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Tentoraz to boli portréty
Úspešný karikaturista Vlado Mach vystavoval v Knižnici Antona
Bernoláka v Nových Zámkoch 
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Dovoľte najskôr redstaviť vám 
autora vystavených karikatúr 

v  Knižnici Antona Bermoláka 
v  Nových Zámkoch, humoristu, 

autora Vlada Macha, z Palárikova, 
na ktorej sa zúčastnila aj naša re-

dakcia. Konala sa iba nedávno.
Vlado začínal ako píšuci autor. 

Písal aforizmy, epigramy, neskôr 
fejtóny, humoresky. Uverejňoval 
ich v  rôznych časopisoch, z  kto-
rých mnohé už zanikli v  kalných 
vodách  bulváru.

 Písal aj do satiricko-humoris-
tických rozhlasových relácií, aký-
mi boli napríklad obľúbený Mara-
tón, Sobotník a Variácie.                     

Kresliť začal v  roku 1985, teda 
kreslí už viac ako dvadsať rokov. 
Jeho kreslený humor  uverejňovali 
printové médiá na Slovenku, ale 
najmä v susedných Čechách.

O  portrétnu karikatúru sa po-
kúsil vlani v  lete, pretože obdivo-
val umelcov, ktorí to dokázali ro-
biť na vynikajúcej úrovni. Najprv 
si na internete pozháňal všetko, 
čo sa dalo o  technikách a  postu-
poch pri kreslení portrétu. Mal 

(pokračovanie na str. 4) 
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Spúšťame projekt spravodajského portálu pre 
Nové Zámky a okolie.

Snímka z vernisáže výstavy, zľava riaditeľka knižnice 
Marta Szilágyiová, autor výstavy Vlado Mach a hlavná

organizátorka Mária Feldinszká.

Jesť, alebo nejesť mäso?
V  mnohých duchovných sme-

roch niekedy nachádzame priamu 

požiadavku nejesť mäso, ktorá 
býva zdôvodňovaná láskou ku 

všetkému živému. Materialisti, 
ktorých žiadne duchovné prin-

cípy nezaujímajú zase hovoria 
o zdraví a zdravom životnom štý-

le. Ako je to teda naozaj? 
Ľudský druh požíval mäso po 

celé stáročia, ba tisícročia a  túto 
potrebu máme biologicky zakó-
dovanú v  našich telách. Každý 
z nás tak činil v desiatkach svojich 
predošlých životov a  práve preto 
je nesprávne a  neprirodzené stať 
sa vegetariánom jedným náhlym, 
rozumovým rozhodnutím. Ide to-
tiž o násilný zásah do nášho teles-
ného aparátu, ktorý nám vo svojej 
unáhlenosti musí celkom záko-
nite priniesť menšie, alebo väčšie 
poškodenie zdravia. Dokonca aj 
keď sa toto poškodenie zdravia 
navonok nijako výraznejšie nepre-
javí, to znamená, že sa jeho účinky 
obmedzia iba na sotva badateľnú 

slabosť, i  tak to predstavuje ne-
smierne obmedzenie pre každého 
ľudského ducha, nachádzajúceho 
sa v pozemskom tele, ktorý sa ne-
môže v hmotnosti plne realizovať 
s  takým rozmachom, aký by mo-
hol a  mal dosiahnuť so zdravým 
a neutláčaným telom. 

Neznalosť Zákona neosprave-
dlňuje! Čiže ani neznalosť základ-
ných Zákonitostí.

 Človek si vo svojej neznalosti, 
hoci aj v  dobrom chcení, poško-
dí vlastné zdravie, čím následne 
znemožňuje svojmu najvnútor-
nejšiemu, duchovnému jadru, 
poskytnutie takej pevnej hmotnej 
opory, akú by mal mať každý duch

(pokračovanie na str. 5) 

 Ponúkam dvojročného 
čistokrvného maltézáka na 

krytie. tel.(nonstop): 
0907 905 537.

8. ročník 2. číslo február 2011 cena 0,50 €



CHÝRNIK2

V jeho tvorbe prevláda
krajinárska fotografia a portrét

Známy náš fotograf vystavuje v šurianskej Synagóge

Ing. Marián Manduch, sa naro-
dil v Nitre. Do roku 1984 žil v Ma-

lých Ripňanoch, teraz žije a  pra-
cuje v Mojzesove. Je absolventom 
Slovenskej vysokej školy technic-

kej v  Bratislave – Elektrotechnic-
ká fakulta  a  Inštitútu výtvarnej 

fotografie  SČF, ktorú vyštudoval 
v Prahe.

Fotografovaniu sa venuje od 

roku 1970. V jeho tvorbe prevláda 
krajinárska fotografia a portrét.

Okrem mnohých kolektívnych 
výstav v  Prahe, Ružomberku, 
Komárne, Bratislave, Nových 
Zámkoch, Košiciach, Nitre, Pieš-
ťanoch, Skalici a  v  Trnave...mal  
samostatné výstavy: aj v Bad Aib-
ling, Nemecko, v Šali, v Muránskej 
Zdychave, Nesvadoch v  Radave 
a  na mnohých ďalších miestach.. 
Okrem toho stihol vydať vlastné 
fotografické publikácie s  názvom 
„Budú tam chýbať“ a   „Vraciam 
sa ako kňaz“. Jeho dokumentárne 
fotografie sú aj v   publikáciách - 
Radava, Mojzesovo, Čakajovce, 
Čermany, Malé Ripňanyi v Alma-
nachu Nitra...

Je členom Zväzu slovenských 
fotografov, Fotoklubu Hexagon 
v Nových Zámkoch a Klubu  pria-
teľov fotografie v Šuranoch. Pred-

tým pôsobil vo fotokluboch v Bra-
tislave a v Piešťanoch.

Okrem iných ocenení získal 
v  roku 2003 na Petzvalovom ma-
povom okruhu fotografie 

prvé miesto. Veľa jeho fotogra-
fií je umiestnených v súkromných 
zbierkach v  Nemecku, Poľsku, 
v  Čechách, Japonsku, Kanade, 
v  Juhoafrickej republike i  na Slo-
vensku. Galéria umenia  v Nových 
Zámkoch vlastní tiež jeho fotogra-
fie. V  súčasnosti vystavuje v  šu-
rianskej Synagóge, odkiaľ priná-
šame zopár jeho umeleckých diel.

–kup-

Astropsychológia na každý mesiac roka 
Je pravda, že iba horoskop zostavený podľa presnej hodiny narodenia 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.

Ryby – fantasta (20.2. – 20.3.)
Životné heslo: Tuším a milujem.
Ako ho spoznáte: Ryby sú väčšinou krásne. Majú strednú, pekne tvarovanú postavu, širokú mäkkú tvár, snivé a hlboké oči, klenuté čelo a akoby po-

hodlné držanie tela. Vlasy mávajú jemné, hlavne ak sú blonďáci či blondínky, a skoro vždy príjemne vlnité. V ich postavách nájdete miernu asymetriu, 
väčšinou majú dlhšie telo ako nohy.

Charakter: Milý a úprimný. Komunikácia s Rybami, ktoré sú vynikajúcimi spoločníkmi, prináša všetkým ostatným radosť. Ale iba v tom prípade, 
že Ryby sami chcú. Ak ale podľahnú zlej nálade a depresii, nebýva s nimi rozumná reč. Niekedy bývajú i veľmi ovplyvniteľné, nestále, uzavreté, ale vždy 
trpezlivé a chápavé. K ich negatívnym vlastnostiam patria výrazné sklony k pohodlnosti až lenivosti, čo je zaujímavý fakt obzvlášť v súvislosti s tým, že 
často zastávajú vedúce postavenie. Nič v zlom, riaditeľské kreslá im patria predovšetkým vďaka výrazným tvorivým schopnostiam. Ich fantázia, citlivosť, 
kreativita a intuícia sú povestné. Sú mimoriadne citliví a romantickí. Veľmi často sa u nich prejavujú umelecké sklony, nezriedka bývajú vynikajúcimi 
maliarmi. Radi konajú dobré skutky a túžia vniesť do každého života trochu poézie a lásky. Dominujúca planéta Neptún spôsobuje, že Ryby sú citlivé 
povahy, ktoré sa však vyznačujú veľkou vnútornou silou. S nesmiernym úspechom dokážu pred inými zakryť skutočné motívy svojho konania, čo ich 
robí tajuplnými a neustále vyvolávajúcimi otázky. Vďaka svojej intuícii a umu dokážu Ryby získať slávu a uznanie. Sú hocikedy prístupní novým doj-
mom v profesionálnom živote i v láske. Inšpirácia a jemnocit im pomáhajú pri učení, štúdiu i v práci. Dokážu veľmi dlho trpezlivo čakať; ich intuícia im 
pomáha nájsť to správne miesto v živote. Ryby sa dokážu dokonale orientovať v náladách ľudí vo svojom okolí. Pre mnohých sú preto akýmisi utešiteľmi 
a bez veľkých slov pomáhajú riešiť problémy svojich priateľov či kolegov. Ich diskrétnosť je v týchto prípadoch nespochybniteľná. Navonok sa často javia 
ako tichá voda, v hĺbke duše však túžia po romantike a dobrodružstve. Sú to veľkí bojovníci a nevydržia dlho dať sa unášať prúdom len tak. Ak sa raz 
rozhodnú, nič ich nezastaví v odhodlaní vydať sa proti prúdu.

Ryby trpia zmenami počasia a zima nie je ich priateľom. Ich slabou stránkou sú alkohol a iné drogy, v ktorých môžu v depresii hľadať útechu. Vo svojej 
neistote nachádzajú oporu aj v rôznych náboženstvách, sektách alebo v mystike, kde hľadajú poučenie v otázkach života a smrti. Často mávajú vizionár-
ske sny, ktorým ochotne veria.   

Čo milujú: Dobré jedlo, dobré pitie a svoje sny       Čo neznášajú: Nátlak.
Ako pracujú:  Po svojom, teda výrazne tvorivým spôsobom. Ryby majú mimoriadne nadanie pre literárnu a javiskovú tvorbu. Sú skvelí rečníci. 

Možno i preto ich najčastejšie nájdete v utáranom svete médií. Najväčším kladom Rýb je predstavivosť, a to nech pracujú v akomkoľvek obore. Hovorí 
sa, že úspech predstavuje päť percent inšpirácie a deväťdesiat päť percent driny. To je pravda. Nech to povedal ktokoľvek, musel sa narodiť v zemskom 
znamení a rád vychvaľoval tvrdú prácu. Bez prchavých, ale podstatných päť percent však nevznikne nič zvláštne. Ryby obvykle nemajú s týmito piatimi 
percentami žiadny problém. Zato zostávajúcich deväťdesiat päť percent je pre ne veľmi namáhavých.

Vzorový hrdina: Ján Krstiteľ.
Zvláštne znamenie: Zmysel pre hudbu.
Kov: Platina.  Farby: Dúhové a trblietavé.  Umenie: Hudba a maliarstvo.  Čísla: 11, 22, 47.
Dobrá rada pre Ryby: Nebuďte mučeníkmi! Svet mučeníkov nemá rád, preto ich presúva do neba. Spoliehajte sa radšej na silnú pracovnú morálku, 

sebadisciplínu a zdravý rozum.
Dobrá rada pre ostatných: Pamätajte, Ryby potrebujú najmenej jednu dobrú správu denne.

(na pokračovanie)

Predám poschodový 
rodinný dom v Bánove, 
plus pozemok 35 árov. 
Cena 75 000 eur. Tel.: 

0910 487 246.  

Snímky z vernisáže výstavy 
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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

Tentoraz to
boli portréty...

Andovce 49 , 94123, 
email: asworx@gmail.com,
tel.č: 0907181447 nonstop

Ponúkame dodanie a montáž:

-sadrokartónové systémy: KNAUF,LAFARGE,RIGIPS
-kazetové stropy: AMF,OWA,GEIPEL
-tepelné a zvukové izolácie:ISOVER,KNAUF,URSA

Montujeme:

-sadrokartónové podhľady
-sadrokartónové deliace priečky
-predsadené steny
-priamy obklad stien sadrokartónom
-kompletné zateplenie a opláštenie podkrovia
-bytové jadrá zo sadrokartónu 
-atypické riešenia,moderné prvky
-rampy, police, oblúky, klenby, kastlíky
-všetky iné úpravy a opravy

Andrej Soblahovský AS-WORX 

(dokončenie zo str. 1)
aj šťastie, že prvý portrét, ktorý na-
kreslil, sa mu celkom dobre vydaril, 
čo ho povzbudilo do ďalšej práce. 
Samozrejme, nie všetko sa podarí, 
a bolo i tak, že už kreslil aj celý deň 
a výsledok bol taký, že mu z toho vy-
šla celkom iná osoba a on nemohol 
prísť na to, kde robí chybu. Inokedy 
mu podoba vyšla za pár minút, bez 
námahy a  nervozity. Ale tak to už 
býva v  prípade tvorivých umelcov, 
ktorých musí kopnúť najskôr múza, 
k tomu treba pridať aj motiváciu, vý-
poveď a chuť popracovať...

Vlado, ako sme sa mohli presved-
čiť na jeho výstave, sa snaží kresliť po-

zitívne portréty, teda kreslenú osobu 
stvárňuje láskavo a  nie nenávistne 
a  to aj pri tých osobnostiach, ktoré 

nemá až tak veľmi rád, respektíve 
ktoré mu nie sú celkom sympatické. 
Časom však zistil, že predsa len lepšie 

sa mu kreslia osobnosti jemu sympa-
tické, ako tie, s ktorými až tak celkom 
nesympatizuje.

A  čo sa týka techniky, kreslí 
v programoch Corel Draw a Adobe 
Photoshop, pomocou grafického 
tabletu, presnejšie povedané, nekres-
lí, ale maľuje. Používa rôzne štetce, 
ktoré sa dajú navoliť, farby sa dajú 
namiešať a  navyše tieto programy 
ponúkajú aj množstvo efektov, ktoré 
je ale potrebné ovládať a vedieť kedy 
použiť. Nie vždy je však pre neho 
prvoradá absolútna podobnosť stvár-
ňovanej osoby, aj keď tá je dôležitá, 
keďže divák by mal spoznať, o koho 
ide. Tomuto druhu tvorby sa Vlado 
venuje iba niečo vyše pol roka. Stále 
verí, že sa bude stále zlepšovať a pri-
bližne o dva roky plánuje, že návštev-
níkom galérie ponúkne na podobnej 
výstave portrétne karikatúry na kva-
litatívne vyššej úrovni ako dnes. Bez 
falošnej skromnosti si však myslí, že 
v  sebe objavil talent aj na kreslenie 
ľudských tvárí a ako každý talent, aj 
tento treba rozvíjať. Verme, že sa mu 
to podarí.

Výstava je to samozrejme vzácna 
a  ojedinelá. Každý jej návštevník, 
vrátane vernisáže sa v  “obkľúčení“ 
týchto karikuovaných, významných 
domácich i svetových osobností cítil 
príjemne a  tí čo majú radi umenie, 

pre tých to bol iste nezvyčajný záži-
tok, veď takáto výstava býva v našom 
regióne ojedinelá, ak vôbec niekedy 
nejaká bola.

Na vernisáži sa stretla skutočne 
skupinka ľudí, ktorí obľubujú i rozu-
mejú umeleckým dielam všeobecne 
a majú radi kultúru. Napríklad na roz-
diel od „oberačkového a klobásofes-
tu“, kde ľudia chodia najmä preto, aby 
sa...vulgárne povedané prišli najesť. 
Pritom radi sa prezentujú pred fo-
toobjektívmi, kamerami i  médiami, 
spoznať ich možno podľa „pupku“. 

Majster Vlado Mach na vernisáži 
musel čeliť aj množstvu vtipných otá-
zok, na ktoré sa snažil rovnako vtipne 
odpovedať. Napríklad...kto ho spon-
zoruje, pretože ako sa vraví, z humo-
ru sa dá vyžiť iba popri dobre plate-
nom zamestnaní... Na „paškál“ prišiel 
aj portrét našej súčasnej premiérky, 
kedy do polemiky o  nej, či ju autor 
vystihol zobraziť alebo nie, zaznel 
z pléna názor že, citujeme...v danom 
prípade záleží, či ju Vlado kreslil pred 
voľbami, alebo po nich. V miestnosti 
nastal spontánny výbuch smiechu, 
a  v  takejto dobrej nálade sa niesla 
celá vernisáž, za čo možno poďakovať 
najmä pracovníčkam novozámockej 
knižnice Antona Bernoláka.                                              

J. Pollák, 
snímky: Hana Tóthová
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Slohová práca žiačky základnej školy 
Rodičia sa delia na dve časti: matku a otca. Matka sa ešte rozdeľuje na ženu v domácnosti a v zamestnaní. Doma sa potom ešte skladá z man-

želky, matky, kuchárky, upratovačky, práčky, nakupovačky, účtovníčky, vychovávateľky ..., ostatné si nepamätám, ale mama toho vie vymenovať 
viac, ako napr. slúžka, otrok a  iné. Matka sa vyznačuje tým, že sa zázračne nachádza na 
viacerých miestach naraz, vie v jednej chvíli myslieť na sto vecí, pričom desať vecí robí súčas-
ne. Vidím na vlastné oči, ako po návrate zo zamestnania dá variť vodu na sporák, zatiaľ čo 
zamiesi cesto na rezance. Pritom jej ide práč- ka, do ktorej chodí vymieňať bielizeň, mne vy-
mýšľa vety oznamovacie, rozkazovacie, opy- tovacie a našu Olinku skúša z veľkej násobilky. 
Že potom prebalí malého Karolka a  zaro- bí mu na Sunar s  krupicou, to ani nezbadám. 
Dve oči mi na to nestačia. Lebo keď potom zasadnem k večeri, už je namletý mak aj orechy 
na varené rezance a ja mám na kolenách tep- lákov zašité nové diery. Olinka má umyté vlasy 
a bielizeň je rozvešaná na balkóne. Darmo si mamu potajme obzerám. Mama má naozaj len 
dve ruky ... a predsa, keď príde domov z ro- boty, má v  jednej veľkú tašku a  malú kabelku, 
v druhej dve sieťovky s nákupom a v tretej ... nie, veď som už povedal, že má len dve ruky, ale 
nesie aj Karolka s fusakom. 

Otec sa neskladá ani nerozdeľuje. Na- chádza sa v  zamestnaní a  doma, ale doma 
ho nájdete málokedy. Okrem raňajkova- nia a večerania, keď sedí pri stole, vyskytuje sa 
obyčajne v kresle, alebo na gauči a býva za- krytý novinami. Zanecháva po sebe vždy tie isté 
stopy: roztvorené, prevrátené noviny a ciga- retový popol, niekedy aj v popolníku. Na rozdiel 
od mamy, hoci má tiež dve ruky, prichádza domov s  rukami prázdnymi. Či vie násobilku 
neviem, ale písať asi nevie, lebo žiacku kniž- ku mi ešte ani raz nepodpísal. Ani to ešte nie je 
preskúmané, prečo patrí do skupiny rodičov, keď na rodičovské združenie vôbec nechodí. 

Pán učiteľ povedal, aby sme sa pri písaní tejto úlohy zamysleli nad prácou svojich rodi-
čov. V škole prideľujú žiaka, ktorý riadne ne- pracuje, čiže neučí sa, k dobrému a usilovnému 
žiakovi, aby sa pri ňom niečo naučil. A tak si myslím, že pri sobáši prideľujú mužov ženám, aby ich ženy niečomu dobrému naučili a mali na nich 
dobrý vplyv. Mojej mame sa to zatiaľ žiaľ nepodarilo.    

  -net-

Cenné rady
nielen gazdinkám
• Zvädnutá petržlenová vňať bude opäť svieža, ak ju poukla-

dáte na tanier, pokropíte studenou vodou a necháte prikrytú 
tanierom niekoľko hodín.

•	 Viete,	 že:	 ...	 energiu	 vám	 dodá	 nápoj	 z  rozmixovaným	 banánov,	
jahôd	a medu	?	....	zdravou	pochúťkou	je	sušené	ovocie	?	Ukojí	chuť	
na	sladké		a nezníži	hladinu	cukru	v krvi.	

											...	bylinkové	čaje	sú	výborné	na	povzbudenie	látkovej	výmeny	?
• Aby ovocie pri pečení ovocného koláča nekleslo na spodok ces-

ta, obaľte ho v hladkej múke, potom uložte na cesto.
•	 Pri	 pečení	 koláčov	 môžete	 mleté	 orechy	 nahradiť	 strúhankou	

osmaženou	na	masle.
• Pri varení lekváru alebo pretlaku sa nebude vytvárať pena, ak 

vnútro hrnca vytriete glycerínom.
•	 Ak	vám	drevné	uhlie	zhasína,		posypte	ho		hŕstkou	soli.
• Aby sa mäso počas dňa v prírode nepokazilo, zabaľte ho do 

žihľavy a odložte do tieňa.
•	 Mäso	z hydiny	bude	šťavnatejšie,	ako	ho	pred	pečením	pokvapkáte	

citrónovou	šťavou.
• Skôr než začnete mäso krájať, vždy si všimnite, ako smerujú 

vlákna. Krájajte ich naprieč, čím narušíte dlhé vlákna a mäso 
sa bude lepšie jesť.

•	 Chcete	postrúhať	mäkký	syr	?	Vložte	ho	na	pol	hodiny	do	mraz-
ničky	a strúhadlo	jemne	potrite	olivovým	olejom.	Takto	sa	vyhnete	
problému	s upchanými	dierkami.

• Syr vraj pri vyprážaní nevytečie, ak ho vopred vložíte na 
chvíľu do chladničky.

(dokončenie zo str. 1)
 v  zdravom pozemskom tele. Po-
dobným spôsobom oslabený člo-
vek však potom nemôže plnohod-
notným spôsobom naplniť svoju 
„pozemskú misiu“, kvôli ktorej 
vlastne prišiel do tohto hmotného 
sveta. 

Ako je teda vidieť, radikálne 
a  náhle rozumové rozhodnutie 
nejesť mäso ľuďom prináša, ako 
fyzické, tak i duchovné škody.

Človek dnešnej doby by sa teda 
nemal zriekať mäsa úplne, ale mal 
by obmedziť jeho spotrebu a  za-
merať sa hlavne na takzvané biele 
mäso, čiže ryby, hydinu, atď.

Akékoľvek snahy spájať, ba 
podmieňovať duchovný vzostup 
nejedením mäsa sú teda v  pod-
state škodlivé a  zavádzajúce. Veď 
ako vieme, dokonca i Veľký Učiteľ 
pred 2000 rokmi jedol so svojimi 
učeníkmi veľkonočného baránka. 

A na záver snáď ešte jedna vec: 
Všetko je otázkou priorít! Hovoriť 
ľuďom dneška, aby nezabíjali zvie-
ratá a nejedli mäso nemôže byť ani 
zďaleka tou najvyššou prioritou, 
keď vidíme, že sa dnes niektorí 
ľudia aj k  iným ľuďom správajú 
ako ku zvieratám. Napríklad, keď 

v nich vidia iba nástroje na vlastné 
obohatenie. 

I toto Veľký Učiteľ vedel a preto 
za najdôležitejšiu prioritu považo-
val rozvinutie lásky, súcitu a  po-
rozumenia medzi ľuďmi navzá-
jom, čo zhrnul do slov: Milovať 
budeš svojho blížneho, ako seba 
samého!

Ak by sa teda v  spoločnosti 
plne zrealizoval tento cieľ, čiže 
úcta ľudí k  ľuďom, potom by sa 
rovnaký postoj začal ďalej auto-
maticky rozširovať i  na zvieratá 
a prírodu, teda na všetko živé. 

Ak ale ľudia nenájdu cestu, 
úctu a  súcit sami k  sebe, prav-
depodobne im budeme darmo 
hovoriť o  úcte a  súcite k  zviera-
tám. Akékoľvek extrémy, hoci aj 
v dobrom chcení, sú však škodli-
vé. 

Dnešné prejedanie sa mäsom 
možno samozrejme taktiež po-
važovať za jeden zo škodlivých 
extrémov, avšak rovnako škod-
livé sú i  všetky duchovné snahy, 
nerešpektujúce prirodzené po-
treby nášho súčasného pozem-
ského tela. Známe úslovie o  zla-
tej strednej ceste nám v  tomto 
konkrétnom prípade môže preto 
poslúžiť, ako to najvhodnejšie 
odporúčanie. 

-int-

Jesť, alebo...
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Vzácne dokumenty a prvé záznamy 
o farnosti v Radave

Vlani si pripomenuli okrúhle výročie

V máji 1969 dôstojný pán Mi-
lan Hajdin, miestny farár, zvolal 
stretnutie veriacich, na ktorom sa 
zišlo asi 300 ľudí. Ochota a od-
hodlanie pomôcť vlastnou prácou 
i finančnými zbierkami vtedy ne-
chýbali takmer nikomu z Radav-
čanov. Rozhodovalo sa o dvoch 
možnostiach - rekonštruovať starú 
kaplnku (školu) alebo vybudovať 
nový kostol. Veriaci si vybrali dru-
hú možnosť.    

Bolo potrebné získať projekt. 
Pán farár Hajdin mal známeho 
mladého architekta Vladimíra Zá-
borského. Napísal mu do Francúz-
ska, kde sa celá rodina Záborských 
vtedy nachádzala, a požiadal ho o 
pomoc. Odpoveď bola promptná. 
Podľa Záborského projektu sa sta-
val kostol v Nevoľnom, v rodisku 
mladého kňaza Rudolfa Baláža (v 
súčasnosti banskobystrického die-
cézneho biskupa) a stavali ho sta-
vební inžinieri, manželia Ján a Ali-
ca Jendželovskí z Banskej Bystrice. 
Architekt navrhol, aby po porade s 
nimi bol použitý tento projekt.

V júni 1969 prišli na pozvanie 
pána farára Hajdina manželia Jen-
dželovskí na návštevu do Radavy. 
Bol dohodnutý pracovný výjazd 
do obce Nevoľné na obhliadku ta-
mojšieho rozostavaného kostola. 
Vycestovali tam pán farár Milan 
Hajdin, kostolný otec Ján Melišek, 

Matej Babín, Michal Golha, Ing. 
Aladár Mrváň, tam ich už čakali 
manželia Jendželovskí. Po zhod-
notení hrubej stavby a posúdení 
jej architektonického riešenia sa 
rozhodli, že v Radave sa postaví 
podobný kostol, ale s prístavbou, 
aby sa získal väčší priestor.

Na podnet pána farára Hajdina 
niekoľko zástupcov obce vycesto-
valo spolu s ním do Bratislavy na 
odbor pre cirkevné záležitosti Po-
vereníctva kultúry SR získať tzv. 
ideologický súhlas. Po prednesení 
dôvodov, pre ktoré sme chceli v 
Radave vybudovať kostol, odzneli 
z úst prednostu odboru dovtedy 
neslýchané slová: „Veď v takýchto 
prípadoch sme vždy dávali súhlas 
na stavbu kostola!“ Kto pozná vte-
dajšie pomery, vie, že to tak nebo-
lo, ale pre Radavu znamenali tieto 
slová suhlas..

V júni 1969 boli farníci aj v 
Kancelárii Biskupského úradu v 
Trnave, kde rokovali o výstavbe 
nového kostola v Radave a v Pod-
hájskej s Mons. Júliusom Gáb-
rišom. Za Radavu boli prítomní 
vdp. farár Milan Hajdin, Matej 
Babín, Ján Melišek a Štefan Mr-
váň, za Podhájsku sa na rokovaní 
zúčastnil vdp. farár Ján Kováč z 
Mane a traja veriaci z Podhájskej, 
z časti Svätuša, kde takisto mienili 
postaviť nový kostol. Pri spomien-
ke o možnej finančnej podpore zo 
strany biskupského úradu zaznela 

negatívna odpoveď.
Ešte pred začatím stavebných 

prác na výstavbe nového kos-
tola vytvorili stavebnú komisiu 
v zložení: Matej Babín, Viliam 
Hoppan, František Jamriška, Jo-
zef Vlasák, Dominik Melišek, Ján 
Melišek (kostolný otec), Štefan 
Mrváň a Ernest Melišek. Ako sta-
vebného majstra zabezpečili dô-
chodcu Štefana Nagya z Dolného 
Ohaja, ktorý mal na starosti orga-
nizáciu práce na výstavbe kostola.

Už v júni 1969 vytýčili stavbu 
kostola za prítomnosti Ing. Jána 
Jendželovského a jeho manželky 
Alice, Ing. Aladára Mrváňa, Ma-
teja Babína a ďalších občanov. 
Potom sa začalo s výkopom zá-
kladov, na ktorom sa zúčastnilo 
33, na ďalší deň 19 občanov, a za 
dva dni vykopali celé základy bu-
dúceho kostola. Kopalo sa ručne 
v šírke 60 cm a do hĺbky 120 cm.      

Na stavenisko doviezli štrkopie-
sok, cement, rezivo, 250-litrové 
miešačky, vypožičané zo staveb-
ného podniku v Šuranoch, fúriky 
a rôzne náradie. Dňa 2. augusta 
1969 sa začali betónovať základy, 
kde pracovalo 65 brigádnikov. Zá-
klady po úroveň terénu betónovali 
dva dni. Približne 25 ľudí sa každý 
deň zúčastnilo na prácach, debnili 
a betónovali základy, ukončili ich 
6. augusta. Na ďalší deň oddeb-
nili vnútornú časť základov a 19 
pracovníkov zároveň navážalo ze-

minu pod betónovú podkladovú 
dosku.

Ešte pred posviackou zákla-
dov pracovalo v dňoch 8. až 11. 
augusta na terénnych úpravách v 
priestore kostola aj na úprave oko-
lia stavby 155 veriacich. 

Základy kostola posvätil 17. 
augusta 1969 riaditeľ Kancelá-
rie Biskupského úradu v Trnave 
ThDr. Ján Čížik, prítomní boli 
aj arcibiskup Mons. Ján Sokol, 
Mons. Karol Markovič, dekan zo 
Šurian, a viacerí kňazi z okolitých i 
zo vzdialených farností. V ten deň 
bol osadený a posvätený aj základ-
ný kameň. Doň vložili medenú 
trubicu s pergamenom, na ktorom 
bola v krátkosti opísaná súčasná 
situácia v cirkvi a štáte, a prilo-
žené podpisy všetkých občanov 
a detí Radavy. Základný kameň 
osadili Matej Babín s Ernestom 
Meliškom pred zrakmi asi tisícky 
veriacich z celého okolia. Nachá-
dza sa pod vitrážuo patrónov sv. 
Cyrila a Metoda. 

Ako zaujímavosť treba pripo-
menúť, že dlho očakávané staveb-
né povolenie z Okresného národ-
ného výboru v Nových Zámkoch 
prišlo až na druhý deň po posviac-
ke základného kameňa.

(pokračovanie	v	budúcom	čísle)

Matej Babín, priamy účastník 
výstavby kostola

(pokračovanie)

Štamgastov	v krčme	U troch	grošov	čakalo	v skutku	šokujúce	dopoludnie.	Dedo	Vocetko	sa	dotrmácal	v nálade	akú	mávajú	iba	pacienti	po	náladovke	
pred	operáciou	žlčníka.	Objednal	rundu	životabudiča	s horcom	pre	všetkých,	čím	si	koledoval	o Nobelovu	cenu	za	dobrotu.	–	Vari	vám	zvýšili	rentu,	dedo...?!	
–	vyzvedal	sa	obecný	blázon	Vinco.	–	Vyplatili	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 kunčaftov	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.	–	Napadlo	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	somarinu...-	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	cestách...	Štamgasti	súhlasili,	no	zamak	nerozumeli	prečo	tá	ruka	priviazaná	o hlavu.	–	Stačí	sa	postaviť	pred	
krčmu	a sledovať	cvrkot	na	ceste...	Každý	druhý	šofér	má	jednu	ruku	s mobilom	pri	uchu	a tvári	sa	akoby	sa	nechumelilo.	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	vozidlo	jednou	rukou,	tým	menej	autonehôd.	Také	čosi	si	naozaj	zaslúži	odmenu	za	
zlepšovák...!																																																							

Vlado JAVORSKÝ

O dedovi Vocetkovi...
Fejtónovým perom
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Matica bez hraníc
Družobné stretnutie obcí Čaka, Čechy, Dolný Ohaj a Kolta

„Matku kultúry a  reči tiež mi-
lovať sa svedčí“ – aj toto dvojver-
šie básne Andreja Rolíka Matica 
slovenská   v  podaní recitátorky 
Moniky Zelinovej (6. ročník ZŠ) 
z  Čaky vystihuje ďalšie stretnutie 
obcí Kolta, Dolný Ohaj, Čaka, 

ku ktorým sa pridali i  matičiari 
z Čiech. Kultúrny dom v Čake bol 
svedkom družobnej akcie miest-
nych odborov Matice slovenskej, 
ktorých členovia sa nezameriava-
jú protimaďarsky, ale ich cieľom 
je uchovanie tradícií. Patrične 
prispel k tomu aj program: okrem 
odznenia národne orientovaných 
básní zaspievali členovia folklór-
nej skupiny Čakanka, hostí poza-
bával ujo Maťo, zazneli príhovory 
predsedov MO MS – Zuzany Bie-
likovej (Čaka), Vojtecha Porub-
ského (Dolný Ohaj), Františka 
Polakoviča (Kolta) a  Jozefa Bara-
neca (Čechy). Nechýbalo bohaté 
občerstvenie, ktoré zasponzoro-
val Obecný úrad na čele s pánom 
starostom Petrom Blaškovičom, 
ktorý nechýbal na tejto akcii. Spo-
lupráca medzi Obecným úradom 
a Miestnym odborom MS teda je 
a  keďže pani predsedníčka MO 
MS v Čake Bieliková je nositeľkou 
najfrekventovanejšieho tunajšie-
ho priezviska, nový pán starosta 
pre naše noviny takto predstavil 
svoju obec: „Bielikovci, Špaňov-
ci, Vigľašovci – to sú podmnoži-
ny veľkej množiny, ktorá sa volá 
Čaka.“ Predseda MO MS v Kolte 
F. Polakovič spravil prednášku 

o sv. Cyrilovi a Metodovi. Predse-
da MO MS v Čechách J. Baranec 
o. i. daroval hlavnej organizátorke 
Z. Bielikovej knihu Čechy, vydanú 
pri príležitosti 590. výročia obce. 
Predseda MO MS v  D. Ohaji 
V. Porubský vyzval prítomných 

k minúte ticha na pamiatku zosnu-
lého spisovateľa, predsedu prezí-
dia MS Ladislava Ťažkého (19. 9. 
1924 – 20. 1. 2011). Spomenul aj 
zosnulého pána učiteľa Remeňa, 
zakladateľa a vedúceho FS Čakan-
ka, ktorého nedožité 80. narode-
niny si nedávno pripomenuli oby-
vatelia obce Čaka v  programe In 
memoriam. Hoci v sále na chvíľu 
zavládlo ticho, spomienkovú at-
mosféru pripomenuli aj čierne go-
rálky a  čierne základné oblečenie 
speváčok Čakanky, no ich oran-
žové blúzky a  oranžové kravaty 
mužov akoby symbolizovali svetlo 
tých, ktorí už nie sú medzi nami, 
ale boli a  sú svetlom pre národ. 
Iniciátor týchto stretnutí F. Po-
lakovič do ticha zaspieval pieseň 
(ako Stanislav Bajaník na januáro-
vom matičiarskom stretnutí v Šu-
ranoch): „Kamaráti bratia pomaly 
sa tratia, jeden išiel k Bohu, jeden 
išiel k  Bohu, my pôjdeme zajtra.“ 
Pieseň iste nie je ukazovateľom 
na starnúcu maticu, ale je pripo-
menutím pominuteľnosti a akoby 
bola výzvou k  spolupatričnosti 
a  k  vyzdvihnutiu duchovných 
hodnôt. A  takéto hodnoty ucho-
váva Matica slovenská a  chce ich 
odovzdať budúcej generácii.

„Matica bez hraníc“ – takto 
Maticu slovenskú nazvala pred-
sedníčka MO MS Zuzana Bieli-
ková na margo takýchto stretnutí, 
ktorých počet miestnych odborov 
presahuje naplánovaný. Pochválila 
Čechy a predsedu MO MS, že sa 
zúčastnil a  jej pochvala padla aj 
na minuloročné akcie so svätý-
mi omšami s uvedením do života 
príležitostných pečiatok sv. Cyrila 
a  Metoda v  obciach Dolný Ohaj 
a  Kolta. Pripomenula 117. výro-
čie od smrti kňaza a  národného 
buditeľa Martina Čulena (24. 1.), 
pochovaného v Čake. „Vďaka pís-
mu spoznajú vás vnuci po mene. 
Zvedia, že tu v  rodnej zemi majú 
korene…“ – recitovala žiačka Mo-
nika predtým, ako o  sv. Cyrilovi 
a  Metodovi porozprával F. Pola-
kovič. Ten vo svojej prednáške 
upozornil na názov písma týchto 
svätcov – na miniskulu, pretože 
niektorí si ju mýlia s  hlaholikou, 
čo je reč. Zameral sa aj na autorov, 
píšucich o  časoch Veľkej Moravy 
– na Porfirogeneta, na Ibn Rustu 
a  na Franka Sisineka. Pochválil 
sa, že maturoval v tej istej budove 
ako Franko Sasinek pred 120-imi 
rokmi. Na margo sedempočetní-
kov povedal Vojtech Porubský: 
„Teraz sme sa tu stretli štyri MO 
MS, ešte sa pridajú Plavé Vozoka-
ny a možno nás bude aj sedem…“ 
Nezabudol pripomenúť trojlístok 
Čaka, Kuralany a  Dolný Ohaj – 
trojlístok obcí, ktoré sa kedysi 
pravidelne stretávali. Prítomných 
pozval na aprílovú oslavu 200. 
výročia pripomenutia si narode-
nia národného buditeľa, včelára, 
učiteľa, ľudového liečiteľa, kňaza, 
pôsobiaceho v  D. Ohaji 17 a  pol 
roka Juraja Holčeka. Predseda 
MO MS v  Čechách všetkých po-
zdravil od starostu obce Jozefa 
Baranoviča (ktorý tu starostuje 
vyše 20 rokov) a vyzdvihol rušný 
a  kultúrny život obce, ktorá má 
síce iba 300 obyvateľov, ale 7 spo-
ločenských organizácií, ktoré sa 
snažia o udržanie tradícií. V súvis-
losti s Maticou slovenskou a s pa-
ralelou družobných obcí povedal: 
„Čaka a  Čaha (názov pre Čechy) 
majú k  sebe blízko. Tieto názvy 
nie sú náhodou. My na Čahe síce 

len začíname s Maticou - podarilo 
sa nám ju založiť s  Vojtom a  Fer-
kom – ale nedávno sme urobili 
dobre zorganizovanú akciu, kde 
ani títo matičiari nechýbali. Je 
treba posilňovať národnostné tra-
dície.“ Prítomných predbežne po-
zval na hody, ktoré bývajú v  obci 
okolo Petra a Pavla. Opätovne za-
spieval folklórny súbor Čakanka 
pod vedením Emílie Hanusovej 
a  harmonikára Ľudovíta Manko-
vického: „O  Tebe spievam, slo-
venská zem, o  Tebe spievam, jak 
Ťa milujem. Slovensko moje pod 
Tatrami, o  Tebe spievam, domov 
môj drahý.“                     

             Jana Slobodníková           

TJ Družstevník Dolný Ohaj 
uskutočnil nedávno stolnoteni-
sový tradičný turnaj. Súťažilo sa 
v troch kategóriách - dievčatá, ti-
nedžéri a muži . Najstarším účast-
níkom turnaja 72-ročný bol Jozef 
Bartoš. Výsledky v jednotlivých  
kategóriach:

Kategória dievčat
1. Eva Ostrožlíková
2. Jana Nagyová
3. Helena Némethová
Kategória  ml.mužov
1. Marcel Bánoš
2. Stanislav Palacka
3. Martin Nagy
Kategória st.mužov
1. Oto Podbehlý
2. Jozef Felvidéky
3. Matej Bajla
Po vyhodnotení starosta obce 

pán Ivan Solár odmenil štartujú-
cich vecnými cenami.

J. Hatala

Stolnotenisový
turnaj

TONA - rekreačný 
areál Šurany

Medzi obcami Komjatice a Čer-
ník ( 15 km od Podhájskej ) sa 
nachádza prírodné jazero, kde si 
na svoje prídu hlavne milovníci 
rybolovu a windsurfingu.

Rekreačný areál TONA sa na-
chádza asi 15 km od Podhájskej, 
na okraji Šurian. Kedysi patril 
medzi najväčšie prírodné vod-
né plochy v  okrese Nové Zámky. 
Nachádzal sa  v  ňom tobogan, 
detské ihrisko s  bazénom, poži-
čovňa vodných bicyklov a  stánky 
s  občerstvením. Dnes je v  devas-
tujúcom stave.                            –int-
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Dohovára pani Konopásková manželovi. – Nechápem, 
prečo musíš každú nedeľu rozhodovať zápasy! Tých pár 
faciek môžeš dostať aj doma...

-Mami, keď je už auto súce do šrotu, čo s ním urobia?
-Predajú ho tvojmu tatkovi.

-Aký je najväčší sen bezdomovca?
-Bývať pod kanálom La manche. 

S T R E T N U T I E
Zavolal mi spolužiak.Vraj, mali by sme sa konečne stretnúť. Na tra-

díciu nadviazať. Veď bývali časy, keď sme sa stretávali pravidelne, celá 
trieda. Kým sme boli všetci nažive. Čas je však nemilosrdný a tak sa nás 
schádzalo čoraz menej a menej, až to zakapalo.

Nuž, dalo nám to roboty, kým sme opäť pozisťovali, kto, kde, ako a či 
vôbec ... Zostalo nás ešte zopár. Tak sme miesto stretnutia vyhliadli,  po-
zvánky rozoslali. 

Ani na Neho sme nezabudli. Lebo On nesmel chýbať ani na jednom 
našom stretnutí. Vedeli sme, že žije. Veď On, je teraz Niekto. Vysoká 
funkcia ho zdobí. Len aby naše pozvanie prijal...Prisľúbil a veru aj pri-
šiel. Teda najskôr to tam takí od fachu všetko prekutali. Potom nastúpili 
ochrankári. Boli všade a  mali sme dojem, že ich je tam viac, ako nás, 
konškolákov. Nakoniec prifrčala kolóna.  Policajti zastavili premávku 
a z opancierovaného auta vystúpil On.

Neformálne, postupne všetkých vyobjímal, v  oba vrhy vybozkával 
každého. Familiárne,  krstnými menami nás oslovoval. Málokomu sa 
trafil do mena, ale to mu zjavne vôbec neprekážalo. Na zdravie si s nami 
pripil. V krátkom, improvizovanom prejave, ktorý z papierika prečítal, 
zaželal nám veľa zdravia a úspechov. Sem - tam si aj slzu dojatia z oka 
zotrel.

Dlho sa však nezdržal, lebo, ak sám povedal, nie je už pánom svojho 
času. Ešte predtým, ako odišiel, museli sme všetci prisahať, že mu my aj 
naše famílie dáme hlasy v nastávajúcich voľbách.

Drží sa veru obdivuhodne, náš súdruh triedny profesor.  
G.Stopka

• Byť na čele neznamená skákať po hla-
vách.                                              Ľ.	Majer

MODLITBA
Dajže Bože dajže stratu

nech nemusím platiť štátu
nech mi pokoj na duši
zdaňovaním neruší.

STARÁ  MÚDROSŤ
Zásadu tú vyriekol
dávno múdry ktosi:

Nesmie strácať hlavu
ten kto jarmo nosí!

J.	Heinrich

-Dcérka, ako si mohla dovoliť, aby ta v atalieri maľo-
vali nahú?
-Ale, mami veď v atalieri sa kúrilo a bolo tam teplo.

-Fero, mne už nemožno na aute odcudziť stierače!
-A to už prečo?
-Namontoval som ich zvnútra.

Vraví vodička manželovi:
-Karburátor je plný vody!
-A, kde je auto, nech sa na to pozriem?
-V bazéne.

Ľ. Kotrha

M. Čižmár
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Bejött az élelmiszerboltba egy szöszi.
- Kérek egy kék Szofit!
Levettem egy egy nekem szimpatikus darabot a sok közül, és a hölgy elé tettem. A do-

bozon nagy fekete keretben az állt, hogy a dohányzás tüdőrákot okoz. A hölgy felhábo-
rodva utasította vissza:

- Nekem ez nem kell, mert ez tüdőrákot okoz!
Padlót fogtam. Hogy valaki ilyen jó helyzetfelismerő legyen! És így lehessen rá hatni! 

Elhatároztam, hogy olyat mondok ami alapjaiban rengeti meg a világnézetét, majd el-
boruló aggyal, de faarccal közöltem vele:

- Sajnos mind rákot okoz.
Erre ő szintén faarccal:
- Adjon egy másik dobozzal ugyanebből a márkából!
Először azt hittem viccel, de rájöttem hogy nem. Hát, én adtam neki.
- Erre meg az van írva, hogy a terhesség megszakadásához vezethet.
- Ó, az jó, nem vagyok terhes, és így nincs gond. Tüdőrákot mégse szeretnék kapni!
Azt hittem, felkötöm magam, de erőt vettem magamon, végül is a napom szép volt, 

mert újfent örömöt okoztam egy vásárlónak. De a történetnek itt nincs vége. A hölgy 
pár nap múlva visszatért, megint kért egy kék Szofit. Rutinos droidkezelőként mindjárt 
meg is néztem, mi van a dobozon. Az írás imígyen szólt: "A dohányzás csökkenti a sper-
miumok számát." Gondoltam, ez biztos jó lesz, és oda is adtam. Nézegette, nézegette, 
közben egy pár embert kiszolgáltam, majd közölte:

- Ez férfi cigi, ez nekem nem jó! Adjon nőit!

Az emlékezet
Sok filmet láttam és sok könyv-

ben is olvastam olyan történetet, 
amikor a főszereplő, valamilyen 
trauma kapcsán, elveszti az emlé-
kezetét.

Egy bizonyos pillanattól vissza-
menőleg, nem emlékszik semmire 
és senkire. 

Elképzeltem, hogy mi lenne, ha 
velem történne ilyen. Furcsa volt. 
Először viccre vettem. 

Mindenki újra közeledhetne 
hozzám, azok is, akiket nem ked-
veltem. Vajon egy újrakezdés után 
ugyanaz lenne az eredmény, vagy, 
mivel ők tudják, hol siklott ki a 
kapcsolatunk, másképp alakítanák 
tudatosan? Vagy csak simán örül-
nének neki, hogy Én elfelejtettem 
az egészet? Mi lenne azokkal, aki-
ket idáig szerettem? Nekik is újra 
kéne kezdeni. 

Mire emlékeztetnének a kap-

csolatunkból? Csak a jó dolgokra, 
a szeretni valókra? 

Sejtésem szerint igen, hisz fel 
kéne tölteni újra emlékekkel és 
azok már csak az általuk elmesél-
tek lehetnek. Vajon egy-egy téma 
kapcsán felmerült kérdéseimet 
ki, hogyan válaszolná meg? Mit 
kezdenék például az ellentétes in-
formációkkal, hisz mivel én nem 
emlékszem, nem tudhatom me-
lyik igaz. 

Azt már félve kérdezem, meg-
szeretném-e újra azokat, akiket 
most szeretek?

Néha eszembe jut, hogy jó len-
ne elfelejteni mindent, hisz annyi 
rossz dolog ért az életben és oly 
kevés jó. 

Ezt most átgondoltam. Tényleg 
olyan kevés jó volt és megannyi 
rossz, vagy csak én alakítottam 
így?

Rádöbbentem arra, hogy a jót 
csak akkor jegyeztem meg, ha va-
lami kiemelkedően jó volt, a rosz-
szat meg minden megkötés nélkül.

Két nagy jó között, ezer rossz. 
Nem jó arány. De mi van a kis 
jókkal és mi van azzal, ami jó, de 
természetesnek veszem? Ezek nin-
csenek benne a jók-ban. Ezzel tor-
zul a kép, de nagyon.

Vegyünk egy példát. Fáj a nagy-
lábujjam, mert tegnap belerúgtam 
a csempébe. Ez rossz. Meg is je-
gyeztem.

De. Miért nem sorolom fel mel-
lé, hogy mi az, ami nem fáj? Mert, 
az természetes. 

Pedig az összes többi dolog a 
testemen és benne, nem fáj. Én 
mégis azt az egyet tartom számon. 

A rosszak megint gyarapodtak, 
a jók meg stagnálnak, mert arra 
ügyet sem vetek, hisz az természe-
tes. Pedig nem az. 

Abban a pillanatban nem az, 
amikor rosszra kezdenek fordulni 
a dolgok, azokban a tartományok-
ban, amit természetesen jónak 

tartottam és mégsem tettem bele 
a jók sorába, akkor. Később per-
sze már beletenném, de már nem 
lehet. Amikor már szinte min-
denem fáj a lábujjam kivételével, 
akkor már jó lenne, ha fordítva 
lenne, mert akkor olyan jó volt. 
Csak nem tudtam. Pontosabban 
tudtam, csak nem számoltam vele. 

Utólag már tudni vélem, hogy 
kellett volna, akkor talán nem 
éreztem volna olyan sokszor rosz-
szul magam a bőrömben, teljesen 
indokolatlanul. A jó, akkor is több 
volt.

Mostantól a sok kis jót is jegy-
zem, lehetőség szerint mindegyi-
ket. Talán még nem késő, bár 
nagyon nehéz fordítani a beideg-
ződött érzékelésemen. 

Egy próbát megér.
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( folytatás az 6. oldalról)
Fényes Elek szerint " Lóth (Kis 

és Nagy), két egymás mellett 
fekvõ tót-magyar f., Bars vgyében, 
az elsõ 211 kath., 9 evang., 25 

ref., a második 587 kath., 156 ref. 
lak., s  kath. paroch. templom-
mal. Mind a  két helységnek van 
szõllõhegye, erdeje, jó legelõje, 
középszerü szántófölde. F. u. töb-
ben. Verebélyhez 3 óra." 

Bars vármegye monográfiája 
szerint "Újlót, Komárom vármegye 
határán fekvő magyar és tót kisköz-

ség , 1760 róm. kath. és ev. ref. val-
lású lakossal. Nagylóth, Kislóth és 
Mária-család pusztáiból egyesítve, 
ma Újlót név alatt egy községgé ala-
kult. E község már a pápai tizedsze-
dők jegyzékében Loth alakban sze-
repel. 1358-ban Lóthy Tamás, Iván 
fiának tulajdona. 1424-ig nem talá-
lunk róla említést, de ekkor az esz-
tergomi káptalan levéltárában for-
dul elő. 1506-ban királyi parancsra 

Henczelffi Istvánt iktatják e község 
birtokába, de 6 évvel ezután már 
Lévai Zsigmond és Haraszti Ferencz 
az urai, a kik birtokukat a pálosok-
nak adományozzák. Később a köz-

alapítványi uradalom tulajdonába 
került és most is ennek van itt na-
gyobb birtoka. Az 1657-iki össze-
írásban nyolcz elpusztult telkéről 
van említés. 1899 október 2-án az 
egész község leégett. Két temploma 
közül a  róm. kath. 1787-ben épült, 
a  református templomot 1882-ben 
építették. Ide tartozik Mária-család 

puszta is, mely a XVI. század elején 
szintén a  Lévaiak és a  Haraszti-
ak birtoka, a  kik azt Lóttal együtt 
a pálosoknak adományozták, s ezek 
itt díszes, kéttornyú templomot és 
zárdát építettek. A templom szép és 
érdekes hajója most magtárul szol-
gál, a  zárda épülete pedig a  bérlő 
lakásául. A  községnek van postája; 
távirója és vasúti állomása pedig 
Zsitvafödémes." 

1910-ben 1853, többségben 
szlovák lakosa volt, jelentős ma-
gyar kisebbséggel. A  trianoni 
békeszerződésig Bars vármegye 
Verebélyi járásához tartozott. 

1938 és 1945 között újra Magyar-
országhoz tartozott. A  községben 
szeszgyár működött. Földműves 
szövetkezete 1957-ben alakult, 
1963-ban állami gazdaság lett.

2001-ben 2121 lakosából 1815 
szlovák és 209 magyar volt. A köz-
ségben polgármesteri hivatal, óvo-
da, 9-éves általános iskola, kultúr-

ház, orvos, posta, falumúzeum, 
tájház, játszótér, park és futballpá-
lya található, valamint népművé-
szeti kör is működik.

A  község 1737 és 1909 kö-
zötti anyakönyvi adatait, továb-
bá az 1828-as, illetve 1869-es 
magyar vagyonösszeírás adatait 
a  nyitraivánkai állami levéltárban 
mikrofilmeken őrzik.

Nevezetességei
Újlóthoz tartozik Máriacsalád-

puszta, a  magyarországi pálosok 
egykor híres, mára teljesen elfele-
dett kolostora és temploma. A pá-
losok 1512-ben építettek itt Szűz 
Mária tiszteletére templomot és 
kolostort, melyet 1745-ben ba-
rokk stílusban építettek át. Ekkor 
készültek egykoron híres falfest-
ményei, melyekből mára semmi 
sem maradt. A  rendet 1786-ban 
II. József feloszlatta, a  kolostor 
több mint 1000 kötetes könyvtá-
rát átszállították Budára, a  rend 
hatalmas vagyona pedig a  Val-
lásalap tulajdona lett. 1860-ban 
a Vasárnapi Újság még a templom 
viszonylag jó állapotáról számol 
be. Mára már a  máriacsaládi ko-
lostor csak rom. 1863-ban a temp-
lom leégett, a  tűzben elpusztul-
tak tornyai, valamit a  tetőzet és 
a kolostor második emeleti része. 
A templomot többé nem építették 
újjá, később magtárrá alakították 
át, a  kolostor pedig egy emelet-
tel alacsonyabb lett. A  második 
világháború alatt az épület súlyo-
san megsérült. Ennek ellenére 
1990-ig az érsekújvári honisme-
reti múzeumnak volt itt egy ki-
rendeltsége, azonban a  restitúció 
(kárpótlás) értelmében a  ko-
lostort visszakapta a  Pozsony-
Nagyszombati Főegyházmegye. 
Azóta a kolostort és a templomot 

már majdnem teljesen lebon-
tották. A  kolostor alatt egy több 
kilométer hosszú alagútrendszer 
húzódik, amely a  legenda sze-
rint összekötötte Máriacsaládot 
a garamszentbenedeki apátsággal. 
Annyi biztos, hogy a  török táma-
dások idején a  környék lakossága 
ezekben a  járatokban húzta meg 
magát.

-pollak-
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A párkányi artézi 
forrás története

Párkány mindig is szoros kap-
csolatban volt a vízzel. A Duna itt 
léte nagyban meghatározta és for-

málta az egykori kis település jel-
legét. E két rövid írás gazdag kép-
anyaggal kiegészítve arra mutat rá, 
hogy a  víz hogyan segítette, illet-
ve mennyire nehezítette meg az 
itt élő emberek életét. Ja, és nem 
utolsó sorban, ne feledkezzünk 
meg a  föld mélyén található ter-
málforrásunkról sem, arról a drága 
kincsről, amellyel mindenkor jó-
zanul és okosan kell gazdálkodni.

Reméljük, hogy a „megfelelő tá-
mogatásnak" köszönhetően a köz-
eljövőben megjelenhet Vércse 
Miklós legújabb írása. A  nyugal-
mazott pedagógus, műfordító ez-
úttal a párkányi termálfürdő Vadas 

I. (1978) történetét dolgozta fel 
a  kezdetektől - 1973 (a  geológiai 
fúrás időpontja) - egészen napja-

inkig. Bízzunk abban, hogy ezt az 
érdekes es tartalmas új kiadványt 
nemcsak a  helybéliek, hanem az 
ide látogató turisták is majd élve-
zettel lapozgatják.

Mélyen városunk felszíne 
alatt fontos forrásvonal húzódik. 
A  helybéliek számára bizonyít-
hatóan erre a  tudományos tényre 
csak a 20. század közepén az első 
geológiai fúrásnak köszönhetően 

derült fény.
Arégmúlt időkben Párkány 

bizonyos részeit nagy árterüle-
tek képezték. Ezeken a  helyeken 
szinte egész évben úgymond állt 
a víz. Ám ma már kevesen tudják, 

hogy ezek mellett városunk egyik 
pontján még egy artézi forrás is 
létezett.

A  múlt század 30-as éveinek 
végén az akkori városi vezetőség 
többek között e forrás körüli kis 
építmény létrehozásának a  gon-
dolatát vetette fel. Ennek kiala-
kítására a  Szent Imre tér végén 
a mostani Casablanca étteremmel 
majdhogynem szembeni helyen 
került sor, ahol az artézi forrás sza-
badon csordogált. A földbe mélyí-
tett, kibetonozott téglalap alakú 
négyszögben (kb. 2x3 méter), 
amely vaskorláttal volt körbevéve 
lépcsők vezettek az artézi forrás 
vizéhez.

A  helyi lakosoknak az új épít-
ményt 1940-ben adták át. Az ava-
tó ünnepségen beszédet mondott 
Dlouhý László Párkány akkori 
polgármestere. Díszőrséget álltak 
a  párkányi cserkészek. A  kiépült 
artézi forrást a  helybéliek öröm-
mel fogadták és használták. Ám 
nem sokáig. Ugyanis 1949-ben 
ment végbe a  Duna mellett talál-
ható „öreg fürdő" - Vadas II. (épült 
1952-ben) termálvíz forrásának 
a  feltárása. A  geológiai fúrás 97 
méter mélységig történt (41 Cel-
sius / 7 liter szekundum). Sajnos 
ennek következtében érdekes mó-
don a városi artézi forrás vize las-
san apadozni kezdett. Napjai meg 
voltak számlálva. Miután a  forrás 
végleg eltűnt, a  helye még soká-
ig üresen tátongott, majd földdel 
betemették és annak egykori léte-
zését az emberek mára már szinte 
teljesen elfelejtették. Ha netán 
arra sétálunk, az építmény beton 
teteje a  földből még úgy ahogy 
látszódik. 

Az egykori párkányi artézi for-
rás vizének csobogása már régóta 
nem hallatszik, ám egyik művileg 
kialakított távoli „társa" ott talál-
ható a  Sétálóutca közepén, hogy 
főleg a  tikkasztó nyári kánikulák-
ban az arra járók-kelők szomjukat 
olthassák belőle, mint azt hajda-
nán a helyiek az artézi forrás üdítő 
vizéből tették.

-int-

Újlót
Újlót (szlovákul Veľké Lovce, 

korábban Malý Lot) község Szlo-
vákiában, a  Nyitrai kerületben, 
az Érsekújvári járásban

Érsekújvártól 19 km-re észak-
keletre fekszik. A  községet a  Lóti 
patak szeli át.

Története
A mai település Nagy- és Kislót, 

valamint Máriacsalád puszta egye-
sítéséből keletkezett. A  települést 
1247-ben említik először "Louth" 
alakban. 1339-ben "Louch", 
1419-ben "Looth" a  neve. Helyi 

nemesek birtoka, majd 1506-tól 
a  Henczelffy, a  Lévai és Haraszti 
családok birtoka volt. 1512-től 
a  szerzetesrendek megszüntetésé-
ig a máriacsaládi kolostor birtoka 
volt. 1534-ben 9 portája adózott. 
1601-ben 22 háza volt. 1715-ben 
30 volt az adózók száma. 1828-
ban 108 házában 707 lakos élt, 
akik főként mezőgazdasággal, szö-
véssel, kosárfonással foglalkoztak. 
1899. október 2-án az egész köz-
ség leégett. 1901-ben leégett a falu 
régi katolikus temploma is, az újat 
1910-ben szentelték fel.

Vályi András szerint " Nagy, és 
Kis Lót. Két falu Bars Várm. Kis 
Lótnak földes Urai több Uraságok, 
Nagy Lótnak pedig a’ Religyiói 
Kintstár, melly az elõtt az Elefanti 
Paulinus Atyáknak birtokok vala, 
lakosaik katolikusok, fekszenek 
a’ Verebélyi járásban, határbéli 
földgyei jók, réttyeik, legelõjök 
elég van, más vagyonnyaik 
külömbfélék." 

(folytatás a 7. oldalon)   



5HÍRNÖK

Miért vannak roszak?
Egy jó hangulatú, gondola-

tokat ébresztő vitában a  minap 
a  következő kérdések vetődtek 
fel: 

-Miért vannak jók és rosszak?
-Miért bűn, hogy megszület-

tünk? (mármint miért van "ere-
dendő" bűn?)

-Miért halnak meg ártatlanok?
-Miért kedvesebb (Isten előtt) 

a megtért bűnös?
-A szülők bűneiért miért a gye-

reknek kell bűnhődnie?
-Mekkora bűne lehet egy gyer-

meknek, hogy azért az életével 
kell fizetnie?

-Hogyan társalognak a  papok 
Istennel?

-Ha Isten mindenben benne 
van, és Istenben is minden benne 
van, akkor a gonosz is benne van 
Istenben?

-Miért gyűjtött vagyont az egy-
ház, ha szegénységet prédikál?

Ezekben a  kérdésekben az 
emberek többségének nagy, ál-
talános, világgal, létezéssel kap-
csolatos kérdései fogalmazódnak 
meg. A  kutató ember az igazsá-
got keresi. A  lehetséges válaszok 
világnézeti hovatartozás szerint 
materialista, vagy idealista típusú 
válaszok. 

A materialista filozófiák (Marx, 
Engels, Lenin) azt mondják: 
nincs Isten, az anyag öröktől fog-
va létezik, s  a  mozgásban lévő 
anyag változásaival lehet minden 
létező jelenséget megmagyarázni.

E szerint jó és rossz azért van, 
mert matematikai-statisztikai 
valószínűségek szerint ennek is 
és annak is van esélye. Jó embe-
rek és rossz emberek azért élnek 
Földünkön, mert a  kromoszó-
mák végtelen kombinációiból 
ez adódik. Ugyanezen okok mi-
att vannak háborúk, járványok, 
naplementék, szeretet-otthonok, 
betörő-tanyák, szentek és gonosz-
tevők. Ezért van értelmetlen halál, 
nemzés és születés, festészet, köl-
tészet és pornófilm.

Természetesen ebben a  textus-
ban az istennel kapcsolatos kérdé-
sek nem értelmezhetők.

Az idealista filozófiák (Kant, 
Hegel, egyházi teoretikusok) ab-
ból indulnak ki, hogy a  világot 
(az anyagot is) Isten teremtette, 

s  a  jelenségekben közvetve, vagy 
közvetlenül Isten akarata nyilvá-
nul meg.

Isten, amikor az embert (em-
bereket) megteremtette, egy szép, 
nagy kertet adott nekik, hogy ab-
ban éljenek. Isten kertjében nem 
volt "rossz", csak jó, nem voltak 
földrengések, árvizek, háborúk, 
katasztrófák. Nem halt meg senki. 
Az oroszlán és a  bárány békes-
ségben éltek. Az emberek is jók 
voltak. A  képet természetesen 
nem a  szó szoros értelme szerint 
kell venni, hanem, mondanivaló-
ja, igazsága szerint. (Gondoljunk 
bele, a  mesékben is "alapigazság-
ok" vannak elrejtve, s  az, az igaz-
ság messze nem a cselekmény va-
lódiságának igazsága!)

Az ember azonban a  kígyó 
rábeszélésére evett a  tiltott gyü-
mölcsből: ellenszegült Istennek. 
Az "eredendő" bűn elkövetése 
után Isten kiűzte öt a Paradicsom-
ból. Azt mondta Isten: a  függet-
lenséget, melyet annyira óhajtot-
tál, megkapod. De elveszem óvó 
kezemet. Mától kezdve magadra 
hagyva élsz a  világban, úgy bol-
dogulsz, ahogy tudsz. Én Isten, 
aki vagyok, továbbra is szeretlek 
azonban, mint, ahogy te is sze-
retni fogod felnőtt fiadat, lányo-
dat, akik már kirepültek a családi 
fészekből, s  nem tartanak igényt 
arra, hogy beleszólj az életükbe. 
De visszavárlak. Elküldöm hoz-
zád a fiamat, Őt megismerve, rajta 
keresztül visszatalálhatsz hozzám, 
ha akarsz. Aki visszatér, arra az én 
országom vár, melynek nem lesz 
vége, s melyben minden rossz jóra 
fordul, a  szenvedők vigasztalást, 
és boldogságot találnak. Minden 
szenvedés csekélység, ahhoz az 
örökké tartó boldogsághoz ké-
pest, melyet országomban találsz. 

Nos, a válaszok ebben a (Bibli-
án alapuló) történetben rejlenek. 
Ennek igazságát elfogadva meg-
válaszolhatók a  kérdések, kétel-
kedve benne, megkérdőjelezhető 
Isten léte. (Ne mondjátok nekem, 
hogy Isten maga a szeretet! Ha az 
lenne, ha létezne Isten egyálta-
lán, nem hagyta volna szenvedni, 
s  meghalni gyermekemet, stb., 
stb.)

Jók és rosszak azért vannak, 
mert elhagytuk Istent. Ez az 
eredendő bűn, ami ősapánk, ős-

anyánk miatt minden földi em-
bert terhel. Azért halnak meg 
ártatlanok (is), mert Isten nem 
avatkozik bele a  világ folyásába. 
Isten előtt nem kedvesebb a meg-
tért bűnös. A  tékozló fiút azért 
fogadja olyan nagy (kitüntető) 
örömmel, mert szereti. Mi is így 
fogadnánk saját, elveszettnek hitt 
gyermekünket. A  szülők bűnei-
ért nem bűnhődnek gyermekeik, 
bár vannak olyan esetek, amikor 
örökletes betegségek, népek el-
len irányuló kollektív (igazság-
talan) büntetések őket is sújtják. 
Ez azért van, mert ellöktük ma-
gunktól Isten óvó kezét. A  világ 
(ember) dolgaiba azóta nem avat-
kozik bele Isten. Ez a függetlenség 
ára! 

A papok ugyanúgy társalognak 
Istennel, mint azok az emberek, 
akik nem papok. Imádkoznak, 
kérdéseket tesznek fel, elmesél-
nek történéseket és megkérdezik: 
"Uram, helyesen cselekedtem?" 

Fel nem tett, de érdekes kér-
dés: válaszol-e vajon Isten? Na-
gyon sokan állítják, igen, válaszol, 
a  gondolataink között megtalál-
hatjuk Isten válaszait. Sokak állí-
tásában lehet valami!

Istenben nincs benne a gonosz. 
A gonosz nem más, mint az Isten-
nélküli, Istenen kívüli állapot és 
lét. Ez a  káosz, amiben minden 
előfordul.

Az egyház: intézmény. Az in-
tézmények működtetéséhez pénz 
kell. A  középkorban az egyház 
nagy vagyonokat gyűjtött, ez ak-
koriban "divat" volt, akinek nem 
volt vagyona azzal nem álltak szó-
ba. Hogy szegénységet prédikál? 
A ferencesek igen, feltétlenül. Vol-
tak is emiatt összetűzéseik a pápa-
sággal. Szükség van-e egyházakra? 
Igen, mert különben ki adna hírt 
az embereknek Istenről? A  sarki 
rendőr?

Feltétlen hit nélkül persze 
a  kérdésekre adott, iménti vála-
szok ostobaságnak tűnhetnek.

A  hívők számára azonban zárt 
logikai rendszerben, konzekvens 
magyarázatok.

Mindenki maga dönti el, hogy 
a materialista, vagy az idealista vá-
laszokban hisz-e inkább?

Ahogy mondani szokták: min-
denkinek a maga hite szerint.

-koml-

( folytatás az 4. oldalról)
mirigyünk működését, - akkor 
az egész anyagcsere folyamatunk 
felbomlik. Elsősorban az alapbajt 
kell kezelni, s ezt úgy hívják, hogy 
szurokfű, vad majoránna.Rendkí-
vül jó az agyalapi mirigy működé-
sére, korlátlan ideig iható, korlátlan 
mennyiséget lehet belőle meginni. 
Nemcsak arra, hanem a  11-féle 
hormon termelésére is kedvezően 
hat(tejtermelésre, peteérésre, here 
működésére, növekedés szabályo-
zó, stb.), nagyon sok féle hormont 
termel. Megelőzésként elég heten-
te egyszer, tíznaponta egyszer egy 
csészével meginni belőle. Érdemes 
használni a  szurokfüvet. Nálunk 
a Babaváró programban, a tea keve-
rékben szurokfű is van.

Ha már a pajzsmiriggyel van baj, 
- vagy ha nincs baj -, akkor is érde-
mes egy galaj növényt használni. 
Maria Treben az írja, hogy a  kö-
zönséges galaj a legjobb, majdnem 
ugyanolyan hatású a ragadós is, és 
a harmadik a tejoltó galaj. Ez utób-
bi jó a vesénkre és a mirigyrendsze-
rünkre.

Bükfürdőre mentünk egy orvos 
ismerősömmel egy konferenciá-
ra, és abban az évben nagyon sok 
volt a  közönséges galaj, és mond-
tam neki: Nézd János, mennyi 
galaj van. Kérdezi: És azt mit je-
lent. Mondom: Azt jelenti, hogy 
pajzsmirigyprobléma lesz az idén 
biztos. Ő akkor nem szólt nekem 
rá semmit, később mondta el, hogy 
a környezetében lévő orvoskollégá-
kat, házi orvosokat megkérte, hogy 
írják már fel, jegyezzék fel, hogy 
mennyivel több a  pajzsmirigybe-
tegséggel jelentkezők száma. Utána 
mondta el nekem, hogy majdnem 
megduplázódott a  számuk. De 
a természet már előre jelezte, hogy 
szükség lesz a  közönséges galajra, 
mely nyelvrák ellen is jó frissen ké-
szítve.

Érdemes ezzel a  galajjal fog-
lalkozni és segíteni a  pajzsmirigy 
működését, akkor mikor már úgy 
alakult. Akár alul, akár túlműködik. 
Gargalizálni kell és utána meginni. 
Ha van rajtunk göb, akkor minden-
képpen a göbre rá kell tenni a galaj 
füvet, éjszakára dunsztkötésbe. 
Nem hatnak gyorsan a gyógynövé-
nyek, de hat-nyolc hét alatt rendbe 
teszik mindenképpen. És el lehet 
hagyni a  pajzsmirigyműködést se-
gítő gyógyszert is, - kb. egy év múl-
va. Megelőzésképp érdekesebb.

Minden népnek...
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Hazánkban Bálint napját 
manapság egyre többen Valen-
tin napként emlegetik. Történe-
te máig nem teljesen tisztázott, 
megannyi legenda és hiedelem 
ismeretes.

Gyökerei régre nyúlnak vissza, 
ám Magyarországon csak a  90-es 

évektől ünnepeljük február 14-ét, 
a szerelmesek napját. Egyik mon-
da szerint Valentin római pap volt, 
aki Claudius császár üldöztetése 
alatt halt meg, még időszámítá-
sunk előtt 269-ben, február 14-én. 
Amíg börtönben volt, eme legen-

da szerint üzeneteket küldött a ba-
rátainak: "Ne felejtsétek el Valen-
tint!" és "Szeretlek benneteket!"

Míg a másik történet pedig úgy 
tartja, hogy Valentin pap volt, 
aki titokban párokat adott össze, 
ellenszegülve Claudius császár 
törvényének, amely átmenetileg 
tiltotta a  házasságkötéseket. Va-
lentint bebörtönözték. A  börtön-
ben barátságot kötött a  börtönőr 

lányával. A  legenda szerint imá-
jával gyógyította meg a  lányt, és 
kivégzésének napján üzenetet írt 
neki, amit így írt alá: "A Te Valen-
tinod".

Valentin napon a szokások igen 
eltérőek, és bizony mindenki más, 
és más véleményen van. Akad, aki 

gyertyafényes vacsorával készül, 
van, aki aprócska ajándékokkal, 
kedves üzenetekkel halmozza el 
kedvesét. A  férfiak édességet, vi-
rágot és rózsát vásárolnak. Nem 
meglepő tehát: ezen a  napon 
ajándékozzák szerte a  világon 
a  legtöbb virágot. Mégis hogyan 
jellemezhetnénk ezt az alkalmat? 
Amerikai ünnep, amely megosztja 
az embereket, sokan szeretik, és 
sokakat hidegen hagy eme jeles 
nap. Az okok különbözőek.

A  boltok polcai és a  kirakatok 
már hetekkel korábban tömve 
vannak a szívecskés ajándékokkal, 
dekorációkkal.

A  Valentin nap sokak számá-
ra kiváló alkalom a  békülésre, új 
szerelmek kialakítására, vagy arra, 
hogy felpezsdítsék párkapcsola-
tukat. Véleményem szerint a  mai 
rohanó világban mégis jó, hogy 
van egy ilyen nap. Egy nap, mikor, 
ha máskor nem is mindig sikerül, 
ilyenkor legalább igyekszünk csak 
rá figyelni, vele lenni, kettesben, 
romantikus környezetben.

De egyet sose feledjünk el: 
nemcsak Valentin napkor fontos 
a  szeretet, a  törődés, a  figyelmes-
ség! Szerelmesek ünnepe ösz-
szefoglalóan: babonák, szerelmi 
taktikák, ajándékok, szerelem... Te 
hogyan ünnepled?

Valentin nap? Bálint
nap? Egyre megy!

( folytatás az 3. oldalról)
A  szemünk gyógyítására két 

növényt használunk, az egyik 
adiólevél, a  másik a  szemvidító 
fű. A diólevél hivatalosan is ki van 
mutatva a  szemnek a  működését 
segíti, és csak bele kell dörzsölni 
féldecinyi diólevél teát. A diólevél-
lel meglepő eredményeket tudok 
most Önöknek mondani, amit én 
tapasztaltam. A népi gyógyítás úgy 
épül fel, hogy mindig valaki hoz-
zátesz valamit és az marad meg az 
emberek számára. Én két dolgot 
tettem hozzá, amit most elmondok 
Önöknek. Nagyon jó látásjavító és 
szemfenéktisztító a  diólevél. Szür-
ke hályog ellen ajánljuk, amikor 
még nem alakul ki, akkor naponta, 
hogy egy kicsikét csak négyszer-
ötször bekenjük a szemünket, bele 
is kell, hogy menjen a  szemfenék-
be, mert ki kell tisztítani. Ha már 
kialakult a  szürke hályog, akkor 
már nem használ. A  zöld hályog-
nál viszont sokáig kell használni, 
egy évig, és annál használ. Látás-
javító, hogyha nem termel köny-
nyet a szemünk, akkor száraz szem 
ellen lehet használni. Ezek régiek, 
ezeket tudjuk. Tavaly valamikor 
novemberben vagy decemberben 
felhívott egy idős néni, hogy rom-
lik a látása, nagyon rossz már a lá-
tása, szeretne valamit és akkor neki 
a  diólevelet ajánlottam. Az idén 
márciusban felhívott és mondta, 
hogy Gyuri bácsi megszűnt a  ket-
tős látásom a  diólevéltől.Beleteszi 
a kezét és dörzsöli naponta ötször-
hatszor. Nem gézzel, nem vattával, 
hanem kézzel.

A  másik ilyen az idén volt, hí-
vott egy néni szintén, hogy romlik 
a látása, nagyon rosszul lát, homá-
lyosan, ez a  szokásos, amikor az 
idős beteg már rosszul lát. Neki is 
a  diólevelet ajánlottam. Júliusban 
hívott fel, hogy Gyuri bácsi a ciszta 
eltűnt a  szemfenékről. Ezek a dol-
gok azok, amiket hozzá lehet tenni, 
de a diólevéllel további dolgokat is 
lehet tapasztalni.

A  szájon belül rengeteg problé-
mánk van, orvosok mondják, hogy 
a  végbelünkben nincs annyi kár-
okozó, mint ami a  szánkban van. 
Múltkor egy nagyon érdekes fogor-
vos előadását hallottam, hogy nem 
jól mossuk a szánkat. A nyelvünket 
soha nem mossuk meg fogkefével, 
csak a  fogunkat és a  fogínyünket, 
pedig a  nyelvünkön a  lepedékben 
nagyon sok kórokozó megtelep-

szik.Érdemes csak megelőzésként 
is diólevél teával gargalizálni és ki-
köpni. Azok a  gyerekek, akik már 
gargalizálni tudnak, azoknak nem 
lenne szabad megengedni, hogy 
kivegyék a  manduláját. A  diólevél 
nagyon jó a  mindenféle a  gyulla-
dásra, ami a szánkon belül van. Idős 
asszony, egy éve antibiotikummal 
kezelték, mandulagyulladásra, de 
nem operálják már meg. Ajánlot-
tam neki a diólevelet, csak annyit, 
hogy gargalizálja és köpje ki, nem 
kell meginni. Három hét múlva 
boldogan hív, hogy a  doktor úr 
megkérdezte mit csinált, mert egy 
szikra genny sincs a mandulájában, 
egy évig nem volt ilyen lehetőség, 
egy évig ott volt állandóan a genny 
a  mandulájában. Az antibiotikum 
már nem használ, mert a  kóroko-
zók ellenállóbbak lettek. Valószínű, 
hogy a  gyógyszeriparban is növe-
kedni fog a gyógyhatású készítmé-
nyek listája, meg maguk a  gyógy-
növények is.

A  fogínysorvadásra két növényt 
ajánlunk. Az egyik a  diólevél teá-
jával kell ecsetelni a  fogínyünket, 
a másik pedig a  fagyalkéreg, de ez 
egy mérgező növény, csak ecsetelni 
szabad vele, kiköpni és utána ki-
mosni a szánkat, viszont hihetetlen 
jó fogínysorvadásra.

Nagyon jó a diólevél, ha arcüreg- 
vagy homloküreg gyulladásunk 
van, vagy orrmandula gyulladás, 
vagy van egy orrpolip az orrunk-
ban, akkor a diólevéllel kell felszív-
ni, vagy pumpával felnyomni és 
a két orrjáratot kitisztítani belülről. 
Ha arcüreggyulladás van, akkor az 
először gargalizálni, majd arcüregre 
rátenni a diólevelet kívülről dunszt-
kötésben éjszakára, ha homloküreg 
gyulladás van, akkor a homlokra rá-
tenni. Így 4-6 hét alatt rendbe jön.

Nagyon jó a  torkunkra az 
apróbojtorján, amelyik a  to-
rokfertőtlenítést végzi és 
amellettemésztésjavító is. Érdemes 
használni.

Sok embernek van problémája 
a pajzsmiriggyel,alulműködik vagy 
túlműködik. A népi gyógyászatban 
először mindig meg kell keresni, 
hogy miből ered a probléma.

Van egy olyan mirigyünk, hogy 
agyalapi mirigy, ez 11 féle hormont 
termel, a  11 féle hormon egyike 
a  pajzsmirigyünket működteti, 
a  pajzsmirigyünk az egész anyag-
cserénk szabályozója. Ha az agyala-
pi mirigy, azt a hormont nem meg-
felelő módon termeli, akkor nem 
megfelelően szabályozza a  pajzs

(folytatás a 5. oldalon)   

Minden népnek...
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Minden népnek van népi gyógyítása
Nekünk miért ne lenne, minden 

faluban van. Nagyon sok öreg is-
meri és használja a gyógynövénye-
ket, csak nem járják az országot, 
nem mondják el úgy, mint én. És 
ne vegyék szerénytelenségnek, de 
esetleg csak rész dolgokat tudnak.

Azóta volt legalább négy vagy öt 
világkonferenciája az egészségügyi 
szervezetnek. Sőt az egészségügyi 
világtanács határozatban rögzítette, 
hogy a  kormányok foglalkozzanak 
a népi gyógyítással, hozzanak meg-
felelő rendeleteket, hogy a  népi 
gyógyítók tudják ezt alkalmazni. 
Kezdjék el ismét a  tudományi 
egyetemeken tanítani és kezdjék el 
kutatni a népi gyógyítást.

Most viszont ott tartunk már, 
hogy az egész világ hihetetlen mér-
tékben fordul a természet felé. Ta-
lán mondhatjuk azt, hogy az embe-
riség harmadszor akar visszatérni 
a természethez, mert nagyon nagy 
baj van. Borzasztóan nagy baj van, 
amikor már hivatalos adatok van-
nak. A Kossuth rádióban hangzott 
el július egyik reggelén. A bemon-
dónő kérdezte a  berlini riportert, 
hogy igaz e, hogy németek 35% 
nem hajlandó elfogadni a  gyógy-
szert. A  berlini riporter visszaiga-
zolta valóban így van, ez hivatalos 
adat. A  franciák 30%-a  - ez egy 
magyar professzor tanulmányában 
van -, a  világ összes lakosságának 
pedig 82%-a  nem hajlandó elfo-
gadni a gyógyszert, ebbe benne van 
Ázsia, Afrika, Dél-Amerika, ezért 
ilyen magas ez a  szám. Vannak 
olyan országok pl. Ázsiában - Indo-
nézia -, ahol 80 ezer orvos közül 20 
ezer a nyugati értelembe vett orvos, 
és 60 ezer a népi gyógyító.

Alternatívát kér e gyógymód, 
mert van olyan ország, ahol a má-
sodik halálok a  gyógyszer mel-
lékhatás. Ez állítólag Amerika, 
de a  világon a  negyedik a  halálok 
a  gyógyszerek mellékhatása. Ma 
már ki merik jelenteni az orvosok, 
hogy az orvosi kezelések 60%-
a  tünetkezelés, ki merik jelenteni, 
hogy vége van az antibiotikumos 
korszaknak, mert egyszerűen nem 
reagálnak a kórokozók, az antibio-
tikumos kezelésekre. Ki merik je-
lenteni most már hivatalosan, hogy 
a rákos, azaz az onkológiai vizsgála-
toknak az 50%-a téves - Magyaror-
szágon. Ezt is hírközlő szervekben 
mondják ki, és azzal indokolják, 

hogy a  jó onkológus szakemberek 
kimentek külföldre, akik itt ma-
radtak gyakorlatlanok. Van benne 
igazság. Viszont abban is van igaz-
ság, a  Dunántúli Naplóban jelent 
meg pár évvel ezelőtt, hogy egy 
magyar főorvosnő, aki kint prakti-
zál, hogy a németeknek több mint 
50%-a, ahhoz az orvoshoz, aki csak 
gyógyszert tud felírni nem szívesen 
adja le a kártyáját. Keres alternatí-
vát. Én személyesen ismerek egy 

magyar orvost, aki Bern mellett 
egy rákkutató intézetben dolgozik 
- Bogácson szoktunk találkozni. 
Ő mondja, hogy náluk van olyan 
rendelőintézet, ahol megvizsgálják 
a  beteget és az orvos megkérdezi 
tőle, hogy milyen gyógymódot 
akar és, ha azt mondja, hogy gyógy-
növényekkel akarja gyógyítani ma-
gát, az orvos felírja a gyógynövény 
receptet, melyikből és mennyit és 
ott a  rendelőintézetben lévő bolt-
ban megveszi, a  gyógynövényes, 
patikus vagy gyógyszerész összeke-
veri neki és odaadja.

Mindenkinek kötelessége a saját 
egészségével törődni. Egyértelmű. 

Legjobban saját magunk tudunk 
vigyázni az egészségünkre. Aztán 
azzal folytatja, hogy a  kormány 
hozzák meg a  megfelelő rendel-
kezéseket, az orvosok kezdjék el 
tanulni újra a  népi gyógyászatban 
rejlő tudást, és a  kutatók pedig 
kezdjék el kutatni azokat a  dolgo-
kat, amiket a nép sok ezer év alatt 
összeszedett. A  népi gyógyítók 
pedig vizsgázzanak leEgyre több 
fiatal érdeklődik és ez nagyon jó, 

mert akkor kell kezdeni, amikor 
még egészségesek vagyunk, és ak-
kor nem leszünk betegek. 

Mit is tud ez a  népi gyógyítás? 
Egészen meglepő dolgokat és most 
egyre inkább kerülnek elő az írásos 
anyagok is, mert eddig csak a régé-
szeti leletek voltak. Hogy van hat 
vagy nyolchonfoglalás kori harcos 
koponyája, ami meg van lékelve, 
és alá van írva - én Szentendrén lát-
tam a Skanzenben -, hogy még élt 
12 évet ezután. Most már elkezdik 
mondani, hogy II. Vak Bélát meg-
vakították, és meggyógyították 
a sámánok, - életben maradt. Azért 
vakították meg, hogy ne legyen ki-

rály - Ő Árpádházi király volt - de 
király lett, a végén még gyerekei is 
születtek. Túlélte a vakítást, - amit 
tüzes karddal csináltak annak ide-
jén.

Nagyon-nagyon régi írásos anya-
gokban, a  legrégebbi írásos anyag-
ban, az úgynevezett inkvizíciós 
peranyagokban van, hogy sámáno-
kat büntették sokszor halállal, mert 
gyógyították a  rákot. Akkor... Az 
első inkvizítort 1270 körül nevezte 
ki a pápa, és az úgynevezett kassai 
kódexben van rögzítve az összes 
inkvizíciós per, ez dominikánus 
szerzeteseknél van Kassában, de az 
egyik ilyen szerzetesnek sikerült ki-
menteni egy ilyen anyagot és abból 
írta a könyvét.

Nekem is volt egy bőrrákom, 
amit magam meggyógyítottam 
annak alapján, amit a nagymamám 
tanított nekem.

Most azt mondanám, hogyan 
védekezzünk, hogyan maradjunk 
egészségesek, és elkezdenék beszél-
ni arról, hogy fejtől lefelé milyen 
baj érheti az embert és azt hogyan 
kell gyógynövényekkel gyógyítani.

Kezdjük a hajunkon - az enyém 
a lustaságtól ilyen, mert ma is meg 
tudnám csinálni, hogyha rendsze-
resen csinálnám, diólevéllel ken-
ném be, diólevél teával. Hajmosás 
után a diólevél teát rajta hagynám, 
és akkor elkezdene nőni a hajam.

A  másik módszer, amikor kor-
pásódást akarunk gyógyítani, és 
kicsi hajerősítést akarunk csinálni, 
akkor csalánlevéllel történő haj-
mosás utáni leöblítés, majd bele-
dörzsölni - diólevél teával, és 10-15 
perc után leöblíteni.

És van egy olyan, amit kevesen 
alkalmaznak, pedig nagyon haté-
kony a  hajukra. Egy fél citromlé, 
ugyanannyi tejszínnel és 4-6-8 
csepp mandulaolajjal összekeverni 
és azt beledörzsölni hajmosás után 
a hajba, és ezt egy fél óra után le kell 
mosni, mert akkorra a mandulaolaj 
beszívódik a  hajhagymákba, hihe-
tetlenül jó korpásódásra és hajnö-
vekedésre.

Van még sok minden más 
pl. a  nagybojtorján gyökere, 
amit a  Bánfi hajszeszbe tettek 
-a  Herbária állította elő -, an-
nak csak az első éves gyökere 
jó, amikor még nem hoz magot.

Szemünkre nagyon kell vigyázni. 
(folytatás a 4. oldalon)   
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Keszthely a Balaton fővárosa
A  római korban II. 

Constantinusz császár uralkodása 
alatt megépül a fenékpusztai erőd, 
amely kereskedő és hadiutak ke-
reszteződése lett. 

A  népvándorlás korában a  hu-
nok telepednek meg, majd 456-
ban a  keleti gótok jelennek meg, 
őket követik a longobárdok. 

Keszthely kialakulása: A  9. sz- 
ban a Dunántúl a Karolin biroda-
lom része lett, központja Zalavár. 
Keszthely neve a  szláv "kostel" 
közvetítésével a  latin "castelum"-
ból származik. Megépül az első 
templom, a  vár kertben a  Szt 
Lőrinc kápolna, ez egy rotunda 
templom volt, a  13. sz. -ban egy 
négyszögletes, hajóval bővítik ki.

1247-ben írott formában szere-
pel Keszthely a veszprémi kápolna 
oklevelében. Hamarosan felépül 
a  város harmadik temploma is. 
1291-ben a  Marcali család tulaj-
dona volt Keszthely, amely egy 
hosszan elnyúló egy utcás falu 
volt.

 A  XIV. százban Lacfi szerezte 
meg a  települést. 1369-ban lete-
lepedtek a ferencesek templomuk 
a  Szt. Lőrinc kápolna után a  Fő 
térre került.

Lacfi Istvánt 1397-ben Zsig-
mond kivégezteti. Nagy Lajos 
királytól országos vásártartási jo-
got nyer ami városiasodást jelent. 
1403-ban oppidum (mezőváros) 
-nak nevezik az oklevelek. 

A  XV. században a  Petők és 
leszármazottaik Keszthely birto-
kosai. A  töretlen fejlődést 1532-t 
követően a  törökök megjelenése 
szakítja meg.

A  törökkorban 1552 táján el-
menekültek a  ferencesek. Kolos-
torukban katonákat állomásoztat-
tak a  Petők. Szigetvár eleste után 
Keszthely lett a  hódoltás határa. 
A  várat ostrom alá veszik a  tö-

rökök de elfoglalni nem tudják, 
a  belvárost is sánccal, árkokkal 
vették körül. 

A  XVIII. században a  végvári 
idők szabadságjogaihoz ragaszko-
dó lakosok és Festeticsek között 
számos konfliktus tör ki, amelyből 
a keszthelyiek kerülnek ki veszte-
sen. Ennek ellenére a  város sokat 

köszönhet a Festeticseknek. 1745-
ben barokk kastélyt építenek, 
amely U alakú és 101 szobája van, 
a  déli szárnyban eredeti szépsé-
gében pompázik a  nagykönyvtár 
amelynek

86 000 kötete ma is kölcsönöz-
hető. 16 helyiséget rendeztek be 
a  főúri életforma szemléltetésére, 
korabeli bútorokkal, és tárgyakkal. 
Festetics Pál alapítja a  gimnáziu-
mot. Gróf Festetics György pedig, 

a Georgikont.
1862-- ben kőszínház épült, 

majd megnyílt az országos első 
Gazdasági Tanintézet. 1872-ben 
megkezdkődik a  tanítás a  Polgári 
Leányiskola emeletes épületében. 
1882-ben az Irgalmas nővérek 
zárdájában.  1898-ban megala-
kul a  Balatoni Múzeum. Balaton 

környékének történetét, és színes 
növény és állatvilágát mutatja be 
a  kiállítás, valamint római és kö-
zépkori kőtár gyűjtemény is talál-
ható itt. 

A  20. században, az első vi-
lágháborúig az idegenforgalom 
töretlenül fejlődik. A  Fő tér is 
megváltozott sétatérré alakítot-
ták. 1902-ben felavatják Festetics 
György szobrát,  majd elkészült 
az "Uránia" színház, az első mozi. 
Majd rövidesen kiépül Keszthely- 
Tapolca között a vasútvonal. 

Trianon után az országot gazda-
sági válság sújtja. A  Helikon Ün-
nepségek megkésett centenáriumi 
rendezvényén avatták fel a  park-
ban a  Helikon emlékművet, ami 
a város jelképév vált. Keszthely és 
Kiskeszthely egyesül. 1927-ben 
teszik le a Karmelita bazilika alap-
kövét. A rend névadója a mai Izrael 
területén lévő Karmel hegy. Hely 
ahol az Istennel találkozhatunk.  
Bazilika Minor rangját 1989-ben 
kapta meg. A templomot és a hoz-
zá tartozó rendházat a  bécsi épí-
tész, Bruchwieser Bruno tervezte. 
A  templom védőszentje Lisieuxi 
Kis Szent Teréz a főoltár az ő hó-
dolatát ábrázolja a  Kisded Jézus 
előtt, a Szűzanya ölében. Ezen kí-
vül 6 oltárt rejt még a  templom. 

Kármelhegyi Szűzanya oltára, Jé-
zus Szíve oltár, Szent József oltár, 
Szent István király oltár, Keresztes 
Szent János oltára és Aviliai Szt. 
Teréz oltára. 

A  II. világháború miatt az ide-
genforgalom erősen visszaesett. 
1944-ben többször érte bom-
batámadás a  várost , valamint 

hónapokig állt a  front a  Balaton 
déli partján. Súlyosan megron-
gálódott a  Balatoni Múzeum 
és a  spesiszentgyörgyi Székely 
Nemzeti Múzeum anyagát szál-
lító szerelvény. Az ostrom során 
a  Fő téri templom is megsérült. 
A  front elvonulás után kifosztot-
ták a  kastély, de a  leleményesen 
befalazott könyvtár megmaradt. 
A  legenda szerint azt a  látszatot 
keltették, hogy fertőz betegeket 
kezeltek azon a  részen és a  be-
tegségtől félve az emberek nem 
mertek arra a  részre menni, így 
a  legértékesebb része fennmarad 
a  kastélynak, eredeti állapotában. 
1948-ban a kommunista diktatúra 
következett, még Festetics György 
szobrát is eltávolították, és szovjet 
emlékmű került a helyére. A Hun-
gária Szálló pártház let, a  várost 
Veszprém megyéhez csatolták. 
A  reakciós város fejlesztésére 
nem jut pénz megfosszák városi 
rangjától. A  lakosság csatlakozik 
az 1956-os forradalomhoz, az or-
szágban egyedülálló módon emlé-
ket állítanak az elesett hősöknek. 

A  Kádár korszakban fejlődés 
mutatkozik, megjelenik a  köny-
nyűipar. 1979-ben visszakerül 
Zala megyéhez. A  60-as években 
üdülők épülnek a  part mentén. 
Megépül a Hotel Helikon, és res-
taurálják a Festetics kastély. 

A rendszerváltás beköszöntével 
létrejön a  városi önkormányzat. 
Az álmai vállalatok felszámolá-
sával, sok munkahely megszűnt. 
A  lakosság nagy része az idegen-
forgalommal foglalkozik, számos 
vállalkozás jön létre. 

Napjainkban 1992-óta megren-
dezésre kerül a Helikon, Keszthely 
kulturális életének egyik gyöngy-
szeme, ahol 4000 diák mutatja 
be művészeti tudását. A  Balatoni 
Fesztivál az előszezonban kínál 
színes programokat. Megépítet-
ték a  sétáló utcát,  és a  Festetics 
György Városi Könyvtárt. 2000 
- ben megnyílt a  Balaton Színház 
és Kongresszusi Központ. Eredeti 
formáját visszanyerte a  szigetfür-
dő, elindultak a  sétahajók a  Bala-
ton. Még számos látványosságot 
és szórakozást rejt a város az ide-
látogatók számára.

 
Nagy Krisztina

Keszthely
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Petőfi verse és egy 
öregasszony     
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Rendkívül szép és tanulságos 
történet. Még mesének is gyö-
nyörű...    

A  hajlott hátú néni     (Egy 
motoros küldte ezt a  levelet. Azt 
hiszem, nem kell hozzá kommen-
tár)     

Túrázásaink során 
a  székelyderzsi Erődtemplom fa-
lánál induláshoz     készülődtünk, 
amikor megállt mellettünk egy 
fekete ruhás, fejkendős,     hajlott 
hátú néni.

 Egészséget kívánt, majd meg-
kérdezte honnan jöttünk. 

Amikor     válaszoltunk, ezt 
kérdezte:     - És Magyarország 
tényleg olyan szép, amilyennek 
mondják?

Nem várta meg a  választ, ha-
nem hiba nélkül elmondta ezt: 

Járjatok be minden földet,  Me-
lyet Isten megteremtett,  S  nem 
akadtok bizonyára 

A magyar nemzet párjára.   Va-
jon mit kell véle tenni:  

 Szánni kell-e vagy megvetni? – 
Ha a föld isten kalapja,  Hazánk 

a bokréta rajta!  
Oly szép ország, oly virító,    

Szemet-lelket andalító,  És oly 
gazdag!... aranysárgán 

Ringatózik rónaságán 
A  kalászok óceánja;  S  hegyei-

ben mennyi bánya!  
És ezekben annyi kincs van,  

Mennyit nem látsz álmaidban.  
S  ilyen áldások dacára  Ez 

a nemzet mégis árva,  
Mégis rongyos, mégis éhes,  

Közel áll az elveszéshez.  
S  szellemének országában  

Hány rejtett gyöngy és gyémánt 
van!  

S mindezek maradnak ott lenn.  

Vagy ha éppen a véletlen  
Föltalálja hozni őket,  Porban, 

sárban érnek véget,  
Vagy az ínség zivatarja  Őket 

messze elsodorja,  
Messze tőlünk a  világba,  Ide-

gen nép kincstárába,  
És ha ott ragyogni látjuk,  

Szánk-szemünket rájuk tátjuk,  
S  áldicsőséggel lakunk jól,  

Hogy ez innen van honunkból.  
Ez hát nemes büszkeségünk,  

Melyről annyiszor mesélünk?  
Azzal dicsekedni váltig,  Ami 

szégyenünkre válik!...  
Csak a  magyar büszkeséget,  

Csak ezt ne emlegessétek!  
Ezer éve, hogy e nemzet  Itt ma-

gának hazát szerzett,  
És ha jőne most halála,  A  jö-

vendő mit találna,  
Mi neki arról beszélne,  Hogy 

itt hajdan magyar éle?  
S  a  világtörténet könyve?  Ott 

sem lennénk följegyezve!  És ha 
lennénk, jaj

minékünk,
 Ezt olvasnák csak felőlünk: "Élt 

egy nép a Tisza táján,  
Századokig, lomhán, gyáván."  

Óh hazám, mikor fogsz ismét 
Tenni egy sugárt, egy kis fényt  

Megrozsdásodott nevedre? 
 Mikor ébredsz önérzetre? (Pe-

tőfi Sándor: A  Magyar Nemzet)   
Majd folytatta

Mondják, miért írt ez a  Pető-
fi ilyeneket?   Azután elmondta, 
hogy 88 éves az idén. És hogy fo-
gadjunk el tőle valamit.  

A  szatyrában volt pár tojás és 
négy, azaz négy szelet kalács.  
Ebből kettőt nekünk adott, hogy 
osszuk el. Egészséget kívánt, és 
elcsoszogott.

Egy büdös kukkot nem tudtunk 
szólni!!!   

Én pedig leültem a székelyderzsi 
Erődtemplom falához, és olyat 
tettem, ami  rohadtul nem illik 
bele egy 40 körüli, erősen boros-
tás túramotorosról alkotott képbe

Sírtam...  És arra gondoltam, 
hogy az itthoni, magukat bal-, és 
jobboldalinak   nevező, megosztó 
politikusok csak egyetlen egyszer 
jönnének el ide, és  hallgatnák 
meg, ahogy egy 88 éves, görbe 
hátú öregasszony ÕSZINTÉN 
Petőfit   szaval a  boltból hazafe-
lé, és négy szelet kalácsból kettőt 
odaad vadidegen   embereknek. 

Talán elszégyellnék magukat, 
pont úgy, ahogy akkor, ott, én.  

Talán elgondolkoznának azon, 
hogy vajon ki és miért tette őket 
oda,  ahol vannak, és hogy mi 
dolguk a világban.  Küldd tovább 
légy szíves, hadd járja be a világot 
és olvassa minden    magyar lelkű 
ember!    " Jöjjön el a  Te orszá-
god..."

-zoll-

A MIRABEAU-HID
Apollinaire

Fut a Mirabeau-híd alatt 
a Szajna -

s a szerelem...

Mi zúgja, mi sugallja,
hogy minden kéjnek fájdalom

az anyja?

Csak szállj le, éj - az óra üt -
Csak szállj, idő - én várok itt.

Farkasszemet hadd nézünk,
kéz a kézben!

Kulcsolt kezünk
hídja alatt, az éjben,

örök hullámok árja foly 
sötéten.

Csak szállj le, éj - az óra üt -
Csak szállj, idő - én várok itt.

Fut, meg nem áll, fut mint az 
ár a mélynek,

a szerelem.
De lassu is az élet!

És a Remény, de éget, ó de 
éget!

Csak szállj le, éj - az óra üt -
Csak szállj, idő - én várok itt.

Napok, hetek zuhogtak tova-
folyva.

Nem kél a mult
s a szerelem se újra.

Fut a Mirabeau-híd alatt 
a Szajna.

Csak szállj le, éj - az óra üt -
Csak szállj, idő - én várok itt.

(Mészöly Dezső)
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