
prispela aj prezentácia miestneho 
speváckeho súboru Radavanka, 
detskej tanečnej skupiny Ba-

račanka, ženského speváckeho 
zboru Záviš až zo zahraničia, zo 
susedných Čiech. Nemyslím su-
sednú obec Čechy, ale Hlbokú 

              

– Program kultúra národnostných menšín - “

KUPUJTE NAŠE SLOVENSKÉ VÝROBKY!
2011

Marec, významný to mesiac

CHÝRNIKCHÝRNIK

Kolta - cyrilometod-
ské dedičstvo,
str. 2

Dokumenty
o farnosti v Radave 
(seriál), str. 4

Dom seniorov v Dol-
nom Ohaji, str. 5

Astropsychológia, 
str. 2

Klub dôchodcov
v Nitrianskom
Hrádku, str. 6

Humoreska, str. 7

Z OBSAHU

Spúšťame projekt spravodajského portálu pre 
Nové Zámky a okolie.

Zľava starosta obce Marián 
Chrenko, podpredseda miest-
neho Poľovníckeho združenia 

Dolina Tibor Kliský
a rezbár Vladimír Tinák.

 Ponúkam dvojročného 
čistokrvného maltézáka na 

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

Mesiac marec je mesiacom knihy a v tomto období sa začína prejavovať jarná únava a stále platí to sta-
ré známe „marec – poberaj sa starec“. Marec je i mesiacom, kedy vzdávame úctu ženám (8. 3. na sviatok 
MDŽ) ako i učiteľom a pedagogickým pracovníkom (28. 3. na Deň učiteľov). Na školách sú zaktualizované 
nástenky s motívom mesiaca knihy a rôzne výzdoby k Medzinárodnému dňu žien. Veď ženy, matky, devy 
sú akosa vraví ozdobou každej spoločnosti a je na mužoch, ako ich ocenia, či kvetom, či pekným slovom, 
či malou pozornosťou. Preto by sme v tento mesiac nemali byť nevšímaví k uvedeným významným udalos-
tiam, ktoré pradstavujú – kniha, žena-vychovávateľka, učiteľ pedagóg. Nebudeme ani my v redakcii veľa 
polemizovať a preto aj touto cestou venujeme symbolickú kytičku kvetov nežnému pohlaviu, našim drahým 
polovičkám, mamičkám, manželkám, vzdávame úctu ľuďom, ktorí nás vzdelávajú a vychovávajú a ak zvýši 
čas, prečítame si aj nejakú tú zaujímavú knihu.                                                                                                            -red-

Hovoríme s Ing. Mariánom Chrenkom, 
starostom obce v Radave

Obec, hoci je malá, žije svojim každodenným životom a starosťami

Pán  starosta, dovoľte najskôr 
otázku, ktorá sa týka konkrét-
neho podujatia uskutočneného 
vlani v rámci Dňa obce spojené-
ho s Dňom svätého Huberta...

Tieto dni, nielen podľa mňa 
veľmi zblížili všetkých ľudí našej 
obce od tých skôr narodených až 
po mladých, všetkých kategórií. 
Podujatie zvýraznilo zorganizo-
vanie niekoľkých sprievodných 
kultúrno-spoločenských pod-
ujatí, akými boli - prezentácia 
prác rezbárov, posvätenie sochy 
Jána Nepomuckého, vystúpenie 
známej a  populárnej speváčky 
Jadranka, rôzne akcie uskutoč-
nené v  areáli základnej školy. 
Podujatia v  rámci Dňa obce, mi-
mochodom ktoré sme zorganizo-
vali už po štvrtý raz, sa uskutoč-
nili v  spolupráci s  Občianskym 
združením Za krajšiu Radavu, 
Občianskym združením Cam-
panula, Poľovníckym združením 
Dolina a Rímsko-katolíckym far-
ským úradom. Boli to rôzne súťa-
že a hry detí, vrátane streleckých 
disciplín. K  vydarenému dňu 

nad Vltavou. O diskotéku sa po-
staral DJ Noriel. 

Každý kto prejde stredom va-
šej obce nemôže si nepovšimnúť 
množstvo sôch z dreva...

Máte pravdu. Rezbári Vladi-
mír Tinák, náš rodák, teraz ži-
júci v  Cíferi a  Miroslav Polák zo 
susednej obce Vlkas tentoraz 
vyhotovili plastiku bečky s hroz-
nom, umeleckú lavičku, ako i so-
chu svätého Jána Nepomuckého, 
ktorá bola posvätená v rámci sláv-
nostnej svätej omše celebrovanej 
JE opátom Mons. Bronislavom 
Ignácom Kramárom.

Spomínané občianske zdru-
ženia teda vedú občanov obce aj 
k ochrane životného prostredia...

Áno. A sústreďujú sa najmä na 
výchovu z  radov tých najmen-
ších, čiže školákov. Jedno z  ta-
kýchto významných podujatí sa 
konalo v obci napríklad aj v rámci 
Dňa Zeme, ktorý zorganizovalo 
Občianske združenie Campa-

nula. Z  ďalších akcií spomeniem 
spájajúce hry - umenie, súťaživosť 
a ekológiu - formou kresieb, kon-
krétne s  deťmi z  materskej i  zá-
kladnej školy. 

Ako je to s infr aštruktúrou?

Naša obec má nové chodníky 
najmä vďaka úspešnému projek-
tu z fondov EÚ. Naša obec s 810 
obyvateľmi má pripravený pro-
jekt na vyše milióna eur, pričom 
ministerstvo pôdohospodárstva 
upravilo kritériá tak, že sme do-
stali iba necelých 300 eur na oby-
vateľa, t.j.  vyše 230-tisíc eur. Od-
vtedy však Radavčania, i  ostatní 
občania, po mnohých dlhých 
rokoch už nemusia chodiť obcou 

(pokračovanie na str. 3) 

8. ročník 3. číslo marec 2011 cena 0,50 €
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Pýtajte si Chýrnik-Hírnok!
Vážení čitatelia a  prispievatelia, oslovte prosím priamo predajcov 
v stánkoch a pýtajte si naše okresné noviny. Zároveň hľadáme kolpor-
térov-predajcov ak si chcete si privyrobiť. Okrem toho, že okresné no-
viny Chýrnik - Hírnok sú v predajnej sieti novinových stánkov, distri-
buujeme ich aj cestou spolupracovníkov na pracovnú dohodu. Pritom 
ponúkame výhodný rabat. Ak máte záujem o takúto prácu, prihláste 
sa prosím na tel. čísle: 0907905537. Využiť naše stránky môžete aj na 
oslovenie svojich potencionálnych klientov! Firmy, podnikatelia, živ-
nostníci, občania, môžete si priamo cez internetovú adresu: m.kupec-
ky@chello.sk, alebo na adr.: Redakcia Chýrnik, ul. SNP č. 42, objednať 
nielen riadkovú a plošnú inzerciu, ale zvoliť si aj  inú formu reklamy 
a propagácie (rozhovor, reportáž).              -tvorcovia vašich novín-

Aj v obci Kolta uchovávajú 
cyrilometodské dedičstvo

„Viera je dar, odovzdať môže-
me svedectvo viery, a to svedectvo 
odovzdávame z  generácie na ge-
neráciu. Treba sa vrátiť ku kore-
ňom, k tradíciám. Človek,  ktorý 
nepozná tradície je akoby vyko-
renený, akoby stratil korene.“ 

Vyzdvihol potrebu uchovávania 
dedičstva otcov o. i. vo svätej káz-
ni dp. Peter Patúc v kostole v Kolte 
v sobotu 13. novembra. K ľuďom, 
ktorí sa snažia uchovať cyrilome-
todské dedičstvo patria Jozef Gál 
z  Nitry, Jozef Kútny z  Močenka, 
starosta Kolty Štefan Čomor, 
predseda MO MS v Kolte Franti-
šek Polakovič, predseda MO MS 
v  Dolnom Ohaji Vojtech Porub-

ský s  manželkou Betkou a  všetci 
tí, ktorí sa zúčastňujú podobných 
podujatí. Kolta je 9. obec, ktorú 
J. Gál a  J. Kútny navštívili v  sú-
vislosti s  výstavou poštovej do-
kumentácie (známok, pohľadníc, 
korešpondenčných lístkov). Do 
takéhoto programu vždy patrila 
sv. omša, výstava a sprievodné slo-
vá. V  Kolte sa výstava konala po 
sv. omši v priestoroch kultúrneho 
domu. Ešte predtým sa však inici-
átori vyjadrili, najskôr Jozef Gál. 
V  koltianskom kostolíku sa vraj 
cítil veľmi dobre, lebo výstavba 
oltára – najmä 4 antické stĺpy - mu 
pripomínala Solún a  Tessaloniky. 
Spomenul jeho cestu pri Boden-
see, na ostrov Reichenau, kde sú 3 
kláštory – horný, stredný a dolný, 
kde bol v  jednom z  nich Metod 
väznený. Nezabudol ani na Svä-
topluka, ktorý bol cisárom, koreš-
pondujúcim s  pápežom, a  ten ho 
oslovoval „môj jediný syn“. V ob-
dobí jeho panovania sa zasadzoval 
u pápeža za oslobodenie Metoda. 
J. Gál vyzdvihol „sedmopočetní-
kov“ – sv. Cyrila a  Metoda a  ich 

piatich žiakov: Klimenta, Nauma, 
Sávu, Angelára, Gorazda a  vyme-
noval ich najvýznamnejšie diela. 
Dozvedeli sme sa, že Slovanov je 
v  Európe asi 360 miliónov a  že 
krstné meno sv. Metoda je Michal. 
Pred tým, ako všetkých prítom-
ných pozval do kult. domu, za-
zneli výzvy, trochu pripomínajúce 
slová Jána Pavla II.: „Nebojme sa! 
Buďme hrdí sami na seba! Buďme 
hrdí na tých ľudí, ktorí bojovali za 
nás!“ Ďalej jeho slovami: „Je tu 
ten účel vám to pripomenúť, dušu 
vám pohľadiť.“ Aj prednášajúci J. 
Kútny po kresťanskom pozdrave 
začal s  výzvami: „Buďme hrdí, že 
sme Slováci a  buďme ešte viacej 
hrdí na to, že sme kresťania, že sa 
môžeme nazývať Božími deťmi!“ 
Spomenul počiatok putovania 
december 2007 a  ich zámer – 
sprostredkúvať cyrilometodské 
dedičstvo. Uchovať dedičstvo si 
želal aj Ján Pavol II., ktorý nav-
štívil Slovensko trikrát. Jozef 
Kútny je hrdý na to, že pochádza 
z obce, kde sa narodil sv. Gorazd, 
kde je podľa neho pomenovaná 
aj lokalita – Gorazdovo. V  záve-
re príhovoru sa vyjadril aj k  jeho 
soche: „Pýtal som sa: Môže socha 
hovoriť? Ale áno, keď do nej autor 
vdýchne svoju ideu! So sv. Goraz-
dom za Kristom!“ Po týchto vy-
čerpávajúcich prednáškach sa ešte 
k  téme vyjadril F. Polakovič. Ako 
bývalý učiteľ slovenského jazyka, 
literatúry a  dejepisu sa nezaprel. 
Pre noviny prezradil, že pôvodnú 
prednášku mal pripravenú na celú 
hodinu, ale po vypočutí si pred-
chádzajúcich rečníkov to skrátil. 
Uvádzame pár výňatkov: „Už 
v  roku 828 sme vysvätili v  Nitre 
kostolík sv. Pribinu… My všade 
hovoríme o  tom, že sv. Metod sa 
volal Michal, resp. Manuel… Sv. 
Cyril a  Metod k  nám nepriniesli 
len náboženstvo, vieru, ale aj kul-
túru! Svetská kultúra sa totiž šírila 
z  kláštorov! Dôležitá je informá-
cia, že sv. Gorazd bol z Močenku, 
to bol náš človek, to bol Slovák!“ 
Okrem iného citoval reč Sedmo-
početníkov pred Metodovou smr-
ťou, kedy sa ho pýtali na zvolenie 
nástupcu. Vybral si Gorazda, ako 
„pravoverného človeka“.                          

  Jana Slobodníková   

Astropsychológia na 
každý mesiac roka 

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

Baran – bojovník (21.3. – 20.4.)
Životné heslo: Ja chcem!
Ako ho spoznáte: Dvere izby sa rozletia a v nich sa rysuje štíhla špor-

tová postava, ktorá na seba okamžite upúta pozornosť.  Zaznie hlasné 
haló a spoločnosť, do tej doby skôr znudená, razom ožije. Žiadny div, 
práve vstúpil Baran. Existujú dva typy Baranov, jeden vysoký, štíhly 
s kostnatými dlhými nohami, druhý menší a statnejší s guľatou tvárou 
a veselými jasnými očami. Typické pre všetkých Baranov je klenuté obo-
čie, ktoré i v starobe pretrváva tmavé.

Charakter: Barani sú pravé vodcovské typy. A to i cez to, že im často 
chýba trpezlivosť. Dokážu však do každého projektu vniesť počiatočné 
nadšenie a energiu, čo je vlastnosť k nezaplateniu. Naviac často bývajú 
ušľachtilí, odvážni a činorodí organizátori. Vynikajú silnou vôľou a neú-
navnosťou. Obvykle jednajú veľmi spontánne, impulzívne až dravo. Dy-
namickosť, priamosť, otvorenosť a veľká (až nezdravo veľká) úprimnosť 
sú ich typickými vlastnosťami. Barani – muži aj ženy – sú odvážni, ener-
gickí, na všetko odhodlaní. Chcú byť všade prví, a preto sú výbornými 
priekopníkmi nových myšlienok. Neznášajú však ani najmenší nátlak. 
Vo svojej impulzívnosti občas prestrelia a ich odvaha ich ženie aj do po-
chybných činov. Sú nepoučiteľní. Keď majú neúspech, vždy za to môžu 
iní. Radi kritizujú druhých. Barani mávajú obvykle skvelú schopnosť re-
generácie, z každej porážky sa bleskovo spamätajú,  narovnajú pokrčené 
sebavedomie a vyrazia znovu do boja.

Čo milujú: Pochvalu.       Čo neznášajú: Nespravedlnosť.
Ako pracujú:  Je veľa práce, tak do toho! Nič nedokáže Barana viac vy-

budiť, ako hromada úloh, ktoré môže zvládnuť samozrejme iba on. A tak 
pracuje, nadšene a neúnavne, často do úplného vyčerpania. Baran nikdy 
nie je chorý, ak ochorie, tak z prepracovania. Ale to nie je to najhoršie, čo 
ho môže stretnúť. Problém nastane, keď nemá kde vybiť svoju energiu. 
Vtedy dokáže byť skutočne hysterický a besný.

Vzorový hrdina: Achilles.  Planéta: Mars.  Živel: Oheň.  Povaha: 
Cholerická.

Zvláštne znamenie: Výrazné obočie a bordové (červené) vlasy.
Dobrá rada pre Ryby: Buďte tvrdohlavý, len ak to má význam!
Dobrá rada pre ostatných: Barana musíte uštvať alebo dojať, ináč 

s ním nevydržíte!

(na pokračovanie)
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Inzerujte u nás!
Naše novinové stránky okres-
ných novín Chýrnik-Hírnok mô-
žete využívať aj na oslovenie 
svojich potencionálnych klien-
tov! Firmy, podnikatelia, orga-
nizácie, občania, k dispozícii 
sú Vám naše noviny na plošnú 
reklamu, drobnú riadkovú in-
zerciu, reklamu formou platenej 
reportáže, rozhovoru a podob-
ne. Svoje objednávky zasielajte 
buď telefonicky na čísla, mob.: 
0907905537, alebo na e-mail: m.
kupecky@chello.sk, alfi enko@
gmail.com. Sídlo redakcie je na 
ul.: SNP č. 42, 940 01 Nové Zám-
ky, kam môžete zasielať prí-
padne korešpondenciu, vrátane 
príspevkov.                                                

(kolektív redakcie)   

(dokončenie zo str. 1) 
po hlavnej ceste, ale po chodní-
ku, pod ktorým sme umne zabu-
dovali odvodňovací kanál. 

Dali sme opraviť aj štyri prie-
pusty, ktoré neboli dostatočné. 
Vyasfaltovali sme  450 metrový 
úsek cesty.  Tak ako inde chý-
bal nám dostatok fi nančných 
prostriedkov a preto sme boli nú-
tení vziať si úver. Navyše, výdavky 
sme mali aj pri prekládke vodo-
vodu, plynovodu a  telefónneho 
vedenia. Ku koncu roku sa nám 
podarilo vybudovať autobusové 
nástupište oproti dolnej zástavky.

Na čo by ste ešte potrebovali 
prioritne peniaze?

Napríklad na vybudovanie 
cyklotrás, pretože Radava je spo-
lu s ďalšími jedenástimi

obcami členom Mikroregiónu 
Termál. Územie mikroregiónu 
ponúka rozličné možnosti tráve-
nia voľného času. Cez program 
LEADER sme sa snažili získať 
fi nancie na spomínané cyklotra-
sy, pristúpilo sa však na politický 

výber, a  tak sme stratili šancu. 
Pritom sme vypracovali stratégiu 
na 80 miliónov eur, ktoré nevie-
me investovať z  vlastných zdro-
jov, a  to najmä v  rámci turizmu, 
s  ohľadom na susedstvo a  exis-
tenciu známeho Termálneho kú-
paliska Podhájska. Naša radavská 
lokalita je na turizmus vhodná 
aj pre návštevníkov z  blízkeho 
okolia, pričom máme v  ponuke 
navyše, zopár  ubytovacích súk-
romných zariadení s  kapacitou 
vyše 600 lôžok. Do našej obce, 
v  rámci individuálnych rekreácií 
chodia najmä turisti z  Čiech, no 
penzióny organizujú aj školenia 
pre rôzne fi rmy.  

Ako je to s  inými kultúrno-
spoločenskými podujatiami?

Samotná obec v  spolupráci 
s  Občianskym združením Za 
krajšiu Radavu v  tomto rámci 
zorganizovala niekoľko gastro-
nomické podujatí predovšetkým  
pre svojich občanov, napr. Troj-
kráľovú kapustnicu, Fašiangovú 
ochutnávku zabíjačkových špe-
cialít i  súťažnú prehliadku vín 
Víno Radava 2010. Na Tri krále 
sme sa stretli spoločne pri ka-

pustnici. Gastronomické poduja-
tie sme uskutočnili aj na fašiangy, 
kedy sa pripravovali zabíjačkové 
špeciality, ktoré sme ponúkali 
bezplatne. Premiérová súťažná 
výstava vín, Víno Radava 2010 
bola ochutnávku kvalitných vín 
pochádzajúcich od radavských 
pestovateľov. Podmienkou bolo, 
že súťažiaci musí mať trvalý po-
byt v  obci. Druhú kategóriu 
tvorili vinohradníci žijúci mimo 
obce, ktorí majú v Radave vinicu, 
a tak víno pochádzalo od 24 viná-
rov s bezmála päťdesiatymi vzor-
kami. V  obci sa najviac pestujú 
odrody bieleho vína ako Veltlín 
zelený, Rizling vlašský, z  červe-
ných vín sú to Svätovavrinecké 
a  Frankovka. Garantom tohto 
podujatia bola poslankyňa obec-
ného zastupiteľstva Blažena Fel-
vidékyová. Poľovnícke združenie 
Dolina usporiadalo už tradičný 
IX. ročník poľovníckej katarín-
skej zábavy. Občianske združenie 
Za krajšiu Radavu usporiadalo 
spoločenský večer pod názvom 
Otvorenie Adventu.

Ako je to so zamestnanosťou 
v obci?

Väčšina ľudí, občanov, tak ako 

Hovoríme s... v  minulosti dochádza za prá-
cou mimo obce. K  prepúšťaniu 
v  rámci samosprávy sme zatiaľ 
nepristúpili, no znižovali sme 
pracovné úväzky.

Zhováral sa: Milan Kupecký
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sa k  dôchodcom prihovoril vi-
ceprimátor šurianskeho MsÚ I. 
Bartovič. Na programe boli pred-

ložené a  schválené správy o  čin-
nosti i o hospodárení za uplynulý 
rok. Plán činnosti na tento rok 
dôchodcovia doplnili o  požia-
davky a  pripomienky prednesené 
v  diskusii. Po diskusii a  schválení 
uznesenia bolo podané malé ob-
čerstvenie.                           

  J. Pollák,
 foto: M. Majerčík

Z výročnej členskej schôdze
Klubu dôchodcov 

Úspešne plnia svoj plán činnosti

Sála kultúrneho zariadenia 
v  obci Nitriansky Hrádok sa ne-
dávno zaplnila do posledného 
miesta už pred štrnástou hodinou, 
kedy sa tu začala výročná členská 
schôdza miestneho „Klubu dô-
chodcov“. Jej prípravu zabezpe-
čili členovia výboru o  kultúrny 
program vo forme básní a  ľudo-
vých piesní sa postarali A. Haláso-
vá a G. Raučina.

Pozvaní boli aj zástupcovia 
MsÚ v  Šuranoch, respektíve po-
slanci, ktorí ich obec zastupujú 

v mestskom zastupiteľstve.

Výročnú členskú schôdzu otvo-
ril predseda klubu Ott o Malík, 

ktorý na úvod oboznámil prí-

tomných s  programom schôdze. 
Po prednese básne A. Halásovou 

Vzácne dokumenty a prvé záznamy 
o farnosti v Radave

Vlani si pripomenuli okrúhle výročie

Po posviacke základov sa na-
kúpil stavebný materiál – tehla, 
kopaný piesok, nehasené vápno 
a cement na murovacie práce. 
Nebolo by to možné bez ne-
zištnej pomoci občanov, ktorí 
materiál vozili na súkromných 
traktoroch a autách. Spomeňme 
aspoň Jozefa Miku, Ernesta Gaz-
díka, Štefana Haládika, Vojtecha 
Bajlu, ktorý jazdil na obecnom 
traktore, a Vincenta Meliška, 
ktorý šoféroval nákladné auto. 
Piesok kopalo a ručne nakladalo 
asi 30 veriacich. V dňoch 25. až 
29. augusta 1969 sa vozila tehla 
zo Šurian a Želiezoviec, ktorú za-
bezpečil František Jamriška. Teh-
lu vozili na vlastných traktoroch 
Vojtech Bajla, Jozef Belák, Štefan 
Haládik, Martin Mikulec, Imrich 
Babín, Jozef Laho, Jozef Bórik, 
Vojtech Cvik a Albín Mrváň. 
Červený smrek /smrekovec/ na 
vnútorné obklady bol z Liptov-
ského Hrádku.

Pri nakladaní a skladaní tehál 
sa zúčastnilo asi 220 brigádni-
kov. Dňa 29. augusta začali mu-
rovať obvodové steny, na týchto 

stavebných prácach sa prvý deň 
zišlo 270, na druhý deň 197 ľudí, 
za dva dni vytiahli múry až do 
glajchy. Prvého septembra začali 
s debnením venca, schodov, pi-
lierov a s prípravou a výrobou be-
tonárskej ocele. Toto všetko uro-
bili Dominik Melišek, Hieroným 
Melišek, Peter Mitúch, Štefan 
Jeck, Matej Babín a pomocníci.          

Druhého až šiesteho septem-
bra sa armovali veniec, piliere, 
podlahová doska, chór a schodis-
ko. Tieto odborné práce vykonali 
zamestnanci OSP Šurany Jozef 
Janec a Jozef Kostoláni, pomá-
halo im 102 Radavčanov. Sied-
meho septembra sa začali betó-
novať veniec, piliere, schodisko 
za účasti 32 pracovníkov. Desia-
teho septembra sa dokončievali 
armovacie a betonárske práce, 
kde pracovalo 56 ľudí. Trinásteho 
septembra začali murovať kostol-
nú vežu, kde pracovalo vyše 50 
ľudí. Dvadsiateho druhého sep-
tembra debnili stropnú dosku, 
pokračovali v murovaní veže a vy-
rábali armatúru na stropnú dosku 
a nosníky. O päť dní na to začali 
armovať stropné dosky, piliere, 
nosníky a viazať armatúru.

V tom čase už boli pripravené 
dve 250-litrové miešačky na be-
tón a 15-metrové dopravné pásy. 
Piateho, šiesteho a siedmeho no-
vembra sa betónovali stropy (v 
priemere asi 60 pracovníkov na 
jednu zmenu), práce pokračovali 
nepretržite aj v noci, pretože ich 
nebolo možné prerušiť. Keďže 
dopravné pásy nedosahovali až 
na vrchol strechy, vyrobili si pro-
vizórne nosidlá, na ktorých roz-
nášali betón až na povrch strešnej 
konštrukcie. Prácu naplánovanú 
na tri dni stihli za deň, noc a deň. 
Desiateho novembra tesári stava-
li trubkové lešenie, aby sa mohlo 
pokračovať v murovaní kostolnej 
veže až do výšky 19 metrov, po 
spodnú hranicu osadenia zvonov.

Pätnásteho novembra sa za-
čali výkopové práce základov 
a pivnice budovy fary. Základy 
kopali ručne a zároveň až do 26. 
novembra 1969 tepelne izolovali 
strechu kostola. Na budove bu-
dúceho farského úradu sa debnili 
steny pivnice a betónovali zákla-
dy po úroveň terénu. Pretože sú-
časťou stavebného povolenia na 
výstavbu nového kostola nebolo 
povolenie aj na výstavbu budovy 

farského úradu, odbor výstavby 
ONV v Nových Zámkoch udelil 
Radave pokutu 5 000 českoslo-
venských korún a nariadil odstrá-
niť stavbu. Základy však nezničili, 
iba ich zasypali zeminou, zatráv-
nili, aby prípadná ďalšia kontrola 
nezistila, že stavba nebola odstrá-
nená. Do dnešného dňa sa ju však 
nepodarilo vybudovať. 

Na stavbe kostola sa pokračo-
valo aj po Vianociach v dňoch 
27., 28. a 30. decembra 1969, od-
debňovali sa stropná doska a nos-
níky. Na týchto prácach sa zúčast-
nilo asi 30 veriacich. Na Silvestra 
zo šurianskej tehelne vozili tehlu 
na traktoroch Štefan Haládik, Jo-
zef Levák a Vojtech Bajla. Šieste-
ho januára 1970 sa z Kyáru kúpi-
lo kusové vápno, ktoré doviezol 
Albín Mrváň na traktore miest-
neho JRD. Siedmeho, ôsmeho a 
deviateho januára sa vo vápennej 
jame hasilo vápno a uzatvárala sa 
stavba kostola - všetky otvory sa 
zadebnili doskami. 

(pokračovanie v budúcom čísle)

Matej Babín, priamy účastník 
výstavby kostola

(pokračovanie)
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Riaditeľ Domu seniorov 
v  Dolnom Ohaji Peter Bartovič 
vždy niečo vymyslí, aby sprí-
jemnil voľné chvíle tunajším 
obyvateľom alebo aby sa poďa-

koval sponzorom. Vo štvrtok 17. 
2. sa mu podarilo oboje. Za prí-
tomnosti obyvateľov, sponzorov 
a  priateľov Domu seniorov sa 
poďakoval bývalému starostovi 
obce Pavlovi Slobodníkovi ako 

aj vtedajším poslancom. Poďa-
koval sa sponzorom, z  ktorých 
prítomní boli Andrej Slatkov-
ský a  Miriam Mikičová z  firmy 
Depend, Kimberly-Clark, s. r. 
o., majiteľ Dolnoohajskej pále-
nice Miroslav Pleško a  majiteľ 

tlačiarne Dušan Bartoš. Hoci 
ZŠ Juraja Holčeka mala v  tom 
období chrípkové prázdniny, 
o  program nebolo núdza. Pote-
šila sa tomu aj tu prítomná pani 

riaditeľka ZŠ J. Holčeka Eva 
Smolíková. Na svojich harmo-
nikách postupne zahrali mladý 
Peter Palacka z  Bánova a  Paľko 
Trsťanský z  Mane. K  spevu sa 
pridal aj vedúci Spevokolu Jura-

ja Holčeka Vojtech Slobodník, 
bývalý starosta Pavol Slobodník 
a  niektorí seniori. Pani Marta 
Korompayová program spes-
trila recitáciou úvodnej časti 
knihy Nebo na dlani života od 
vdp. Štefana Františka Mušku. 

Keď prišiel čas na odhalenie ta-
bule s  logom, najmä seniori   sa 
už nevedeli dočkať. Veď aj oni 
sa pričinili o  jeho výrobu, pod 
vedením praktikantky Adriky 
Bajlovej. Pán riaditeľ P. Bartovič 
odkryl tabuľu so slovami: „Au-
tor plne vystihol podstatu spo-
lupatričnosti seniorov a zamest-
nancov zariadenia a  vzájomnej 
pomoci pri spolunažívaní v jed-
nom spoločnom dome. Polo-
vičné slnko neznamená, že sa 
končí život, že sa končí deň, ale 
znamená šancu pre starších ľudí, 
aby sa mohli dotknúť jeho lúčov 
a  plnohodnotne prežiť jeseň 
života. Všetky farby – červená, 
modrá, žltá sú aj farbami erbu 

obce Dolný Ohaj.“ K  takejto 
spolupatričnosti a  duchovnej 
obnove prispieva aj prítomný 
dp. Roman Gallas, ktorý tu slúži 
pravidelne sv. omše. Po ďalších 
piesňach v  doprovode harmo-
niky každý odchádzal spokojný 
s  malým kalendárikom 2011 
s  obrázkom nového loga Domu 
seniorov od sponzora Dušana 
Bartoša. Návštevu ešte čaka-
lo bohaté občerstve nie a  torta 
s motívom loga Domu seniorov, 
ktorú slávnostne odkrojili pán 
riaditeľ Domu seniorov P. Bar-
tovič so zástupcom starostu D. 
Bartošom. Chutila výborne.  

          
        Jana Slobodníková

Dom seniorov v Dolnom Ohaji má 
už svoje logo 
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„Ubehlo už zopár týždňov od 
vtedy, čo sme ukončili rok 2010. 
Dovoľte mi preto, aby som zhodnotil 
činnosť nášho klubu za toto uply-
nulé obdobie. Naša činnosť začala 

prípravou výročnej členskej schôdze 
prerokovaním vo výbore klubu za-
čiatkom januára uplynulého roku.  

V  rámci činnosti sme ukončenie 
fašiangov oslávili spevom tradič-
ného... „Fašiangy Turíce Veľká noc 
ide, kto nemá periny zima mu bude“ 
a posedením pri hudbe. Pritom sálu 
kultúrneho domu sme s  prispením 
K. Halása, J. Piršela, G. Raučinu, M. 
Šimkovej a  A. Halásovej patrične 
vyzdobili. Reprodukovanou hudbou 
prispel k dobrej nálade a k roztanco-
vaniu aj Jaro Vŕba. 

Pred veľkonočnými sviatkami 
sme usporiadali už po štvrtý raz ak-
ciu pod názvom „Maľovanie kraslíc 
a príprava veľkonočných dekorácií“ 
v priestoroch kultúrneho zariadenia. 
Maľovania sa už tradične zúčastnili 
členky nášho klubu A. Malíková, M. 
Šimková, A. Halásová, M. Majerčí-
ková, H. Cviková, M. Fíšanová a M. 
Gubová. Maľované kraslice, vytvo-
rené dekorácie a  zapožičané ručné 
práce boli podkladom pre následne 
usporiadanú výstavku zhotovených 
prác. 

Pri reprodukovanej hudbe a  čaji 
sme si spoločne posedeli v  apríli, 
kedy sme sa dohodli, že v  mesiaci 
jún usporiadame Juniáles s reprodu-
kovanou hudbou. Zakúpením slad-
kostí pre deti sme prispeli k usporia-
daniu osláv Dňa matiek.

V  rámci Juniálesu sa konala aj 
diskotéka pre seniorov. Táto akcia sa 
nám veľmi vydarila. 

V  auguste sme zorganizovali au-
tobusový zájazd na hrad Červený 
Kameň. Po jeho prehliadke nasledo-
valo občerstvenie v blízkej reštaurá-
cii a oddychu a potom individuálny 
nákup v Trnave. 

V  septembri sme sa zišli na spo-
ločnom posedení pri čaji, pesničkách 

a guláši. Pri varení guláša nám po-
máhali rodinní príslušníci A. Halá-
sovej na dvore, kde sa guláš pripra-
voval.

Mesiac október bol už tradične 

venovaný „Úcte k  starším“. Krátky 
kultúrny program spočíval v  repro-
dukovanej hudbe a  spevom ľudo-
vých piesní v  podaní H. Polákovej, 
M. Pékovej, M. Tamaškovičovej, A. 
Halásovej a  G. Raučinu. Pri tejto 
príležitosti sme si kytičkou kvetov 
uctili najstaršie členky nášho klubu - 
M. Rackovú, H. Rendekovú, M. Pro-
chádzkovú, H. Vöröšovú, P. Cvikovú 
a E. Tvrdoňa. 

Zúčastnili sme sa aj na oslavách 
40. výročia založenia Klubu dô-
chodcov v Šuranoch.

 „Na tú svätú Katarínu, kata-
rínsku nedeľu…“ sme si spoločne 
zaspievali začiatkom adventu pred 
Vianocami, v  rámci Katarínskeho 
posedenia pri dychovej hudbe, o kro-
rú sa postarali členovia šurianskej 
Dychovej hudby. K  dobrej nálade 
prispela „Tetka Anička“ v  podaní 
A. Halásovej. Nálada bola dobrá 
a členovia nášho klubu si svoje nohy 
precvičili pri tanečných kreáciách. 

Pečením oblátok, medovníkov 
a trubičiek patrilo k príprave na naj-
väčšie cirkevné sviatky roka, Viano-
ce. K tomu patrí aj príprava vianoč-
ných dekorácií, adventných vencov 
a  výzdoba vianočných stromčeko 
Prispeli k tomu najmä F. Hercegová, 
M. Tamaškovičová, M. Šimková, A. 
Halásová, A. Malíková, G. Raučina 
a  O. Malík. Z  vytvorených dekorá-
cií sme usporiadali výstavku, ktorá 
bola doplnená vianočným pečivom. 

Výstavku sme doplnili aj prácami 
žiakov miestnej Špeciálnej základ-
nej školy a Materskej školy.

Na konici roka to bolo posede-
nie pri kapustnici. Na posedení ne-

chýbal kultúrny program v  podaní 
šurianskych tamburášova členov 
spevokolu šurianskeho Klubu dô-

Členovia Klubu dôchodcov
v Nitrianskom Hrádku bilancovali

Výňatok z vystúpenia predsedu klubu chodcov.
Okrem kultúrno-zábavných ak-

tivítách sme sa zúčasťňovali aj na 
spoločensko-prospešných akciách, 
ako sú - skrášľovanie obce, presnej-
šie vysadbu kvetov v  parčíku okolo 
„Venuše“ a  v  kvetináčoch umiestne-
ných pred kultúrnym zariadením. 
Konkrétne M. Majerčíková, A. Ha-
lásová, M. Šimková, J. Majerčík, G. 
Raučina a O. Malík. Kvetmi na vý-
sadbu prispela rodina Piršelových.

Pred Vianocami sme  s  Ing. A. 
Heclovou, poslankyňou mestského 
zastupiteľstva v Šuranoch a pani G. 
Rackovou zástupkyňou SČK nav-
štívili Detský domov v  Novej Dedi-
ne. Deťom tohto domova sme dali 
deťom vianočné pečivo, sladkosti 
a ozdobili vianočný stromček.

Na záver chcem poďakoveť 
všetkým, ktorí prispeli k bohatej čin-
nosti nášho domu dôchodcov, zvlášť 
J. Vankovej vedúcej oddelenia sociál-
nych vecí za pomoc, ktorú poskytli 
nášmu klubu. Verím v dobrú spolu-
prácu aj v tomto roku tak, aby sme 
dokázali organizovať naše spoločné 
stretnutia k  spokojnosti všetkých 
nás.“   

                          Ott o Malík,
 predseda nitrianskohrádecké-

ho Klubu dôchodcov
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Novozámocká 104, Nitra 949 05  
Tel./fax: 037/6584 831 - 2, 0905 577 222, 0905 598 924

www.stresnekrytiny.sk   stresnekrytiny@stresnekrytiny.sk

ROVA = ŠVÉDSKY LINDAB = SVETOVÁ KVALITA A SLOVENSKÉ CENY !

VYPRACOVANIE  CENOVEJ  PONUKY  ZDARM
A

Napokon sme si porozumeli...
Humoreska

Vedúci oddelenia akciovej spoločnosti Párky-Dárky, spol. s  r.o. mi 
ako obchodnému partnerovi dlho nevedel porozumieť. V jeho očiach 
som vyzeral ako obyčajná radová stránka, ktoré zažil v časoch totality 
ako vedúci nomenklatúrny káder istého podniku, neúrekom. Nech som 
hovoril bývalému súdruhovi Pivarčimu čokoľvek, len krútil očami, pre-
gĺgal sliny a mykal plecami. 

Keď som ho navštívil, presne som sa vyjadril, čo v rámci legislatívy 
od neho potrebujem. Stačilo, aby mi dal príslušný formulár, na ktorom 
by sa naša spoločnosť mohla ofi ciálne uchádzať o  príslušný tender. 
Keby mi žiadosť podal, tým by bola z  jeho strany moja požiadavka 
splnená. On však nie a  nie ma pochopiť. Hľadel na strop, potom na 
palmu v kvetináči, na oblok... Pri vysvetľovaní som si občas pomáhal 
aj rukami a nohami, on však nie a nie mi porozumieť.

-Priateľko, takýchto stránok ako ste vy tu mám denne celé desiatky. 
Ide mi hlava prasknúť. Nehovoriac o tých, ktorí prídu  s požiadavkou 
vybaviť si certifi kát. Takmer sa môžem zblázniť, pochopte,- horekoval 
a so špinavou vreckovkou si utieral čelo.  

-Moja požiadavka je len maličkosť,- snažil som sa ho navodiť, ne-
skôr prosíkal som.

-To môže povedať každý... - a viac nepovedal, akoby začal vážiť slo-
vá. 

Všetky moje gestikulácie, zvyšovanie i znižovanie hlasu až na bru-
mendo, boli však márne. Už - už som chcel rezignovať, ale čosi ma po-

mklo konať. Vo vrecku som mal pripravenú obálku s tým, že…ak by 
bolo treba... 

Tá chvíľka napokon prišla. Pravou rukou som siahol do vrecka môj-
ho saka. Pivarči sa vzápätí akoby zalízol. Vybral som obálku a posu-
nul mu ju šikovne popod nos tak, aby tento tradičný a takmer všade 
u nás udomácnený akt bol čo najmenej nápadný. Proste, aby to vyze-
ralo tak, že vlastne nič takého sa nedeje. 

Pivarčimu vzápätí naskočil nastrojený úsmev. Ihneď sa mu akoby 
vyjasnilo. Pochopil, múdra hlava. V očiach sa mu dodatočne zaiskrilo, 
podobne ako žiara na vianočnej prskavke. 

-Konečne, že ste aj vy mňa pochopili, - zašvitoril ako nežná krásavi-
ca, a dodal: -veď aj ja mám nadriadených...

O podsunutej obálke však nepadlo ani slovko. 
-Pán vedúci, to ste mi ale mohli hneď povedať,- namietal som. A on 

na to:
-Pane, ak chcete, aby sa vaše auto dalo do pohybu, tiež treba najskôr 

natankovať, chápete? 
-Chápem, musí dostať benzín…
- No tak vidíte?! Už sme si porozumeli… Proste, bez pohonných lá-

tok sa vám auto nepohne, - zopakoval, akoby na ospravedlnenie.
-Chcel som mu oponovať, že dolu brehom pôjde každé auto, keď ho 

posotíme. Upustil som však od tohoto úmyslu a bol som rád, že som 
v ten deň čosi užitočné na úrade vybavil.                                 Milan Kupecký
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-Kde si si zlomil ruku? 
- Pri jazde na koni. Kôň zastal a ja som išiel ďalej.

Futbalový rozhodca odpískal faul a hráč sa rozčuľuje: 
-Pán rozhodca, čo ste slepý?!
 - Povedali ste niečo?! - pýta sa prísne rozhodca. -Kriste-
pane! - lamentuje hráč, - on je ešte k tomu aj hluchý!
                                          
-Prečo ten rozhodca píska zápas na prstoch?
-Je zo Škótska.
                                          
Dohovára pani Konopásková manželovi. – Nechápem, 
prečo musíš každú nedeľu rozhodovať zápasy! Tých pár 
faciek môžeš dostať aj doma...

-Oco, oco! – prečo rozhodca nezakročí proti tej kôpke 
hráčov na ihrisku?
-Nemôže, on je naspodku.

-Ako by si dokázal rozohnať dav ľudí, pýtajú sa občana 
neďalekej obce. 
-Ľahko. Sňal by som z hlavy klobúk a začal vyberať na 
náš futbal...

Svätá pokora 

• Zbytoční poslanci sú pri hlasovaní naj-
potrebnejší.                                              J. Liptay

BEZ SVEDOMIA
Chcel si vstúpiť 
do svedomia.
Ostro, riadne.

Nedalo sa - nemal žiadne.

Hlava cirkvi vstupuje do dómu.
Rozžali sa oltárne sviece, monotónny spev mníchov preťal mŕtve ti-

cho, v ktorom dovtedy zuneli iba úpenlivé modlitby . Odriekané prosby 
desivo harmonizujú  s cirkevným nápevom a nad oltárom sa rozprestie-
ra neviditeľná gloriola.

Rozložitá kopula s výjavmi zo života svätých, desiatky obrazov, ktoré 
svojou mlčanlivou dôstojnosťou a  tajomnou povznesenosťou pôsobia 
na spoločenstvo veriacich, dotvára prostredie,  kde sa obyčajný smrteľ-
ník cíti bezvýznamne malý. Pápež prechádza chrámom. Zástup prepadá 
eufórii. Obrad umývania nôh sa môže začať.

Petrov nasledovník sa prežehnáva pred krížom a kľaká si k nohám kar-
dinálov. Biblický dej nadobúda konkrétnu podobu. Jeho Svätosť  umýva, 
dosucha vytiera nohy svojich služobníkov a tento akt končí bozkom.

Procedúra silne pôsobí svojim očistným účinkom. Zúčastnení si s ne-
falšovanou úprimnosťou spytujú svedomie. Ponížení budú povýšení. 
Nikto z nich však ani len netuší, že skôr, ako sa pápež dotkol bosých nôh, 
museli si ich priami účastníci ceremónie dôkladne vyumývať a navoňať.

Taká úprimná je pokora mocných.
J. Heinrich

ÚMERA 
Že sme na dne?

Stačí robiť takým tempom,
akým sa dnes kradne.

M. Hlúsiková

M. Kamenský
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CHÝRNIK
Irodalmi melléklet

március 2011

Kovács megy a rabbihoz, mert megdöglött  a kutyája:
-Adjon az ég, rabbi! A kutyámat szeretném eltemet-

tetni.
-De hiszen mi állatokat nem temetünk. Meg külön-

ben se vagy zsidó, vigyed a katolikus paphoz!
-Vitt em oda is, de nem fogadta el a tízezer forintot…
-Mit is mondtál, hogy hívják a megboldogultat? Róth 

Weiler?

Ledöglik a  trabantos az út szélén. Arra megy egy 
BMW-s, és felajánlja, hogy elhúzza a  legközelebbi 
szervizig. Rá is kötik a  trabantot a  vontatókötélre, 
a  BMW-s  meg rálép a  gázpedálra és gyorsulni kezd. 
A  trabantos persze nagyon fél, így eszeveszett  dudá-
lásba kezd. Elhúznak egy rendőrjárőr mellett , mire az 
beszól a központba:

- Ilyet még nem látt atok, egy Trabant 180-al megy 
egy BMW mögött , és még dudál, hogy előzni akar!

Jancsi vásárolni megy a henteshez, de a bolt ajtajá-
ban beleütközik Juliskába.

- Bo…bocsánat – mondja zavartan – egyébként Jan-
csi vagyok.

- Én meg Juliska. És facér vagyok!
- Nahát! Én meg calonnáér!

Mit veszel?
- Valami szép karórát a férjemnek. Hiszen tudod, 

pont tíz év van között ünk. Holnap lesz ötven éves.
- Hihetetlen. Nem is látszol hatvannak.

Kétségek
Az út, melynek már a végén járok, soha nem volt sima, csak ritkán ér-

tem el egy-egy oázisba, hol a málhát letéve, a gondtalan boldogság vizé-
ben néha megmártóztam. Az anyák örömét, bánatát, gondját, aggódását, 
mint az élet ajándékát, mind megkaptam, hisz erre vágytam. Rá kellett  
jönnöm, hogy életem kapuján betérő gyermekeim, vendégeim csupán, 
de tudom már, hogy e rövid idő adta meg az életem minden értelmét is. 
A boldog gondoskodó idő, gyorsan eliramlik, a bölcső ringása messze 
már. Saját útjaikra indulnak, gyorsan elhagyva az ismert , védett  ösvényt. 
Kétségek gyötörnek, adtam én elég útravalót? Kitart vajon nekik? Elég 
lesz az útjaikra? Ráncos kezünkkel deres hajunkat hátra simítva, elgon-
dolkodunk sokan, vajon minden tett ünk hasznos volt? Intő, segítő, sze-
rető szavaink célhoz értek? Tudásomnak, élett apasztalatomnak a javát 
adtam? A mögött em sorakozó évek vajon bölcs gondolatokat súgtak? 
Csak reménykedek, hibáimat már nem javíthatom, rég elkéstem.

Az élet tele van buktatókkal, ha rosszul lépnek, vajon a javításhoz lesz 
e elég talonjuk félretéve? Az ember gyarló, a mindennapok bábeli hang-
zavarában nem hallja meg az útmutatót, és elfelejti fellapozni az útrava-
lóul kapott  tanácsokat az élet könyvében.

Lelkemben olykor végtelen szomorúság bujkál, tehetetlennek érzem 
magam. Kétségek gyötörnek, és csak remélni tudom, hogy a tanácsaim 
jó felé vezett ek.

Úgy érzem olykor magam, mint a sakkjátékos, aki bizonytalan, előre 
ki nem számított  lépést tett  és a következménye matt . Vajon hány éj-
szakán hánykolódok majd álmatlan, gondolatokba kavarodva, hogy egy 
reggelre megvilágosodjak? Hiú remény, mert bizonyosságot csak a múló 
idő ad.

. Gyerekeink, unokáink felnőtt ek, de nekünk örökre kicsik maradtak. 
Tett eik már az övék, és bizton az ő hasznukra vannak, és bár sokszor 
látjuk előre a következményeket, óvó szavunkat már senki nem hallja. 
Éppúgy, ahogy mi sem hajdan. 

Forrai Márton
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Kerekecske, gombocska, 
hová fut a nyulacska?

Édes az élet? Peches test

Ez a  történet még a  hatvanas 
évek derekán esett  meg velem. Ak-
koriban, mint fi atal lány pincérnő-
ként dolgoztam egy kisváros leg-
öregebb kávéházában, a falunktól 
tíz kilométerre. Régen igen kevés 
vonat járt, a vasútállomás is mesz-
sze volt, buszjárat vidékre még 
nem létezett . Így hát, ha dolgozni 
akartam, kénytelen voltam bicik-
lizni. Nappal ez semmi gondot 
nem okozott , hiszen fi atal voltam, 
az országúton kevés autó járt, ka-
mion meg alig. A környező falvak-
ból az emberek kerékpárral jártak 
dolgozni a  városba. Egyébként 
is nagy divat volt, és divat ma is, 
errefelé a  kerékpár. A  gyárakhoz 
hatalmas biciklitárolókat építet-
tek, mert a  város kertváros lévén 
nagyon nagy területen feküdt, és 
akkoriban egyetlen busz járt ben-
ne, ami végigment a  gyáraktól az 
állomásig, ez is megvolt vagy hat 
kilométer.

Hát én is biciklivel tett em 
azt a  tizenkét kilométert, ami 
a  házunktól a  cukrászdáig tar-
tott , mert ugye ide az emberek 
zöme nem a  kávéért jött , hanem 

a  sütiért és a  fagyiért. A  délutá-
nos műszak délután kett őtől 
este tizenegyig tartott , de mire 
elszámoltunk, lett  abból éjfél is. 
Akkoriban nagy divatt á vált az 
orkánkabát, egy barna műanyag, 
tulajdonképpen esőkabát. Ezt 
hordta boldog boldogtalan, ha 
esősre, szelesre fordult az idő. 
A hűvös éjszakában védett  egy ki-
csit a széltől is a bicajon. A munka 
végeztével felpatt antam a  kerék-
párra és indulás ki az országútra. 
Ha szerencsém volt találkoztam 
valamelyik falumbelivel, aki szin-
tén hazafelé tartott , de ilyen késői 
órán, a gyáriak már rég hazaértek. 
Egy fi atal zenésszel néha találkoz-
tam, de ő  többnyire még később 
tekert hazafelé. A  második falu 
volt a  miénk, a  közben lévő falu 
mellett  csak elhaladt az országút, 
itt  álltak a határőrök és mindenkit 
megállítva leellenőriztek, mert 
a  határövezetben álló falvakba, 
csak engedéllyel lehetett  bejutni. 
Az ilyen határsávi engedélyt min-
dig magunkkal kellett  hordani, 
mert különben a  katonai őrsön 
kötött ünk ki.

Fekete, holdtalan éjszaka volt 
aznap, amint elhagytam a  vá-
rost, úgy éreztem, hogy egy sö-
tét zsákban tekerek. A  szememet 
meresztett em arra a  kis fényre, 
amit a  biciklilámpám adott , épp 
csak annyira volt elegendő, hogy 
le ne menjek az útról. Mint min-
dig, fújt a szembe szél. A biciklim 
halk surrogása mellett  ütemes 
csatt ogást hallott am, és olybá 
tűnt, mintha valaki tekerne mö-
gött em. Reménykedtem, hogy 
a  zenész fi ú, és lassított am, hogy 
utolérjen. A csatt ogás is lassult. Ki 
a fene lehet? Miért nem ér utol, ha 
egyenes a  szándéka? Egyre gyor-
sabban tekertem, ő  is gyorsított . 
Úgy éreztem kiszakad a  mellem 
a zihálástól, olyan gyorsan hajtot-
tam, és alig vártam, hogy a  kato-
nákhoz érjek. Ám a katonák sem 
jött ek ki ellenőrizni mindenkit, 
mert ha felismerték az emberfi át, 
eszük ágában sem volt felállni, 
szerintem néha jókat is aludtak 
az erdősávban. Hát most sem kö-
röztek a lámpájukkal, és tekertem 
tovább, ő is. A falu szélén nem volt 
lámpa, de hiába is lett  volna, mert 

én nem mertem hátranézni. Az-
nap éjjel még határról jövő autó 
forgalom is nagyon gyér volt, alig 
egynéhány autó jött  szembe, kife-
lé haladó még kevesebb. Akkor-
ra már a  rajtam eluralkodó félsz 
szélsebes tempót diktált. Egyre 
gyorsabban, mint az űzött  nyúl, 
repültem hazafelé, és a  csatt ogás 
is egyre gyorsabb lett . Végre már 
látt am a  falu lámpáit pislákol-
ni a  messzeségben, a  hátamról 
a  fejemről patakzott  az izzadság. 
Még száz méter és a fénybe érek, 
tombolta az agyam. És beértem, 
abbahagytam a tekerést, csak gu-
rultam, és rett egve, de azért már 
hátra sandított am. Egy árva lélek 
sem tekert mögött em, de a lassu-
ló csatt ogás még mindig kísért. 
Ekkor fogtam gyanút, hogy a  fé-
lelem űzött  velem rossz tréfát. Jól 
meghajtott  a  gyávaságom. Az or-
kán kabátom alja, ahogy a nyereg-
be ültem ütemesen nekicsapódott  
a kerékpár vázának a szembe szél 
miatt . Az örökké mért sebességi 
rekordjaimat a  kabát segítségével 
alaposan megdöntött em.

Garami Ferenc

"Sokan életük végéig keresik 
a párjukat. Vannak, akik hamar 
rátalálnak, és vannak, akik hiába 
keresik, mert úgy elmennek mel-
lett ük, hogy észre sem veszik. Van, 
aki kicsit sajnáltatja magát, és van, 
akit fele annyira nem érdekli, mint 
másokat, hogy talál-e maga mellé 
valakit. De mi a teendő akkor, ha 
olyasvalakit szeretünk, akit nem 
szabad? Ha az emberi mivoltunk, 
vagy valami annál súlyosabb nem 
engedi? Ez még a viszonzatlan 
szerelemnél is sokkal rosszabb. De 
nem tehetünk ellene semmit. Még 
csak annyit sem, hogy tovább ke-
resünk, mert a remény minden 
porcikánkba beékelődik. És ilyen-
kor egy kicsit talán azokat is iri-
gyeljük, akik nem találnak maguk 
mellé senkit."                                 -int-

Gondoltál már arra, hogy egy 
nap hányféleképpen kínlódsz 
a tagjaiddal?

Kezdjük a  reggellel: nyújtóz-
kodsz, lefutt atod lelki szemeid 
előtt , mi minden vár rád még 
aznap. Tapogatózva botorkálsz 
a  konyhába, és ha bal lábbal kel-
tél fel, az első mondatt al, ami ki-
szalad a  szádon, belegyalogolsz 
szerett eid lelkébe. Esetleg belekö-
nyökölsz. Amire persze jogosan 
húzzák fel az orrukat, és mondják: 
na, kimutatt ad a fogad fehérjét! És 
hiába pirulsz el a körmöd hegyéig, 
vagy akár a hajad tövéig, hiába sül 
le a  bőr a  képedről, a  reggel már 
oda...

Ahogy baktatsz a  munkahe-

lyedre, szemedbe ötlik a  pék ki-
rakatában a  túrós puff ancs, amire 
már régóta fened a  fogad. De az 
előtt ed álló elviszi az utolsót, és 
a  te markodban nem marad más, 
csak egy csinos pofára esés. Mint-
ha gyomorszájon vágtak volna. 
Esetleg tarkón.

A  munkahelyen az első, akibe 
belefutsz, a  főnök kebelbarátja, 
akitől, ha csak meglátod, elfut 
a pulykaméreg, és elsárgul a májad 
az irigységtől, annyival nagyobb 
lábon él nálad. A háta mögött  per-
sze rendszeresen epés megjegy-
zéseket teszel rá, hogy arcátlan 
és gerinctelen és jó vastag a  bőr 
a  képén. De amikor szembe jön, 
képmutatóan kedvesen köszönsz, 
és azt is néma szemforgatással 

nyeled le, hogy csak foghegyről 
köszön vissza neked.

Aztán estefelé, a  vaksötét ut-
casarkon a  hideg is kilel, és feláll 
a  hátadon a  szőr, fejeden a  haj, 
amikor elér a  füledbe egy látha-
tatlan idegen lépteinek nesze. És 
hiába mereszted a szemedet, sem-
mi. De ahogy a füledet hegyezed, 
egyre közelebbinek tűnnek a  lép-
tek, már a sarkadban van. Mintha 
jeges ujjak markolnának a szíved-
be, mintha gonosz kézzel játszana 
valaki az idegeiden, hideg veríték 
csordogál a gerinceden...

De a  végigszenvedett  nap vé-
gén végre elnyúlsz az ágyon, hú-
zod a  lóbőrt, és ahogy az álom 
fi nom kézzel lefogja a  szemedet, 
kihullik az agyadból a  sok aznapi 
fáradalom, és kisimulnak a ráncok 
a homlokodon.

Les rád egy következő reggel.

-poll-
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( folytatás az 2. oldalról)
kódexek készültek. Az egyetemi 
polgárság számára jóval egysze-
rűbb kivitelű és a  késő közép-
korban már gyakran papírra írt 
kéziratos könyvek készültek. 
A  szegényebb diákok egyetemi 
éveik alatt  maguk készített ék el 
kéziratos könyvtárukat.

A  könyvek egyházon kívüli ol-
vasása, az írni–olvasni tudás, az 
ezzel járó kulturáltság nem mindig 
érdemelt ki tiszteletet a  köznép 
körében. Könyves Kálmán király 
olvasott  ember volt, „könyves” 
neve viszont akkoriban nem di-
csérő, hanem inkább gúnyolódó 

jelző volt: ma a „könyvmoly” szót 
használnánk helyett e.

A  könyvnyomtatás feltalálását 
Európában a  legtöbben Johannes 
Gutenberg nevéhez kötik, aki 
a  mozgatható betűnyomás legva-
lószínűbb feltalálója. Gutenberg 
az aranyműves társaival, illetve 
több más mester tőle függetlenül 
már az 1430-as években kísérle-
tezett  egy olyan mechanikus sok-
szorosítási eljárással, amivel szö-
vegeket lehet reprodukálni. Azzal 
a  technikával, amit könyvnyom-
tatásnak nevezhetünk, vélhetőleg 
ő  tudott  először az 1440-es évek 
végén kisebb füzetet, majd három 
év munkájával egy teljes Bibliát ki-
nyomtatni.

Az első könyvek vagy ősnyoma-
tok a középkori kéziratos könyvek 
és a mai könyvek között i átmene-
tet képeztek. Az első nyomdászok 
a  kéziratok írásképét, szerkesztési 
módját igyekeztek másolni, és 
gyakran kézzel illusztrálták, vagy 
festett  iniciálékkal látt ák el mű-
veiket. A  könyvek illusztrálására 
használt fametszet a  rendszeres 
olvasásban még gyakorlatlan új 
vásárlói kör számára könnyített e 
a szöveg megértését.

koml

MÁRCIUS, A KÖNYV
HÓNAPJA... Normális a nem normális

Erre döbbentem rá, és inditott  
el egy gondoltmenetet, miközben 
sétálgatok, és észreveszem, hogy 
az előtt em meg utánam járkáló 
emberek, egymagukban beszél-
getnek, ki gesztikulálva, ki csak 
zsebredugott  kézzel. Természe-
tesen nem az elmegyógyintézet 
udvarán sétáltam, mert itt  ez fé-
lig- meddig normális lett  volna, 
hanem a  nyilt utcán szabad em-
berek között , akik számomra tel-
jesen elfogadhatatlan új módinak 
hódólnak, gyalogosként használva 
a sofőrmobilt. 

Hát szerintem egy kicsit fur-
csán fest, meg ijesztő is egy kicsit, 
ha arra gondolok, hogy ez nem-
sokára normalizálódik, miként 
fog kinézni egy nagyváros utcája, 
amelyiken mindenki hangoskod-
va intézi, családi meg egyéb ügyes 
bajos dolgait, anélkül, hogy látnuk 
telefont használ, vagy már csak 
magánszorgalomból intézkedik. 
Elképzelem például Ádám bácsi 
megrökönyödését, ha visszatér-
ne közénk, és meglátná mekkora 
a konkurencia, vagy halálra rémül-
ne, mert azt gondolná, hogy be-
zárták valahova, pedig ő  csendes 
bolond volt, csak szerett e hango-
san, egymagában intézni a  világ 
ügyeit.

Ilyen apróbb meg nagyobb nem 
normális dolgok mérgezik meg 
életünket, amiket valósággal rá-
erőltetnek mindenkire, bebeszél-
ve az embereknek, hogy teljesen 
normális, mert ez meg az a neves 
ember is azt csinálja. Mikor aztán 
kiderül, hogy az illető azért vi-
selkedett  úgy, mert épp feldobta 
magát egy kis droggal, vagy ép-
penséggel elment az esze, ezt már 
nem reklámozzák, igy az embe-
rek emlékezetében csak az előző 
érvek maradnak, és próbálnak 
utánaigazodni, mert divatos, hiába 
látják, hogy nem helyes.

A  legjobban bosszantó abnor-
mális dolgok, és egyben a  legve-
szélyesebbek is, amit állandóan 
próbálnak normálisnak beállitani, 
a  gyerekneveléssel kapcsolatosak. 
Hiába napjainkban már kezdenek 
rájönni, hogy a  gyereknevelés 
egy-két nyakleves hiányában nem 
teljes, mert olyan nemzedék nő fel 
akivel nem lehet szót érteni, még 
mindig erőltetik azt a lehetőséget, 
hogy a gyerek feljelenthesse a szü-
lőt, ha az utolsó elkeseredésében 

odaszalajt egy pofont. Érdemes 
utánanézni, hogy akik ilyen törvé-
nyeket erőltetnek, annyira értenek 
a  gyerekneveléshez, akár jóma-
gam az oroszlán szeliditéséhez, 
de hiába, mert a hirnév miatt , ne-
kik bármit el kell hinni. Arra pél-
dául nem gondol senki, hogy az 
a gyerek nem tudja mit jelent, ha 
a  szülő emiatt  pénzbirságot kap, 
és másnap nincs miből ennivalót 
venni, és ezt már nincs kinek je-
lentgetni. 

Szerintem alaposan bele kellene 
olvasson a Bibliába, mielőtt  olyan 
törvényekért vállalja a felelősséget 
valaki, amelyikek komoly gondot 
okozhatnak a  jövőben. Ha elgon-
dolom, egy- két ilyen jelentgetés 
után, a  szülő fogja a  gyereket, és 
elküldi a  törvényhozóhoz, hogy 
tessék nevelje tovább, ha már job-
ban érti. Szeretném látni mihez 
kezdene a  sok bársonylelkű, ha 
ez bekövetkezne. Vannak olyan 
szabályok, amiket nem szabad 
megváltoztatni, mert veszélyesek 
és beláthatatlanok a  következmé-
nyei.

Vigyázni kell a  család normális 
életvitelére, csak úgy fejlődhet-
nek egészséges társadalmak. Nem 
normális egy kisgyerek fejét olyan 
jogokkal tömni, amelyikek csakis 
neki ártanak, mert nem alakul ki 
a  helyes értékrendszere. Habár 
lehet az is a szándék, igy könnyeb-
ben irányitható más által, ha már 
nem a  saját szülejére hallgat, aki 
alárendeltje lett  saját gyerekének. 
Sajnos a szülők nagy része nem el-
lenzi az új elveket, el sem gondol-
kozik rajtuk, csak rohan az árral, 
és ennek máris látszanak a követ-
kezményei. Mikor aztán már nem 
tud mit kezdeni a  nebulójával, 
akkor siránkozik jobbra- balra, 
hogy ő  aztán mindent megadott , 
és mégis lám hova jutott . 

Igy próbálnak normalizálni 
olyan dolgokat, amelyek sosem 
voltak, és sosem lesznek azok. Igy, 
a  napjainkban a  gyerekek előtt  
is annyit reklámozott  homokos 
házasságkötés, ami nem normá-
lis, sosem volt, és nem is lesz az. 
Igen ám, de egy fi atalkorú szá-
mára lehet az, ha sikerül annyira 
leszűkiteni a látókörét, hogy ilyen 
frigyből gyereket lásson. Veszélyes 
játék, mert ha igy haladunk, nem-
sokára a  pedofi lok és zoofi lok is 
ugyanilyen jogokat fognak köve-

telni, pár év múlva teljesen normá-
lis lesz, ha a  szomszéd kecskéjét 
visszük oltár elé. 

Igazán semmi bajom, a  rendes, 
de ferde hajlamú emberekkel, 
mindenkit úgy kell efogadni, ami-
lyennek Isten teremtett e, de nem 
lenne szabad annyira természetes-
nek állitani be azt, ami ellentmond 
a  természet rendjének. Nem kel-
lene nyilvánosan gyerekek előtt  
úgy állitani be a dolgokat, mintha 
teljesen normális életmód lenne 
az, amit megengedhet magának 
egy különc hiresség. Ha sokan 
utánozni kezdik, felborulhat a  vi-
lágrend, és utána már nehéz lesz 
visszaállitani. Vigyázat, a  normá-
lisan született  gyereké kell legyen 
a jövő, nem pedig a klóné!

Ki kellene szűrni ezért a  divat-
ból olyan dolgokat, amik rendel-
lenesek, hisz általában egy ember 
vagy kissebb embercsoport indit 
el egy hullámot, és az nem biz-
tos, hogy mindig jó. Mint például 
az új divat, miszerint a  szülő arra 
biztassa gyerekét, hogy hagyja el 
ősei földjét, mert itt  nem tud érvé-
nyesülni, és váljék idegenben föl-
dönfutóvá. Kérdem én, vajon mi 
értelme volt annyit harcolni érte 
évszázadokon keresztűl, ha most 
csak egyszerűen feladjuk, minden 
harc nélkül, vagy eladjuk azoknak 
aprópénzért, aki ellen annyi időn 
keresztűl védték őseink, és igy le-
szünk itt hon szolgák. 

Ajánlom ezért, hogy jól gondol-
ja meg mindenki, mit fogad el nor-
málisnak és mit nem, mert saját és 
utódai jövőjét veszélyezteti.

Fazekas istvan

„Ha rom-
ba dőlnek leg-
szebb álmaid, 
reményeid el 
ne hagyjanak, 
mert sokszor 
a  romok fölött  
a legszebb virá-
gok nyílnak.”

Johann Wolfgang von Goethe
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A  narancslé tartalmaz egy heszperidin nevű antioxidánst, amely ja-
vítja a vérerek hatékonyságát, így csökkenti a szívbetegség kockázatát. 
A  narancslé a  vesekő megelőzésére is jó. Amerikai kutatók megállapí-
tott ák, hogy azoknak a férfi aknak, akik napi fél liter narancslét fogyasz-
tott ak, alacsonyabb volt a vérnyomásuk, mint azoknak, akik antioxidáns 
étrendkiegészítőt szedtek.

7. Ananászlé: ízületi gyulladás

A  bromelain enzim megtalálható az ananász húsában és levében 
is.   Segíti a  szervezet emészthető fehérjéit és támogatja az emésztést, 
ám más előnyökkel is rendelkezik. Éhgyomorra beszedve a bromelain 
olyan gyulladáscsökkentő szerként is funkcionál, amely bizonyított an 
csökkenti az ízületi gyulladás okozta fájdalmat és duzzanatot. Jó még 
a köhögés és megfázás tüneteinek enyhítésében, hígítja a vért is, bár az 
orvostudomány még nem tudja, miért.

8. Acaibogyólé: Rákmegelőzés

Az acaibogyóléről, ami egy Dél-Amerikában őshonos bogyóból ké-
szül, bebizonyosodott , hogy magasabb az antioxidáns tartalma, mint 
ami az áfonyában, málnában, szederben és eperben található. Segíti 
megakadályozni a  rákos sejtek kifejlődését és burjánzását, de segíti 
a súlycsökkenést is, mert stabilizálja a vércukorszintet, elkerülve a hir-
telen támadó farkaséhséget.

9. Lilaszőlőlé: Memóriavesztés

A napi egy pohár lilaszőlőlé jelentősen erősíti a betegek memóriáját. 
Szakértők szerint a szőlőben agyi teljesítményfokozó antioxidánsok ta-
lálhatók. Csökkenti a koleszterint, és legalább olyan hatékony a vérrög-
képződés megakadályozásában, mint az aszpirin. Több betegségmegelő-
ző antioxidánst tartalmaz, mint a vörösbor és az almalé.

10. Kókuszvíz: Kimerültség

Madonna és Gwyneth Paltrow is azok közé tartoznak, akik kókusz-
vizet isznak (nem összekeverendő a  kókusztejjel, ahhoz a  húsra is 
szükség van), így gyorsítva az edzés utáni regenerálódási időszakot. 
Rajongói csak "a  természet sportitalának" nevezik, mert minden olyat 
tartalmaz, amire csak szükségünk lehet - pótolja a rendszeres folyadék-
vesztést, szénhidrátokat az energiáért és elektrolitot (szerves sókat), 
ami kimosódik a  verejtékkel. Csökkenti az éhségérzetet, stabilizálja 
a vércukorszintet, csökkenti a koleszterinszintet és a vérnyomást, magas 
antioxidánstartalmának köszönhetően.

11. Sárgarépalé: Vastagbélrák megelőzésére

A Newcastle Egyetem kutatói egy olyan vegyületet mutatt ak ki a sár-

garépában, ami segít a rák elleni küzdelemben. Azok a kísérleti patká-
nyok, akiket a  falcarinol nevű összetevővel vagy hagyományos ételük 
mellett  nyers sárgarépával tápláltak, egyharmaddal kevesebb eséllyel 
számíthatt ak a vastagbélrák kialakulásának kockázatára, mint azok a pat-
kányok, akiknek nem adták ezt a vegyületet.

12. Paradicsomlé: Leégésre

A  likopin, az az anyag, amitől a  paradicsom piros lesz, antioxidáns 
hatású. Az már tudományosan is bizonyított  tény, hogy megvédi a bőrt 
a  leégéstől, talán mert semlegesíti a káros UV-sugárzást. A vizsgálatok 
szerint azok az emberek, akik több paradicsomot ett ek, 33 százalékkal 
több védelmet élveztek a  leégéssel szemben. Rendszeres fogyasztása 
csökkenti a prosztatarák kockázatát.

 internet

A nõ 
Weöres Sándor 

A nõ: tetõtõl talpig élet.
A férfi : nagyképû kísértet.

A nõé: mind, mely élõ és halott ,
úgy, amint két-kézzel megfogadhatod;

a férfi é; minderrõl egy csomó
kétes bölcsesség , nagy könyv, zagyva szó.
A férfi  - akár bölcs, vagy csizmavarga -

a világot dolgokká széthabarja
s míg zúg körött e az egy-örök áram,

cimkék között  jár, mint egy patikában.
Hiában száll be földet és eget,
mindég semmiségen át üget,

mert hol egység van, részeket teremt,
és névvel illeti a végtelent.

Lehet kis-ember, lehet nagy-vezér,
alkot s rombol, de igazán nem él

s csak akkor él - vagy tán csak élni látszik -
ha nõk szemébõl rá élet sugárzik.

A nõ: mindennel pajtás, elven
csak az aprózó észnek idegen.
A tétlen vizsgálótól összefagy;

mozogj és mozgasd s már királya vagy:
õ lágy sóvárgás, helyzeti erõ,

oly férfi t vár, kitõl mozgásba jõ.
Alakja, bõre hívást énekel,
minden hajlása életet lehel,

mint menny a záport, bõven osztogatva;
de hogyha bárki kétkedõen fogadja,
tovább-libeg s a legény vérig-sértve

letott yan cimkéinek bûvkörébe.
Valóság, eszme, álom és mese

ugy fér hozzá, ha az õ köntöse;
mindent, mit párja bölcsességbe ránt,

õ úgy visel, mint cinkos pongyolát.
A világot, mely észnek idegenség ,

bármeddig hántod: mind õnéki fátyla;
és végsõ, királynõi díszruhája

a meztelenség.
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Gyümölcslé, ami meg 
is gyógyít!
Amerikai kutatók felfedték, hogy a  *cékla leve* segíthet a  demencia 
sakkban tartásában, mivel nitrátot tartalmaz, amely megnyitja a vér-
edényeket, és *fokozza az agy vérellátását* is. De milyen más betegsé-
gek kezelésében tud a többi népszerű gyümölcslé segíteni?

Lentebb egy 12-es toplista, de nem árt vigyázni: míg néhány pohárka   
áldásos hatással bír, addig a nagy mennyiségű fogyasztás ronthatja a fo-
gaidat, és derekad térfogatát is növelheti.

1. Gránátalmalé: Prosztatarák megelőzésére

A  gránátalma egy speciális vegyianyag-koktélt tartalmaz, ami csök-
kenti a  sejtkárosodást, és megöli a  potenciálisan rákos sejteket. Segít 
még a szívbetegségekkel folytatott  harcban is: csökkenti a koleszterin-
szintet és a  zsíros lerakódásokat az érfalakon. Az antioxidánsok olyan 
vegyületek, amelyek segítenek, hogy elpusztítsák a  szabadgyököket, 
azokat a káros molekulákat, amelyek a szervezetünkben termelődnek, 
és amelyek számos, köztük rákos betegségek forrásai is. Ha módodban 
áll, frissen fogyaszd, de ha ez mégsem lenne lehetséges, pasztőrözött et 
válassz a koncentrátumok helyett , mert azokat cukorral dúsíthatják.

2. Grapefr uitlé: Fogyni segít

Hatékonyabb anyagcserét eredményez, így gyorsabban bontja le a 
szervezetben felhalmozódó cukrokat - hasznos segítség egy fogyókú-
ra   alkalmával. Egy amerikai tanulmányban a grapefruit előnyeit vizs-
gálva 100 elhízott  embert három csoportra osztott ak: az egyik csoport 
minden étkezés előtt  kapott  egy fél grapefruitot, a  másik egy pohár 
grapefruitlevet, míg a fennmaradó egyharmad semmit. 12 hét elteltével 
a legkevesebb súlycsökkenést a grapefruitot nem fogyasztók csoportjá-
ban mérték. A grapefruitlé segít még a szervezet Q10-koenzim felszívó-
dásában, ez a sejtek számára nélkülözhetetlen energiavegyület. Növeli 
bizonyos gyógyszerek rákellenes hatását is.

3. Áfonyalé: Húgyúti fertőzésekre

Az áfonyalé megelőzi a az E-coli baktérium kialakulását, ami a leggya-
koribb oka a  húgyúti fertőzéseknek. A  kutatók bebizonyított ák, hogy 

egy nyolc órán belül elfogyasztott  pohár áfonyalé védi a baktériumokat 
att ól, hogy húgyúti fertőzéssé alakuljanak. Azonban a közhiedelem-
mel ellentétben az áfonyalé nem kezeli a  hólyaghurutot, ha a  fertőzés 
már bekövetkezett  - sőt, mert savas bázisú, valójában súlyosbíthatja 
a kellemetlenségeket. Emellett  növeli a szervezet HDL-koleszterin- és 
antioxidánsszintjét, antibakteriális hatása miatt  csökkenti az ínybetegsé-
gek és a gyomorfekély kockázatát.

4. Almalé: Alzheimer-kór megelőzésére

Az almalé karbantartja az agy acetilkolin szintjét, ami elengedhetetlen 
a memória és az agy egészségének fenntartásában. Bár a kutatást egere-
ken végezték, a kutatók javaslata szerint napi két pohár - fél liter - almalé 
fogyasztása felnőtt eknél is hasonló előnyökkel járhat. Magas rostt artal-
mának köszönhetően az emésztést és az egészséges bélfunkciókat is se-
gíti, csökkentheti a koleszterinszintet is.

5. Meggylé: Görcs és köszvény

A Northumbria Egyetem tanulmánya kimutatt a, hogy azok a  futók, 
akik öt nappal a London Marathon előtt  naponta kétszer itt ak különö-
sen gazdag antioxidáns tartalmú meggylevet, sokkal gyorsabbnak bizo-
nyultak, és kevésbé tapasztaltak izomfájdalmat, mint más társaik. Ezen 
kívül a  meggylé megkönnyítheti a  köszvény okozta kínos fájdalmakat 
is, mert segíti a szervezet húgysavürülését, melynek magas szintje felel 

a fájdalmas ízületi betegségért. Napi egy pohár meggylé több tápanyag-
gal látja el a szervezetet, mint 23 adag gyümölcs és zöldség fogyasztása. 
Két és fél dl meggylé több antioxidánst tartalmaz, mint öt adag borsó, 
paradicsom, görögdinnye, sárgarépa és banán.

6. Narancslé: Szívbetegség
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délre 3 órányira. Az elsõ számlál 
354 kath., a  második 1158 zsi-
dó lak. Van kath. paroch. temp-
lom. Határok elsõ osztálybeli, 
bõvelkedik sikeres buzával, árpá-
val, kölessel, kukoriczával, sat.; 
rétjei kétszer kaszálhatók, s  nagy 
kiterjedésüek; szarvasmarhát so-
kat tartanak. F. u. az esztergomi 
érsek. " 

1910-ben 1952, túlnyomórészt 
magyar lakosa volt. A trianoni bé-
keszerződésig Nyitra vármegye 
Érsekújvári járásához tartozott . 
1944. március 27-én a harcok kö-
vetkeztében a  Nyitra hídjai meg-
semmisültek. 1948-ban a  község 
a Milanovce nevet kapta. Terme-
lőszövetkezete 1949-ben alakult. 
1989-ben visszakapta korábbi 
szlovák nevét.

Nevezetességei.
• A  Szent Kereszt Fel-

magasztalása tiszteletére szentelt 
római katolikus temploma 1332 

és 1371 között  épült. 1734-ben 
bővített ék. Orgonája 1912-ben 
készült, 2004-ben restaurálták. 

• A  Szentháromság ká-
polnát 1793-ban későbarokk stí-
lusban épített ék. 2006-ban meg-
újított ák. 

internet

vissza. 1690-ben 5 évvel a  török 
kiűzése után 320 lakosa volt. 
1720-ban 25 adózó háztartása 
volt. 1787-ben 174 ház állt a köz-
ségben. Lakói mezőgazdasággal, 
szőlőtermesztéssel, állatartással 
foglalkoztak. Legrégebbi fennma-
radt réz pecsétnyomója 1671-ből 

származik.
Vályi And-

rás szerint "Kis 
Kér, vagy Apáti 
Kér, Nagy Kér. 
Két magyar falu 
Nyitra Várm. 
földes Ura az 
Esztergomi Ér-
sekség, lakosai 
leg inkább ka-
tolikusok, fek-

szik Komjáti, 
és Czétény között , 

Nyitra folyó vize mellett . 
Kis Kér, Nagy Kérnek fi liája, a’ fa-
luk együtt  fekszenek; de határjaik 
külömbözõk, ’s Kis Kért tsupán az 

Érsek’ Nemesei lakják, határbéli 
földgyeik jó termékenységûek, 
legelõjõk, rétt yeik jók, de fájok 
nints, szõlõ hegyek is soványas."

Fényes Elek szerint "Kis- és 
Nagy-Kér, Nyitra m. két egymás 
mellett  lévõ magyar helység, 
a  Nyitra bal partján, Nyitrától 

Nyitranagykér
Nyitranagykér (szlovákul Veľký 

Kýr, köznyelvben csak Nagykér) 
község Szlovákiában, a  Nyitrai 
kerületben, az Érsekújvári járás-
ban. 2001-ben 3190 lakosából 
2051 magyar és 1125 szlovák 
volt. Nyitrától 15 km-re délkelet-
re a Kis-Nyitra partján fekszik.

Története.
A  régészeti leletek szerint te-

rületén már a  kőkorszakban 
laktak emberek. Az újkőkorban 
a vonaldíszes kerámia és a zselízi 
csoport népe élt ezen a területen. 
Késő vaskori (latén) leletek is elő-
kerültek, a  római korban pedig 
germán település állt itt . A község 
területén feltárt 4. századi római 
épületmaradványokat egyes ré-
gészek római őrállomásként, az 

újabb kutatások alapján mások vi-
szont kvád előkelőség rezidenci-
ájaként azonosítják. Az épületek-

hez a XIV. légió és más egységek 
égetett  tégláit használták fel. A 9. 
században nagymorva település, 
majd a honfoglalást követően ve-
gyes magyar-szláv falu állt itt .

Már a  11. században állt Szent 
Kelemen tiszteletére szentelt 
temploma, mely a  tatárjárás ide-

jén pusztulhatott  el. A  telepü-
lést 1113-ban Könyves Kálmán 
király oklevelében Keer néven 
említik először. 
1156-ban Ker, 
1222-ben Ker, 
1269-ben Keer 
alakban említik 
az oklevelek. 
Neve a  magyar 
Kér törzsnév-
ből származik, 
amelynek szál-
lásterülete le-
hetett . Első bir-
tokosa a  zobori 
bencés apátság volt. 
A  települést és temp-
lomát a  tatárjárás elpusztított a, 
de 1332-ben már állt az új temp-
lom. 1349-től a  falu az esztergo-

mi érsekség birtoka, mely a  16. 
századig nemesi családoknak 
adta bérbe. A  17. század elejétől 

gyors fejlődésen ment keresztül, 
kiváltságokat és vásártartási jogot 
kapott . 1663 és 1685 között  török 
uralom alatt  állt. Lakói közül so-
kan elmenekültek, mások elestek. 
A  török kiűzése után megkezdő-
dött  újratelepítése, azonban ko-
rábbi kiváltságait már nem kapta 
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2 HÍRNÖK

A  könyv az ember számára 
kincs lehet, egy igazi, bensőséges 
barát, HA megtaláltuk a nekünk 
valót!!! Egyre szembetűnőbb, 
hogy évről évre kevesebben olvas-
nak, kevesebben járnak könyv-
tárba. Ha valamit tudni szeret-
nénk, már inkább az internet 
segítségével keressük meg, hiszen 
gyorsabb és sokkal több informá-
cióhoz tudunk egy helyről hoz-
zájutni. Mégis egy könyvet kézbe 
fogni, átlapozni, sokkal személye-
sebb és bensőségesebb, mint a mo-
nitorról elolvasni valamit. 

Könyv az ókortól a  mai napig 
a  legfontosabb és legelterjedtebb 
információhordozó. Megjelenési 
formája változatos, leginkább ösz-
szefűzött  vagy -kötött  papírlapok-

ból áll. A  papírlapokra írt, rajzolt 
vagy (leggyakrabban) nyomtatott  
jelek hordozzák az információt.

A  hagyományos, papíralapú 
könyvben leírt információkat az 

olvasás művelet segítségével is-
merjük meg. A  könyv számozott  
lapjain található szöveg olvasása 
a  könyv elejétől a  végéig, soron-

ként, balról jobbra és fentről lefelé 
történik. Hagyományosan ugyan-
is feltételezzük, hogy ez a sorrend 
szolgálja a  könyv szerzője szán-
dékának megértését. A  könyvben 
található részek megkeresésében 
a tartalomjegyzék és a tárgymuta-
tó vagy névmutató segít. A nyom-
tatott  könyv sem tartalmilag, sem 
formailag nem változik a követke-
ző kiadás időpontjáig, önálló meg-
jelenése van és manapság nem 
kézzel másolják, hanem nyomtat-
ják.

A könyv fejlődése
Az ókori sumer, egyiptomi, gö-

rög vagy éppen latin könyveket 
ma inkább agyagtábláknak, illetve 
tekercseknek mondanánk (a  mai 
elnevezés a  fentebb leírt formájú 

könyvekre érvényes), a latin liber, 
illetve görög byblion/byblos sza-
vakat azonban összefüggő szöve-
gük és mai könyv alakú reprezen-
tációjuk miatt  mégis könyvnek 
mondjuk

A  könyv közvetlen elődjének 
a  legtöbbször pergamenre kézzel 
írt, összefüggő szöveget alkotó 
kéziratos könyvet tekinthetjük. 
A középkori Európa egyre fejlődő 
tudományos élete jelentős számú 
szöveg másolását tett e szükséges-
sé.

Az ókortól a  kora középkorig 
a  leggyakoribb kéziratos könyv 
a  kódex volt, amely küllemében 
a  mai könyvre emlékeztetett , mi-
vel az elhasználódástól védő borí-
tója, gerince volt, és lapjait össze-
fűzték.

A kéziratos könyv a mai könyv-
től eltérő olvasótábor igényeit elé-
gített e ki, és készítésének technikai 

lehetőségei miatt  jelentősen eltért 
att ól. A kéziratos könyvet elsősor-
ban a  papság, a  királyi közigazga-
tás, a feudális főurak és az egyete-
mek polgárai használták. Elvileg 
minden kéziratos könyv egyedi 
darab volt, ezért a  ma szokásos 
könyvazonosítási módszerek nem 
voltak használhatók: a  lapokat 
nem számozták, a  szövegeket fe-
jezetekre és bekezdésekre tagol-
ták, és ezeket látt ák el számokkal. 
A  könyvnek nem volt címlapja, 
kolofonja, a  másoló nevét nem 

rögzített ék. Néhány jelentős mű-
vet a  középkorban rendszeresen 
használtak és másoltak, ezek idé-
zésmódja a  kéziratos könyvekből 
maradt ránk (például Biblia, illet-
ve a Corpus Iuris Civilis könyvei).

A  kéziratos könyvek egy része 
luxuskivitelben készült, gazdag 
illusztrációval, kiváló minőségű 
pergamenre festve. A könyv kallig-
ráfi ája, kézírásának képe művészi 
kivitelű volt. Ilyen kivitelben fő-
leg vallási művek, illetve törvény-
könyvek,   ( folytatás a 6. oldalon)   

A rózsafüzér jót 
tesz a szívnek

MÁRCIUS, A KÖNYV HÓNAPJA

A  rózsafüzér imádkozása köz-
ben minden katolikus hívő érzi, 
hogy megkönnyebbül a  lelke, 
most azonban tudományosan 
megállapított ák, hogy a  rózsafü-
zér jót tesz a szívnek. Azt eddig is 
tudták, hogy a  jóga gyakorlatok 
a szervezetben nyugalmat idéznek 
elő, de hogy a  rózsafüzér imád-

kozása szabályozza a  lélegzést és 
a szívverést, azt csak most bizonyí-
tott ák be tudományosan. Az erre 
vonatkozó közlés nem kisebb for-
rásból, mint a  tekintélyes British 
Medical Journalból származik.

 A  milánói Corriere della Sera 
napilap egész oldalas cikkben 
számol be a  felfedezésről. A  ku-
tatás Luciano Bernardi profesz-
szor kezdeményezésére, a  páviai 
egyetemen indult meg, az oxfordi 
Radcliff e és a fi renzei Santa Mária 
Nuova kórházak, valamint a  len-

gyelországi gdanski egyetem köz-
reműködésével, egészséges szer-
vezetű önkéntesek segítségével. 
A kutatók fi gyelmét az a felfedezés 
keltett e fel, hogy a  rózsafüzér el-
imádkozása során a  percenkénti 
önkéntelen 14 lélegzetvétel 6-ra 
csökken.

 Gyakorlatilag a  rózsafüzér 
imádsággal a  lélegzés szinkron-
ba kerül a  szívdobogással és 
a  vérkeringéssel - jelentett e ki 
Simoné Cencett i doktor, a  fi ren-
zei Santa Mária Nuova kórház 
belgyógyásza, a  kutatómunkáról 
írt beszámolóban. A  kísérletben 
részt vett  önkéntesek lelassult 
szívverését elektrokardiogram 
jelezte, vérnyomásukat pedig sza-
bályos időközökben mérték. Az 
orvostudományban eddig nem 
remélt eredményeket érhetnek 
el a  rózsafüzér imádkozásával, el-
sősorban olyan szívbetegeknél, 
akik szívverését csak gyógyszerek 
alkalmazásával tudták szabályoz-
ni - mondott a a  milánói Seregno 
kórház kardiológus főorvosa.

 A  kutatásról beszámoló 
Corriere della Sera cikke végül 
megemlíti, hogy a  rózsafüzér 
imádságának alapformáját a  ke-
resztes lovagok terjesztett ék el Eu-
rópában, akik az araboktól vett ék 
át azt, azok pedig még korábban 
a  tibeti buddhista szerzetesektől 
és a hindu jógiktól tanulták.

Finta judit 
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AZ ÉRSEKÚJVÁRI JÁRÁS LAKÓINAK ÚJSÁGJA

                           

TERJESZTVE A ZSITVAKÖZ, NYITRAVIDÉK ÉS A DUNATÁJI RÉGIÓKBAN

VÁSÁROLJA TERMÉKEINKET !

Lapunkat támogatja a Szlovák kulturális minisztérium a „nemzeti kissebség kultúrája –  programjával.2011“

Nemzetközi nőnap 
- március 8.

HÍRNÖKHÍRNÖK

Ez az a  nap, amelyet a  nők 
elég komoly harcok és áldoza-
tok árán vívtak ki magunknak. 
A  régi korokban a  nők nem vol-
tak egyenrangúak a  férfi akkal, de 
szerencsére mindig akadtak for-
radalmi beállított ságú lányok és 

asszonyok, akik foggal-körömmel 
rakaszkodtak ahhoz, hogy a  fér-
fi társadalom elismerését, megbe-
csülését kivívják a nők számára. Ez 
a  harc nem volt egyszerű, de ma 
már ott  tartunk, hogy ezt a napot 
nem csak a női szervezetek tartják 
számon szerte a világon. Az ENSZ 
is megemlékezik erről a napról és 
sok-sok ország nemzeti ünnep-
ként jelöli meg. Az alábbiakban 
egy Weöres Sándor vers olvasása 
után megismerhetjük a  Nemzet-
közi nőnap rövid kronológiáját.

A Nemzetközi nőnap az egysze-
rű, de mégis történelmet alakító 
nők története. A  nők évszázadok 
óta tartó küzdelmében gyökere-
zik, melynek célja, hogy a  nők 
a férfi akkal egyenlő feltételek mel-

lett  vállalhassanak részt a társada-
lomból. Már az ókori Görögor-
szágban elkezdődött  a  küzdelem 
azért, hogy a nők nagyobb fi gyel-
met vívjanak ki a  társadalomban, 
amelyet a  férfi ak irányított ak. 
Lüzisztrata ókori görög hölgy 

a  nemi élet megtagadását kezde-
ményezte a  férfi akkal szemben, 
hogy a háborúnak véget vethesse-
nek. A  francia forradalom idején 
a  nők a  "szabadság, egyenlőség, 
testvériség" kiáltásával vonultak 
Versailles elé, hogy a nők választó-
jogát követeljék. 

A  Nemzetközi nőnap hagyo-
mánya 1857. március 8-án indult 
útjára amerikai nők demonstráci-
óival, akik a rossz munkakörülmé-
nyek, és az alacsony fi zetések ellen 
tiltakoztak. A  Nemzetközi nőnap 
gondolata először a  századfordu-
lón merült fel. 1866-ban fogadta 
el a Nemzetközi munkásszövetség 
a nők hivatásszerű munkavégzésé-
ről szóló határozatot. 

1909. február 28-án az Amerikai 

Szocialista Párt határozata szerint 
szerte az Egyesült Államokban 
megtartott ák az első Nemzetközi 
nőnapot. 1913-ig február utolsó 
vasárnapján ünnepelték a nőket. 

1910-ben a  Szocialista Inter-
nacionálé résztvevői alapított ák 
meg a nőnapot, mint nemzetközi 
ünnepet, tiszteletadásként a  nők 
jogaiért küzdő mozgalom előtt , 
és segítségként az egyetemes női 
választójog kivívásához. A  meg-
emlékezés dátumaként pontos 
időpontot nem jelöltek ki. E dön-
tés alapján a  következő évben, 
1911. március 19-én első alka-
lommal ünnepelték a Nemzetközi 
nőnapot Ausztriában, Dániában, 
Németországban és Svájcban. 
A  gyűléseken résztvevő férfi ak és 
nők a  szavazati jog és a  tisztség-
vállalás joga mellett  a  munkavál-
lalás, szakmai továbbképzés jogát 
is követelték, valamint azt, hogy 
szűnjön meg a  munkahelyi meg-
különböztetés. 

1914-ben miután két millió 
orosz katona esett  el a fronton, az 
orosz nők február utolsó vasár-
napját válaszott ák, hogy kenyérért 
és békéért tüntessenek. Négy nap-
pal később a cár lemondásra kény-
szerült, és az ideiglenes kormány 
megadta a  nőknek a  szavazati 
jogot. Ez a  történelmi vasárnap 
az Oroszorszában akkor használt 
Juliánusz naptár szerint február 
23-ára esett , ami az általánosan 
használt Gergely-naptár szerint 
március 8-ának felel meg. 

Magyarországon 1914-ben ün-
nepelték meg először a  Nemzet-
közi nőnapot.

Lukács István

Vallomás
Élek, mint szigeten.

Mindennap térdre kell
hullanom. Kivüled
semmi sem érdekel.

Kihülhet már a nap,
lehullhat már a hold,

e zengő túlvilág
magába szív, felold.

Édes illatai,
különös fényei

vannak. És szigorú
boldog törvényei.

Mit máshol ketyegő
kis óra méreget,

itt  melled dobaja
méri az éveket

s ha szólasz, mindegyik
puhán, révedezőn

ejtett  igéd ezüst
virág lesz kék mezőn

és sóhajod a szél,
mely fürtjeimbe kap

és arcod itt  a hold
és arcod itt  a nap.

Dsida Jenő

8. évfojam 3. szám 2011 március ára 0,50 €
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