.
- Rendben van, kifi zetem a büntetést, aztán megfordu-

lok.
- Itt  nem lehet megfordulni.
- Akkor tolatok majd.
- Tolatni sem szabad.
- Akkor itt  hagyom a kocsit.
- Csakhogy itt  tilos a parkolás.
- Rendben van, akkor beszéljük meg, mennyit ad a ko-

csimért...

Az iskolában a tanító néni így szól Pistikéhez:
- Pistike, ha anyukádnak van három almája, és hétfe-

lé kell osztania, mit csinál?
- Kompótot!

- Mi az összetétele a legújabb magyar szimfonikus 
zenekarnak?

- 1 Gordonka és 10.000.000 bőgő!

A szőke nő boldogan újságolja a barátnőjének:
- Ezzel a gáztűzhellyel jó vásárt csináltam! Három 

hete gyújtott am meg a lángot, és még most is ég!

- Asszonyom, mondták már magának, hogy Ön a vi-
lág legszebb nője?

- Még nem.
- Gondoltam...
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Csokoládé Tévedések
Ritkán nézek televíziót. A  hí-

reket is inkább meghallgatom, 
vagy az interneten rákeresek. 
Ma este, mivel a  készülék be 
volt kapcsolva, vasalás közben, 
fel-fel pillantottam. Egyik keres-
kedelmi adón, bemutatták a leg-
gazdagabb, és a  legszegényebb 
települést, Magyarországon. 
Párhuzamosan mutatták be, az 
intézményeket, a  falvakat körbe 
járta a  kamera. Megdöbbentő 
differenciát láttam. Természe-
tesen ez nem jelentett megle-
petést számomra, mivel mit is 
várhat az ember?

Szép gesztusként értékeltem, 
két diákot elvittek látogatásra 
a  gazdag községbe. Vendégül 
látták őket, az iskolában két diák 
fogadta a gyerekeket szeretettel. 
A  Balaton partra is elsétáltak, 
mivel a vendég gyermekek, még 
élőben nem látták a Magyar ten-
gert. Álomból valóság... Mara-
dandó élménnyel gazdagodtak.

Pár pillanat múlva, visszate-
kintettek egy három évvel ez-
előtti riportfilmhez, az akkori 
legszegényebb - leggazdagabb 
településről. A  képek amelyek 
elém tárultak, meglepetéssel 
nem szolgáltak. Ellenben, ami 
az után következett, leforrázott. 
A  kisgyermekeket. megvendé-
gelték ebéddel. Ekkor a  pol-
gármester, felajánlott gyerme-
kenként ezer forintot, melyből 
csokoládé vásárlásra buzdította 
a  kicsiket. Majd dolga végezté-
vel, visszavonult. A  probléma 
akkor kezdődött, amikor a  hát-
térben beszélgetni kezdett egyik 
helybéli képviselővel. Elhang-
zott a következő.

-Ezek jövő héten is 
visszajönnek.-mondta a  polgár-
mester.

-Miért jönnének vissza?-
kérdezte a képviselő. 

-Ló f...szért, hát a pénz miatt.-
felelte a falu első embere.

A  mikrofont nem csatolták le 
róla, bízva abban, lesz még pár 
kedves szava a vendégekhez.

Csak álltam, ledermedve. 
A  vasaló prüszkölte ki magából 
a  gőzt. Sem a  szememnek, sem 
a  fülemnek nem akartam hinni. 
Pedig szerettem volna most az 
egyszer, félreérteni mindent.

Nagy Noemi

Van az úgy, hogy tévedünk. Sőt, 
egész életünkön át. Kiskoromban 
megesküdtem volna, hogy ha felnö-
vök ahhoz, hogy magam válasszam, 
ki mit veszek fel, az biztos, hogy a ha-
risnyához hozzá sem nyúlok. Mos-
tanra pedig fejet hajtok az előtt , aki 

kitalálta. Meleg, a színesek feldobják 
még az unalmas szoknyámat is. Szent 
meggyőződésem volt arról, hogy 
egy mézeskalács házban fogok élni, 
úgy, mint a Jancsi és Juliska mesébe. 
Viszont kezdek rájönni, hogy jobban 
örülnék egy extrákkal felszerelt vil-
lának, amihez talán egy fényes sötét 
BMW is jár. El sem tudtam képzel-
ni ovis koromba, hogy én valaha 
képes leszek arra, hogy egymagam 
elolvasom azokat a  meséket, amiket 
éjszakánként annyira kedveltem. Té-
vedtem mindenben. Ifj ú koromba 
szánalmasnak találtam a  kocsmában 
koccintó embereket. Hitt em, hogy 
az alkohol gonosz. Elhomályosít. 
Nagy ívben elkerültem a  füstölgő 
társaságokat, helyiséget. Mindenről 
volt egy saját meglátásom. Ítélkeztem 
azok felett , akik drogoztak, akik itt ak, 
akik erkölcstelen dolgot tett ek. Mint 
a  harisnyát, elhatároztam, sohasem 
használom. Mégis tévedtem. Az új 
iskola, új társaság megváltoztat. Ha 
akarod, ha nem. Egyszer csak összeis-
merkedsz valakivel, akivel iszonyú jó-
kat tudsz beszélgetni. Megkedveled, 
azonban megtudod, hogy bagózik. 
Lejjebb húzod a  képzeletbeli elvárá-
saidat, és tovább barátkozol vele. Las-
sacskán megértesz mindent. Az em-
ber kíváncsi természete megköveteli, 
hogy kipróbáld. Nem divatból, raj-
ságból, csak szigorúan kíváncsiságból, 
mert egy új dolog, mert tisztán akarsz 
látni, milyen. Ha évekkel ezelőtt  va-
laki azt mondta volna, hogy a  büfé-
nél füstölgök, felháborodtam volna. 
'Nem, mert nem akarok közéjük 

tartozni.' Mégis ott  voltam, vagyok, 
talán leszek. Lassan már gondolkodás 
nélkül veszem a két ujjam közé a vé-
kony csikket és már szinte ösztönből, 
szívok bele egyet. Lehet az új társaság, 
elront, lehet, csak próbálkoznak vele. 
Csakhogy, minden ember megtörik 
egyszer, és ha engeded nincs megál-
lás. Ahelyett , hogy észrevennéd ma-
gad, a többi ismerőseidet is belekeve-

red a bohémabb életbe, átvéve a cigis 
haverok szokásait. Olyanná válsz te 
is. Gyorsan fertőz, észre sem veszed, 
amíg el nem fajulnak a  dolgok. Eb-
ben is téved az ember. Azt hiszi, egy 
baleset, a gyógyíthatatlan betegségek, 
nem várt terhesség nem történhetnek 
meg velünk. Tudatába vagyunk, hogy 
azok helyében is lehetnénk, de nem 
vesszük komolyan, nem törődünk 
velük. Csak hogy közelebb van, mint 
gondolnánk. Múlhat akár perceken, 
vagy csak fi gyelmetlenségen, esetleg 
egy rossz napon. Emlékszem 10 éve-
sen látt am egy lányt, nagyon fi atal 
volt, hatalmas pocakkal. Szomorú 
volt, szemét lesütött e, mintha szé-
gyellné magát. Nem értett em miért, 
mindig úgy gondoltam, aki nem tud-
ja mi az a védekezés, az ne szexeljen. 
Ha batárnőm lenne az, megvetném 
ezért. Ha volt olyan felelőtlen, hogy 
felcsinálja magát, vállalja a következ-
ményeket. Nem tudtam felfogni, 
hogy miért fekszik hanyatt  a  pasik-

nak minél több tízen éves. A szülők, 
vagy a  társadalom hibája? Talán az 
alkohol? Milyen felemelő érzés is, 
levetkőztetni gátlásainkat. Nevetni, 
szabadnak lenni. Igen, változunk. Én 
soha sem akartam inni, nem akartam 
olyan lenni, mint akik éjszakánként az 
utcán ordibálnak, és a földön fetren-
genek, mert már járni sem tudnak. 
Azonban nem számoltam, azzal, 
hogy a fertőzés engem is ugyan úgy 
megcélozhat. Váratlan. Szombaton 
még a  tanulni való fölött  ásítozol, 
a következő pillanatba, pedig már egy 
házibuliban találod magad egy sörrel 
a  kezedben. Iszol, mert mindenki 
iszik. Táncolsz egy sráccal, mert ki-
szemelt magának. Smároltok, mert 
kezded élvezni. Bemész, mert már 
azt sem tudod, mit teszel. Másnap 
bűntudatt al ébredsz, mert még sem 
akartad. Rá jössz, hogy nem is isme-
red, mert még a nevét sem kérdezted. 
Hányingered van, mert erkölcstelen 
dolgot tett él. Pánikba esel, mert lehet 
nem is, att ól van hányingered.

Haverokkal a  délutáni sörözés 
helyett , pelenkázás? Alvás helyett , 
büfi ztetés? Pihenés helyett , folytonos 
aggódás? Nem!! Még, ha egy baba 
csodálatos is. Egy élet, a sajátom, dől-
ne romba. Most, hogy a rózsaszín szo-
bámba gubbasztok, gondolkodom. 
Tudom mi az óvszer, a fogamzásgát-
lás, tudom, mennyit illik inni, mégis. 
Késő, megfertőztek. A párnámat szo-
rongatom, eláztatja pár könnycsepp. 
Lenézek - még szinte én is gyerek 
vagyok. Meghallom a  rádióba a  ze-
nét - még élni akarok. Megpillantom 
a  fényképeket - milyen csodálatos 
életem (volt). Az ember semmit sem 
tud, amíg meg nem tapasztalja azt. 
Most, hogy itt  ülök, remeg a kezem, 
ahogy felemelem a terhességi tesztet. 
Egy halvány piros csík.....

Ha barátnőm hasonló helyzetbe 
lenne, már tudom, hogy, odamennék 
hozzá, megölelném, hagynám, hogy 
sírjon, majd azt súgnám a fülébe:

- Itt  vagyok mellett ed, minden 
rendbe lesz!                                          -nusi-
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Andód Története
Andód (szlovákul Andovce, ko-

rábban Ondod) falu Szlovákiában, 
a Nyitrai kerületben, az Érsekújvári 
járásban. 2001-ben 1224 lakosá-
ból 818 (66,83%) magyar és 388 
(31,70%) szlovák volt. A  község 
Érsekújvártól délnyugatra fekszik. 

A község határát és magát a közsé-
get is az 1889-ben mesterségesen ki-
épített  Cergát kanális szeli keresztül.

A falu már a honfoglalás előtt  la-
kott  volt, területén újkőkori telepü-
lést, illetve bronzkori, latén és római 
kori településeket tártak fel. 1936-os 
és 1937-es útépítést megelőző föld-
munkák során egy lovassírt bolygat-
tak meg, mely feltehetően az avar 

vagy későbbi korból származhatott .
[1] A településtől északra található 
Szentgyörgy pusztán középkori te-
lepülést találtak, kálváriáján pedig 
római katonák temetőjét tárták fel 
a 110-350 között i időből. Itt  állt egy 
régi templom is.

Szent István király idejében a te-
lepülés határa királyi birtok volt. 

1264-ben Ondod néven említik 
először a  Hont-Pázmány nem-
beli Szegi-Andai család birtoka-
ként. Egy ideig helyi birtokos volt 
Amádé soproni ispán is. Faluként 
1421-ben említi először írásos do-
kumentum. 1431-ben az ajándéko-

zó levéllel Ctibor vajda a  községet 
a  surányi uradalomból kivett ék és 
a vágújhelyi prépostságnak adomá-
nyozta. Így a község Beckó várának 
uradalmához került. A  16. század-
ban a  beckói uradalom a  Bánff y, 
majd a  Nyári család birtokába ke-
rült.

A  törökök 1570-es adóösszeírá-
sából (deft er) kiderül, hogy a  köz-

ségnek 7 háza és 20 adókötelese 
volt. Alföldi jellegű település révén 
a  házakat hagyományosan nádból 
épített ék, zsupp fedéllel. Égetett  
téglát és cserepet csak a  20. szá-
zad elején kezdtek alkalmazni. Bár 
pontosan nem ismert, hogy mikor, 
de a  község visszakerült a  surányi 
uradalomhoz. A török uralom után 

a  surányi uradalom új tulajdonosa 
Kaunitz Domonkos morva gróf lett . 
Kaunitznak a török kor után az ura-
dalmat nem sikerült rendbehoznia, 
így 1730-ban a Károlyi grófnak adta 
el. Az erdélyi birtokos az uradalmat 
rendbehozta. A  község okiratokkal 
is alátámasztott  első önkormány-
zatáról 1771-ből tudunk. Ekkor 
a  Bagara József volt a  helyi jegyző 
és Kiss István a bíró. Ezen 1771-es 

oklevélen jelenik meg először a köz-
ség pecsétje. A  községben először 
1779-ben említik (vélhetőleg egy-
házi) iskola létesítését. A  19. szá-
zadban a  Károlyi grófok pénzügyi 
támogatásával óvodát is létesített ek 
a községben. 1838-ban Károlyi gróf 
községi kórházat (betegházat) léte-
sít, melyet a  tótmegyeri kórház alá 
rendel. A 20. század elején kezdtek 
kiépülni a község további részei, így 
a  Kertalja, Bútorján, Mesterföld, 
Csallóköz.

1910-ben 1012, túlnyomórészt 
magyar lakosa volt. A  trianoni bé-
keszerződésig Nyitra vármegye 
Érsekújvári járásához tartozott . 
A csehszlovák hatóságok 1947-ben 
80 helybéli magyar családot erő-
szakkal Magyarországra, Nyíregy-
háza környékére telepített ek. A 20. 
század 50-es, 60-as éveiben töme-
ges építkezés kezdődik el. 1953-ban 
bevezetik a  villanyt. Mivel a  helyi 
iskola kapacitása kicsi volt, ezért 
több ízben bővített ék, de az 1980-
as években a  községi iskolák nagy 
részét, így az andódit is, felszámol-
ták. Az egykori óvoda helyett  1977-
1980-ban új óvodát épített ek. Az 
1990-ben készült statisztika alapján 
a községnek 1245 lakosa, 387 háza 
van.

Nevezetességei
• Szent Rozália tiszteletére 

szentelt római katolikus temploma 
1741-ben épült, 1858-ban bővítet-

ték. Oltárképe a 19. századból szár-
mazik. 

• Nepomuki Szent János 
szobor 1806-ból. 

• Kőkereszt a  templom 
előtt  1806-ból. 

• A  kálvária márvány ke-
resztje 1849-ből. 

• Czuczor Gergely Emlék-
ház. 

• Czuczor Gergely szobor 
(2005) az Emlékház közelében. 

• Az 1947-ben Magyaror-
szágra telepített  és Csehországba 
deportált magyar lakosai tiszteleté-
re állított  kopjafa a templom előtt . 

Híres emberek
Itt  született  1800. december 17-

én Czuczor Gergely nyelvész, költő. 
Szülőházát az 1950-es években le-
bontott ák, azonban az egykor a szü-
lőháza előtt  elhelyezett  emléktábla 
máig megmaradt.

-internet-

SZÉP MIRTUSZ,
SUSOGJ CSAK!

Brentano

Szép mirtusz, susogj csak!
Milyen csendes a világ!
Nézd a pásztor holdat:

a tiszta égen át
hajtja a fény felé fenn

a bárányfelleget.
Aludj hát, Kedves, szépen,

míg újra nálad leszek.

Szép mirtusz, susogj csak,
ringasson csillagfény!

A gerlicék alusznak
fészkük pihés ölén.

A fényből isznak rég fenn
a bárányfellegek.

Aludj hát, Kedves, szépen,
míg újra nálad leszek.

Hallod, a forrás hogy rebben,
a tücsökszó hogy rivall?

Hallgatózzunk csendben, 
csendben,

boldog, ki álmába hal;
boldog, akit felhő ringat,

s hold éneke andalít,
héjjázás kit mámoríthat:

álom bontja szárnyait,
s fenn az égi réten szedhet

csillagot virág helyett .
Aludj, álmodj, szállj, 

felkeltlek
csakhamar, s boldog leszek.

(Keresztury Dezső)
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Ismerje meg a keleti
orvoslás módszereit!

A  gyógyulás a  beteg kezében 
van! A hagyományos, nyugati or-
voslás mellett  kipróbálhatja a kí-
nai gyógymódokat is, amely nem 
csupán a komolyabb problémák-
ra, hanem a  szezonális megbete-
gedésekre is alternatívát kínál.

Akupunktúrás kezelés: Aku-
punktúrás kezelés: olyan terápiás 
módszer, amelynek során vékony 
tűket szurkálnak a bőrfelszín bizo-
nyos pontjaiba. 

Köpölyözés: ősi kínai technika, 
vákuumos poharat/köpölyt he-
lyeznek a bőrre, ami magába szívja 
a bőr és a felszíni izomzat részeit. 

Kínai gyógymasszázs: Kínai 
gyógymasszázs: az izmokat és az 
akupresszúrás pontokat is ingerli 
ujjnyomásos technikával, masz-

százsruhán keresztül. Többek 
között  megnyugtatja az idegrend-
szert, salaktalanít, megszünteti 
a fáradékonyságot. 

Moxibúció: hővel történő 
gyógykezelési forma, amely-
lyel a  test akupunktúrás pontjait 

stimulálják. Nem ajánlott  dia-
béteszes betegeknek, valamint 
olyanoknak, akiknek csökkent 
a  fájdalomtűrő képessége vagy 
speciális gyógyszeres kezelést 
kapnak. Ízületi problémákra, nő-
gyógyászati megbetegedésekre is 
kiváló lehet. 

Kínai gyógynövények: A  kez-
detekben elsősorban emésztési 
rendellenességek kezelésére hasz-
náltak növényeket. Mindegyiknek 
megvan a rá jellemző sajátossága, 

energiája, íze és hogy melyik me-
ridiánokkal – energiapályák, ame-
lyeken keresztül az energia áram-
lik a  testben – áll kapcsolatban. 
A négyféle energia a hideg, a hű-
vös, a  meleg és a  forró. A  hideg 
vagy hűvös növények általában 
lázat, szomjúságot, gyulladt torkot 
és hővel kapcsolatos betegségeket 
gyógyítanak. Az egyes gyógymó-
dokat kombináltan is lehet alkal-
mazni.

Tüzes vagy hűvös? 
Hogy kinek mi a  legmegfele-

lőbb terápia, az a betegség mellett  
az alkatt ól is függ. Az állapotfelmé-
rés során (nyelv-, pulzusfigyelés) 
megállapítják, hogy milyen a szer-
vezet energetikai rendszere, va-
gyis a  jin/jang egyensúlya. Utób-
bi megmutatja, hogy a  víz, avagy 
a tűz elem dominál-e az egyénben. 

Olykor csak egy ponton múlik
Elképzelhető tehát, hogy 

ugyanolyan lefolyású nátha ese-
tén teljesen másféle pontokat kell 
érinteni a  betegeknél. Van, aki 
azért lesz náthás, mert megfázik, 
míg van, aki éppen azért, mert 
túl meleg a  teste, így más-más 
kezelést igényelnek – tudtuk meg 
prof. dr. Vang Vej-ti kínai orvos 
akupunktőr – ortopéd szakorvos-
tól.

Laborleletet is elfogadnak 
A  kínai gyógyászat a  nyugati 

orvoslás eredményeit elfogadja; 
ha valaki hoz egy érvényes tüdő-
röntgen-eredményt, a  vizsgálatot 
nem kell megismételni, csak azért, 
mert a  háziorvos írta a  beutalót. 
A  gyógyszeres terápiát is ki lehet 
egészíteni vele. 

A  siker kulcsa önmagunkban 
van

A kínai terápia is csak akkor ha-
tásos, ha a beteg vigyáz magára. – 
Aki vékony harisnyát hord télvíz 
idején, az egy sikeres terápia után 
is ugyanolyan könnyen felfázhat – 
mondta prof. dr. Csao Jü-hua kínai 
orvos akupunktőr gyógyszerész. 

Simon Rita.

( folytatás az 4. oldalról)

Adjon Isten, ami nincs,
Ez uj esztendőben.

Zenebona, babona,
Huzavona vesszen!

Visszavonás, levonás
Minket ne epesszen.

Legyen egység, türelem,
Hit a jövendőben.

Adjon Isten, ami nincs,
Ez uj esztendőben.

Nagy uraink (ha élnek)
Nőjenek nagyobbra;

Áldozzanak, legyen is mit,
Mégse üssék dobra;

Nemzetiségünk mellett 
Buzogjanak hően.

Adjon Isten, ami nincs,
Ez uj esztendőben.

Író pedig írónak
Szemét ki ne ássa, -
Ne is legyen az idén
Napfogyatkozása

Jó erkölcs-, eszme-, hírnév-,
S előfi zetőben.

Adjon Isten, ami nincs,
Ez uj esztendőben.

Mire üssek még pohárt?
Asszonyi hűségre?

Barátság-, polgár-erény-,
Vagy mi más egyébre?

Hiszen ezek között ünk
Vannak kelendőben.

Tudj' Isten, mi minden nincs
Ez uj esztendőben!

(1853)

Arany János: 
Alkalmi vers

Hogy kapta Benedek 
Elek a nevét?

Anyukája reggel beszólt 
a kisfi ának:

- Benn vagy még az ágy-
ban?

- Benne, de kelek.

- Gratulálok, százados 
úr! - mondja az orvos.

- Mihez?
- Kitűnő állapotban van 

a szíve! 
- Ugye?! 
- Látszik, hogy ritkán 

használja!

HU_januar_2011.indd   6HU_januar_2011.indd   6 21. 12. 2010   21:07:3021. 12. 2010   21:07:30



5HÍRNÖK

Fekete Sólyom Történelmi Íjászklub 
 „Egy helyben állnak s  lélek-

ben szállnak, mert szárnya van 
a Sólyommadárnak!”

A marcelházi székhelyű, Feke-
te Sólyom Történelmi Íjászklub, 
18 lelkes tagot tömörítő, a  hon-
foglaló őseink szokásait felele-
venítő, illetve az íjászat népsze-
rűsítésével foglalkozó, 2006-tól 
Polgári Társulásként bejegyzett 
hagyományőrző csapat. Nagy 
népszerűségnek örvend, úgy 
országos viszonylatban, mint 
külföldön egyaránt. Immár má-
sodik alkalommal kaptak meg-
hívást Dél-Kóreába, ahol idén 
a  4. Tradicionális Íjász Világ 
Fesztivál került megrendezésre, 
október 8-13 közt, Daejeon vá-
rosában. Ennek apropójából, két 
csapatvezetőjüket, a fiatal házas-
párt Bogár Valériát és Pétert ke-
restük fel, hogy informálódjunk 
szervezetük tevékenységéről, 
a külföldi megmérettetésen szer-
zett tapasztalataikről, eredmé-
nyeikről...

„Kezdetben, 2003-ban, 
egy baráti társaság kezdett el 
íjászkodni. Különböző hagyo-
mányőrző rendezvényekre jár-
tunk nézőként pl. A  Visegrádi 
Palotajátékokra, Szombathelyi 
Fesztiválra, ismertük a  Csalló-
közi Lovasíjászokat. Figyelem-
mel kísértük őket, és nagyon 
megtetszett nekünk is ez a  kö-
zeg. Megvásároltuk az első íja-
inkat, és fogalmazhatnánk úgy, 
hogy a magunk szórakoztatására 
„lövöldöztünk“, ahol találtunk 
helyet, kihasználtuk az alkalmat. 
Az első bemutatónkat, a  kavai 
falunapon tartottuk, 5 íjász fel-
lépésével. Az évek folyamán né-
pes csapattá duzzadtunk, mára 
már 18 tagot számlálunk. Ebből 
12 vesz részt a  bemutatókon, 
vannak olyanok, akik versenyek-
re járnak, legifjabbunk a  nyolc 
éves, Szajkó Győző Bendegúz. 
Székhelyünk Marcelházán van, 
de a  csapatunkban megtalálha-
tó: három nemesócsai, két ke-
szegfalvai, egy-egy érsekújvári, 
kavai, zselízi, ipolysági illető-
ségű hagyományőrző is, persze 
a többi „hazai“. Az első igazi fel-
lépésünk, 2005-re tehető, akkor 
szerepeltünk először a  Visegrá-
di Palotajátékokon, amit nagy 

megtiszteltetésnek vettünk. Az-
óta évről évre ott vagyunk. Az 
elején, természetesen kevesebb 
megkeresés történt, de miután 
sok helyszínen láttak minket, 
úgy bemutatókon, mint verse-
nyeken, mostanában előfordult 
már az is, hogy egy hétvégén 
négy helyszínre is hívtak, amely 
követelménynek lehetetlen volt 
megfelelni, de nagy örömmel 
tölt el bennünket, hogy ekkora 
az érdeklődés a csapatunk iránt. 
Vannak állandó rendezvények, 
amelyeken minden évben részt 
veszünk, megemlíthetnénk 
a  Visegrádi Palotajátékokat, 
Dévény várában, Vöröskőn ren-
dezett eseményeket, Aranykert 
Fesztivált, amelyet a  Csallóközi 
Lovasíjászok szerveznek, de na-

gyon sok falunapon is felléptünk 
Szlovákia szerte, és külföldön 
is egyaránt. Szívesen megyünk 
bárhova, ahol értékelik mind-
azt, amit csinálunk...“---mondják 
el, majd bővebben szót ejtünk 
a  formációról, és annak célkitű-
zéséről...

„Mi gyalogos íjászok vagyunk, 
így a bemutatók során nehezebb 
helyzetben vagyunk, mint a  lo-
vasok. Mivel ez a  pompás állat, 
már a  megjelenésével is tekin-
télyt parancsol. Gyalogosan, 
formációban, megtervezett ko-
reográfiával, egyszerre mozog-
va, lövünk térdelve, hátrafelé, 
körözve, korongokra, páncélra. 
A  honfoglaló magyarok is na-
gyon fegyelmezett harcosok vol-
tak, így megpróbálunk mi is úgy, 
egyszerre mozogni, teljesíteni 
a  követelményeket, amennyire 
lehetséges. Magunk készítjük 

a  saját tervezésű viseletünket, 
melyet Kiszely István, elismert 
antropológus, magyarságkuta-
tó professzor is jóváhagyott, de 
a  hagyományőrző íjászat elen-
gedhetetlen kiegészítőit is, mint 
a  nyílvesszőket, tegezeket, csiz-
mákat, süvegeket, tarsolyokat. 
A  honfoglalás kori tegezeink, 
íjaink és csizmáink egy része 
Juhász Tibor és Juhász Péter 
lovasíjászok műhelyéből szár-
maznak. A nyílvesszők alapanya-
gát úgy vásároljuk, majd magunk 
faragjuk, csiszoljuk, lakkozzuk, 
és alakítjuk olyanra, amilyenre 
szeretnénk, mint pl. páncéltö-
rőre, amely levél alakú, vagy 
vadászíjra stb. Fekete Sólyom 
elnevezés a  képzeletünk szülöt-
te, olyan állat nevét választottuk, 

ami hasonlít az őseinkre jellem-
ző turulmadár, kerecsensólyom 
jelképéhez. Csoportunk cél-
jai: az íjászat hagyományainak 
fenntartása, nomád szokások 
demonstrálása, népvándorlás, 
honfoglalás kori eszme bemuta-
tása és örökítése, íjászbemuta-
tók, versenyek, hagyományőrző 
rendezvények szervezése, fiatal 
tehetségek kutatása-felkarolása, 
jurta állítás és persze íjásztatás. 
Számos esemény a  mi rendezé-
sünkben került realizálásra, mint 
a  Mongol jurta kiállítás, Tavaszi 
Történelmi Fesztiválunk már 
tradicionálisnak számít, amelyen 
kézműves barátaink is tevéke-
nyen segítkeznek. Idén nyáron, 
Marcelházán, immár 6. alkalom-
mal rendeztük meg a Nemzetkö-
zi 3D-s Vadász Íjászversenyt, 85 
induló részvételével. Szlovákiá-
ból, Csehországból, Magyaror-

szágról, és Szerbiából is tiszte-
letüket tették kis falunkban, és 
örömünkre szolgált az is, hogy 
a  palettát színesítette a  távlövő 
Mónus István, aki idén elérte 
a 600 m-es „álomhatárt“.---teszik 
hozzá lelkesen, utána rátérünk 
a Dél-Kóreai világversenyre...

„Tavalyi, kóreiai megmérette-
tésen, debütálásként, magunk-
nak tudhattuk a  bemutatónk 
során elnyert, tradicionális íj 
kiváló használatért járó díjat. 
Idén, októberben, immár má-
sodik alkalommal részt vettünk 
a  Tradicionális Íjász Világfesz-
tiválon, amelyet Daejeon város-
ában rendeztek meg, ami egy 
kutatási és gazdasági központ 
Dél-Kóreában. Öten képvisel-
tük Szlovákiát, hárman cso-
portunk tagjai(Bogár Valéria, 
Bogár Péter, Molnár Róbert), 
valamint Jónás László-3D szlo-
vákiai bajnoka tradicionális íj 
kategóriában), és Jónás Szilvia. 
A rendezvényen 30 nemzet kép-
viseltette magát. Az első nap egy 
viseletes felvonulással telt, majd 
a  továbbiakban minden nem-
zet bemutatót tartott. Egyéni, 
és csapatversenyek is zajlottak 
fesztivál keretén belül, majd sze-
mináriumok, és kirándulások 
zárták ezt a  csodás hat napot. 
A  legjobb három egyéni ver-
senyző közé sajnos nem sikerült 
bekerülnünk, de ennek ellenére 
csapatban méltón helyt álltunk. 
Japán, Mongólia, Uruguay és 
Magyarország után az ötödik 
helyen végeztünk. Az öt tagú 
szlovákiai „delegáció“ nagyon 
jól érezte magát, sok élménnyel, 
új barátságokkal gazdagodott“---
teszik hozzá összegzésként.

Végezetül a  terepen, egy rög-
tönzött bemutatót tartott szá-
momra a házaspár, sőt lehetősé-
gem nyílt kicsit „belekóstolni“ az 
íjászatba, „élesben is“. Kislányuk, 
Fruzsina, mégcsak két és fél 
éves, de szinte követelte, hogy Ő 
is részt vegyen, és a számára ké-
szített, speciális ruhában, kis íjjal 
nem tágított szülei mellől. Tehát 
az utánpótlás biztosítottnak lát-
szik, és hisszük azt, hogy még 
sokat fogunk hallani a  felvidéki 
„Fekete Sólymok“ szárnyalásá-
ról...

Zdroj internet
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Bemutatjuk
a tardoskeddi Váska 
néptánccsoportot 

Arany János: 
Alkalmi vers

Tardoskedd község azon ritka 
települések közé tartozik, me-
lyek hagyományairól és táncairól 
elmondható, hogy sajátos, ritka 
elemeket tartalmaznak. Ilyen 
például a  szinala, a  váskatánc, 
guggolós (bukós) és friss csárdás.

Mindezeket a  táncokat és mo-
tívumokat a  mai fi atalság is sze-
retné megőrizni. Ezzel a  céllal 
kereste fel 2001-ben néhány tán-
colni vágyó fi atal Ruzsik Istvánt, 
aki több évig hivatásszerűen fog-
lalkozott  néptánccal, tagja volt 

olyan neves tánccsoportoknak 
mint a Hajós, a Szőtt es és az Ifj ú 
Szivek. Az ő vezetése alatt  alakult 
át az egykori CSETT  (Csemadok 
Tardoskeddi Tánckara) - ugyan 
kis létszámban (5 pár), de annál 
nagyobb lelkesedéssel.

2001 nyarán a  szákszendi 
Tüsköm Néptánccsoportt al kö-
zösen néptánc-összpontosítason 
vett ünk részt. Meglepődve hal-
lott uk, hogy azért választot-
ták táborozásuk helyszínéül 
Tardoskeddet, mert a  helyi tán-
cokat szerett ék volna elsajátítani. 
Ekkor született  meg bennünk az 
elhatározás, hogy mi is megta-
nuljuk és bemutassuk táncainkat.

A  csoport elsődleges célja 
a  tardoskeddi táncok és hagyo-

mányok felelevenítése, színpadra 
állítása volt. Pista szakadhatatlan 
odaadással, hozzáértéssel és türe-
lemmel irányított a lépéseinket. 
Hosszú hónapok kemény mun-
kája után Szákszenden mutatt uk 
be Tardoskeddi táncok című 
koreográfi ánkat, melyben a  Fe-
hér Akác asszonykórus tagjaival 
szinaláztunk, majd bemutatt uk 
a  tardoskeddi csárdást, verbun-
kot, guggolóst és friss csárdást. 
Itt hon elsőként a  nyugdíjas klub 
anyák napi műsorán léptünk fel, 

műsorunkat látva visszaemlékez-
tek azokra az időkre, amikor még 
ők is ropták ezeket a táncokat.

2003-ban már Váska Néptánc-
csoportként szerepeltünk külön-
böző fesztiválokon. Ezt a  nevet 
azután vett ük fel, hogy színpadra 
vitt ük a  váskatáncot. A  táncis-
meret mélyebb elsajátítása érde-
kében számos néptánctáborban 
voltunk, többek között  Marto-
son és  Máréfalván Romániá-
ban, ahol felejthetetlen két he-
tet töltött ünk el. Részt vett ünk 
a  Székelyudverhelyi Ünnepi 
Játékokon, megismerkedtünk 
különféle táncok alapjaival, 
mint pl. mezőségi, széki, szat-
mári, vajdaszentiványi, moldvai, 
magyarbődi, gyimesi stb., de 

elsajátíthatt uk a  nemezelés, ko-
sárfonás, kerámiakészítés, csip-
keverés, bútorfestés, gyöngyözés, 
szövés, fafaragás fortélyait is.

A  következő sikeres összeál-
lítás a  Mezőségi táncok voltak, 
először 2004 augusztusában a VI. 
Szent István Napok keretén belül 
mutatt unk be hazai közönség 
előtt . Ezt követően nem volt hi-
ány felkérésekben. A tardoskeddi 
fellépéseken kívül számos más 
rendezvényre kaptunk meghívást 
– Szüreti Fesztivál (Érsekújvár), 
Duna Menti Tavasz (Köbölkút), 
Országos Pünkösdi Népművé-
szeti Ünnepségek (Martos), Or-
szágos Népművészeti Fesztivál 
(Zselíz), Járási Csemadok Folk-
lórtalálkozó (Köbölkút), Szent 
István Napok (Tardoskedd), 
Égtájak (Léva), valamint fellépé-
sek Szőgyénben, Nagyölveden, 
Csitáron, Barton, Martoson. 
Szerepeltünk Magyarországon 
is - Szákszenden, Nagyátádon, 
Környén, Bonyhádon, illetve 
Ausztriában a  bécsi Szent István 
Ünnepségeken. A  Tardoskedden 
megrendezett  Országos Citera-
találkozón táncházat vezett ünk 
és előtáncosai voltunk a  Szőtt es 
Néptánccsoportnak.

A   csoport tagjainak többsé-
ge különböző városokba került 
egyetemre, egyre nehezebb 
volt időt szakítani a  próbákra, 
így 2008-ban végleg feloszlott  
a  Váska Néptánccsoport. Az 
együtt  töltött  évek örök emlé-
ket hagytak bennünk. Nem csak 
a  néptánc iránti szeretet, a  fellé-
pések öröme kötött  össze ben-
nünket, hanem barátokká vál-
tunk.

A  csoport működése elkép-
zelhetetlen lett  volna szüleink 
támogatása nélkül, ezért hálásak 
vagyunk Nekik, és köszönett el 
tartozunk Ruzsik Pistának, aki 
idejét és energiáját aldozta ránk! 
Köszönjük!     

Zdroj.internet

Az uj évet (ócska tárgy!)
Kell megénekelnem,

Hálálkodva, ahogy illik,
Poharat emelnem.

Mit van mit kivánni még
Ily áldott  időben? -

Adjon Isten, ami nincs,
Ez uj esztendőben.

Olcsó legyen a kenyér,
A gabona áros;

Jól fi zesse a tinót
S nyerjen a mészáros,

Mérje pedig szöszön-boron,
Font kijárja bőven.

Adjon Isten, ami nincs,
Ez uj esztendőben.

Senkinek a nyakára
Ne vigyenek kontót;

Valaki csak ráteszen,
Nyerje meg a lott ót;

Annyi pénzünk legyen, hogy!
Még pedig pengőben.

Adjon Isten, ami nincs,
Ez uj esztendőben.

Szegény ember malacának
Egy híja se essék;

Messze járjon dög, halál,
Burgonya-betegség;
Orvos, bakó a díját
Kapja heverőben.

Adjon Isten, ami nincs,
Ez uj esztendőben.

Tücski-hajcski baromnak
Sokasuljon lába;

Boci járjon mezőre,
Gyermek iskolába;

Gyarapodjék a magyar
Számra, mint erőben.

Adjon Isten, ami nincs,
Ez uj esztendőben.

Kívül, belül maradjon
Békében az ország;
A vásárra menőket
Sehol ki ne fosszák.

Béke legyen a háznál
És a szívredőben.

Adjon Isten, ami nincs,
Ez uj esztendőben.

A biró is, mint eddig,
Tisztét jól betöltse:

Víz kedviért a babát
Soha ki ne öntse;

Emberiség, igazság
Egyik serpenyőben.

( folytatás a 6. oldalon)   
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Luxushajó csomagokkal, 
patkányokkal

"Üdvözöljük az INTERNET-
en. Ez a mozgó, elektronikus hul-
lámokat kett éhasító luxus-hajó 
szeli át a világ nagy tengerét szédí-
tő sebességgel, nap mint nap. Ez az 
úszócsoda elér bárhová, bárkihez, 
bármikor, bármeddig, bármennyi 
nehézségen is kell átnavigálnia. 
(Persze, csak ha van menetjegye 
és az időjárás is engedi - előfor-
dulhat késés is...). Ennek a varázs-
hajónak még a  pihenni vágyók 
tömkelege sem jelent gondot, 
hisz a  befogadó képessége szin-
te határtalan... A  csoda-gépezet 
mindet megőriz óriási rakterében, 
így a csomagok biztonságban van-
nak.. .(viszont patkányok minden-
hol akadnak!)

Ha ön esetleg egy (elveszett ) 
tárgyat keres, itt  megtalálhatja: 

a talált tárgyak osztályán (Google 
/ Yahoo / Vizsla)... Ha ön esetleg 
társat keresne - keresse a  hajón! 
Kisebb-nagyobb csoportokban 
foglalkozunk ezzel a  kéréssel (fó-
rumok / chat / msn), viszont 
a fontos lépéseket önnek kell meg-
tennie, mert ugyebár egy hajó sem 
képes mindenre... ám felhívjuk 
kedves fi gyelmét arra, hogy nézze 
meg alaposan partnerét, ha ő eset-
leg táncba kívánja vinni önt vagy 
egy beszélgetést kezdeményezne 
ön felé... Ha ön kikapcsolódni sze-
retne vagy éppen bulit szervezne 
- tegye meg! Mi tudjuk a  megol-
dást bármely gondjára (hirdető 
oldalak / újságok honlapjai). A mi 
segítő kezünk mindig készen áll 
arra, hogy segítse önt. Minden 
megtalálható a  hajó fedélzetén, 

amit csak a képzelet múlhat felül...
(avagy az sem?)"

Ez csak az egyik megközelítés. 
Tényleg jó rajta utazni és jó a  fel-
hozatal a  programok terén, tehát 
ebből a  szempontból maga a  tö-
kély az INTERNET.

Nem hiába, Bill Gates min-
dent megszervezett . Odafi gyelt rá 
a  kezdetektől, gondosan tervezte 
s rakta össze a legjobb alapanyag-
okból. De még egy "legyőzhe-
tetlen, sebezhetetlen hajónak" is 
lehetnek gyenge pontjai. (Lásd: 
Titanic!!!). A baj forrása tengernyi 
választást tesz lehetővé. Mindpél-
dául: azok, az idegesítő "pincérek" 
akik beleszólnak, hogy mit ren-
delj, hányadiknak, mikor. Kecseg-
tető árengedményekkel bombáz-
nak vagy nyereményt jósolnak, 
tippeket osztanak meg velünk... 
így (e reklámok, bejelentkező ab-
lakok) befolyásolnak és olykor sok 
időbe telik "kikapcsolni; elhallgat-
tatni" őket... s ezzel rontják a hajó 
hírnevét... Természetesen az uta-
zást az is rontja, hogy a hajóra bár-
mikor fellopózhatnak nem kívánt 
potyautasok és az amugyis alap-
járaton ott  lévő patkányok (be-
épülő INTERNET-vírusok...). 
Ezeket a randalírozókat nem köny-
nyű elkapni, hiába tesznek meg 
mindent, a  különbnél - különb 
macskák, kidobó legények és a ka-
pitány (vírus-kereső, vírusirtó-
programok), ugyanis folytonosan 
visszatérnek s egyre többen...

Az INTERNET mostanra már 
benne van az életünkben. Vala-
ki azt mondja: találka; valaki azt 
mondja: játék; valaki azt mondja: 
zene... Rengeteg fogalom kap-
csolódhat ehhez a  kifejezéshez. 
A kérdés az, hogy mire használod? 
Mostanra a  felesleges csomagok 
terhe már túlzott an nyomja a hajó 
alját s  lassan félő lesz, hogy az 
megfeklik. Könnyebb lenne ki-
hajítani e csomagokat, ahogy azt 
Amerikában, Bostonban tett ék 
a tea rakománnyal. Ám ez sajnos, 
lehetetlen, hisz vagy már beágya-
zódtak vagy nagyon le vannak 
kötözve a  'csomagok'. Az IN-
TERNET tapasztalatok lehetnek 
így jók - rosszak egyaránt. Lehet 
valaki mániás; lehet valaki érde-

kesnek találja; lehet, hogy valaki 
utálja; ám mégis beszélünk róla, 
hisz ez már alapvető tudás/dolog, 
akár a  számítógép, mobiltelefon, 
mikro-hullámú sütő, plazma-tv... 
Ez lenne a XX. század legnagyobb 
találmánya...? Az, ami nem is kéz-
zel fogható... Amiről nem tudjuk, 
hogy valójában hogy is működik... 
Az, hogy eljuthatsz e kapcsolat-
tal a  világon szinte minden or-
szágba... Hát igen, ez nagy kincs/
(átok)! De szükségünk van rá?!

Cserepes Erika

( folytatás az 2. oldalról)
Szlovákia neves kastélyait sikerült 
megtekintenem. Nagyon megfo-
gott  az egyes korok atmoszférája, 
díszítések, és elhatároztam, hogy 
az ott honomba is megpróbálom 
ezt idevarázsolni. A  mennyezeti 
dekorációkat is saját magam ké-
szített em mindenhol, külön dara-
bokból, gipszből kiöntve, a tükrök 
mellett i mintákat. Időigényes volt, 
de megérte ezzel foglalkoznom, 
mert olyan környezetben éljük 
nyugdíjas éveinket, amit megál-
modtunk magunknak. Nagyon 
szeretek olvasni is. Gyűjtemé-
nyem 700-800 könyvet foglal 
magába, és elmondhatom, hogy 
érdeklődési köröm még most is 
nagyon sokrétű. Mint azt Szókra-
tész, ókori görög fi lozófus mond-
ta: „Ismerd meg önmagadat”az 
egyik kedvencem, mivel az egyén 
nem tudhatja, mi rejlik benne, ha 
nem is próbálkozik. Igazi tudás az 
erény, tudatlanság a gonoszság”---
mondja sokat sejtetően.

Hegedűs Béla nem gondolta 
volna, hogy kétkezi munkájának 
gyümölcsét látogatók fogják egy-
szer szemrevételezni, saját maga, 
és szerett ei számára készített e. 
Miután híre ment, hogy a faluban 
ilyen érdekesség található, gyak-
ran kopogtatnak be hozzájuk, 
kisgyermekekkel, sőt időnként 
megesik az is, hogy visszajáró ven-
dégeket üdvözölhetnek. Jóleső 
érzéssel tölti el mindez a  nyugdí-
jas házaspárt. Szívesen fogadnak 
mindenkit hajlékukba. Mint azt 
a  meseudvar alkotója megjegyzi 
végezetül nagyot kacagva: „A  72. 
életévemet „gyúrom”, de ha meg-
kímélem magam, még két-három 
évet is elélhetek”.

Biztosak vagyunk benne, ha 
egészségügyi állapota javulni fog, 
a  megálmodott  Gulliver fi gura 
is oda kerül a  többi közé, udva-
ra újabb díszeként. De addig is 
Hegedűsék minden nap a  mesék 
világában ébrednek, ahol diadalt 
arat jó, a rossz pedig elnyeri méltó 
büntetését...

Zdroj internet 

Nyugdíjas a...

HOGY BÚCSURA  
KÉLT
Byron

Hogy búcsura kélt
csönd s könnybe borúlva

szivünk s alig élt
omolva borúba:

sápad szine hóra,
a csókja jeges;

s inté amaz óra:
mi bút hoz emez!

A hajnali harmat
az arcra fagyott ,

mint hirnöke annak,
mi szűmbe sajog.

Esküd feladád,
és könnyü a híred:
neved ér, s vele vád
és gyász veri híved.

Említnek: akár a
tompa csapás

emléked, a drága, -
diderget a láz.

Ki tudja, ha tudlak-e,
régi tudód;

mély búm mély tüze
lelhet-e szót!

Társam vala rejtve -
s most néma a gyász,

mert elvet a lelke,
s a szíve csalás.
Ha évek után

majd rálelek újra,
köszöntöm-e tán? -

Könny s csöndbe borúlva.

(Rónay György)
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Eddzük az agyunkat! 
Amit nem használunk, az elkorcsosul – régi igazság ez. Nem 

csodálkozhatunk tehát, ha megfelelő edzés nélkül gondolkodá-
sunk sem működik majd megfelelően. Szánjunk mindennap egy 
kis időt a tréningezésre, ha szellemileg is fitt ek akarunk maradni! 

1. Kerüljük a rutint! Miután reggel elindul ott honról nem tud-
ja felidézni: bezárta az ajtót, lekapcsoltuk a gázt, a villanyt? Ennek 
oka, hogy a rutinos készülődés már nem is igényel figyelmet. Ne 
engedjük agyunkat pihenni, kezdjünk minden napot másként: 
együnk-igyunk mást és másból, figyeljünk mindenre, az ízekre, az 
illatokra, a színekre. 

2. Fedezzük fel a másik felünket! Öltözködésnél, törülkö-
zésnél, fésülködésnél, s bármi olyan egyéb rendszeres teendőnél, 

amikor nem kerülhetünk balesetveszélyes helyzetbe, próbáljuk 
a kevésbé ügyes kezünket használni. Tehetjük mindezt csukott  
szemmel, vagy más testhelyzetben is. 

3. Keressünk új utakat! Iskolába, munkahelyre menet vagy ha-
zafelé tartva fedezzünk fel új útvonalakat. Menet közben figyeljük 
meg minél több részletet: házakat, kerteket, parkokat, fákat. Változ-
tassunk rendszeresen a körülött ünk lévő tárgyak helyén, rendezzük 
át az asztalt, a szekrényt. 

4. Tornáztassuk az agyunkat! Ennek régi, jól bevált és egyben 
szórakoztató formái a keresztrejtvényfejtés, a logikai feladatok 
megoldása, a nyelvtanulás, a különböző „észjátékok". Ismerjünk 
meg és sajátítsunk el újfajta tevékenységeket, hobbit, képezzük ma-
gunkat folyamatosan a minket érdeklő területen.

-zoll-

Nyugdíjas a mesék birodalmában 
Szókratészt olvas és Gulliverről 

álmodik
A mesék egy fi ktív, képzeletbeli 

világba kalauzolnak el bennünket, 
ahol a  csoda természetes dolog-
nak számít. Amikor Marcelházán 
jártunk, és araszoltunk a  Hárs-
fa soron, nem gondoltuk volna, 
hogy hasonló világba csöppenünk 
hamarosan. Szinte nem akartunk 

hinni a  szemünknek, amikor be-
léptünk házigazdánk, Hegedűs 
Béla portájának kapuján. Hatal-
mas területen elénk tárultak az 
Óperenciás tengeren túli, fantá-
ziánk által oly sokszor elővetített  
„miliő” képei: kastélyok, paloták, 
hidacskák, várak, templomok, 
szökőkutak, híres mesehősök 
elevenedtek meg egy csapásra. 

Nyomban gyermeknek éreztük 
magunkat újra, miközben az ötlet-
gazdával, és az udvar kivitelezőjé-
vel szóba elegyedtünk... 

„A  70-es évek végén, az öreg 
házunk lebontása után, maradt itt  
egy nagy telek. Ezt töltett ük fel 
földdel, és szinte felkínálkozott  
számomra, hogy készítsek valami 
érdekeset. Már gyerekkoromtól 
nagyon szerett em a  meséket, haj-
danán nagymamám szokta tolmá-
csolni számomra. A  magyar nép-
mesék, Hans Christian Andersen, 
de a Grimm-fi vérek csodás törté-
neteit is nagyon szívesen hallgat-
tam, illetve olvastam mindig. Ez 
adta az ötletet, és az a  tény, hogy 
egy kicsit „konyítok” a  szobrász-
kodáshoz...Elkészített em az első 
kastélyt, saját fantáziám  iheletése 
alapján, amely egy kis dombocs-

kán volt található, mondhatni pró-
baként. Mivel nemcsak nekem, 
de hozzátartozóimnak is tetszett , 
fokozatosan teleraktam az egész 
udvart, hasonló motívumokkal. 
Az évek alatt  bővült, szépített em 
környezetét különböző kiegészí-
tőkkel. Közel 40-45 épület találha-
tó az udvari meseországomban”---
teszi hozzá mosolyogva.

Majd arról kérdezem, milyen 
képesítéssel rendelkezik, hogy be-
levágott  ebbe, illetve hogy készül-
nek alkotásai...

„Mielőtt  elkezdtem az első 
darab megalkotását, nem ren-
delkeztem gyakorlatt al ebben 
a  műfajban. Egész életemben 
a  mezőgazdaságban, szőlészetben 
dolgoztam. Az általános iskola el-
végzése után rögtön dolgoznom 
kellett  menni a  földekre, mivel az 
édesanyám beteges volt, valami-

ből megkellett  élnünk.  Nem volt 
lehetőségem még inasnak sem 
állni. Egészen nyugdíjaztatáso-
mig, kétkezi munkával kerestem 
meg a betevő falatot saját magam, 
és a  családom számára. Amikor 
az első kastélyomat kiöntött em 
betonból, alakított am, faragtam 
vésővel, fűrészlappal, késekkel, és 
mikor megszáradt, befestett em, 
elragadónak találtam. Ezután kö-
vetkeztek a  továbbiak, és szinte 
hobbimmá vált az évek alatt . Na-
gyon sok türelmet, vesződséget 
igényelt az elkészítésük, mivel 
nem rendelkeztem speciális szer-
számokkal, amelyek a  faragáshoz 
kellett ek volna. Ami a kezem ügyé-
be került, azokkal  az eszközökkel 
alakított am kis birodalmam alko-
tóelemeit. Persze vásároltam az 
udvaromba olyan kiegészítőket 

is, amelyeket saját magam, egy 
darabból nem tudtam volna meg-
csinálni. Található itt  egy kis szö-
kőkút, tavacska is vízzel, amelyet 
átszel egy híd, kacsák, és kisebb 
dolgok, amelyek még hitelesebbé 
teszik a  meseudvart. Az utolsó 
épületet tavaly készített em el, sok 
mindent szerett em volna még 
realizálni, mint pl megmintázni 
egyik kedvencemet, Gullivert. De 
sajnos közbejött  a betegség, mivel 
elhatalmasodott  a reuma a végtag-
jaimban, minek hatására nehezen 
megy a  kezeim behajlítása, így 
ez a  tervem csak álom maradt---
mondja szomorúan. 

Utána feleségével, Ilonával bel-
jebb invitálnak házukba és megle-
pődve veszem szemügyre a szinte 
kastéllyá alakított  helyiségeket...

„Sok helyen megfordultam, 
( folytatás a 3. oldalon)   

HU_januar_2011.indd   2HU_januar_2011.indd   2 21. 12. 2010   21:07:2921. 12. 2010   21:07:29



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.2011“

Akár egy mesebeli vár

HÍRNÖKHÍRNÖK

KÉRÉS
2011. február 14-én lesz a Ma-

gyar Királyi Csendőrség megala-
kulásának 130-ik jubileuma.

Ennek tisztelete alkalmából sze-
retnék, Esztergomban egy csend-
őr relikviákból álló csendőrszobát 
kialakítani

Úgy gondolom, hogy Eszter-
gom minden magyar embernek 
határon innen és túl egyik legked-
vesebb városa, hisz itt  született  
Szent István király, ez a magyar ke-
reszténység bölcsője, itt  nyugszik 
mártírsorsú Mindszenty József 

Magyarország Herczegprímása és 
még sorolhatnám tovább, hogy 
miért is olyan fontos Esztergom 
a „magyar szíveknek”.

Ezúton fordulok a  HÍRNÖK 
lelkes olvasótáborához és kett ős 
tisztelett el és szeretett el kérek 
mindenkit, aki tud küldjön nekem 
a  régi Magyar Királyi Kakastollas 
Csendőrséggel kapcsolatos tár-
gyakat, fotókat, ami az adományo-
zó nevének feltüntetésével lenne 
a  tervezett  emlékszobában elhe-
lyezve.

További életünkre Jóságos Is-
tenünk és a  Boldogságos Szűz-
anyánk égi közbenjáró pártfogó 
áldását kérve előre is köszönöm 
a felajánlásokat.

HÍVEN, BECSÜLETT EL, VI-
TÉZÜL A HAZÁÉRT

Lovag vitéz Dr. Ifj . Szilas László
A Magyar Királyi Csendőrség 

Tiszteletbeli Csendőre
A Magyar Csendőr Bajtársi  

Egyesület Alapító Tagja
Az Esztergomi 4. számú tisztelet-

beli Csendőrőrs Parancsnoka

Cím:
Lovag vitéz Dr. Ifj . Szilas László

Percz utca 3.
H-2500 Esztergom

Telefon: 00 36 20 587 68 45
E-mail:

 laszlo.szilas@kameras.hu

Magyarország egyik legrégibb te-
lepülésén áll egy vár, ami még száz 
éves sincs. De akár egy mese, távoli 
tájakra és régi korokba repíti a kép-
zeletet. Száz meg száz történet és 
mese jut eszébe annak, aki ott  jár. 
A  tornyok látt án a  várkisasszonyt 
keresik a gyerekek, a kis kerti tónál 
ott  ül a  békakirály az épület egyik 
alappillére pedig egy elefánt, ami-
ről további mesék születnek... Ez az 
épületegyütt es Székesfehérváron ta-
lálható és úgy hívják, Bory-vár.

 
A múlt városa
Székesfehérvár, a  város, ami ott -

hont ad ennek a  mesebeli helynek, 
valóban régi. Ezen a területen már az 
i. e. 5. évszázadból is található emberi 
település nyoma. A római korban ke-
reskedelmi utak fontos csomópontja 
volt. 

A várost 972-ben alapított a Géza 
fejedelem a  Gaja-patak és a  Sárvíz 
által táplált mocsarakból kiemelkedő 
négy szigeten. Középkori latin neve 
Alba Regia volt. István emelte Fehér-

várt a  királyság világi központjává. 
43 magyar királyt koronáztak meg 
itt  uralkodóvá. 1222-ben II. András 
Fehérváron bocsátott a ki az arany-
bullát, mely tartalmazta a  nemesek 

jogait és a király kötelezett ségeit. Ez 
az okmány volt 1848-ig a magyar al-
kotmány alapja.

Sok csata és háború helyszíne 
volt ez a  város. A  tatárok a  hirtelen 
hóolvadás miatt  nem tudták elfog-
lalni a mocsárral körülvett  helységet. 
1543-tól 1688-ig török uralom alatt  

állt, de a világháborúk sem kerülték 
el messzire.

A 18. századtól újra kezdett  felvi-
rágozni. A magyar lakosságot szerb, 
német és morva származású betele-

pülők tett ék színessé.
Ma a középkori városfalakon kívül 

mindenütt  nagy lakótelepek látha-
tók, de a belváros megőrizte barokk 
stílusát. A régészeti kutatások sok kö-
zépkori maradványt tártak fel a város 
területén, amelyeket restauráltak és 
kiállított ak ilyen például a Romkert.

A Bory-vár
Egy ilyen gazdag múltt al rendelke-

ző városban nem csoda, hogy Bory 
Jenő rengeteg történelmi alak szob-
rával népesített e be épületét. A  vár 
százoszlopos udvarának körbefutó 
folyosóin sorakoznak ezek, valamint 
a  Bibliából vett  szereplők például 
Ádám, Éva, és Káin szobra, ezen kí-
vül még más témájú alkotások is.

Az épületcsoport különleges, vál-
tozó művészi színvonalú, amelyet 
Bory Jenő építész, szobrász készí-
tett  saját tervei és fantáziája alapján, 
kétkezi munkával csaknem 40 nyá-
ron át. 1923. és 1959 között  épült. 
Emléket emelt művészi álmainak, 
a munkának és a hitvesi szeretetnek. 
Érdekessége, hogy nagyrészt vasbe-
tonból készült. Ennek az építőanyag-
nak a használatában az építész útt örő 
volt. Bent az épületben Bory Jenő, 
felesége Komócsin Ilona és más kor-
társ művészek festményei vannak 
kiállítva.

Ez egy olyan hely ahol a kövek be-
szélnek. Persze nem szó szerint, a vár 
minden apró részlete tervezője érzé-
seiről és lelki világáról mesél. Nincs 
kihasználatlan vagy üres felület. Fes-
tett  díszítés, szobrok, különféle ab-
lakok, legtöbbjük színes üveggel és 
felíratok, mint például "Nagy csak az 
Isten" vagy "Isten a szeretet, a szere-
tett  az Isten", díszítik. Olyan mintha 
egy mesekönyvben sétálnánk. Hét 
torony csigalépcsőkkel, 30 kisebb 
nagyobb helyiség, erkélyek, ablak-
fülkék, kis beugrók és rejtekhelyek 
mindenhol.

Az építész leszármazott ai szeretet-
tel őriznek mindent eredeti állapotá-
ban és gondoskodnak a fenntartásá-
ról. 

Bory Jenő biztosan boldog lesz 
mikor Isten megígért új világában az 
egész föld olyan szép lesz, amilyen 
most csak a  képzeletünkben vagy 
a  mesékben. Akkor majd nem lesz 
több háború sem Székesfehérvárott  
sem máshol, mert, ahogy a  Zsoltá-
rok 72: 16 mondja "kivirágzik a vá-
ros népe, mint a föld növényzete."

-koml-

8. évfojam 1. szám 2011 január ára 0,50 €
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