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V areáli základnej školy sa sú-
časne konali hry a súťaže detí. Po-
pri tom slovenský rekordér Vlado 
Pavlík kreslil deťom obrázky na 
požiadanie a Stanislav Remeselník 
portréty. Upútalo aj zaujímavé vy-
stúpenie tzv. Pouličnej animácie 
klauna Adyho, alias Adriana Hro-
mádku. Nechýbalo ani vyhodnote-
nie súťaže vo varení guláša a záro-
veň aj detských hier.

Na doskách, ktoré znamenajú 
svet sa predstavili účastníkom 
podujatia - folklórna skupina FS 
Radosť z Veľkých Loviec a domáca 

Radavanka a spevácky zbor detí. 
Nemenej zaujímavé bolo aj vy-
hodnotenie rezbárskeho sympózia, 
ktoré prezentoval domáci rezbár 
Vladimír Tinák a ktoré sa neza-
obišlo bez záujmu a pozornosti 
miestnych médií. 

Zlatým klincom dňa (Dňa Ra-
davy) bolo vystúpenie známej slo-
venskej speváčky Marcely Laifero-
vej, na ktoré budú Radavčania iste 
dlho spomínať. V hľadisku, v strede 
obce  si ju prišlo vypočuť bezmála 
500 ľudí. 

(pokračovanie na str. 2)

Už sme o tom písali, no sľú-
bili sme, že sa k tomu vrátime 
v najbližšom vydaní našich novín. 
Zaujímavý a bohatý kultúrno-spo-
ločenský program, spojený so 6. 
ročníkom Dňa obce a 4. ročníkom 
Dňa sv. Huberta sa uskutočnil ne-
dávno v Radave. Po slávnostnom 
otvorení kultúrno-spoločenského 
programu starostom obce Ing. Ma-
riánom Chrenkom a vicestarost-
kou Beatou Búranovou, sa usku-
točnila v priestoroch kultúrneho 
domu vernisáž výstavy na ktorej sa 
predstavili poprední slovenskí ka-
rikaturisti z Považia Mgr. František 
Bojničan a Ing. Vlado Pavlík, slo-
venský rekordér v rýchlokreslení. 
K nim pribudol aj ďalší umelec 

z tejto oblasti kultúry Stanislav 
Remeselník. To bol iba začiatok, 
pretože potom nasledovali a strie-
dali sa ďalšie rôzne sprievodné 
kultúrno-spoločenské akcie, ktoré 
si Radavčania i hostia užívali pl-
ným dúškom. Boli to napríklad 
dve ukážky z vystúpenia sokoliarov 
zo Sokoliarskeho dvora ASTUR, 
z Hradu Červený Kameň. Medzi-
tým prebehla súťaž vo varení guláša 
vo dvore kultúrneho domu (srnčí, 
diviačí, fazuľový a vinohradnícky). 
Na občerstvenie sa podávala kofola 
a čapované pivo. Navyše, v rámci 
občerstvenia i ochutnávky tu pre-
zentoval svoje vinárske produkty 
podnikateľ „� rmy“ - Vinárstvo 
Hajdúch.

Malá obec, čo do počtu obyvateľov, no kultúrno-spoločenským životom veľká

Takmer celá dedina bola na nohách

Vystúpenie Marcely Lajferovej sa tešilo veľkej pozornosti 
návštevníkov, ako to dokumentuje aj náš obrázok

Spieva mladá speváčka speváckeho 
zboru detí, Ivana ChrenkováKolega Stanislav Remeselník kreslí autoportrét slovenského rekordéra v rýchlokreslení 

karikatúr Vlada Pavlíka

K nim pribudol aj ďalší umelec Hajdúch.

Kolega Stanislav Remeselník kreslí autoportrét slovenského rekordéra v rýchlokreslení 
Speváčka Lajferová sa lúči s vďačným 
publikom, krátko potom, čo jej starosta obce 
odovzdal kyticu ruží.
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Zeleninársko-potravinárske 
družstvo v Dvoroch nad Žitavou 
patrí medzi najväčších producen-
tov rajčiakov na Slovensku a tiež 

k výrobcom rajčinového pretlaku. 
Ako nás informoval spolumajiteľ 
a zároveň predseda družstva Ing. 
Imrich Péter, očakávané dotácie 
nedostali. Preto tento rok všetci 

veľkovýrobcovia tejto potravinovej 
zeleniny boli nútení znížiť pôvodné 
pestovateľské výmery na polovi-
cu. U nich to bolo zníženie z 200 

na 100 hektárov. No i vzhľadom a 
nie najideálnejšie klimatické pod-
mienky (zavlažovali na ploche iba 
20 ha) tohoročná úroda bola o nie-
čo lepšia ako priemerná. Čiže vlád-
ne relatívne a spokojnosť. 

Základné informácie o � rme
ZPD - Zeleninársko-potravinárske 
družstvo
Adr: Veľká Komárňanská 2330
941 31 Dvory nad Žitavou
Tel.: +421 – (0)35 6484083, 6408411
Fax: +421-(0)35 6408410
E-mail: zpd-dvory@zpd-dvory.sk
Kontaktná odoba: Ing. Imrich Péter

Mechanický zber rajčín

Rajčiny treba pred spracovaním 
dôsledne pretriediť a očistiť

Pohľad na dvorské družstvo

Takto to vyzeralo počas zberu v objekte, 
kde sa rajčiny spracovávajú na pretlak

(dokončenie zo str. 1.)
Po jej vystúpení sa žrebovala tom-
bola a záver podujatia spestril ďalší 
známy spevák, zo SuperStar Miro 
Jaroš so svojou hudobnou skupi-
nou. To sa nezaobišlo bez jeho fa-

niniek a záujmu najmä tej mladšej 
generácie. Proste, podujatie s akým 
sa dnes už zriedka možno stretnúť 
v takých, počtom obyvateľov ma-
lých obcí nášho regiónu.

Milan Kupecký, 
snímky Marián Mandúch

Do súťaže varenie gulášu sa úspešne zapojilo aj miestne 
Poľovnícke združenie Dolina. Na snímke šéfkuchár Tibor Kliský

Hlohovecký karikaturista František Bojničan so svojim narýchlo 
zhotoveným autoportrétom 

Takmer celá dedina bola na nohách Aj dvorské Zeleninárske družstvo muselo znížiť pestovateľskú výmeru na polovicu

V úrode i bez očakávaných dotácií dosiahli 
priemerné výnosy

Ing. Imrich Péter, spolumajiteľ a zároveň riaditeľ družstva vo svojej pracovni

Ponúkame dvojročného 

čistokrvného psíka mal-

tézáka na krytie... mobil, 

nonstop: 0907 905 537
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doba na masť, kuchynské nádoby, 
vrecia na múku, stôl s korytom 
na miesenie cesta (tu uskladňovali 
aj chlieb). Na stenách visia zväčša 
kuchynské náradia – doska na re-
zanie, struhák na kapustu, mangeľ, 
doska na miesenie, strúhadlá. Na 
bočnej strane domu sa v celej dĺž-
ke ťahá podstienka, vlastne priestor 

krytý s predĺženou strechou, odkiaľ 
sa vchádza do obývacích miestností 
i do maštale.

Maštaľ stojí za domom. Kravy a 
kone obvykle boli zvlášť, ale tunaj-
šia maštaľ bola spoločná. Tu sú ulo-
žené aj náradia potrebné pri chove 
zvierat, ktoré sa podarilo zozbierať. 
Vchod na povalu je u zadnej časti 

maštale, za ním je stodola. Je to 
typická stavba, ktorá sa používala 
na viaceré účely, medzi inými tu 
bola aj vozovňa a plevník. Usklad-
ňovali tu aj sušené krmivo, hospo-
dárske nástroje a náradia, za zlého 
počasia tu vykonávali aj špinavšie 
práce. Na konci stodoly je prešov-
ňa, z dvora bol vchod do pivnice. 
Medzi maštaľou a stodolou bude 
stáť murovaná pec, v ktorej piekli 
chlieb a iné potraviny.

Budova oproti obytnému domu 
sa skladá z dvoch častí. Vpredu je 
letná kuchyňa, od jari sa tu varilo a 
cez deň sa tu zdržiavala celá rodina. 
Vykonávali tu i špinavšie domáce 
práce. Vzadu je sýpka, kde usklad-
ňovali obilie. Pred dverami letnej 
kuchyne je kolesová studňa a pri 
sýpke sú murované chlievy. Vpre-
du je malý chliev, v strede kurín a 
chliev pre ošípané. Za nimi stojí 
tzv. vysoký chliev a záchod. Oproti 
je zvlášť stavba na sušenie kukuri-
ce, tzv. „góré“. V zadnej časti dvora 
sa nachádza brána.

- somolani -

Svodínsky dom ľudových tradícií

Dom ľudových tradícií vo 
Svodíne

Zriadili ho v bývalom roľníckom 
dome, ktorý sa svojim obrovským 
hospodárskym dvorom a vedľaj-
šími stavbami zdal byť najvhod-
nejší na tento účel. Od roku 2005 
je vysunutou expozíciou Múzea 
Jána � aina v Nových Zámkoch. 
Do dvora vchádzame cez „laťkovú 
bránku“, ktorá je súčasťou typic-
kého laťkového plotu. Zo dvora 
vstupujeme do kuchyne, kde sú 
na peci s otvoreným ohniskom 
uložené rôzne nádoby. Pri stene 
je „almárium“ a v rohu miestnosti 
stojí murovaný sporák. Zariadenie 
uceľuje policový regál zvaný „šte-
láž“ a drevená lavica, nechýba ani 
typická vyšívaná nástenka. Okno 
zdobí jednoduchá plátená záclona. 
V tejto miestnosti hlavne varili, 
prípadne vykonávali iné domáce 
práce. Napravo je predná izba (čis-
tá izba) s typickým zariadením: dve 
postele pod oknom, stôl so štyr-
mi stoličkami, na stene zrkadlo. 
V rohu miestnosti sú kachle z liate-
ho železa, trochu ďalej tzv.„šublót“ 

(skrinka so šu� íkmi) s obrusmi, 
na ňom soška Márie. Na stene sú 
obrazy svätých, na oknách jedno-
duché záclony, na zemi koberec po 
domácky utkaný. V tejto izbe spali 
niektorí členovia rodiny, používali 
ju aj pri sviatočných príležitostiach, 
v zime tu zvykli aj tkať. Naľavo od 
kuchyne je zadná izba, pri dverách 
je „šrafované“ ohnisko, vedľa bed-
ňa na drevo. V rohu pod oknom je 
rohová lavica, pred ňou stôl. Aj tu je 
posteľ, vedľa nej je šijací stroj a skri-
ňa. Druhá nízka drevená posteľ tzv. 
“pričňa“ je vyrobená po domácky, 
na nej slamou plnené vrece a hru-
bá deka. Pri ohnisku i tu je uložená 
lavica. Na stenách sú obrazy svä-
tých, zariadenie dopĺňajú jednodu-
ché záclony, posteľné prestieradlá 
a nástenky. Táto miestnosť bola 
v dnešnom zmysle obývacou izbou 
– v zime sa tu zdržiavala rodina 
(tu aj varili), v lete zase skôr bola 
spálňou. Odtiaľto sa dostaneme do 
komory, v ktorej je uložená debna 
na múku, smaltované nádoby, ná-
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Motto: „Začiatkom a koncom 
našej didaktiky nech je: hľadať a 
nachádzať spôsob, podľa ktorého 
by učitelia menej učili, ale žiaci sa 
viac naučili, aby bolo v školách me-
nej zhonu, nechuti a márnej práce, 
no viac voľného času, potešenia a 
zaručeného úspechu …” (Diogenes)

Škola Jánosa Stampayho v Gbel-
ciach, ktorej riaditeľkou je Mgr. Va-
léria Gáriová bola zriadená v roku 
1950 s tromi triedami. Nakoľko bu-
dova školy bola zastaralá, nevyho-
vujúca a priestorovo malá, v roku 
1960 sa začala jej stavba, respektíve 

stavba novej školskej budovy. Odo-
vzdali ju do užívania v roku 1964. 
V súčasnosti prebieha vyučova-
nie až v 12 triedach. Ako súčasť 
školského areálu bola postavená 
aj telocvičňa, jedáleň a športo-
vé ihriská. Táto svodínska kola, 
v roku 1999 dostala čestný názov 

Základná škola Jánosa Stampayho 
s vyučovacím jazykom maďar-
ským hoci žiadala jej čestný názov 
na pomenovanie na počesť miestnej 
veľkej osobnosti, bývalého riaditeľa 
školy. Školu navštevujú deti nielen 
z Gbeliec ale aj z okolitých obcí ako 

Základnou prioritou školy slo-
venskej v Gbelciach, ktorej riadi-
teľkou je Mgr. Silvia Bíziková je za-
bezpečenie kvalitného edukačného 
procesu postaveného na humanis-
tických princípoch, tvorivom mys-
lení a vzájomnom rešpektovaní. 
Dlhodobou víziou školy je vycho-
vávať zdravé, vzdelané, pracovité a 
úspešné deti. Tejto vízii je podria-
dená aj realizácia projektov školy a 
skvalitnenie vzdelávania. Základná 
škola je plnoorganizovanou školou 
s právnou subjektivitou. Súčasťou 
školy je Školský klub detí, telocvič-
ňa a krásny školský areál. Škola má 
v súčasnosti 9 tried a 2 oddelenia 
školského klubu detí. Navštevuje ju 
171 žiakov z Gbeliec a z neďalekých 
obcí. Výchovu a vzdelanie zabezpe-
čuje 20 pracovníkov školy. Okrem 

bežného výchovno-vzdelávacieho 
procesu sa škola zameriava na vy-
učovanie cudzích jazykov, zvyšova-
nie počítačovej gramotnosti, rozvo-
ju športu a zmysluplné využívanie 
voľného času. Škola sa významne 
podieľa na oživení kultúrno-spo-
ločenského života obce realizáciou 
kultúrnych podujatí a programov. 
Rozvíja tradície v kultúre i v špor-
te. Základná škola v Gbelciach má 
dlhoročnú tradíciu a veľmi dobré 
meno v novozámockom okrese. Od 
vzniku školy v roku 1929 poskytla 
mnohým žiakom výborné základy 
pre úspešné štúdium na strednej 
škole. Jej úlohou je: Poskytnúť do-
statočné množstvo kvalitných pod-
netov na sebarealizáciu všetkých 
žiakov. 

-int-

zaručeného úspechu …” (Diogenes)zaručeného úspechu …” (Diogenes)zaručeného úspechu …” v roku 1999 dostala čestný názov 

Obnovená budova Základnej školy Jánosa Stampayho v Gbelciach

Šíria dobré meno aj mimo obce

Základná škola Jánosa Stampayho s vyučovacím jazykom maďarským

Vytvárajú podmienky pre záujmy a 
vedomosti žiakov

sú Nová Vieska, Belá, Ľubá, Divá, 
Šarkan, Malá Mužla a Svodín. Cie-
ľom výchovy a vzdelávania školy je 
predovšetkým rešpektovať jednot-
livca, potreby jeho osobnej seba-
realizácie, rozvoja jeho duševných 
a telesných schopností. Výchovná 
práca učiteľov smeruje k výchove 

dieťaťa pripraveného na aktívny 
život v dospelosti. Spoločnou prá-
cou a úsilím, osobným príkladom 
vytvárajú na škole príjemnú atmo-
sféru, prostredie, kde žiaci, rodičia 
a učitelia radi chodia, prežívajú pl-
nohodnotný život, rozvíjajú svoje 
záujmy a potrebné vedomosti. -int-
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Obec Dolný Ohaj leží na ľavom 
brehu rieky Žitava, a jej ramena 
Chrenovky, chráneného územia 
tzv. „morské oko“ (kenderáš).

V obci úspešne pôsobia viaceré 
podnikateľské subjekty s rôznym 
zameraním, počnúc poľnohospo-
dársko-potravinárskou produk-
ciou, výrobou nábytku, polygra-
� ou, končiac rôznymi službami, 
vrátane ubytovacích a obchodných.

Známa je napríklad pálenica, no 
zahanbiť sa nedajú ani dorábatelia 
kvalitného vína. Kedysi sa v obci 
mohli pochváliť aj miestnym mly-
nom a škrobárňou.

V obci bol postavený Dom se-

niorov, Kaplnka blahoslavenej ses-
try Zdenky, v ktorej sa nachádzajú 
jej relikvie a jej obraz, ktorý v roku 
2003 posvätil Svätý otec Ján Pavol 
II. Samozrejme, v obci nechýbajú 
ani – kultúrny dom a základná ško-
la s telocvičňou a trávnaté futbalo-
vé ihrisko.

V Dolnom Ohaji veľmi dob-
re „funguje“ miestny spevokol a 
ochotnícky divadelný krúžok.

Na farskom úrade je umiestnená 
busta rímsko-katolíckeho kňaza a 
národného buditeľa Juraja Holčeka, 
ktorý v obci pôsobil v rokoch 1848 
až 1865.

Mgr. Jozef Hatala

Navštívili novozámocké múzeum

Pár slov z histórie
Poľovnícky revír a bažantnica

Pedagógovia maďarskej mater-
skej školy z Dvorov nad Žitavou 
uskutočnili nedávno výlet do No-
vých Zámkov. Navštívili Múzeum 
Jána � aina, kde si pozreli výstavu 
renesančných bábik.

Škôlkari si s veľkým záujmom 
vypočuli výklad zamestnankýň 
múzea, ktoré sa snažili rozprávko-
vo vniesť detí do doby staroveku i 
renesancie.

Deti nadchli prekrásne bábiky, 
ktoré boli ušité z rôznych látok. 
Najviac im prirástla k srdcu bábka 
Kráľa Mateja a taktiež svadobný 
kútik, kde bola aj prekrásna neves-
ta. Deti očaril kútik rozprávky „Raz 
boli psie trhy v Budatíne”, kde si aj 

vypočuli túto rozprávku s ponau-
čením.

Veľmi ich zaujala staroveká doba, 
kde sa dozvedeli, ako si ľudia zaob-
starávali potravu, kde a ako žili a 
ako pripravovali svoje prvé šatstvo.

Po návrate z múzea deti preniesli 
svoje nadšenie a radosť na papier, 
väčšina z nich nakreslila prekrásne 
bábiky.

Potom za odmenu dostali balíček 
sladkostí a farebné štrikované mis-
ky, za ktoré poďakovali tete Gizke 
Vancsóovej. Návšteva múzea bola 
pre škôlkarov nielen zážitkom, ale 
aj poučením.

PaedDr. Rozália Barmošová

Park okolo kaštieľa v Paláriko-
ve prechádza do blízkeho lesného 
okolia, presláveného v minulosti i 
v súčasnosti povestnými poľovač-
kami.

Celý poľovnícky revír sa nachá-
dza v teplej oblasti s predĺženým 
slnečným svitom. Priemerná ročná 
teplota je 10 °C, vo vegetačnom ob-

dobí až 17 °C.
V roku 1752 založili Károlyiovci 

v Slovenskom Mederi bažantni-
cu. Poľovnícky revír sa vyznačoval 
hlavne malou zverou. Bažantnica s 
revírom boli európskym unikátom. 
V roku 1907 bola v bažantnici vy-
budovaná zvernica na chov srnčej 
zveri.

Dolný Ohaj z vtáčej perspektívy

Dolný Ohaj je rozvojová a perspektívna obec
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Palárikovo sa stalo prvou obcou 
na Slovensku, ktorá sa o� ciálne pri-
hlásila k medzinárodnej koncepcii 
Smerovanie k nulovému odpadu.

Dlhodobým cieľom tejto kon-
cepcie je priblíženie sa k tomu, 
aby na skládkach a v spaľovniach 
končilo minimálne množstvo od-
padu. Na komunálnej úrovni sú 
súčasťou koncepcie aktivity pre 
predchádzanie vzniku odpadu a 
opätovné používanie vecí. Až na 
treťom mieste nasleduje intenzívny 
separovaný zber pre recykláciu a 
kompostovanie. Nevyhnutná je zá-
roveň aj spolupráca s obchodnou a 
priemyselnou sférou. S praktickou 
realizáciou jednotlivých krokov 
v Palárikove sa začalo po schválení 
akčného plánu. Jeho vypracovaniu 

a schváleniu predchádzalo dôklad-
né zmapovanie súčasného stavu 
odpadového hospodárstva. A po 
ňom boli navrhnuté konkrétne cie-
le a aktivity, ktoré boli predložené 
na diskusiu verejnosti a obecnému 
zastupiteľstvu.

V prístupe k odpadovému hos-
podárstvu nie je obec žiadnym 
nováčikom. Za ostatné obdobie sa 
im podarilo znížiť množstvo ko-
munálnych odpadov zneškodňo-
vaných skládkovaním o približne 
60 percent. A to vďaka aktivitám na 
predchádzanie vzniku odpadu, re-
alizácii separovaného zberu a pro-
pagácii domáceho kompostovania. 
Do triedenia odpadu je zapojených 
asi 95 percent obyvateľov a časť 
právnických osôb. (kelem)

Palárikovo je priekopníkom v oblasti 
separovaného zberu odpadu

Svodínska galéria
Prezentácia súčasného výtvarného umenia

V roku 1999 v obci Svodín po 
prvý raz zorganizovali Medziná-
rodný tábor výtvarného umenia. 
Odvtedy sa v ňom každoročne stre-

távajú umelci viacerých štátov (Slo-
vensko, Maďarsko, Česko, Poľsko, 
Rumunsko, Kanada), ktorí zastu-
pujú rôzne umelecké štýly a smery. 

Myšlienka usporiadania tábora 

pochádza od ostrihomského pe-
dagóga a maliara Jánosa Kántora. 
Účastníci si tu vymieňajú skúse-
nosti, čerpajú inšpirácie z pekného 
okolia a vytvárajú sa medzi nimi 
priateľské vzťahy. Brány tábora sa 
otvárajú každý rok v posledný jú-
nový piatok a tábor trvá 10-14 dní. 
Dnes už priláka stále viac umel-
cov do Svodína. Nakoľko výtvarní 
umelci časť tu vytvorených diel 
darujú obci, samospráva rozhodla, 
že v budove oproti kostola zriadi 
z týchto diel galériu. Prvé diela boli 
vystavené r. 1999, a odvtedy sa ich 
počet neustále zvyšuje. Dnes náv-
števník v galérii si môže prezrieť 
283 výtvarných diel od 39 autorov. 
V roku 2005 bol vydaný aj katalóg, 
ktorý obsahuje krátke životopisy a 
tvorbu výtvarných umelcov.

- int. -

Ukážka vzorného spolunažívania človeka s prírodou
Gbelskí včelári združujú členov z piatich obcí

Včely a včelári sú najkrajším vzo-
rom nažívania človeka s prírodou. 
V tomto ukážkovom spôsobe vzá-
jomnej symbiózy trvalo udržateľ-
ného rozvoja sa stretávajú aj gbel-
skí včelári. Prvá písomná zmienka 
o registrovaných včelároch 
z Köbölkútu neskôr z Gbeliec je 
z roku 1924. V tom čase sa zú-

častnili prvej Československej 
poľnohospodárskej výstavy v Pra-
he (pán Ľudovít Žitva). Pod jeho 
vedením reprezentoval miestnych 
chovateľov ako Slovenskú vče-
lársku obec typom úľov Balogh. 
Na tomto medzinárodnom fóre 

obdržal pán Žitva, senior čestné 
uznanie a striebornú plaketu Čes-
kého včelárskeho spolku. Včelári 
z Gbeliec boli potom registrovaní 
vo vtedajšej Základnej Organizácii 
Československého sväzu včelárov 
v Nových Zámkoch. V roku 1938 
ich nečakane postihlo nešťastie, 
keď zistili rozšírenú nemoc včiel. 
Išlo o hnilobu včelieho plodu, kto-
rému podľahlo 120 rodín. Po roku 
1945 boli gbelskí včelári registro-
vaní v Štúrove. No rozhodnutím 
občanov včelárov, napokon právne 
vznikla v obci v roku 1961 Zák-
ladná organizácia ČSSV. Prvým jej 
predsedom bol František Kučera, 
prvým tajomníkom Albert Žitva. 
Organizácia združovala osem obcí 
s 239 včelármi a 1944 včelími ro-
dinami. V roku 2004 tvorilo orga-
nizáciu 18 včelárov zo 6 obcí a 418 
včelími rodinami. Jej predsedom je 
Mgr. Tomáš Moodrócsky, tajomní-
kom Jozef Medveď.                  - int -

Dve zaujímavé publikácie
V Dolnom Ohaji počas pôso-

benia niekdajšieho starostu obce 
Pavla Slobodníka, vydali v obci 
dve samostatné publikácie, ktoré 
zachytávajú nielen jej jednotlivé 
historické etapy existencie, ale i 
tradície.

Takou je napríklad knižôčka pod 
názvom Ľudová piesňová tradí-
cia v Dolnom Ohaji, ktorú vydali 
v spolupráci s Univerzitou Kon-
štantína Filozofa v Nitre. Jej úvod 
je preložený aj do anglického jazy-
ka a sú v nej zaznamenané piesňové 
zápisy, ktoré charakterizujú nielen 

hudobnú stránku ľudových pies-
ní, ale aj slovný štýlový text celej 
škály dolnoohajského piesňového 
repertoáru s dovetkom kde a kedy 
sa zrodili. 

Druhá publikácia má názov Po-
zoruhodnosti Dolného Ohaja a je 
akousi malou vlastivednou kniž-
nicou z dejín obce. Zachytáva kul-
túrne pamiatky, okolitú prírodu, 
významné sídla niekdajších mo-
cipánov, vrátane osobností, akou 
bol napríklad niekdajší farár Juraj 
Holček.

Mgr. Jana Slobodníková

Reč národnostnej menšiny v úradnom styku
Používajú svoj materinský jazyk

Občania Slovenska patriacimi 
k národnostnej menšine, môžu po-
užívať maďarský jazyk v úradnom 
styku. Toto právo najmä v styku 
v mestskom úrade jeho pracovní-
ci občania plne využívajú. Čo už 
je to komunikácia v ústnom alebo 
v písomnom styku vrátane pred-
kladania písomných listín a dô-
kazov. Týka sa to aj rozhodnutí 
v správnom konaní, pri vydaní 
dvojjazyčného rodného listu, so-
bášneho listu, úmrtného listu, po-
volenia, oprávnenia, potvrdenia, 

vyjadrenia a vyhlásenia. Toto usta-
novenie platí od 1. júla 2012.

Vedenie mesta Štúrovo zároveň 
poskytuje občanom úradné formu-
láre vydané v rozsahu jeho pôsob-
nosti na požiadanie dvojjazyčne, a 
to v štátnom jazyku a v maďarskom 
jazyku. Ak občanovi Slovenskej re-
publiky boli porušené jeho práva 
používať maďarský jazyk v ústnom 
a písomnom styku môže túto sku-
točnosť oznámiť sekcii národnost-
ných menšín Úradu vlády SR, ktorá 
začne vo veci správne konanie. (int)

Pán Ľudovít Žitva

Inzerujte v Chýrniku!
Využiť naše stránky môžete aj na oslovenie svojich poten-
cionálnych klientov! Firmy, podnikatelia, živnostníci, občania, 
môžete si priamo cez internetovú adresu: m.kupecky@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 novín-

V galérii súčasného ume-
nia si návštevníci môžu 
pozrieť 283 diel od 39 
autorov.
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Obec Svodín má bohatú históriu i vzácne pamiatky
Vzácne vynálezy a odkryté tajomstvá ar-
cheologického výskumu uchované v múzeu

V obci Svodín archeológovia 
v rokoch 1995-2001 odkryli v lokalite 
Svodín zvyšky zničeného kostola sv. 
Michala a na jeho mieste stojaceho 
kostola staršieho pôvodu. Keďže boli 
objavené veľmi zaujímavé a poučné 
nálezy, samospráva obce sa rozhodla, 
že výsledky výskumu predstaví verej-
nosti vo forme výstavy. Na tento účel 
bola zakúpená budova v susedstve ľu-
dového domu s národopisnou expo-
zíciou. Je to prízemná, obdĺžniková 
budova do dvora otvorená pilierovou 
chodbou. 

Má tri miestnosti (predná izba, 
kuchyňa, zadná izba), v ktorých náv-
števníci môžu vidieť v systematickom 
usporiadaní nálezy archeologického 
výskumu. Vchod je do prostrednej 
miestnosti, ktorá slúži aj ako predi-
zba. Tu sú uložené vitríny ktoré obsa-
hujú rôzne publikácie o Svodíne.

V miestnosti napravo od predizby 
sú nálezy, ktoré boli nájdené pri od-
krytí základov kostola sv. Michala. 
Na jeho mieste pravdepodobne už 
v čase panovania kráľa sv. Štefana 
(1000-1038) stála menšia kaplnka, 
modlitebňa. Neskôr bola prestava-
ná na svätostánok, ku ktorému v 13. 
storočí bola pristavaná loď. V roku 
1685 bola budova tureckými vojska-
mi spustošená a na jej mieste v roku 
1731 postavili kostol. V roku 1945 
ho ustupujúci nemeckí vojaci vyho-
dili do vzduchu a hoci väčšia časť sa 
zachovala, bol zničený. Jeho zvyšky 
rozobrali občania na materiál a pou-
žili na výstavbu autobusovej zastávky. 
Archeologickým výskumom tu bolo 
odkrytých 218 hrobov (z nich 32 det-
ských), v ktorých sa našli predmety zo 
14.-17. storočia (mince, náhrdelníky, 
strieborné ihly a gombíky, ostrohy a 
podkovy na čižmy, kostené predmety, 
hlinené nádoby atď.). V záhrade kos-
tola objavili jamy na uskladňovanie 
potravín, nápojov a v čase tureckej 
okupácie sem ukladali hodnotnejšie 
predmety. Aj v okolí kostola boli náj-
dené mince, staršie z doby Marca Au-

relia (139-161) a novšie z čias Márie 
Terézie (1740-1780). Našlo sa tu veľa 
náhrdelníkov, kríže, zbrane, náradia, 
keramické a sklenené predmety, šper-
ky zo striebra, bronzu a polodraho-
kamu. Najzaujímavejším nálezom sú 
vreckové slnečné hodiny, ktoré boli 
zároveň kompasom.

V tej istej miestnosti sú vystave-
né nálezy, ktoré boli objavené počas 
výskumu kostola Panny Márie v Ne-
meckom Svodíne. Počas archeologic-
kého výskumu sa o tomto kostole zis-
tilo, že bol postavený v 11-12. storočí 
a bol dlhý približne 25 m. Najväčšia 
šírka lode dosiahla 11,5 m. Z kostola 
sa na jeho západnej strane zachovala 
200 cm široká jama základov. V zá-
padnej časti lode našli zvyšky kame-
ňov v rozmeroch 250x200 cm. Boli to 
pravdepodobne základy tej zvonovej 
veže, ktorá tu stála pred kamenným 
kostolom a patrila k drevenej kapln-
ke. Kostol bol v časoch tureckých vo-
jen úplne spustošený. Dnes na tomto 
mieste stojí socha Nepoškvrnenej 
Panny Márie, ktorú miestni obyva-
telia nazývajú iba ako „Obraz Márie“.

V okolí kostola bolo odkrytých 90 
hrobov, našlo sa v nich veľké množ-
stvo mincí. Jedna z nich (poškodená) 
pochádza ešte z rímskeho obdobia, 
ostatné sú z obdobia medzi 13.storo-
čím a druhou polovicou 18. storočia. 
V troch hroboch boli objavené náhr-
delníky, kríže, habánske nože a kľúč 
ako aj zlaté, strieborné a bronzové ná-
hrdelníky s granátovými kameňmi. 
Najvzácnejším nálezom je bronzový 
kríž z doby rímskej (časť procesijného 
kríža), sú na ňom pozlátené stopy. Na 
korpuse je koruna, jej ľavá časť je od-
lomená. Všetky tieto nálezy môžeme 
vzhliadnuť v pôvodnej forme alebo 
na fotogra� ách, neskôr budú vyho-
tovené z týchto hodnotných šperkov 
aj ich verné kópie. Takouto výstavou 
sa väčšina miest Slovenska nemôže 
pochváliť. Podrobnejšie sa o tomto 
všetkom dočítame v knihe Zoltána 
Drenku „Dva zničené kostoly vo Svo-
díne“. Čo sa týka druhej miestnosti 
múzea, ktorá bola tzv. zadnou izbou 
obytného domu, v nej sú vystavené 
dokumenty zo života rodiny Cson-
grádyovcov, resp. sestry Nicefory, ro-
dáčky obce Márie Királyovej.

spracoval: (kup)

MESTO Štúrovo vás srdečne pozýva 
Tradičný už 466. jarmok Šimona - Júdu 

Štúrovo, mesto turistov

Tradičný jarmok Šimona-Júdu sa uskutoční v dňoch 11. – 
14. októbra v Štúrove.

Bude mať v nespočetnej, širokej ponuke výrobné i 
občerstvovacie produkty i zábavu na plochách - zábavných 
atrakcií, reštauračných zariadení, remeselníckych atrakcií a 
plochy predajných stánkov so zmiešaným tovarom. 

Štúrovo, v mesto s počtom vyše 
11 tisíc obyvateľov, leží na ľavom 
brehu Dunaja, na slovensko-ma-
ďarskej hranici. Je najjužnejšie le-
žiacim mestom na Slovensku, ktoré 
priťahuje návštevníkov najmä svo-
jim zaujímavým prírodným pros-
tredím. Tu sa začína ohyb Dunaja 
s úchvatným výhľadom na klasickú 
baziliku v Ostrihome. Pri meste sa 
vlieva Hron do Dunaja s vynikajú-
cimi podmienkami pre milovníkov 
dobrodružných výletov. Mesto je 
obklopené Kováčovskými kopcami 
s maximálnou výškou 395 m nad 
morom (vrch Burda). 

Štúrovo je predovšetkým kúpeľ-
ným mestom. Termálne kúpalisko 
VADAŠ je známe aj za hranicami. 
Svojou kapacitou nad 8.500 náv-
števníkov, obnovenými bazénmi 
rôznej veľkosti, krytou plavárňou, 
obnovenými radmi bufetov a so-
ciálnych zariadení a možnosťou 
športovania ponúka ideálne pod-
mienky na oddych milovníkom 
vody a slnka. 

Územie mesta bolo osídlené už 
v kamennej dobe. V rímskom ob-
dobí sa v týchto miestach nachá-
dzala strážna stanica „Anavum“. 

Mesto vzniklo pravdepodobne z 
osád Nána a Kakath. Letohrádok 
Kakathvár dal v 10. storočí vybu-
dovať syn maďarského kmeňového 
náčelníka Árpáda. Osada Kakath 
postupne získala na význame a bola 
akýmsi trhoviskom stredovekých 
kupcov z južnej a západnej Európy. 
V období vpádov bola osada opev-
nená, preto sa začal používať nový 
názov „Párkány“. 

V roku 1724 bola obec povýšená 
na mestečko s jarmočným právom, 
keď Kráľ Karol IV. udelil mestu 
trhové právo, pričom najvýznam-
nejší bol trh Šimona a Júdu. Jeho 
história trvá dodnes. Po vzniku 
Československa v roku 1918 sa Par-
kan z vnútroštátneho mesta Uhor-
ska mení na pohraničné mesto 
Československa. Súčasná zmena 
názvu Parkan na Štúrovo sa udiala 
v roku 1948. 

Mesto je známe svojou tolerant-
nosťou. Už celé stáročia pokojne 
spolunažívajú na jeho území prí-
slušníci rôznych národností a ná-
boženstiev. Táto rôznorodosť dáva 
mestu zvláštny kolorit. Občania 
mesta sú ľudia srdeční a pohostin-
ní.                 spracoval: (kup)

Termálne kúpalisko sa v horúcich mesiacoch teší veľkej obľube
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Čo vŕta Milanovi Kupeckému v hlave
Manželstvo je školou života, rozvod vysvedčením.
Hmota je vraj nezničiteľná. A čo nervy?!
Najviac kriku vie urobiť „tichá spoločnosť“.
Pitím do dna sa obyčajne začína pitie do neskorej noci.
Niektorí podnikatelia namiesto toho, že sedia na peniazoch by 
mali sedieť v base.
Čas sú peniaze, asi preto máme málo času i peňazí.
Ten, kto sa chce stavať na hlavu, nepotrebuje stavebné povole-
nie.
Neistota je jediné, čo máme dnes isté.
Aj u nás existuje kanibalizmus. Žerieme sa navzájom.
Nešlo o lacný humor, hoci tomu napovedala výška honorárov.
Závidím slimákovi. Nemôže sa stať bezdomovcom.
Ľahšie je rozbiť atóm, ako úrad.
Proti korupcii sa najvehementnejšie bojuje v médiách.
Na cudzích chybách sa človek učí, na cudzích bohatne.
Sme v období, keď národ padol, no mnohí politici sa ešte držia.
Oveľa ľahšie je zvyšovať nájomné, ako úroveň bývania.
Vybavil som si živnosť. Budem predávať zakázané ovocie.
Utápať sa možno aj vo vlastnej plytkosti. 
Špinavé politické praktiky a peniaze nevyperie ani ten 
najúčinnejší prací prášok.

Prvá písomná zmienka o Dvo-
roch nad Žitavou je z roku 1075. 
V písomnom zázname je uvedený 
latinský názov obce Villa Hudvor-
diensium super aquam Sitou, pre-
ložený do slovenského jazyka Osa-
da Dvorníkov nad riekou Žitava.

Prvými obyvateľmi Dvorov boli 
tu osídlení Pečenegovia. Dnešné 
Dvory nad Žitavou vznikli zlú-
čením štyroch pôvodných osád, 
mená týchto sú: Hudvord, Huba, 
Pazman a Vadkert. Dvory do-
stali od kráľa právo výberu mýta 
na brode a neskôr aj na moste Ži-
tavy a v roku 1248 do daru časť 
dvorského kráľovského majetku. 
Nemeckí rytieri Ressel, Sebret a Se-
frid de Medek v roku 1256 dostali 
do daru právo výberu mýta na Ži-
tave. Po ich odchode tieto majetky 
získal ostrihomský arcibiskup. Ma-
jetok, darovaný svätobeňadickému 
opátstvu bol predmetom neustá-
leho sporu medzi arcibiskupom a 
opátom. Napokon tento dvorský 
majetok natrvalo získal ostrihom-
ský arcibiskup, až do rušenia pod-
danstva v roku 1848. On bol aj 
dvorským zemepánom.

V roku 1228 sa dvorskí dvorníci a 
poddaní vzbúrili proti neúnosným 
nadávkam, ktoré im uštedrovalo 
opátstvo. Bola to prvá nevoľnícka 
vzbura v stredovekom Uhorsku. 
Dvory dostali svoje meno od dvor-
níkov slúžiacich v kráľovskej kúrii. 

Počas stredoveku a novoveku Dvo-
ry boli dejiskom významných uda-
lostí. Veľmi významným rokom bol 
rok 1309. Vtedy sa konal v dvorskej 
kráľovskej kúrii na vŕšku svätého 
Martina dŕžavný cirkevný koncil 
pod vedením ostrihomského arci-
biskupa Tomáša z Monoszló. Kon-
cil potvrdil Karola Róberta z rodu 
Anjouovcov v jeho panovníckych 
právach, vyniesol rozhodnutie 
na potrestanie bezuzdných zločin-
cov Matúša Čáka Trenčianskeho a 
na jeho exkomunikáciu, povinné 
popri rannom a poludňajšom zvo-
není aj večerné zvonenie a modlit-
bu Anjela Pána. Tento zvyk sa stal 
celokrajinským a dodnes je dodržaný.

V roku 1429 povýšil Dvory na 
mesto s názvom Trhové mestečko 
Veľké Dvory kráľ Uhorska a rím-
sky cisár Žigmund Luxemburský. 
V roku 1462 v Komárňanskej hrad-
nej župe vznikol Dvorský okres, 
ktorého sídlom boli Dvory nad Ži-
tavou. (Okres zanikol v roku 1923.) 
V roku 1441 dostali Dvory od kráľa 
hrdelné právo. Do dvorského okre-
su, ktorý siahal až po rieky Váh a 
Dunaj, patrilo 23 obcí a 11 majerov.

Veľa utrpenia prinieslo rozkvi-
tajúcim Dvorom turecké poddan-
stvo. Už v roku 1530 prvýkrát pre-
padli mesto turecké vojská. Tento 
útok a s ním spojené pustošenie, 
rabovanie, vraždenie a odvlečenie...

(pokračovanie v budúcom čísle)

Dvory nad Žitavou sú najväčšou obcou na Slovensku
Vznikla zlúčením štyroch osád a bola 
významným centrom regiónu

Akcia pokračuje 
ako bonus všetky tri výhody v oknách

 štandardne bez príplatku!
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Slovaktual  PASIV - HL                                

Slovaktual  PASIV - HL                                

AKCIA

Vlepované sklo

Stredové 
tesnenie

sgg sws

sgg sws

NOVÉ ZÁMKY: Železná 20 (Výpalisko)NOVÉ ZÁMKY: Železná 20 (Výpalisko)NOVÉ ZÁMKY: Železná 20 (Výpalisko)NOVÉ ZÁMKY: Železná 20 (Výpalisko)NOVÉ ZÁMKY: Železná 20 (Výpalisko)
Tel.: 035/640 8840, 0908 713 576Tel.: 035/640 8840, 0908 713 576Tel.: 035/640 8840, 0908 713 576Tel.: 035/640 8840, 0908 713 576Tel.: 035/640 8840, 0908 713 576Tel.: 035/640 8840, 0908 713 576
e-mail: novezamky@slovaktual.ske-mail: novezamky@slovaktual.ske-mail: novezamky@slovaktual.ske-mail: novezamky@slovaktual.ske-mail: novezamky@slovaktual.sk

Predám chatu v Radvani nad Dunajom, pozemok 
4 áre, 20 m od Dunaja, pitná voda, elektrina, orientačná 
cena 70 000 eur plus dohoda. Tel.: 0907 747 266, p. 
Somogyiová.


