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du sa pričinil aj rozširujúci sa mor. 
Nakoniec boj Kurucov sa skončil 
Satmárskym mierom. Nečudo, že 
obyvatelia z obcí sa radšej presťa-
hovali na bezpečnejšie miesta. Boj 
za slobodu pre maďarský národ 
priniesol popri tragických násled-
koch aj celospoločenský rozvoj a 
patril k významným udalostiam. 
Cisár František Jozef bol nútený 
v roku 1849 zrušiť poddanstvo, čo 
sa v celej krajine a teda aj v Gbel-
ciach ihneď prejavilo. Veľkostatkár 
Pálfy stratil vlastných poddaných 
a pozemky odovzdal poľnohos-
podárskym rodinám. Knieža roz-
delil na južnej časti formujúcej sa 
dediny svoju záhradu na výstavbu 
rodinných domov, hospodárskych 
budov, maštalí. S rozvojom dediny 
sa znovu začalo rozvíjať aj vino-
hradníctvo. V živote obyvateľov 
Gbeliec bola významnou udalos-
ťou v polovici 19. storočia výstavba 
železnice medzi Budapešťou, Bra-
tislavou a Viedňou (1851). Gbelce 
sa stalo v tom čase významným 
železničným uzlom. Prvú sveto-
vú vojnu Rakúsko-Uhorská mo-
narchia stratila, v dôsledku toho 
Maďarsko ako porazenú krajinu 
rozkúskovalo a tri štvrtiny odtrhli 
od materského štátu. Gbelce a jeho 
okolie bolo súčasťou Českosloven-
ska, ktoré bolo ustanovené dňa 
28. sept. 1918. Pozemky Mikulá-
ša Pálfyho vymerali presídleným 
českým kolonistom. Vtedy vznikla 
„Kolónia“, moderná domová štvrť. 

Počas rokov prvej Československej 
republiky aj pôvodná časť dediny sa 
rozšírila. Počet obyvateľov už vte-
dy dosiahol 2100 osôb.Na základe 
prvého Viedenského rozhodnutia 
Južné Slovensko na jeseň roku 1938 
bolo pričlenené k Maďarsku. Obec 
Gbelce pričlenili k Ostrihomskej 
župe. Občania s nadšením prijali 
novú situáciu. Žiaci sa mohli učiť 
v materinskom jazyku. Po maďar-
sky sa mohlo hovoriť aj v úradoch. 

Na životnú úroveň veľmi ne-
priaznivo vplýval blížiaci sa vojno-
vý front. Roku 1944 Nemci obsadili 
Maďarsko, Rusi dobyli Kišiňov a 
Odesu. V septembri roku 1944 aj 
v Gbelciach pobrali židovské rodi-
ny, transportovali ich do koncen-
tračných táborov. Koncom tohto 
roku východný front sa priblížil až 
k hraniciam Gbeliec. Na Štedrý deň 
Nemci vyhodili do vzduchu most 
Márie Valérie. Gbelce sa na 42 dní 
dostalo do zovretia pri frontovej 
čiare. Veľmi časté boli letecké úto-
ky, obyvateľstvo sa muselo stiah-
nuť do pivníc. Vtedy za obeť padlo 
mnoho obyvateľov dediny. Aj kos-
tol tra� la jedna bomba, ktorá zru-
inovala vežu a loď kostola. Gbelce 
sa oslobodilo 25. marca 1945. Po 
druhej svetovej vojne sa v dedine 
pomaly prinavracal život. V Čes-
koslovenskej republika sa obnovilo 
celé okolie Gbeliec. Nad dedinou, 
v ktorej drvivú väčšinu tvorilo ma-
ďarské obyvateľstvo, 

(pokračovanie na str. 2)

Význam tejto oblasti vzrástol 
v XI. storočí, pretože krížom vied-
la veľmi dôležitá obchodná cesta 
nazývaná „soľná cesta“. Na území 
vedľa „kamennej studne“ založili 
kráľovský hospodársky majer. Túto 
„Osadu vedľa kamennej studne“ 
v XIII. storočí nazývali v skratke 
Köbölkút, čiže v preklade „Studňa 
z kameňa“ V roku 1245 osadu 
Gbelce dostal od kráľa do daru 
Torda Peter, ktorý okolie vidieka 
Gbelce osídlil svojimi vojakmi a 
pozval aj slovenských a nemeckých 
usadlíkov. 

Gbelce sa neskôr dostalo do ma-
jetkového vlastníctva rodiny pred-

kov Forgácsovcov (Hontpázmán 
nb. Ivánku). Turci po prvýkrát 
v roku 1543 obsadili Ostrihom a 
v roku 1552 v dobyvačných vojnách 
získali obrovské územia. V rokoch 
1594-95 prišli urputné vojny pri 
oslobodzovaní Ostrihomu a Štúro-
va. Hoci sa oslobodenie uskutoč-
nilo, vojny priniesli neznesiteľnú 
chudobu okolitému obyvateľstvu. 

V roku 1599 sa Ostrihom a Štú-
rovo znovu dostali do rúk Turkov, 
čo takto trvalo ešte ďalších 140 ro-
kov. Územie Gbeliec za toto obdo-
bie bolo miestom viacerých bitiek. 

Až rok 1685 bol rokom úplného 
oslobodenia Štúrovského okre-
su od tureckej nadvlády. Od roku 
1701 bol zemepánom celého okolia 
János Bottyán. Postavenie Františka 
Rákócziho II. v roku 1703 sa veľmi 
rýchlo rozširovalo aj v našom okolí. 
V Štúrove sa už 25. septembra obja-
vilo 13 kuruckých práporov. Roku 
1706 sa cisárska obrana vzdala a 
hrad Ostrihom odovzdala povstal-
com. Strata Ostrihomu znamenala 
veľký úder pre cisárske vojská, pre-
tože mesto sa dostalo do rúk Ku-
rucov a títo mohli ľahšie nadviazať 
kontakt s ostatnými povstalcami za 
Dunajom. Z toho dôvodu sa snažili 

získať naspäť Ostrihom. Po jed-
notýždňovom zajatí sa Ostrihom 
dostal znovu späť do rúk cisárskej 
armády. Od nešťastnej trenčian-
skej bitky (3. august 1708) hviezda 
Kurucov začala čoraz viac blednúť. 
Dňa 27. septembra 1709 Bottyán 
vo vojenskom tábore zomrel. Jeho 
smrť znamenala pre celé povstalec-
ké kurucké hnutie de� nitívny úder, 
pretože on bol dušou všetkej akti-
vity. Od tejto chvíle začal pomaly 
odumierať celý život kurucského 
sveta. Dlhotrvajúca vojna už vyčer-
pala všetkých, pričom o veľkú bie-

Gbelce patria medzi najväčšie obce nášho regiónu
Köbölkút bola kedysi osada 
povedľa kamennej studne
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(dokončenie zo str. 1) 
sa vznášala neistota a strach. Nemci 
boli vo vojne porazení a s nimi aj 
Maďari – 2. svetovú vojnu prehrali 
. Sen mnohých politikov, vytvoriť 
z Československa národný štát a 
odstrániť z neho nemecky a maďar-
sky hovoriace obyvateľstvo sa stal 
realitou. 

Začalo sa vysťahovanie Nemcov, 
a podľa Benešových dekrétov aj 
výmena maďarského obyvateľstva. 
Likvidáciu Maďarov mienili riešiť 
troma metódami: reslovakizáciou, 
núteným vysťahovalectvom – 
z Gbeliec vysťahovali 55 rodín, 208 
osôb odvliekli a presídlením, čo 
obyvateľstvo Gbeliec obišlo. Toto 

bolo 10. júna 1948 úplne zastave-
né, dovtedy sa totiž dedina nedo-
stala na zoznam, hoci už rozdali 
v 186 rodinách vyznačenú tzv. „bie-
lu listinu“ na presídlenie. Za toto 
omeškanie treba poďakovať Sándo-
rovi Hinorovi, rodákovi z Gbeliec, 
ktorý sa dostal do presídľovacej 
organizačnej skupiny. Vďaka svojej 
funkcii mohol ovplyvniť zaradenie 
Gbeliec do presídľovacieho zozna-
mu. Keď už ďalej nemohol odkla-
dať presídľovanie, našťastie toto 
konanie zastavili. Sándor Hinora, 
ktorý neskôr žil v Maďarsku, je 
pochovaný na miestnom cintoríne 
v Gbelciach. 

-komlosi-

Včely a včelári sú najkrajším 
vzorom nažívania človeka s prí-
rodou. V tomto ukážkovom spô-
sobe trvalo udržateľného rozvo-

ja a spolunažívania sa možno 
stretnúť v obci Gbelce, kde je už 
dlhší čas predsedom Tomáš Mo-
odrócky a tajomníkom známy 
ochranca prírody a krajiny Jozef 
Medveď. Prvá písomná zmien-
ka o registrovaných včelároch 
z Köbölkútu neskôr z Gbeliec 
je z roku 1924. V tomto čase sa 
zúčastnili prvej Českosloven-

skej poľnohospodárskej výstavy 
v Prahe pán Ľudovít Žitva. Re-
prezentoval Slovenskú včelár-
sku obec typom úľov Balogh. 
Na tomto medzinárodnom fóre 
obdržal pán Žitva senior čest-
né uznanie a striebornú plake-
tu Českého včelárskeho spolku. 
Včelári z Gbeliec boli registro-
vaní v Základnej Organizácii 
Československého Sväzu Včelá-
rov v Nových Zámkoch. V roku 
1938 nahlásili naši včelári rozší-
renú nemoc včiel. Išlo o hnilobu 
včelieho plodu, ktorému pod-
ľahlo 120 rodín. Po roku 1945 
boli gbelskí včelári registrovaní 
v Štúrove. Na veľký nátlak ob-
čanov - včelárov právne vznik-
la ZO ČSSV v Gbelciach v roku 
1961. Prvým predsedom bol pán 
František Kučera, prvým tajom-
níkom bol pán Albert Žitva. 
Organizácia združovala 8 obcí 
s 239 včelármi a 1944 včelími 
rodinami. 

-nagy-

Nových spôsobov ako okradnúť 
človeka pribúda ako húb po daždi. 
Uvádzame jeden z nich ako príklad, 
ale odstrašujúci. Ak sa rozhodne-
te poslať SMS-ku na podporu detí 
kdesi v Afrike, ktorú reklamujú 
v elektronických médiách pod ná-

zvom: „MAGNA DETI v núdzi“ v 
hodnote 3 eura, očakávajte spätnú 
SMS s tým, že vám budú KAŽDÝ 
MESIAC stŕhané 3 eurá! Ak tak 
urobíte chytíte sa do pasce z ktorej 
už niet úniku a nedá sa s tým viac 
právne ani inak nič robiť.        -int-

Včely ako vzor nažívania 
človeka s prírodou

Pozor, fígeľ ako okradnúť 
nič netušiaceho človeka

Köbölkút bola kedysi osada 
povedľa kamennej studne
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Cirkevný spevácky zbor v Gbel-
ciach Cantate Domino založili 
v roku 1997. Jej vedúcou je Klá-
ra Bognár, učiteľka na dôchodku. 
Jej pomocní vedúci sú - Szilvia 
Kuruc - syntetitázor, spev Gyula 
Bratkó - gitara a spev. V prvých ro-
koch po založení sprevádzali súbor 
na syntetizátore, potom spievali aj 
so sprievodom gitary. Majú boha-
tý repertoár, ktorý tvoria spraco-
vané náboženské piesne od Jenő 
Silye. Zo začiatku spievali jedno-
hlasne, potom sa úspešne pokúsili 
o viachlas. Snažia sa interpretovať 
veľmi náročné a pekne znejúce 

skladby. Predovšetkým spievajú 
v kostoloch, lebo vznešené myš-
lienky ich piesní tam pôsobia dôs-
tojnejšie najmä na veriacich. Vy-
stúpili už v Štúrove, v Obide a vo 
Svodíne. V Gbelciach vystupujú 
asi aspoň raz v mesiaci, ale zúčast-
ňujú sa aj iných, ďalších najmä ná-
boženských podujatí. V roku 2003 
spievali aj v ostrihomskej Bazilike. 
Členmi sú: Sándor Karakán, Ág-
nes Dolezsai, Katalin Ruzsenszky, 
Szonja Fekete, Judit Jezsó, Zoltán 
Kiss, Klaudia Lavicska, Anikó Rác-
kó a Alena Varga. 

-zoli-

Cirkevný spevácky zbor v Gbelciach - 
Cantate Domino

„Nerozhodnosť je nepriate-
ľom nad ktorým musíte zvíťaziť. 
Úspešní ľudia sa zvyčajne rozho-
dujú rýchlo a jednoznačne. Ak sa 
rozhodnú, už svoje rozhodnutie 
nemenia, pokiaľ to nie je bez-
podmienečne nutné. Za každých 
okolností však reagujú a rozhodu-
jú sa pružne a pohotovo.

Úspešní a významní ľudia si 
za svojimi rozhodnutiami stoja.

Väčšina ľudí, ktorí si nie sú 
schopní zarobiť toľko, koľko by 
chceli, sa zvyčajne nechávajú 
ovplyvniť cudzími názormi. Pri-
púšťajú, aby za nich mysleli novi-
ny, susedia či príbuzní. Názory sú 
tým najlacnejším tovarom na sve-
te. Každý má v zásobe množstvo 
názorov a snaží sa ich predhodiť 
niekomu, kto si ich vypočuje. 
Ak sa pri rozhodovaní nechávate 
ovplyvňovať druhými, nebudete 
úspešní v žiadnom podnikaní ani 
v realizácii svojej túžby zbohat-
núť.

Ak preberáte názory druhých, 
ťažko si budete môcť vytvoriť svo-
je vlastné.

Niektorí blízki priatelia a prí-
buzní nás často oslabujú a pod-
kopávajú našu sebadôveru tým, 
že nám vnucujú svoje názory a 
znevažujú až odcudzujú tie naše, 
hoci to väčšinou nemyslia zle.

Ak pri nejakom rozhodnutí 
potrebujete informácie a názory 
druhých, čo sa samozrejme často 
stáva, zistite si ich nenápadne, bez 
toho, aby ste odhalili svoj zámer.

Ľudia s malými alebo povrch-
nými znalosťami sa snažia robiť 
dojem, že vedia veľa. 

Ak si chcete vypestovať návyk 
rozhodovať sa pohotovo, majte 
oči otvorené a uši nastražené – a 
ústa zatvorené! Ten, kto má veľa 
rečí, málokedy stihne vykonať aj 
veľa činov. Ak viac rozprávate, 
ako počúvate, nielenže sa pripra-
vujete o mnohé príležitosti niečo 
sa dozvedieť, ale zároveň odhaľu-
jete svoje plány a zámery osobám, 
ktorí to možno s radosťou zneuži-
jú. A preto: Nehovorte svetu, čo 
chcete urobiť – urobte to!

Marta Košíková

ako rýl a motyka.“
Alebo: „Na Várade na zvonici 

visí žaba na trlici“, alebo: Várada-
ni srnci varili sa v hrnci, nemohli 
sa vydriapať museli tam pokapať.“

Aj na ostatné obce vymysleli ľu-
dia veršovanky.
ONDROCHOV (dnes už pomaly 
zániková obec):

„Ondrhov, štyri kočky zadrhóv 
a tú pátu nemohóv, prišél kocúr 
pomohóv. Piata sa mu nedala aj 
kocúra zožrala.“
BÁNOV:

Časté požiare v obci dali kedysi 
podnet k vzniku tejto povedačky:

„ Na Bankesy voda horí, so sla-
mou ju dusli, husi boli fajermáni a 
kačice trúbili.“

Jednému zomrelému sa priho-
várali: „Jano múj, Jano múj, čéra 
večér strýk prišél, aby si mu orat 
šél. A ty si mu neoral, keď ta pán-
boh povolal.“ 
HUL:

„Jedna vranka dve vranky, ne-
berme si Húlanky. Húlanky sú hr-
baté, kučeravé, bachraté.“
DOLNÝ OHAJ: 

„Ohajčanky milé, máte nohy 
krivé.

Boli by to sánky voziť tie Lótan-
ky.“ (Lót=Veľké Lovce).

O šurianskom hrade, ktorý stál 
na Podzámečku: 

„Ten šuransky zámeček, je 
na peknej rovine,

pod ním stojí milá, holubenka 
sivá, z vínečkem šenkuje.“

Aj takto sa ešte aj dnes príleži-
tostne pospevuje v ľudovej piesni 
o dnes už neexistujúcom šurian-
skom hrade, ktorý stál na šurian-
skej lokalite (ulici) Podzámeček a 
ešte pred niekoľkými desiatkami 
rokov sa tu zachovala po ňom 
studňa.

Zozbieral: 
Milan Kupecký

V minulosti vytvoril náš ľuď 
hodnoty aj tvorbou ľudivých pes-
ní, z ktorých nie všetky boli do-
teraz publikované. Aj naša mini-
zbierka je iba z niektorých, ktoré 
sa nám podarilo zhromaždiť a 
zachovať. Nabudúce sa možno 
pokúsime získať takýto druh ľu-
dového folklóru z ďalších dedín 
nášho slovenského vidieka. 

Aj toto duchovné bohatstvo, 
ktoré nám v tejto podoba zane-
chali predošlé generácie môže byť 
akýmsi príspevkom do spoločnej 
Európy. Tieto prekáracie veršíky 
sú najmä mladej generácii nezná-
me, hoci majú svoju históriu a aj 
preto je dobré si ich aspoň takou-
to formou príležitostne pripome-
núť. Tieto veršovačky z Požitav-
ského regiónu, kedysi kde-koho 
pohnevali, pretože sa ľudia nimi 

„dopaľovali“, dnes sa už každý 
nad nimi iba pousmeje.

ŠURANY sú široko-ďaleko 
známe svojim tvrdým nárečím, 
ktoré je podobné trnavskému. 
Preto sa Šurancom ľudia z oko-
litých dedín posmievali aj takto: 
„Nyny, lala, kutuši sa bijú!“ Ale-
bo: „Duro, daj tú retaz! Ideme 
merat tonu.“

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

Alebo: „Šurančani gavalíri 
zjedli žabu na taníri“, alebo: „Šu-
rančani vy ste, obesili by ste, mly-
nárovho psíka za kus motúzika.“

Šuranci im zasa na oplátku zvy-
kli zanôtiť: “Na Várade na rohu, 
visí žaba za nohu a to taká veliká 

Slová múdrosti, alebo niekto múdry raz povedal...
Nehovorte čo chcete urobiť – ale urobte to!

Vyberáme z bohatého archívu Milana Kupeckého
Tvorivosť ľudí z našich požitavských obcí 
a miest - Na ľudovú nôtu
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fungovať, sa musí predsa len riadiť 
nejakými pravidlami a zákonmi. 
Zákonodarstvo súčasných štátov 
funguje na racionálno-rozumovom 
a materialisticko-hmotárskom zák-
lade, bez rešpektovania duchovné-
ho rozmeru bytia. Tento systém je 
ale v zásade nesprávny a s nezvrat-
nou určitosťou speje k istému zrú-
teniu. 

Avšak ako nám história ukazuje, 
rovnako nesprávnymi boli aj všetky 
pokusy o nastolenie takzvaných cir-
kevných štátov, ktoré žiaľ, nijakým 
výrazným spôsobom nevybočovali 
z bežného štandardu vládnutia a 
v ktorých nikdy neprišla k životu 
realizácia základných princípov tej 
ktorej cirkvi v celospoločenskom 
meradle. 

Ideálny štát, ktorý je štátom 
blízkej budúcnosti, nebude stáť 
na slepom, bezduchom a tupom 
materializme, ako je tomu dnes, ani 
na pravidlách nejakej z mnohopo-
četných cirkví, v ktorých to ľudsky 
– cirkevné úplne potlačilo pôvodnú 
znalosť Zákonov božích.

Ideálny štát má byť a musí byť 
postavený iba na čistej a vecnej 
znalosti na Zákonov Božích! Ro-
zumoví ľudia dneška netušia, čo to 
znamená! 

Ľudia dneška sú totiž pyšní 
na výdobytky súčasnej spoločnosti, 
považujúc ju za vrchol všetkého, čo 
táto civilizácia doteraz dosiahla. To 
všetko však bolo vybudované iba 
za pomoci obmedzeného ľudského 
rozumu a Zákonov na ňom posta-
vených. Áno, vskutku, takzvaný 
racionálny materializmus dosahuje 
v dnešnej dobe svojho vrcholu, za 
ktorým však práve pre jeho rozu-
movú obmedzenosť nemôže nasle-
dovať nič iného, ako strmhlavý pád 
nadol. 

Pri pozornejšom pohľade okolo 
seba môže predsa každý celkom 
jasne vidieť tisíce príznakov po-
slednej agónie tohto mravne skaze-
ného, bezohľadnou chamtivosťou 
presiaknutého a ľudsky úplne zvrh-
lého systému. 

Jedine Zákonmi Božími – doko-
nalými Zákonmi stvorenia sa musí 
riadiť ľudská spoločnosť, ak sa má 
stať spoločnosťou dokonalou a ide-
álnou. 

V prvom rade však je treba po-
znať tieto Zákony v ich logike a 
prísnej vecnosti, presne tak, ako vo 
stvorení fungujú a to všetko bez via-
zanosti na nejakú cirkev, duchovný 
prúd alebo smer. Logická jasnosť a 
vecná znalosť týchto Zákonov musí 
byť potom aplikovaná do pozem-
ského zákonodarstva toho ktorého 
štátu. Konkrétne do hospodárskej a 
ekonomickej oblasti, do pracovno-
právnych a spoločenských vzťahov, 
do výchovy detí, do kultúrnych a 
oddychových aktivít a tak ďalej. 

Dnes ešte máme slobodný výber 
spomedzi dvoch alternatív: Tou 
prvou je spoznanie a priznanie si 
trvalej neudržateľnosti súčasného 
systému vecí, jeho zavrhnutie a 
dobrovoľné vykročenie na správ-
nu cestu, spočívajúcu v poznaní a 
podriadení sa Zákonom Božím. 

Ak ale zlyhá táto možnosť dob-
rovoľnej zmeny, príde na rad tá 
druhá, ktorá nám prinesie globálne 
zrútenie na nesprávnych základoch 
vybudovanej spoločnosti. Potom 
pochopia mnohí, aj tí, čo sa teraz 
ešte usmievajú, že touto cestou sa 
už ďalej ísť nedá. 

No a po bolestnom páde ne-
správneho, bude aj tak nasledovať 
nevyhnutné podriadenie sa tomu, 
čo ešte dnes môžeme urobiť dobro-
voľne - bude nasledovať podriade-
nie sa Zákonom Božím! 

V skutočnosti má teda ľudstvo 
iba jednu jedinú možnosť, ku kto-
rej vedú dve cesty: Dobrovoľná, 
čiže viac menej bezbolestná a ne-
dobrovoľná, plná zbytočnej bolesti, 
utrpenia a nevídaného strádania. 
Ktorú z nich si vyberieme? 

M. Šupa

Pravdu, ktorá bola samozrejme 
iná, ako ich ľudskými predstavami 
popretkávané učenie. 

Čiste poznanie o Zákonoch Bo-
žích však aj napriek odporu vte-
dajšej cirkvi na zemi predsa len 
zažiarilo, avšak behom stáročí ho 
ľudia opäť strhli nadol a zakalili až 
na nepoznanie. Všetkým hľadajú-
cim Pravdu musí byť preto zvlášť 
zdôraznené: Učenie cirkví a Pravda 
sú dve úplne rozdielne veci! 

No a tomu, že cirkvi už dávno 
správne nestoja v Zákonoch Bo-
žích, tomu zodpovedá i všetko to 
nesprávne a zlé, čo vykonali počas 
svojej dlhej histórie a čo mnoho-
krát doslova poburuje ľudí, ktorí si 
zachovali jasnú myseľ, čisté srdce a 
elementárny zmysel pre spravodli-
vosť. 

Jedným z neblahých dôsledkov 
tohto všetkého je, že mnoho súčas-
níkov sa práve z vyššie spomína-
ných dôvodov stalo ateistami, ktorí 
zanevreli takmer na všetko, čo i len 
trochu zaváňa duchovnom.

Ich odpor môže byť v nich hlbo-
ko zakorenený aj na základe osob-
ných, negatívnych prežití, ktoré 
zakúsili vo svojich minulých živo-
toch. Práve vtedy mohli byť totiž 
títo samostatne uvažujúci ľudia pre 
nesúhlas s vtedajšími cirkevnými 
praktikami neraz osobne prenasle-
dovaní, mohlo im byť spôsobova-
né utrpenie, ba dokonca siahnuté 
na život. Takéto niečo sa zapíše do 
duše človeka tak hlboko, že pri ďal-
šom pozemskom vtelení si so sebou 
prináša silný vnútorný odpor voči 
všetkému, čo nejako súvisí s cirkva-
mi a duchovnom. 

Je však smutné a nesprávne, že 
títo ľudia spolu s cirkvou zanevreli 
aj na duchovno ako také, lebo aj na-
priek ich zlej osobnej skúsenosti, či 
už súčasnej, alebo minulej, má ži-
vot na zemi a vo stvorení duchovný 
rozmer. 

Celé stvorenie funguje na zákla-
de určitých Zákonitostí, o ktorých 
poznanie a aplikovanie do každo-
denného života sa snažili všetci 
veľkí duchovní učitelia a nakoniec 
i Syn Boží. Zo Svetla bola vždy 
v logickej vecnosti prinášaná iba 
znalosť o spomínaných Zákonitos-

tiach, ktoré musia ľudia poznať a 
naučiť sa ich rešpektovať, pretože 
iba tadiaľto vedie cesta k plnosti a 
šťastiu života na zemi i mimo nej. 

Avšak po odchode každého 
z týchto veľkých duchovných učite-
ľov bol z ich osoby vytvorený kult a 
z ich učenia náboženstvo, v ktorom 
nakoniec, pod nánosmi ľudských 
názorov celkom zaniklo pôvodné 
vedenie. A počas svojej dlhej histó-
rie sa tieto náboženstvá so svojimi 

nesprávnymi postojmi tak veľmi 
sprofanovali, že ak dnes, v dobe 
relatívnej slobody názorov začne-
me niektorým ľuďom hovoriť o du-
chovnom rozmere bytia, o nutnosti 
určitého duchovného poznania a 
o znalosti Zákonov Božích, ktoré 
by mal pre svoj vlastný osoh po-
znať a rešpektovať každý z nás, za 
všetkým týmto je okamžite videná 
cirkev a jej snaha o získanie moci, 
vplyvu, či dokonca snaha o zriade-
nie cirkevného štátu. 

Áno, onen panický strach, ktorý 
sa pri vyslovení pojmu „cirkevný 
štát“ zmocňuje všetkých ateistov 
je do určitej miery plne oprávnený, 
pretože pramení z mnohých nega-
tívnych historických a ako už bolo 
spomenuté, snáď i osobných skú-
seností, kedy sa cirkev k tejto moci 
blížila, alebo ju už aj reálne vlastni-
la, ale žiaľ, nikdy ju správne nevy-
užila. Panovanie cirkví totiž spre-
vádzalo rovnaké množstvo krívd, 
neprávosti, biedy a nespravodli-
vosti, ako vládnutie ktoréhokoľvek 
iného kráľa, monarchu, alebo pa-
novníka. Vo všetkých cirkvách to 
boli vždy iba jednotlivci, ktorí sa 
v bežnom živote naozaj úprimne 
snažili o uplatňovanie zásad vlast-
ného vierovyznania. 

Ale každý štát, ktorý chce reálne 

Naša besednica
Prekonajme duchovný marazmus!

Ponúkame štvorročného pravého, čistokrvného 
maltézaka na krytie... ak máte sučku, ktorá sa 
hára... volajte: 09079055537, nonstop!
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Viktor Kubal bol nestorom a veli-
kánom slovenského humoru a satiry 
a tiež priekopníkom slovenského 
animovaného � lmu. Patril medzi 
pravidelných autorov, tvorcov i spo-
luzakladateľov bývalého satiricko-
-humoristického časopisu Roháč, 
ktorého pokračovateľom je vydava-
teľstvo H+S (za pomoci a autorskej 
účasti bývalých Roháčovcov), hoci 
už iba ako tlejúca vydavateľská is-
kierka nádeje slovenského národa a 
jeho kultúry.

Presne 24. apríla 1997, v deň 
sviatku Juraja, čiže pred dvanástimi 
rokmi, navždy dotĺklo srdce pána 
majstra Viktora Kubala, bývalé-
ho známeho humoristu, satirika a 
priekopníka slovenského animova-
ného � lmu. Čiže v týchto dňoch si 
pripomíname výročie jeho úmrtia. 
Umelca s veľkým U, po ktorom žiaľ 
zostala hlboká, takpovediac doteraz 
nedosažiteľná autorská stopa, stopa 
tvorcu. Aj ako satirika, karikaturistu, 
ale i človeka, ktorého navyše zdobili 
morálne i ľudské atribúty. Dovolím 
si to v mene redakcie i svojom tvrdiť 
aj preto, že som, i keď nie dlhý čas, 
pána Kubala poznal osobne. Bol to 
Slováčisko od kostí, telom i dušou.

Tento známy slovenský umelec 
bol tiež priekopníkom animované-
ho � lmu (najznámejší z nich Juro 
Jánošík) a jeho prínos, ako klenot 
do slovenskej umeleckej tvorby 
je prinajmenšom hodný zápisu 
do Guinessovej knihy rekordov. 
Veď v časopise jeho doby, ešte i dnes 
v známom Roháči, bežal nepretržite 
týždeň čo týždeň - 36 rokov (!) pa-
mätníkom ešte aj dnes rezonujúci 
kreslený seriál Vaša Dita. Nehovo-
riac o bohatej tvorbe - nespočetnom 
množstve humorných a satirických 
obrázkov, ale i textu, ktoré týždeň čo 
týždeň obveselovali čitateľov tohto 
obľúbeného slovenského satiricko-
-humoristického časopisu. 

Krátko z mojich spomienok 
na majstra Kubala:

„Bol som vyznávačom i zároveň 
obdivovateľom obrázkov a vôbec 
tvorby pána majstra Viktora Kubala 
a spomienky na neho mi budú rezo-
novať do konca života. My humoristi 
sme vo všeobecnosti takpovediac 
rovnakej krvnej skupiny, keďže in-
klinujeme k tomuto žánru a fandíme 
nielen slovenskému humoru a satire. 
Som rád, že patrím medzi tých do-
slova šťastlivcov, čo mali možnosť 

aspoň občas sa stretnúť s majstrom 
Viktorom Kubalom, kedysi, to už 
v Novom Roháči, na Teslovej ulici 
v Bratislave.

Do živej pamäti pamäti mi utkve-
lo, ako často, s jeho typickým, prí-
slovečným úsmevom na perách, pri 
vstupe do dverí redakcie, sa takmer 
vždy opýtal: - Ešte vychádzame? 
Majster Kubal, tak ako sa zračilo aj 
z jeho humorne ladených obrázkov, 
mal takmer vždy dobrú náladu. Do-
teraz mám pred očami jeho šibalský 
úsmev. Bol aj dobrým rozprávačom 
pre vďačných poslucháčov. Aj, či 
najmä čo sa týka osobných zážitkov. 
Pamätám si na jednu z jeho príhod, 
ktorú mi takto vyrozprával: Keď som 
raz išiel po ulici, zrazu som zazrel 
v zrkadle skleného výkladu istej istej 
predajne človeka, ktorý mi bol veľmi 
nesympatický. No, keď som sa lepšie 
prizrel zistil som, že je som to vlastne 
ja... Nasledoval srdečný smiech. Aj 
taký bol majster Viktor Kubal. I táto 
príhoda svedčí o jeho schopnosti se-
bairónie, nadhľadu a duchaplnosti.

Zdôveril sa mi napríklad i s tým, 
ako aj počas jazdy električkou si za-
pisoval myšlienky, ktoré ho v danom 
momente napadli, pričom počas zá-
piskov si ho niektorí spolucestujúci 

plietli s revízorom alebo člena(býva-
lej)ŠtB.“ 

Viktor Kubal bol skutočnou 
osobnosťou, hoci sa vopred(ako 
dnes mnohé tzv. celebrity), za takú-
to osobnosť, vďaka svojej vrodenej 
skromnosti, nikdy nevydával. 

Po tomto velikánovi, umelco-
vi svojej doby a času v ktorom žil a 
tvoril, zostalo doteraz veľké vákuum, 
ktoré stále v satiricko-umeleckom 
prejave a humoristickej tvorbe na 
Slovensku výrazne cítiť. Je to najmä 
absencia ducha a vtipnej myšlienky 
jeho formátu. O absencii jeho trefnej 
satiry ani nehovoriac. Ako redak-
tor, za dlhé roky pôsobenia som sa 
v rámci svojho povolania stretával 
s mnohými významnými a zaujíma-
vými ľuďmi, no majster Kubal, naj-
mä čo sa týka tohto druhu umenia 
ktoré prezentoval, vždy aspoň o ten 
symbolický kúsok nad ostatnými 
vyčnieval.“

Majster Viktor Kubal sa narodil 
2O. marca 1923 v Jure pri Bratislave. 
V roku 1943 ukončil Vyššiu školu 
staviteľskú, potom študoval na Ško-
le umeleckých remesiel v Bratislave. 
Venoval sa najmä karikatúrnej tvor-
be a animovanému � lmu. Zomrel 
24. marca 1997 vo veku 74 rokov. 

Viktor Kubal 
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Predám zachovaný, 
málo používaný 

perličkový kúpeľ do 
vane, zn. EASTCON, 
komplet, pretože už 
teraz mám sprcho-
vací kút. Cena do-

hodou. Volajte 0907 
905 537 nonstop.

Viktor Kubal
A ešte na záver, hodnotenie maj-

stra Viktora Kubala erudovaným 
odborníkom, humoristom: „Kresle-
ný humor a satiru na Slovensku po 
roku 1945 je možné si iba veľmi ťaž-
ko predstaviť bez karikaturistu Vik-
tora Kubala. Už v 5O. rokoch sa jeho 
výtvarný prejav vyhranil do pôsobi-
vej kresbovej skratky, ktorá bola pre 
autora prostriedkom bezprostred-
nej realizácie vtipného nápadu. Pre 
Viktora Kubala bolo typické, že už 
v prvej predstave nachádzal obrazné 
riešenia v ľahkej náčrtkovitej kres-
be ceruzkou. De� nitívnu podobu 
dostávala karikatúra prekresleným 
perom, tušom. Za predpokladu, že 
obrazné riešenie vždy autora uspo-
kojilo. Kubalova zámerne neštylizo-
vaná kresbová linka priamo ozrej-
movala satirickú myšlienku, niekedy 
vyjadrenú aj sprievodným textom 
a svojou skratkovitosťou a zrozu-
miteľným jazykom vytvárala pod-
mienky na nadviazanie okamžitého 
kontaktu, dialógu, medzi obrazom 
a divákom - v našom, roháčovskom 
prípade, čitateľom. Viktorovi Kuba-
lovi išlo vždy o obsah, o humornú 
či satiricky vyhrotenú myšlienku 

vypovedanú najjednoduchšími pro-
striedkami kresby. Za jej formovou 
jednoduchosťou, akoby „remesel-
nou nenáročnosťou“ a kompozičnou 
prehľadnosťou sa skrývalo hlboké 
pochopenie udalostí a ich interpre-
tácia cez humorné obrazové nápady, 
smerujúce niekedy ku kriticko-sa-
tirickému obsahu. Jeho humorné 
� gúrky a výjavy, často komponova-
né v cyklickom deji svojsky depate-
tizovali a zľudšťovali zlo, hlúposť a 
základné spoločenské nešváry. Kres-
ba umelecky, úzko korešpondovala 
s myšlienkou. Sám Viktor Kubal 
svoje práce pokladal za publicistické, 
novinárske - a tak ich aj robil. Vždy 
nakreslil aktuálny obrázok, ako na-
príklad iný novinár napíše článok a 
zanesie, či odošle do redakcie, čím 
učiní zadosť svojmu novinárskemu 
remeselu, či povolaniu. To platilo za 
totality a platí aj dnes. Majster Viktor 
Kubal svojou každodennou tvorbou 
vyše štyri desaťročia dokazoval, že 
humor a satira sú prepotrebné veci, 
podobne ako chlieb a smiech, ktoré 
boli podľa neho najkratšou vzdiale-
nosťou medzi ľuďmi.

Milan Kupecký

Podporná liečba chrípky –dosta-
tok zinku, baza čierna, extra bazový 
extrakt, zázvor.
Čo to zinok?

Stopový prvok, ktorý je v organiz-
me súčasťou viac ako 200 rôznych 
enzýmov. Najviac zinku sa v orga-
nizme vyskytuje v pečeni, svaloch, 
kostiach, koži, nechtoch, vlasoch. 
Mužský organizmus obsahuje naj-
viac zinku v prostate a najviac zinku 
stráca ejakuláciou. 

Funkcie a účinky zinku: Udržia-
va optimálny metabolizmus cukrov, 
podporuje tvorbu a metabolizovanie 
bielkovín, transportuje CO2 a synté-
zu nukleových kyselín a hemoglobí-
nu, má antioxidačný účinok– súčasť 
silného antioxidačného enzýmu 
SOD (superoxid dismutáza), zlep-
šuje chuťové a čuchové vnemy (naj-
mä pri chemo-a rádioterapii).Zinok 
okrem toho spoľahlivo podporuje 
imunitu a nedávny výskum odhalil 
tiež jeho význam pre správne videnie 
a ochranu sietnice, kde je dôležitou 
súčasťou aktívnej látky rhodopsín.

V kvalitných potravinách sa na-
chádzajú, respektíve obsahujú: mor-
ské živočíchy a červené mäso, stru-
koviny (najmä sója, arašidy, pinto 
a strakatá fazuľa) a výrobky z nich, 
obilniny a celozrnné výrobky (biela 
múka obsahuje menej ako 20% pô-
vodného obsahu), orechy, tekvicové 
semená, huby, inaktívne pivovarské 
kvasnice (tebi droždie a pangamín), 
zelené vňate, zelená fazuľka. 

Je dobré vedieť, že: podiel zinku, 
ktorý sa z prijatej dávky vstrebáva do 
krvi, predstavuje asi 20 – 40 percent 
a závisí to od zloženia potravy. Zinok 
sa z potravín – podobne ako železo a 
karotenoidy – lepšie vstrebáva po ich 
tepelnej úprave.

Odporúčané dávky zinku: deti 
do 10 rokov: 5 – 10 mg/deň, chlap-
ci nad 10 rokov/muži: 15 mg/deň, 
dievčatá nad 10 rokov/ženy: 12 mg/
deň, tehotné a dojčiace ženy: 15 – 20 
mg/deň, vegáni by mali zvýšiť dennú 
dávku o 50 percent. 

Formy výživového doplnku: sul-
fát: najpoužívanejšia a najlacnejšia 
forma, ale môže spôsobiť podráž-
denie žalúdka (220 mg sulfátu zinku 
poskytne asi 55 mg atomárneho zin-

ku), pikolinát, citrát, acetát, glycerát, 
monometionín: lepšie sa vstrebá-
vajú, obsahujú v tabletách akolo 
30 – 50 mg atomárneho zinku, ak 
užívate pastilky proti bolesti hrdla s 
obsahom zinku, neprekročte príjem 
zinku nad 80 mg/deň. 

Terapeutické využitie: podpora 
imunity, podpora hojenia rán, akné, 
podpora liečby mentálnej anorexie, 
prevencia makulárnej degenerácie, 
podpora liečby reumatoidnej artri-
tídy, ochrana spermií (predovšet-
kým u fajčiarov a obéznych mužov), 
podpora liečby syndrómu poruchy 
koncentrácie a hyperaktivity u detí, 
podpora liečby Wilsonovej choroby 
(hromadenie medi v organizme) 
Ako sa užíva zinok?

Odporúča sa užívať nalačno 
(s výnimkou sulfátu zinku, ktorý 
môže nalačno zaťažiť žalúdok) a sa-
mostatne bez železa, medi a kyseliny 
listovej, ak treba riešiť skutočný de� -
cit zinku v organizme, nie sú vhodné 
multivitamínové prípravky, pretože 
obsahujú iné zložky, ktoré znižujú 
vstrebávanie zinku a jeho dávka pre-
to nemusí byť dostatočná, pri liečbe 
penicilínom, tetracycklínom a war-
farínom (perorálne) je vhodné uží-
vať zinok minimálne 2 hodiny pred 
alebo 2 hodiny po lieku. 
Toxicita/Interakcie

Zinok je najmenej toxický stopový 
prvok. Ani dávky 10-násobne vyššie 
ako odporúčané, nespôsobia akútne 
poškodenie organizmu. Nadmerný 
príjem zinku však nie je vhodný a 
preto si skontrolujte zloženie prí-
pravkov, ktoré používate – najmä, 
ak užívate viacero výživových do-
plnkov - dlhodobý nadmerný príjem 
zinku (vyše 40 mg/deň) môže spô-
sobiť: - de� cit medi a železa (môže 
sa prejaviť anémiou) - poškodenie 
imunitných funkcii - zvýšenie hladi-
ny LDL a zníženie HDL cholesterolu 
v krvi. Akútny nadmerný príjem 
zinku vo forme sulfátu (vyše 2000 
mg/deň) môže spôsobiť podrážde-
nie tráviaceho systému – nauzeu, 
zvracanie hnačku. (Tento článok je 
z pripravovanej knihy I. Bukovského 
„Nová mini encyklopédia prírodnej 
liečby“. 

Mudr, Jozef Kubica CsC.

Lekár radí
Desať vecí, ktoré by sme 
mali vedieť o prasacej chrípke

Môj sok ma vyzval na súboj. 
Podľa zaužívaného zvykopráva, ja 
som mal právo voľby zbrane. 

Zvolil som si slovo. Veď slovo je 
zbraň najmocnejšia. Okrem toho, 
ovládam ho dokonale. Nuž, skrom-
nosť bokom, veril som si.

A konečný výsledok? Môj sok 
odišiel bez škrabnutia. Nedotkli sa 
ho ani moje najostrejšie, najlepšie 

mierené slová pretavené z hlbokých 
a bojovo naladených, navyše pod-
robne premyslených myšlienok. 
On sa dokonca ani na jediné slovo 
nezmohol.

Po boji som oľutoval moju ne-
správnu voľbu. Radšej som mu mal 
dať po papuli! 

J. Heinrich

FEJTÓN
Súboj
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Čo vŕta Milanovi Kupeckému v hlave
ÚPLATKY, PROTEKCIA, KORUPCIA, LOOBING...

Proti korupcii sa najvehementnejšie bojuje v médiách.
Čas je najlepší lekár a pritom neberie úplatky.
Protekcia vymrela, ale zanechala nám tu veľa nezaopatrených potomkov.
Známostiam hrozí vymretie. Veď na Slovensku už takmer každý kaž-
dého pozná.
S poctivosťou najďalej zájdeš. Ak náhodou nezablúdiš!
Aj by som nebral úplatky, ibaže tiež ich musím dávať.
Mnohí si stále pletú uplatnenie s úplatkárstvom.
Na každého raz príde! Ak sa poctivo postaví do radu.
Boj proti úplatkom stojí veľa peňazí.
Vtáka poznáš po perí, priateľ podľa smeru, ktorým sa ti obráti keď po-
trebuješ od neho pomôcť.
Neprijal pomocnú ruku. Bola prázdna.
Kto skôr dáva, ten je skôr uprednostnený.
Ej, čože je to päťdesiatka?! Ako úplatok.
Buďme ako jedna rodina! - vyhlásil podnikateľ, keď zakladal svoju ro-
dinnú � rmu.
Bol to slušne vychovaný človek. Nikdy nezabudol pozdraviť a dať úplatok.
Komunistický archaický úplatok nahradilo demokratické všimné.
Nemohol vziať rozum do hrsti. Mal v nej úplatok.
Jeho silnými stránkami bola čestnosť a spravodlivosť. Napokon ich do-
kázal premôcť.
Nielen šaty robia človeka, ale aj známosti.
Nemali by aj úplatky podliehať zdaneniu?!
Žiť bez protekcie, na to treba veľkú známosť.
Najväčšie pletky bývajú práve kvôli úplatkom.
Závidím rieke. Tá si vie aj bez známosti urobiť koryto.

Tým, čo nemajú známosti, zostáva ešte nádej.
Tak dlho si navzájom otvárali účty, až ich zatvorili.
Zdravie sa však nedá kúpiť. Prečo potom dávame úplatky?
Hoci dal všimné, nevšimli si ho.
Heslo nedáš - dostaneš, patrí iba v športovej terminológii.
Človek má iba dve ruky, no provízie berie všetkými tromi.
Ak už aj vás nikto nepozná, fľaša koňaku je hneď každému povedomá.
Úplatok vznikol práve v čase, keď sa prestalo dávať už z rúčky do rúčky.
Nedivte sa protekcii. Veď aj pred svadbou potrebujete vážnu známosť.
Cesty k známym vedú obyčajne obchádzkami.
Elektrikári a úplatkári majú veľa spoločného. Obnovujú kontakty.

Mama je naveky

Mamu máme jedinú, no predsa dve sú mamy,
prvá musí všetko stihnúť, druhá je vždy s nami.
Matka je kolíska, postieľka, aj nebo,
ako je len dobre mati drahá s Tebou.
Mamka naša dobrá poďme sa mamkovať,
sme malé hviezdičky, slnkom je naša mať.
Ak nás život zmorí, zachváti clivota,
mama je záchrana, mama je istota,
lebo môžme vplávať do mysu nádeje.
A detstvo strácame, keď už mama nie je.
Nepohladí líce, nepofúka rany,
mama naša dobrá, ktorá si vždy s nami.
Nesieš nás cez oheň, brodíš s nami rieky,
nikdy sa nás nevzdáš, s nami si naveky.

J. Liptay



CHÝRNIK8

CHÝRNIK - HÍRNÖK: Vydáva/Kiadja: Vydavateľstvo H+S. Vychádza ako mesačník v obciach a mestách novozámockého regiónu./Havilapként jelenik meg az érsekújvári régió 
falvaiban és városaiban.  Povolené/Engedélyezve: OVS OÚ, reg. č. 265/2003. Redakčná rada/Szerkesztőség: Zoltán Komlósi, šéfredaktor, Erika Cserepesová, Jana Slobodníková a 

Milan Kupecký. Adresa/Cím: Redakcia CHÝRNIK, ul. SNP č. 42, 940 01 Nové Zámky. E-mail: m.kupecky@chello.sk. Telefón: 0907/905 537. 
Nevyžiadané príspevky redakcia nevracia, ani ich nehonoruje./ A nem igényelt írásokat a szerkesztőség nem küldi vissza és nem honorálja. 

Tlač/Nyomda: Necarte Komárno. Internet: www.izamky.sk. Grafická úprava/Grafikai megjelenítés: Erika Cserepesová.

Humoreska: TAM, KDE HLÚPOSŤ KVITNE...
Sebakritika....

Zavítal som do zvláštnej krajiny. Bola ako rozkvitnutá lúka. 
Kam len oko dovidelo, samý kvet. Lebo, div sa svete, hlúposť 
tam kvitla.

A darilo sa jej. Hoci nemám rád hlupákov a tiež hlúposť ako 
takú, je mi tu fajn. Teplučko, a aj s ľuďmi sa dá vychádzať a vy-
držať. 

Navyše, o pár mesiacov príde zima, hlúposť odkvitne, nastanú 
snáď iné časy, nejako to už vydržím, pomyslel som si.

Napokon sa dozvedám, že tu, v tejto krajine po celý rok leto 
vládne.

Hoci prekvapený a tak trocha aj sklamaný, napokon som sa 
rozhodol že v krajine i napriek tomu zostanem. Vládne tu síce 
hlúposť, horúčavy, ale zatiaľ sa tu cítim dobre a som veľmi spo-
kojný.

J. Heinrich
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Humorsarok 

Az illuzionista és a papagáj esete
Az illuzionista egy hajón dolgozott. Minden héten tar-
tott bemutatót. Mindig más volt a közönség, így meg-
engedhette, hogy mindig ugyanazt a műsort adja elő. 
Az egyetlen probléma a kapitány papagája volt. Egy 
idő után műsor közben bekiabált és elárulta a titkokat: 
- Aaaaa nézzék, ez egy másik kalap ! 
- Aaaaaaaa nézzék, a virág az asztal alatt van eldugva ! 
- Aaaaa... van egy kártya a kabátujjában ! 
Az illuzionistát bosszantotta, de nem volt mit tegyen. 
Egyszer baleset történt és a hajó elsüllyedt. Nem ma-
radt életben csak az illuzionista meg a papagáj. Néhány 
órán át egy deszkán úszkálva, szótlanul, ellenségesen 
méregettek egymást. Végül a papagáj megszólalt: 
- OK feladom! Hol a hajó?

A � ú, a paraszt bácsi és a sorsolás esete
Egy � atal � ú, Bernie vidékre költözött és vett egy sza-
marat egy idős paraszt bácsitól 100 dollárért. A paraszt 
bácsi megígérte, hogy másnap elviszi neki a szamarat. 
A következő nap el is ment Berniehez és azt mondta: 
„Fiam, rossz hírem van. A szamár megdöglött.” 
Bernie így válaszolt: „Na jó, akkor add viza a pénzem!” 
A paraszt bácsi vállát vonogatva mondta: „Nem megy. 
Már elköltöttem.” 
Erre Bernie: „Rendben, de azért hagyd itt a szamarat!” 
A paraszt bácsi azt kérdezte: „Mit fogsz csinálni vele?” 
„Sorsjegyeket fogok kibocsátani, és kihúzom a nyer-
test.” 
„Hülyeség”, gondolta a paraszt bácsi. 
„Nem lehet egy döglött szamarat kisorsolni.” 
„Persze hogy lehet” - felelte Bernie hetykén. 
Egy hónappal később újra találkozott az öreg bácsi 
Bernie-vel és azt kérdezte: „Na mit csináltál a döglött 
szamárral?” 
- „Kisorsoltam. Eladtam 500 darab sorsjegyet dara-
bonként 2 $-ért és az összes sorsjegy 2 $-os költsége 
mellett 998 $ nyereséget értem el. A döglött szamár 
100 $-os veszteségét természetesen leírtam.” 
„és nem reklamált senki?” - kíváncsiskodott a paraszt 
bácsi. 
„Dehogynem. Az, aki megnyerte a szamarat. Visszaad-
tam neki a két dollárját.” ..... és Bernie felnőtt, és talán ő 
lett a Worldcom vagy az Enron vezetője.
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“Talán semmi sincs szebb a világon, mint találni 
egy embert, akinek a lelkébe nyugodtan letehet-
jük szívünk titkait, akiben megbízunk, akinek 
kedves arca elűzi lelkünk bánatát, akinek egy-
szerű jelenléte elég, hogy vidámak és nagyon 
boldogok legyünk.”                (Ernest Hemingway)
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A cukorelvonás egy háromhetes 
diéta, amiről azt tartják, megszaba-
dít az édesség utáni sóvárgástól. De 
lehet nagy mennyiségben zöldsége-
ket enni úgy, hogy a cukorkolonc 
békén hagyjon egyszer s minden-
korra?

Ha azt mondjuk, nem tudunk 
élni a napi fánkunk nélkül, valóban 
„cukorfüggők” vagyunk? A válasz 
összetett. A megvonás mintája és a 
nagy evés-ivás - nem a cukor maga 
- függőségszerű hatáshoz vezethet. 
Sőt, a cukor ugyanolyan „jóérzés” 
hatással van az agyi hormonokra, 
mint az utcai drogok. Senki nem 
állítja, hogy a cukor ugyanaz, mint 
a heroin, de mégis össze tudja za-
varni az agyat és a szervezetet.

Az agyunk és a cukor
A cukor az agyunk minden egyes 

sejtjének az üzemanyaga. Amikor a 
cukros ételeket túltöltjük, az mó-
dosíthatja az agynak azt a részét, 
amely ellenőrzi, mennyit eszünk. 
Laboratóriumi vizsgálatok során a 
patkányoknál, amelyeket cukorral 
beetettek, olyan agyi elváltozások 
voltak, mint akik éppen leszoknak 
a drogról. Az emberek esetében 
elég a tejturmix képét látni, hogy 
olyan agyi hatás álljon elő, mint 
amilyen a drogfüggőknél látható.

A cukorfüggőség tünetei
Bárki ehet cukros ételeket egész-

ségtelenül, de ez még nem jelenti 
azt, hogy cukorfüggő lenne. De, ha 
valaki elveszíti a kontrollt, és többet 
eszik annál, mint amennyit szán-
dékozott, vagy rosszul érzi magát 
attól, hogy kihagyja a napi szoká-
sos süteményét, akkor már résen 

kell lenni. Ezek ugyanis az alacsony 
vércukor tünetei, amely párosulhat 
remegéssel, szédüléssel is, és még 
több édesség után kutatunk, hogy 
újra magas legyen a cukorszintünk. 

De nem csak a cukor fogyasz-
tása válthatja ki ezt a hatást. Ha 
azt gondoljuk, hogy nem vagyunk 
édesszájúak, de vágyunk a bagelre, 
a csipszre és a sült burgonyára, 
akkor sem jobb a helyzet. Ezek a 
keményítőtartalmú ételek ugyanis 
összetett szénhidrátok, amelyeket 
a szervezet egyszerű cukorra bont. 
A keményítőtől ugyanúgy megló-
dul, illetve lezuhan a vércukorszint, 
mint a cukortól. Tehát a fehér rizs, 
a fehér liszt, a burgonya, valamint a 
fehér kenyér, a perec, a sós keksz és 

a száraz tészta szintén problémákat 
okoz.
A cukorelvonó diéták működnek?

A cukorelvonó diéták arra buz-
dítanak, hogy kerüljünk minden 
édességet, hogy a szervezet meg-
tisztuljon a cukortól. Ez az ösz-
szes gyümölcsöt, tejterméket és 
� nomított gabonát jelenti. De az 
étrend ilyetén való megváltozta-
tása túl drasztikus ahhoz, hogy be 
lehessen tartani. A változtatások 
ráadásul, amiket megteszünk, csak 
rövidtávon hozhatnak sikert, de az 
idő múlásával visszavezetnek a régi 
szokásokhoz. Inkább lépésről-lé-
pésre alakítsuk ki új szokásainkat, 
amelyben az alábbiak megfelelő út-
mutatással szolgálhatnak.
Lépésről-lépésre haladjunk

Próbáljunk meg minden hé-
ten egy édes ételt elhagyni az ét-
rendünkből. Mellőzzük például 

Az igazság a cukorfüggőségről
A cukorelvonás hűhó vagy remény?
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a desszertet vacsora után, vagy 
csökkentsük a cukrot a kávénk-
ban, és idővel már egyáltalán nem 
érezzük szükségesnek a cukor ízét. 
Együnk minél több gyümölcsöt 
és zöldséget, és igyunk több vizet. 
Használjunk kevesebb feldolgozott 
terméket, amelyek rengeteg cukrot 
rejtenek, és kezdjünk cukor nélküli 
élelmiszereket vásárolni. Az aján-
lott cukormennyiség egy napra a 
nők esetében nem több mint 6 kis-
kanál, azaz 100 kalória, a fér� aknak 
pedig legfeljebb 9 kiskanál, azaz 
150 kalória.
Válasszunk nekünk való édessé-
geket

Nem kell abbahagyni az édes-
séget, csak más forrásból jussunk 
hozzá. Próbáljunk meg friss bogyós 
gyümölcsöket vagy gyümölcspürés 
zabpelyhet enni a cukor helyett. 
Fedezzük fel a szárított, fagyasztott 
gyümölcsöket vagy a befőtteket 
(túl sok hozzáadott cukor nélkül). 
Egy pohár alacsony zsírtartalmú tej 
vagy alacsony cukortartalmú jog-
hurt is segíthet.
Engedjük a fehérjét segíteni

Ha valaki borzasztóan éhes, min-
den sütemény szinte kiált utána. Az 
éhség megfoszt az akaraterőnktől, 
hogy ellenálljunk a cukor iránti só-
várgásnak. Azonban a fehérjeevés-
sel könnyen megfékezhetjük ezeket 
a vágyakat. A magas fehérjetartal-
mú ételeket lassabban emésztjük, 
így hosszabb ideig tart a teltségér-
zet. A fehérje nem okoz vércukor-
szint kicsúcsosodást, mint ahogy a 
� nomított szénhidrátok és a cukor 
teszik. Együnk fehérjét sovány csir-
kehúsból, zsírszegény joghurtból, 
tojásból, dió- vagy babfélékből. 
Cukor más néven

Az élelmiszerek címkéjén nem 
mindig látható a „cukor” szó. Még-
is elrejtőzhet a csomagban más né-
ven. Néhány név, ami alatt cukor 
található: 
• agavészirup
• barnarizs-szirup
• magas fruktóztartalmú kukori-

caszirup
• dextróz (szőlőcukor)
• sűrített cukornádszirup
• glükóz (szőlőcukor)
• laktóz (tejcukor)
• malátaszirup
• melasz
• szacharóz (étkezési cukor: nád-

cukor, répacukor, juharcukor) 
Töltsük fel magunkat rosttal

A rost sok módon segít a cukor-
sóvárgással megküzdeni. Először 
is tartja a teltségérzetet. A magas 
rosttartalmú ételek több energiát is 
adnak, mert nem emelik a vércuk-
rot, nincs utána éhségbe zuhanás. 
Együnk oldódó rostokat gyümöl-
csökből és zöldségekből, valamint 
nem oldódó rostokat a teljes értékű 
gabonákból. Vagy kenjünk mogyo-
róvajat egy almára a fehérje és a 
rost kombinálásához. 
Menjünk a szabadba

A testmozgás nem „gyógyítja” 
a cukorfüggőséget, de az általános 
evési módot meg tudja változtatni. 
Azok az emberek, akik a szabadban 
dolgoznak, jobban kezdik érez-
ni magukat, gyakrabban éreznek 
vágyat, hogy több egészséges ételt 
egyenek. Csináljuk azt, amit sze-
retünk, például sétáljunk, bicik-
lizzünk, vagy ússzunk. Csak pró-
báljuk alkalmanként legalább 30 
percig végezni, hetente ötször.
Hagyjuk ki az „egészséges” cuk-
rokat is!

A cukor mellett hagyjuk el a 
mesterséges édesítőszereket is, 
mert sokszor még több cukor irán-
ti vágyat ébresztenek bennünk. A 
méz, a barna cukor és a nádszirup 
egészségesnek hangzik, de majd-
nem ugyanolyan rosszak, mint a 
kristálycukor. A cukor az cukor. 
Akár méhből jön, akár cukornád-
ból, megemelheti a vércukrot. A 
méz és a � nomítás nélküli cukor 
tápanyagtartalma egy kissé maga-
sabb, mégis tartalmaznak kalóriát, 
ami egyenesen a csípőre rakódik, 
ha túl sokat eszünk.
Okoz-e a cukor cukorbetegséget?

Sok mindenkiben felmerül ez a 
kérdés, de jó hír, hogy a cukor ön-
magában nem okoz cukorbetegsé-
get, de a cukorból való sok dőzsölés 
oda mutathat, és olyan események 
láncolatát válthatja ki, amelyektől 
nagyobb valószínűséggel kapható 
cukorbetegség. Először is a cukor 
lerakódik a kilókban. A súlyos test-
nek nehezebb feldogozni az inzu-
lint. Amikor a szervezet ellenáll az 
inzulinnak, növeli a cukorbetegség 
kockázatát. Megéri tehát óvatosnak 
lenni. 

hazipatika.com
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EGÉSZSÉG
Zöld tea és kávé a gyógyító keverék?
Csökkentheti a stroke kockázatát a zöld 
tea és a kávé

A Stroke: Journal of the Ame-
rican Heart Association legújabb 
cikke szerint a zöld tea és a kávé 
rendszeres fogyasztása segíthet az 
agyi érkatasztrófa kockázatának 
csökkentésében.

„Ez volt az első olyan nagysza-
bású kutatás, amely a zöld tea és a 
kávé kombinált hatásait vizsgálta 
az agyérgörcs kockázatára” - nyi-
latkozta a kutatás vezetője, Josihiro 
Kokubo, a japán Országos Cereb-
rális és kardiovaszkuláris Központ 
kutatója. „Egy egyszerű, de pozitív 
életmódbeli változtatással, vagyis a 
zöld tea és a kávé napi fogyasztá-
sával könnyedén elősegíthetjük a 
stroke kockázatának visszaszorítá-
sát.”

A kutatás során 83 269 japán 
felnőttet kérdeztek meg zöld tea és 
kávéfogyasztási szokásaikról, majd 
átlagosan 13 évig követték nyomon 
a résztvevőket. Az eredmények azt 
mutatták, hogy minél több zöld 
teát vagy kávét fogyasztott valaki, 
annál alacsonyabb volt esetében az 
agyi érkatasztrófa kialakulásának 
kockázata. Azokra, akik naponta 
legalább egy csésze kávét ittak, a 
stroke 20 százalékkal alacsonyabb 
kockázata leselkedett, mint azokra, 
akik csak ritkán ittak.

Azok esetében, akik naponta 
két-három csésze zöld teát fogyasz-
tottak, 14 százalékkal, akik pedig 
napi négy csészével ittak, 20 szá-
zalékkal volt alacsonyabb a stroke 
kockázata, mint azokban, akik csak 
ritkán ittak. Azokra a személyekre 
pedig, akik naponta legalább egy 
csésze kávét és két csésze zöld teát 
fogyasztottak, az agyi érkatasztrófa 
32 százalékkal alacsonyabb kocká-

zata leselkedett, mint azokra, akik 
csak ritkán ittak bármelyik italból.

Az elemzéskor a kutatók számí-
tásba vették az életkort, a nemet és 
az olyan életmódbeli tényezőket 
is, mint a dohányzás, az alkohol-
fogyasztás, a testsúly, az étrend és 
a testmozgás. A kutatásban részt 
vevő zöldtea-fogyasztók nagyobb 
valószínűséggel végeztek testmoz-
gást, mint azok, akik nem ittak zöld 
teát.

A korábbi szűk körű kutatások 
már kimutatták a zöldtea-fogyasz-
tás a szívbetegség kockázatának 
csökkentésére gyakorolt hatását, a 
stroke kockázatának csökkentését 
illető hatással azonban csak érin-
tőlegesen foglalkoztak. Más kutatá-
sok ellentmondásos összefüggése-
ket mutattak a stroke kockázata és 
a kávéfogyasztás között. Az előze-
tes eredmények arra utaltak, hogy 
a napi két csészénél több kávé fo-
gyasztása összefüggésbe hozható a 
szívkoszorúér-betegség megnöve-
kedett kockázatával az életkort és a 
nemet beleszámító elemzés szerint. 
A kutatók azonban most a dohány-
zás beszámítása után nem mutatták 
ki ezt az összefüggést, ami csak még 
inkább megerősíti a dohányzás a 
szívre és a stroke kockázatára gya-

korolt negatív hatását.
Kokubo elmondta, hogy a tea és 

a kávé rendszeres fogyasztása való-
színűleg a vérrögképződés akadá-
lyozása révén gyakorol kedvező ha-
tást a szív-érrendszeri egészségre. 
További kutatásokra lesz szükség 
annak meghatározására, hogyan 
segít még tovább csökkenteni a 
stroke kockázatát a zöld tea és a 
kávé kölcsönhatása.
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Süssünk szívvel-lélekkel!
I LOVE YOU! süti Valentin-
napra
Hozzávalók:
30 dkg liszt
15 dkg porcukor
12 dkg puha vaj
2 tojás
1 cs. sütőpor
1 ek. vaníliás cukor (1 csomag por-
cukorba 1-2 vaníliarudat szúrok, már 
akár 1 hét múlva használható)
125 ml tej
2 ek. natúr kakaópor + 2 ek. víz
reszelt narancshéj
A tetejére:
5 dkg mascarpone
1 ek. porcukor
2 ek. cointreau narancslikőr
Eszközök:
10 x 6 cm-es szögletes formák
3,5 cm átmérőjű szív kiszúróforma

Elkészítés
A vajat a cukorral, vaníliás cukor-

ral, narancshéjjal habosra keverjük, 
egyenként hozzáadjuk a tojásokat. 
Tovább keverjük és hozzáadjuk a sü-
tőporos lisztet. Végül lazítjuk a tejjel. 
A tésztát megfelezzük. Egyik felében 
elkeverjük a kakaóport + 2 ek. vizet, 
és a masszát sütőpapírral bélelt tep-
sibe simítjuk 1,5 cm vastagon. 170 
fokon kb. 15-20 percig sütjük. Ha 
kihűlt, 3,5 cm átmérőjű szíveket szú-
runk ki belőle. A formákat negyedéig 
megtöltjük a sárga masszával, és a ki-
szúrt szíveket szorosan egymás mögé 
„tapasztva” a masszába helyezzük. A 
maradék sárga masszával kitöltjük a 
szívsort körülvevő hézagot, és a tetejét 
is beborítjuk vele. Kissé megütögetjük 
a forma alját, hogy a sárga massza biz-
tosan egyenletesen elosztódjon. 170 
fokon minimum 25 percig sütjük. 
Ajánlatos tűpróbát végezni.

Ha a sütik kihűltek, vonjuk be a 
tetejüket a narancslikőrrel ízesített 
mascarponéval. Végül szórjuk meg 
piros szívecskés cukorkonfettivel.

Szeretet-süti
Hozzávalók:
A tésztához: 
2 tojás 
12 dkg cukor 
3 evőkanál olaj 
1.25 dl tej 
1 csomag csokoládés pudingpor 
2 evőkanál cukrozatlan kakaópor 
20 dkg liszt (vegyesen sima- és rétes-) 
½ csomag sütőpor 
A töltelékhez: 
1 pohár zsíros gyümölcsjoghurt (er-
dei vagy meggyes) 
15 dkg krémtúró 
2 dl habtejszín 
10 g őrölt zselatin 
1 dl víz , 1 csomag vaníliás cukor 
cukor ízlés szerint 
A meggymártáshoz: 
egy marék friss v. fagyasztott meggy, 
1 dl víz , 2 teáskanál keményítő, cukor 
ízlés szerint
Elkészítés

1. A tésztához habbá verjük a to-
jásfehérjét a cukor egy részével. Egy 
másik tálban hasonlóan teszünk a 
tojássárgájával, a maradék cukor fel-
használásával. Felváltva hozzáadjuk 
a többi száraz (átszitált) és folyékony 
hozzávalót, majd szív vagy klasszikus 
kerek mu�  nformában megsütjük.

2. Ha kihűlt a tészta, elkészítjük a 
tölteléket: beáztatjuk a zselatint, majd 
a tasakon feltüntetett idő elteltével las-
san felolvasztjuk.

3. A joghurtot és a krémtúrót si-
mára keverjük, óvatosan hozzáadjuk 
a vaníliás cukorral habbá vert tejszínt, 
és végül fokozatosan a langyos zsela-
tint. Ízlés szerint édesítjük.

4. A mu�  nok belsejét kivájjuk - 
szív alakú formával. Ezt a mélyedést 
megtöltjük a kész töltelékkel, és hűtő-
szekrényben hagyjuk megdermedni.

5. Meggymártással tálaljuk - a 
feldarabolt meggyet egy kis vízzel 
felöntve kb. 1 percig pároljuk, ízlés 
szerint édesítjük, majd felöntjük a 
vízben simára kevert keményítővel, 
és sűrűsödésig kevergetjük.

Azok esetében, akik naponta 

szívre és a stroke kockázatára gya-

korolt negatív hatását.

3. A joghurtot és a krémtúrót si-
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Az érsekújvári Pázmány Péter 
Gimnázium fennállása óta 170 év 
telt el. Ősszel az intézmény Pro Urbe 
díjban részesült. Nem kis teljesítmény 
ennyi éven át fennmaradni és mi-
nőséget nyújtani. Erről beszélgettem 
Peternai Zsuzsanna igazgatónővel, 
aki felidézte a múltat, vázolta a jelen 
helyzetet és céljaikat sem hagyta ki.
Mi az, ami a fennállása óta fontos-
nak, illetve sikernek könyvelhet el 
az iskola?

Az ilyen típusú iskolának a ren-
deltetése volt a nagy. Minden iskola 
arra lehet büszke, hogy hány művelt 
embert nevelt ki, aki nem csak jól 
érvényesült az életben, hanem saját 
gyökereit sem feledte el, és tovább 
támogatta az iskolát vagy a várost, 
ahonnan származott. Ez az iskola is 
minőséget nyújtott és a környékbeli 
elitet képezte. Mindig is voltak tevé-
keny tanulóink.

Ahogy változik a kor, úgy pró-
bálunk mi is alkalmazkodni. Olyan 
stádiumba kerültünk, hogy az iskola 
szolgáltatás nyújt. Egyfajta „vállalat”, 
aminek alkalmazkodni kell a piac 
igényeihez. Ha most az az ember-
típus a nyerő, aki tud prezentálni, 
eladja magát, tud válogatni és el 
tudja dönteni, melyik lépés jó neki 
és mindemellett kreatívan gondol-
kodik, akkor nekünk ezt a tudást is 
át kell adni, nemcsak felkészíteni az 
egyetemre.
Vannak olyan osztályok, amelyek a 
humán- vagy épp a reáltantárgyak-
ra összpontosítanak?

Jelenleg 160 diákunk van. Ennyi 
diákkal nem lehet ilyen irányultságú 
osztályokat nyitni. Itt amiben gon-
dolkodhatunk, az iskola � lozó� ája 
olyan legyen, ami megfogja a szülőt 
és ide íratja be a gyermekét. Az első 
két évben a humán tárgyakra ala-
pozunk. A harmadik évfolyamban 
természettudományi tárgyakat erő-
sítjük. Az utolsó évfolyamban négy 
tantárgyat intenzívebben tanulnak 
attól függően, hogy miből szeret-
nének érettségizni. Minden mást 
igyekszünk iskolán kívüli tevékeny-
ségként vagy projekteken keresztül 
megoldani. Három irányzatra össz-
pontosítunk: a multikulturalizmusra, 
az ökologikus gondolkodásra és az 

idegen nyelvek – angol, német és spa-
nyol – elsajátítására. Az ökologikus 
gondolkodásban különféle országos 
projektben veszünk részt, emellett a 
Föld napja, a hulladék szeparálása, 
papírgyűjtés is helyt kap. A multi-
kulturalizmus és a toleranciára való 
nevelés a mások elfogadását jelenti. 
Ha nekünk, mint kisebbség olyan 
érzésünk van, hogy nem fogadnak el, 
akkor jó, ha mélyebben keressük az 
okokat. A projektjeink által nem csak 
a nyelvekre koncentrálunk, hanem 
más hátrányos helyzetű csoportokra 
is, mint pl. a nyugdíjasokra vagy az 
autistákra. Ezért fontos számunkra, 
hogy másodéves diákjaink egy napot 
valamilyen szociális intézményben 
töltsenek el.

Felszereltségünkhöz hozzátartozik 
egy interaktív terem a Szülői Szövet-
ség felajánlásával, amit szemléltetésre 
és vetítésre használunk. Fontosnak 
tartjuk megtanítani a diákot tanul-
ni, az információkat feldolgozni és 
átadni azokat. Nem maradtunk a 
klasszikus tanításnál, mert az nem 
elégíti ki a mai � atalokat. Így két éves 
módszertani átképzésen vett részt az 
egész tanári kar.

A továbbtanulás terén ma mi a fő 
irányvonal?

Változó. Diákjaink fele-fele arány-
ban választják a természettudomá-
nyi, illetve a humán szakokat a hazai 
és csehországi egyetemeken. Igyek-
szünk őket úgy irányítani, hogy ma-
radjanak itthon, mert tapasztalatból 
tudjuk, hogy aki külföldre megy ta-
nulni, nagy valószínűséggel ott vállal 
majd munkát és alapít családot, így 
eggyel kevesebben maradunk. Fon-
tos, hogy maradjanak itthon és erő-
sítsék a magyarságot. 
A diáklétszámot illetően, az utóbbi 
években mi tapasztalható?

 Tíz éve költöztünk ebbe az épü-
letbe 380 diákkal, ami fokozatosan 
csökkent. Négy évvel ezelőtt volt a 

Vavreczky József és Szabó Lász-
ló közös fotókiállítása nyílt a bényi 
kultúrházban. A faluban eddig még 
nem volt ilyen jellegű kiállítási anyag, 
méltán keltett nagy érdeklődést mind 
a lakosság, mind a régióban lakók kö-
rében.

A nagyölvedi Vavreczky Józsefet és 
a komáromi Szabó Lászlót már hosz-
szú évek óta köti barátság, elsősorban 
a közös érdeklődés, a fotózás téma-
körben.

Vavreczky József elsősorban moz-
gókép-készítéssel járja a falvakat. 
Önálló kis� lmet is készített már az 
oroszkai cukorgyár történetéről, 
múltjáról, melynek óriási dokumen-
tum értéke van. A másik hobbija a fo-
tózás, a pillanat megörökítése. Figye-
lem felkeltőek panoráma képei, a táj 
szépségeinek megörökítése az évsza-
kok csodálatos színjátékával. S talán a 
legszebbek, és egyediek fotói között a 
lakása teraszán vendégeskedő „fecs-
kepárok” játéka, beszélgetése. Fotói 
harmóniát, nyugalmat árasztanak – s 
ezért is kellemes hatást tesznek a mai 
rohanó emberre. A kiállításon azon-
ban vannak helyi jellegű fényképek 
is, amelyek a falu értékmegőrző do-
kumentumai, amelyek egy-egy főleg 
hagyományőrző rendezvény pillana-
tait rögzítik.

Szabó László � atal informatikus, az 
egész eddigi életét a fotózásnak szen-

telte, hisz már gyerekkorától a fényké-
pezőgép rabja lett. Őt úgy is ismerik, 
mint Gúta város fotósát. 1995- 1999 
között a Jókai színház fotósa volt. 
2004-től a Nyugat-szlovákiai Fotósok 
Komáromi Klubjának, a HELIOS-
nak tagja. 2003-tól versenyeken vesz 
részt, és számos önálló kiállítása volt 
már országszerte. A kiállítási anyagá-
ban főleg portrékat örökít meg, oly 
megrendítő módon, ahogy ember-
társunkat nem vesszük szemre egy-
egy találkozás alkalmával. Sorsokat, 
életfelfogást, jellemet tükröznek ezek 
a portré-fotók, s köztük az idős arcok 
egy –egy történelmi kort is tükröz-
nek.

Mindkét fotós munkáját a bényi 
önkormányzat jóvoltából február el-
sejétől tekinthetik meg az érdeklődők 
naponta, március elsejéig. A kiállítás 
megnyitóján jelen volt Szamódy Zsolt 
is a Magyar Fotóművészek Szövetsé-
gének elnöke, aki elismeréssel szólt a 
kiállított anyagról. A megnyitó ven-
dégei között volt még Pavel Korbel 
Svájcban élő szlovák festőművész is.

A kiállítást Kovács Csomor Endre 
pedagógus nyitotta meg, a köszöntőt 
Čákvári Éva, Bény község polgár-
mestere mondta el. Közreműködött 
Vargáné Árpás Angelika citerán. A 
február 1-jei megnyitó megtekinthető 
a Magyar Interaktív Televízióban.

Dániel E.
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Beszélgetés Peternai Zsuzsanna igazgatónővel
Egy gimnázium, amely 
az életre is felkészít

Fotókiállítás Bényben

mélypont, akkor csak 16 diák érke-
zett hozzánk. Azóta erős kampányt 
indítottunk a környező magyar 
alapiskolákban, ahol elmagyarázzuk 
miért jó a mi gimnáziumunk. En-
nek köszönhetően tavaly 29 beíratott 
diákunk volt, idén úgy néz ki 38-an 
jelentkeznek. Mivel egy osztályt nyit-
hatunk 30 fővel, így felvételiztetnünk 
kell.
Bizonyára nemzetközi projektekbe 
is bekapcsolódnak.

2009-ben indítottunk az első 
nemzetközi kapcsolatunkat, ahol 4 
országgal működtünk együtt: Hol-
landia, Spanyolország, Norvégia és 
Lengyelország. A diákok mind a négy 
országban jártak. Egy afganisztáni 
projektben is részt vettünk, aminek 
célja volt, hogy a diákok a média ál-
tal prezentált információkat kritikus 
gondolkodással értelmezzék. Idén 
is bekapcsolódtunk egy nemzetközi 

projektbe és február végén Spanyol-
országba látogatnak a diákok. Diák-
csere programra is lehetőség nyílik 
Pécsett. Jövőre ezt a spanyol partne-
rekkel szeretnénk kipróbálni.

Szeptemberben a diákok Angliába 
látogatnak, ebben az esetben a költ-
ségeket ők térítik. 2010 és 2011-ben 
kaptunk angol-német asszisztens 
az iskolába, aki erősítette az idegen 
nyelvű tanítást. A német nyelvből 
működik nálunk a DSD program. 
Aki megszerzi, az ingyen tanulhat 
Németországban. 
Mit várnak a jövőtől?

Úgy gondolom, hogy jó úton hala-
dunk. Továbbra is szeretnénk nyitott-
ságot a nemzetközi kapcsolatok felé. 
A jövőben újból két osztályt szeret-
nénk nyitni és azt szeretnénk elérni, 
hogy a régióban erős gimnázium le-
gyünk, amire büszke lehet a mostani 
és az egykori diák is. Ando Krisztina
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ban tálaljuk, amit egy mécses tart 
melegen. Ezt régen a világhálón 
láttam először. Egy teát nem úgy 
fogyasztunk, mint egy sört. A tea 
mellett általában pihenünk, olva-
sunk – ezért jó a mécses, ami a teát 
50-60 oC melegen tartja és ráadásul 
esztétikus.

Fontos, hogy a zöld és a fekete 
teákat mindig melegen és frissen 
(elkészítés után) igyuk. Ugyanis az 
elkészített tea sok ásványi anyagot 
és vitamint tartalmaz, amely idővel, 
akár kihűlés esetén is, fokozatosan 
elveszíti értékét.

Vannak többöntetes teák, amiket 
többször is kiáztathatunk, de ezeket 
is egymás után el kell végezni. Ha 
már a kiáztatott tealevél kihűlt, ak-
kor már ne öntsük le forró vízzel. 
A kínaiak szeretik kihozni a zöld 
teából a maximumot. Ezt kung fu 
élet� lozó� ának hívják, aminek je-
lentése „jól csinálni a dolgokat”.
Nálunk mennyire fejlett a teakul-
túra?

Ami a városunkat illeti, nagyon 
pozitív a tapasztalatom. Idén ki-
lenc évesek leszünk, ami azt jelenti, 
hogy van rá igény, és ez évről-évre 
javul. Ami Szlovákiát illeti nincs 
olyan teakultúránk, mint Angliá-
nak vagy Törökországnak.

Európában az utóbbi pár évben 
egyre népszerűbb a keleti kultúra, 
mind a gyógyászat, mind az egész-
séges táplálkozás terén, ezáltal a 
teakultúra is terjed. Ez az ősi ital, 
amit ma ismerünk, 2800 éves. A 
gyógynövényekből készült tea vi-
szont már 5000 évre nyúlik vissza. 
Az első tealevélből készült főzetet a 
kínai császári udvarban készítették, 
véletlenül. Akkoriban a teacser-
jéket dekorációként ültették, amit 
folyamatosan nyírtak, gondoztak. 
Így történt egy nyírás során, hogy a 
forró vízbe belehullott pár tealevél 

és elkészült az első teafőzet.
Igaz az az állítás, hogy a tea 
ugyanolyan élénkítő hatású mint 
a kávé?

A kávé, ami ko� eint tartalmaz, 
és tea, amiben tein van, között az a 
különbség, hogy a ko� ein a szívre 
hat. A kávé ugyan felébreszt, de rö-
vid ideig, azaz egy, másfél óráig tart 
a hatása. A tein viszont a közpon-
ti idegrendszerre van hatással és a 
hatása több órás. A szívproblémá-
soknak a teát ajánlják fogyasztani. 
Ezenkívül a tea számos ásványi 
anyagot és vitamint tartalmaz.
A többi különleges teafajtákról 
mit tudhatunk?

Az afrikai rooibos pár évvel ez-
előtt még vadon nőtt, ma már ül-
tetvényeken is termesztik. Teán 
kívül krémekben is használják, 
ami az öregedés ellen kiváló. Nem 
tartalmaz egyáltalán teint, viszont 
kalciumot és sok más ásványi anya-
got igen. Ami érdekes, ha 3 percig 
áztatjuk, akkor élénkítő hatása van, 
ha 5-10 percig, akkor épp ellenke-
zőleg, nyugtató hatású.

Utóbbi időben eléggé keresett a 
lapacho tea, ami Dél-Amerikából 
származó fakéreg. Az indiánok 
által több száz éve ismert, aminek 
magas gyógyhatása van az onkoló-
giai betegségek terén is.

A pu-erch kínai tea kiváló zsír-
égetéshez, tisztítja a vért, méreg-
telenít és általa az alkohol is gyor-
sabban felszívódik a vérből. Tehát 
csupa hasznos hatása van. Ha fo-
gyókúrához használjuk, akkor a 
mozgás is szükséges hozzá, hogy 
beinduljon zsírégetés.

Gyógynövényes teák esetében 
azt tanácsolom, hogy ne fogyasz-
szuk naponta vagy túl gyakran, 
csak amikor szükségünk van rá – 
pl. köhögés, torokfájás, nátha ese-
tén. Ha naponta fogyasztjuk, akkor 
a szervezet annyira megszokja, 
hogy amikor szükség lenne rá, nem 
lesz hatással a szervezetünkre.

Érdemes változatosan inni a teá-
kat, ugyanúgy, ahogy az ásványvi-
zeket is cserélgetjük, hiszen mind-
egyik más vitaminokat és ásványi 
anyagokat tartalmaz.

A tea megváltoztatta az embert, 
ezért az ember is megváltoztatta a 
teát. Elég, ha megnézzük hányféle 
teát és teakeveréket ismerünk...

Ando Krisztina

Beszélgetés Guzman Kristiánnal, a Cejlon teázó tulajdonosával
Egy ital, amely megváltoztatja 
a testet és a lelket

Egy csésze � nom tea mindig fel-
melegíti az ember testét – lelkét. Az 
utóbbi időben gyakran hallhatjuk, 
hogy a teázás egészséges, de ez az 
ősi ital mennyire vált a mindennap-
jaink részévé? A tea fajtáiról és azok 
jótékony hatásairól, illetve a teázá-
si szokásainkról beszélgettem az 
Guzman Kristiánnal, az érsekújvári 
Cejlon teaház tulajdonosával.
Mióta foglalkozol teákkal?

Úgy 9 éve, de már 14 éve a min-
dennapjaim részévé vált a teázás. 
Ugyanis diákként kikerültem Ang-
liába egy indiai családhoz, ahol 
mindennapos volt a teázás. Az ut-
cában, ahol laktunk, volt egy teázó, 
ahova a családdal és a barátaimmal 
gyakran eljártunk. Számomra ott 
vált mindennapossá a tea fogyasz-
tása. Amikor hazajöttem, rájöttem, 
hogy hiányzik a teázó hangulata és 
maguk a teák. Akkor jött az ötlet, 
hogy teázót kéne nyitni a városban.
Számos teafajtát ismerünk. Mi a 
különbség ezek között?

Mi mindent teának hívunk, de 
nem minden tea készül tealevél-
ből. A tea alapja a teacserjén lévő 
tealevél (Camellia sinensis) ebből 
lesz a fehér-, a félzöld- (oolong), 
a zöld- és a fekete tea. Ezenkívül 
vannak gyümölcsteák, amik nem 
tartalmaznak tealevelet. Nálunk a 
gyógynövényekből készült teáknak 
van régi hagyománya.

A tealevél oxidációs folyamat 
közben alakul át félzöld-, zöld-, 
illetve fekete teává. Leszedik a tea-
leveleket, ezeket hagyják szárítani a 
levegőn úgy 27 oC-on. Ezt követő-
en présbe rakják és megtörik a le-
velek szerkezetét. Ezután hatalmas 
állványokon hagyják száradni. Az-
által, hogy megtörték a levél struk-
túráját, érintkezik a levegővel – 
amit oxidációnak nevezünk – és 20 
– 70 percig tarthat. A fehérteánál a 
leg� atalabb tealeveleket kézzel szü-
retelik és az oxidációs folyamatot 
kihagyják. Régen ez a császárok te-
ája volt és ma is a legértékesebbnek 
számít.
A zöld teánál részleges oxidációt 
alkalmaznak. Ha tovább hagyják 
a levegőn, úgy lesz belőle a fekete 
tea.

Az oxidációs eljárás és egyben 
a fekete tea eredetének a története 
egészen oda nyúlik vissza, amikor 
a kínaiak el kezdtek üzletelni a hol-
landokkal. Az eljárás a tealevelek 
konzerválására szolgált, így tudták 
hajón szállítani Európába. Ennek 
köszönhetően honosodott meg 
Angliában és egész Európában a 
fekete tea.

A fekete tea tejjel való tálalásá-
nak is érdekes a története. A fran-
ciák azért raktak tejet a teába, mert 
akkoriban a csokoládé nagyon drá-
ga volt. Úgy próbáltak csokoládé ízt 
varázsolni maguknak, hogy fekete 
teába kakaót tettek és tejjel kever-
ték.

Angliában azért itták a fekete teát 
tejjel, mert régen gyakran mérget 
kevertek az italokba, így a teába is. 
Az esetleges mérget a tej azonnal 
kimutatta, ugyanis a tej „összeug-
rott”.
Nagy a választék a teázóban. Me-
lyek a legnépszerűbbek nálatok?

A visszatérő vendégeink tud-
ják, hogy évente ötször szedik a 
tealeveleket. Az oolong és a fehér 
tea tavasszal a legjobb, a zöld teák 
nyáron, vagy nyárvégén, illetve a 
fekete teák ősszel, hiszen ekkor a 
legfrissebbek. Akik tudják ezt, azok 
az egyes időszakban kifejezetten 
ezeket kérik.

Ha a téli időszakot nézzük, akkor 
ilyenkor a fűszeresebb teák fogy-
nak, mint a fahéjas, amik felmelegí-
tik a belsőnket, illetve a gyógyteák 
is keresettebbek.

A nyáron inkább a zöld tea, 
aminek hűsítő hatása van, és nem 
izzadunk tőle. Nem kell feltétlenül 
melegen inni, hiszen hidegen is el 
tudjuk készíteni. Emellett a zöld te-
ából kalácsot süthetünk, fagylaltot, 
de levest is készíthetünk otthon.
Ha kiválasztottuk és elkészítettük 
a teát, miként érdemes tálalni?

 A teát mi olyan kerámiakancsó-
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V. Celesztin pápa után XVI. 
Benedek pápa is önként mond le 
az egyházfői tisztségről! A pápai 
lemondás után kezdetét veszi a 
‚’sede vacante’’ (‚’üres trón’’) ideje. 
A Szentatya február 28-án mond le 
tisztségéről. (Frissítve a pápai beje-
lentés magyar szövegével)

A 85. életévében járó XVI. Bene-
dek pápa, Joseph Ratzinger 2013. 
február 11-én, hétfőn délelőtt 11 
órakor, a három szentté avatási 
ügyben összehívott konzisztóriu-
mon latin nyelvű közleményben 
jelentette be, hogy visszavonul 
egyházfői tisztéből, s a pápai trónt 
2013. február 28-án 20 órától meg-
üresedettnek nyilvánította. A pápa 
gyengülő testi állapotára is hivatko-
zott. A latin nyelvű szöveg magyar 
fordítását alább közöljük. 

A dpa német hírügynökség-
nek az egyházfő 89 éves testvére, 
aki szintén papi szolgálatot látott 
el, kijelentette: „A kor mindenkit 
elér”. A pápa orvosa nem tanácsol-
ta, hogy tengerentúli utazásokra 
induljon. Testvére szerint nagyon 
nehezére esik a járás is. Angelo 
Sodano kardinális a bejelentésre 
így reagált: „Derült égből villám-
csapás”. A bejelentés mégsem egé-
szen váratlanul jött, hiszen XVI. 
Benedek már többször utalt arra 
az utóbbi hónapokban, hogy egész-
ségügyi okból lehetséges, hogy 
visszalép tisztségéből. Beszámolók 
szerint a Szent Péter téren jelenlévő 
zarándok hívők százait döbbenet 
és tanácstalanság töltötte el a hírre. 
Az olasz kormányfő, Mario Monti 
a váratlan hírt megrendülten vette 
tudomásul. A mostani egyházfő az 
első 600 év elteltével, aki hivatalát 
önként adja fel.

Az előrehaladott korom miatt az 
erőnlétem már nincs összhangban 
azzal, hogy hivatalban tudjak ma-
radni - indokolta lemondásának 
okát közleményében XVI. Bene-
dek. A pápa hangsúlyozta, hogy 
döntését teljesen szabadon hozta 
meg. A lemondással a pápai poszt 
addig megüresedik, amíg a pápavá-
lasztó konklávé meg nem választja 
az utódot.

Az egyháztörténelemben a közel 
kétezer év alatt uralkodó 265 pápa 
közül csupán négyről jegyezték fel, 

hogy önként lemondott hivatalá-
ról. Ketten – 97-ben I. Kelemen és 
235-ben Pontianus – még a Római 
Birodalom üldözése következtében 
kényszerültek száműzetésbe, míg 
IX. Benedek 1045-ben akkor mon-
dott le, miután másodszor is pápává 
választották, ő azonban eladta tiszt-
ségét a legtöbbet kínáló konkurens-
nek, a későbbi VI. Gergelynek. A 
történészek szerint az eddigi utolsó 
önkéntes, és egyben legismertebb 
lemondásra 1294-ben került sor, 
amikor V. Coelestin öt hónapos 
ponti� kálás után úgymond saját al-
kalmatlanságát belátva bejelentette, 
hogy inkább visszavonultan, szer-
zetesként kíván tovább élni.

A pápaválasztás menete
A római pápa megválasztásához 

a választó bíborosok szavazatának 
kétharmada szükséges, a jelenlevő 
választó bíborosok összlétszámát 
véve alapul. Abban az esetben, ha 
a jelenlévő bíborosok száma nem 
osztható 3 egyenlő részre, a pápa-
választás érvényességéhez +1 sza-
vazat szükséges.
A szavazás három lépésben törté-
nik.

Az első lépés az előválasztás. 
Ekkor a két szertartásmester előké-
szíti és kiosztja a szavazócédulákat, 
minden bíborosnak kettőt vagy 
hármat. Ekkor sorsolják ki a válasz-
tó bíborosok közül a három szava-
zatszámlálót, a betegek szavazatait 
összegyűjtő három in� rmáriust és 
a három ellenőrt. A sorsolást az 
utolsó diakónus bíboros végzi úgy, 
hogy egyenként húzza ki a kilenc 
nevet. Az első hármas csoport tag-
jai lesznek a szavazatszámlálók, a 

másodiké az in� rmáriusok, a har-
madiké az ellenőrök. Tisztségük a 
választás egész idejére érvényes.

A szavazócédula négyszögletes, 
és a felső felébe ez van írva: „Eligo 
in Summum Ponti� cem”, azaz 
„Legfőbb Főpappá választom”. A 
szavazócédulát a bíborosok titok-
ban töltik ki, olvashatóan, és lehe-
tőleg fel nem ismerhető kézírással.

A második lépés a tulajdon-
képpeni szavazás. Ekkor a titok-
ban kitöltött szavazócédulákat a 
bíborosok összehajtva dobják a 
szavazatgyűjtő urnába, de előtte 
egyenként hangosan elmondják a 
következő esküformulát:

„Tanúnak hívom az Úr Krisztust, 
aki ítélni fog felettem, hogy sza-
vazatomat arra adtam, akit Isten 
akarata szerint megválasztandónak 
tartok.”

A betegség miatt szobájukban 
tartózkodó választó bíborosokhoz 
az in� rmáriusok mennek ki egy 
urnával, amelyet előzőleg a bíbo-
rosok előtt, üres állapotban zártak 
le. A beteg bíborosok szobáikban 
ugyanezen eskü elmondása után 
adják le szavazatukat.

A szavazatok leadása után az 
első szavazatszámláló összerázza 
az urnában lévő szavazócédulákat, 
amelyeket ezután egyesével kivesz-
nek. Mindhárom szavazatszámláló 
egyenként megnézi a rajta álló ne-
vet, amit a harmadik szavazatszám-
láló hangosan fel is olvas. Minden 
elhangzott nevet feljegyeznek. A 
szavazatszámlálás végén a szavazó-
cédulákat az „Eligo” szónál átszúr-
ják, egy fonálra felfűzik, majd egy 
dobozba helyezik.

Ezután következik a harmadik 
lépés, az utóválasztás. A szavazat-
számlálók ekkor összegzik a sza-
vazatokat. Ha senki nem érte el a 
kétharmados többséget, akkor a 
pápa nincs megválasztva. Minden 
esetben, akár megválasztották a pá-
pát, akár nem, az ellenőröknek felül 
kell vizsgálniuk mind a szavazócé-
dulákat, mind a szavazatszámlálók 
feljegyzéseit. Az ellenőrzés után a 
szavazócédulákat elégetik. Ha rög-
tön következik egy új szavazás, ak-
kor a cédulákat a második szavazás 
végén kell elégetni.

A PÁPAI BEJELENTÉS MA-
GYAR SZÖVEGE (forrás: a 
VR magyar nyelvű honlapja, 

jegyzi vm)

„Kedves Testvérek!
Nem csak a három szentté avatás 

miatt hívtalak össze benneteket erre 
a konzisztóriumra, hanem azért is, 
hogy közöljem veletek döntésemet, 
amely nagy jelentőségű az egyház 
élete számára. Miután ismételten 
megvizsgáltam lelkiismeretemet Is-
ten előtt, eljutottam arra a bizonyos-
ságra, hogy erőnlétem előrehaladott 
korom miatt már nem alkalmas 
arra, hogy megfelelő módon gyako-
roljam a péteri szolgálatot.

Nagyon jól tudom, hogy ezt a 
feladatot, spirituális lényege miatt, 
nem pusztán tettekkel és szavakkal, 
hanem szenvedéssel és imával is 
teljesíteni kell. Azonban a mai vi-
lágban, amely gyors változásoknak 
van kitéve és a hitélet szempontjából 
nagy jelentőségű kérdések rázzák 
meg, Szent Péter hajójának kor-
mányzásához és az evangélium hir-
detéséhez szükség van mind a test, 
mind a lélek erejére. Ez az erő az 
utóbbi hónapokban olyan mérték-
ben csökkent bennem, hogy el kell 
ismernem: képtelen vagyok jól meg-
felelni a rám bízott szolgálatnak.

Ezért, tudatában e tett súlyossá-
gának, teljes szabadsággal kinyilat-
koztatom, hogy lemondok szolgála-
tomról, mint Róma Püspöke, mint 
Szent Péter utóda, amelyre 2005. 
április 19-én a bíborosok révén kap-
tam megbízatást. 2013. február 28-
án este 8 órától a római szék, Szent 
Péter széke üresnek nyilvánítandó. 
Az illetékeseknek konklávét kell ösz-
szehívniuk az új pápa megválasztá-
sára.

Kedves Testvérek! Teljes szívemből 
köszönetet mondok nektek azért a 
szeretetért és munkáért, amellyel ve-
lem együtt hordoztátok szolgálatom 
súlyát és bocsánatot kérek minden 
hibámért. Most ajánljuk az Anya-
szentegyházat Legfőbb Pásztora, a 
mi Urunk, Jézus Krisztus gondjai-
ba. Fohászkodjunk Szent Anyjához, 
Máriához, hogy anyai jóságával se-
gítse a bíboros atyákat az új pápa 
megválasztásában. Ami engem illet, 
a jövőben is teljes szívvel kívánom 
szolgálni Isten Szent Egyházát imá-
nak szentelt életemmel”.

MK, Pázmaneum.sk/dpa/Dr. 
Békefy Lajos nyomán Felvidék.ma
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A Harmónia-díj hivatalos hon-
lapján már megtekinthető az ün-
nepi műsor programja. Az idén 21 
tagú szakmai kuratórium kilenc 
kategóriában oszt ki díjakat, az élet-
műdíjon kívül a következő kategó-
riák öt-öt jelöltje közül egy kaphat 
elismerést:
A legjobb � atal muzsikus díja
Bertók Tibor, Farkas Melinda, Lo-
vász Bálint, Óváry Anna, Saróka 
Liliána
A legjobb énekes vagy szólista díja
Berek Tibor, Óváry Anna, Papp 
László, Saróka Liliána, Vadkerti 
Imre
A legjobb hangszeres muzsikus díja
Benkó Ákos, Bertók István, Emmer 
Péter, Gazdík Miroslav, i� . Reiter 
István
A legjobb zenekar (együttes, cso-
port illetve csapat) díja
Kicsi Hang, RAF-II, Rómeó Vérzik, 
SiCK, Tsunami Fusion Band
Az év dala (2009-2012)
Arizóna - Horizont, História - Árva 
� llér, Korpás Éva - Elindultam 
hosszú útra, Kor-Zár - Tavaszi dal, 

Rómeó Vérzik - Keleti Rock és Roll
A legjobb � atal népzenész díja
Belán Dóra, Benko Fruzsina Bor-
bála, Csiba Júlia, Ozsvald Dávid, 
Pusko Márton
A legjobb énekes vagy szólista díja 
népművészet kategóriában
Holecz Ilona, Korpás Éva, Ozsvald 
Dávid, Rezes Gyula, Süttő Mónika
A legjobb zenekar, csoport díja 
népzene kategóriában
Cimbora Fér�  Daloskör, Pósfa ze-
nekar, Ritka Magyar Folkband, 
Százdi citerazenekar, Téliződ nép-
dalcsoport
A szakmai kuratóriumot a követ-
kező tagok alkotják: Agócs Ger-
gely, Balázs Fecó, Bárdos Ágnes, 
Buják Andor, Csehi Ágota, Czajlik 
József, Dóka Zsuzsa, Dusik Gá-
bor, Farnbauer Péter, Hégli Dusan, 
Horkay Tamás, Hriagyelné Pelle 
Andrea, Lakatos Róbert, Németh 
Imre, Póka Egon, Sallai Zsuzsa, 
Dr. Tari Lujza, Tóth Tibor, Vakler 
Anna, Vida Igor, Zsákovics László.

-harmonia-

A Percek, évek, döntések Póda 
Erzsébet legjobb cikkeinek színes, 
gazdag gyűjteménye. A könyv kéz-
be vételével érzelmi élményt adó 
és gondolatainkat megmozgató 
történetek kerülnek az olvasók elé, 
amelyeket nem csupán a nők, de 
örök társaik, a fér� ak is élvezettel 
olvashatnak.

Póda Erzsébet mély érdeklődés-
sel szemléli a körülötte zajló életet, 
és nagy � gyelemmel hallgatja meg 
azokat, akikkel a munkája során 
vagy a magánéletében találkozik. 
A netBarátnő webmagazin főszer-
kesztője, újságíró, életvezetési ta-
nácsadó, feleség, anya és barátnő: 
ez mind a szerző, aki – ahogyan 
legtöbb nőtársa – magában hordoz-
za a dolgozó, független, alkotó nő és 
a családjának élő, odaadó asszony 
kettősségét. Ebből az élethelyzet-
ből � gyeli érdeklődéssel többi tár-
sát, a női princípiumot hordozó 
lányokat, � atal nőket és idősebb 
asszonyokat, és veti papírra törté-
neteiket, illetve ezekkel kapcsolatos 
gondolatait, érzéseit. Írásaiban így 
nemcsak életpéldákkal találkoz-
hatunk, hanem megismerhetjük 
azt a gondolkodásmódot, érték- és 
erkölcsi rendet, amely mentén egy 
érzékeny, elmélkedő és intelligens 
nő lépdel az életútján.
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Könyvajánló
Póda Erzsébet: Percek, évek, döntések

E fenti címmel látott napvilágot 
egy könyv, amely összefoglalja a 
zoboralji magyar iskolákat. A közel 
400 oldalas kiadvány tájékoztató 
és egyben útmutató minden zobor-
alji magyar szülőnek, családnak. 
A könyv a jelenleg működő iskolák 
mellett egyben emléket állít azon ok-
tatási intézményeknek, amelyek már 
megszűntek.

„A kötet születésének ötlete ab-
ból a felismerésből fakadt, hogy 
kiválóan szereplő, a legkülönbö-
zőbb versenyeken helytálló, szlovák 
nyelvből tanulóit kitűnően felké-
szítő színvonalas iskoláink vannak. 
Ezért szeretnénk megismertetni, 
népszerűbbé tenni magyar tannyel-
vű intézményeinket a szülők előtt” 
– írja a köszöntőben a könyv szer-
kesztője, Zilizi Zoltán.

Az anyanyelvi tanulás fontos-
ságáról és a kultúra megtartásá-
ról szól az olvasóhoz Halzl József, 
a Rákóczi Szövetség elnöke, Pék 
László, a Pedagógusszövetség elnö-
ke, Polyák Imre, az Élő Zoboralja 
Polgári Társulás elnöke és Répás 
Zsuzsanna, a Magyarország Kor-
mánya nemzetpolitikáért felelős 

helyettes államtitkára. Ďurčo Zol-
tán is rámutat arra, hogy miért a 
magyar iskolát válasszák a magyar 
szülők. „Az, aki az anyanyelvén 
való oktatást választja gyermeke 
számára, a lehető legértékesebbet 
nyújtja: a gyökeret” – kezdi beveze-
tőjében a püspöki helynök, és végül 
Wass Albert: A gyökér megmaradt 
c. versével zárja sorait.

A kiadványban helyt kap Zo-
boralja nyolc alapiskolája, amely 
Alsóbodokon, Csehin, Gímesen, 
Kolonban, Zsérén, Nagycétényben, 
Nagykéren és Pogrányban műkö-
dik. Az egyes intézmények vezetői 
és pedagógusai bemutatják az isko-

lájukat, az ottani életet és az elért 
sikereket. Emellett megszólalnak 
az egykori végzős diákok és olyan 
szülők, akik a magyar oktatást vá-
lasztották.

Az alapiskolákat a környék egyet-
len középiskolája, az alsóbodoki 
Magyar Tannyelvű Magán-szakkö-
zépiskola követi, amely a Zobor-
vidéki magyarság megmaradásáért 
jött létre. „A Nyitrai járásban a 
magyar tanítási nyelvű gimnázium 
megszűnése után 24 évig szünetelt 
a magyar nyelvű középfokú okta-
tás. Úgy gondoltam, tenni kellene 
valamit a magyar diákok megmen-
tése érdekében” – kezdi a történetet 
Paulisz Boldizsár iskolaalapító és 
fenntartó. A középiskola vállalko-
zói- és idegenforgalmi szakot kínál 
a jelentkezőknek. Az idegen nyel-
vek mellett gépírást, könyvelést, 
közgazdaságtant sajátíthatnak el a 
diákok, illetve az idegenforgalmi 
szakon idegenforgalom szolgálta-
tásait, technikáit és idegenforgalmi 
földrajzot is tanulnak. Két kollégi-
umi épülettel rendelkezvén a távo-
labbról érkező diákoknak is megfe-
lelő ellátást kínál az iskola. A 13 éve 

működő intézmény számos szak-
májában sikeres embert adott en-
nek az országnak, így már megérte 
a sok fáradtságot és az áldozatot a 
tanárok és a vezetőség részéről.

További 6 településen: Berecsen, 
Kalászon, Nagyhinden, Nyitrán, 
Nyitragerencséren és Nyitragesztén 
már nem működik magyar iskola.

A könyv a Nyitra és Vidéke Cél-
alap, illetve az Élő Zoboralja Polgá-
ri Társulás összefogásával jött létre. 
Remélhetőleg a kiadvány eléri cél-
ját és az iskolák megszűnése helyett 
a zoboralji magyar diákság száma 
nő majd évről-évre.

Ando Krisztina

Iskoláink – jövőnk Zoboralján

Már ismert a Harmónia 2013 szlovákiai 
magyar zenei díjátadó jelöltjeinek névsora
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Hamvazószerdával elkezdődik 
a húsvéti készület

A házasság világnapja

A húsvétra felkészítő negy-
vennapos böjt hamvazószerdán 
veszi kezdetét, amely idén feb-
ruár 13-ára esik. A keresztények 
ebben a bűnbánati időszakban 
Jézus Krisztus feltámadásának, a 
húsvétnak a megünneplésére ké-
szülnek.

A hamvazószerda arra az ősi 
hagyományra vezethető vissza, 
hogy a hívők a vezeklés részeként 
hamut szórtak a fejükre. Ennek 
emlékét a mai napig őrzi a szer-
tartás: az előző évben megszen-
telt és elégetett barka hamujából 
a pap ezen a napon (és nagyböjt 
első vasárnapján) keresztet rajzol 
a hívek homlokára, közben pedig 
ezt mondja: „Emlékezzél, ember, 
hogy porból vagy és porrá leszel!” 
A hamu egyszerre jelképezi az el-
múlást és a megtisztulást.

Mivel a vasárnapokat az Egy-
ház nem tekinti böjti napnak, a 
VII. század óta szerdai nappal 
kezdődik a nagyböjt, így hamva-
zószerdától húsvét vasárnapig a 
böjti napok száma éppen negyve-
net tesz ki.

A nagyböjt azért tart pontosan 
negyven napig, mert a Szentírás-
ban és az abból kiinduló keresz-
tény hagyományban a negyvenes 
szám mindig az egyes esemé-
nyek jelentőségét emeli ki. (Jézus 
Krisztus nyilvános működésének 
megkezdése előtt negyven na-

pot töltött a pusztában. Negyven 
napig tartott a vízözön, negyven 
évig vándorolt a pusztában a zsi-
dó nép, Mózes negyven napig tar-
tózkodott a Sínai hegyen és Jónás 
próféta negyvennapos böjtöt hir-
detett Ninivében.)

A negyvennapos böjt a IV. szá-
zadra vált általánossá a keresz-
tény világban. A XI. századig oly-
annyira szigorú volt, hogy késő 
délutánig semmit sem ettek; húst, 
tejterméket és tojást pedig a böjti 
napokon egyáltalán nem fogyasz-
tottak. Az Egyház mára enyhített 
a böjti szabályokon, de hamvazó-
szerdára és nagypéntekre szigorú 
böjtöt ír elő: a 18 és 60 év közötti 
híveknek csak háromszor lehet 
étkezniük és egyszer jóllakniuk. E 
két napon és nagyböjt többi pén-

tekén 14 évesnél idősebb tagjait 
arra kéri az Egyház, hogy a böjti 
fegyelem részeként ne fogyassza-
nak húst.

A nagyböjt liturgikus színe 
a lila, amely a XIII. század óta 
jelképezi a liturgiában a bűnbá-
natot. Ugyancsak a bűnbánat je-
leként marad el a nagyböjt egész 
folyamán a szentmisékben az 
alleluja, amely a liturgiában az 
öröm legközvetlenebb kifejező-
dése; a templomot ez időszakban 
nem díszíti virág. Az Egyháznak 
sajátosan a nagyböjthöz kötődő 
szertartása a keresztúti ájtatosság, 

amelyen a hívek mintegy végigkí-
sérik Krisztust a kereszthalála felé 
vezető úton.

A böjt vallásos gyakorlata a 
bűnbánat, a megtisztulás, az ál-
dozat és a könyörgés fontosságát 
állítja középpontba, kifejezi az 
ember Isten iránt tanúsított sze-
retetét és az érte való áldozat-
vállalását. Húsvétra készülve az 
Egyház a böjt mellett az ima és 
az alamizsnálkodás (a szegények 
megsegítése) lelkületét ajánlja hí-
veinek.

Katolikus.hu nyomán 
Felvidék.ma

Február második vasárnapja a 
házasság világnapja, s ezzel elin-
dul a Házasság Hete. A válások 
száma azonban  növekszik...

Az 1981-ben Amerikából útnak 
indult, február második vasár-
napján megrendezett kezdemé-
nyezéssel a figyelmet arra próbál-
ják felhívni, hogy noha a házasság 
mai világunkban több helyen vál-
ságba került, léteznek jó, boldog 
és tartós házasságok is.

Milyen a házasságok szlová-
kiai helyzete? Az Infostat intézet 

tanulmánya szerint a férfiak leg-
gyakrabban 31 éves korukban 
házasodnak, a nőknél ez 29 esz-
tendő. Ezek az életkorok jóval 
magasabbak, mint korábban, 
1989-2011 között a vőlegények 
átlagéletkora 25 év volt, a meny-
asszonyoké 22. A válások aránya 
emelkedik, a kilencvenes évek 
végén még csak minden ötödik 
házasság bomlott fel, ma már ez 
az arány 40% fölött van. A válások 
átlagosan 13 évnyi együttlét után 
következnek be.


