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Prvá písomná zmienka o  ochot-

níckom predstavení v  Štúrove je 

z roku 1890. V období od roku 1890 

do roku 1943 ochotnícke divadelné 

predstavenia usporúdavali hlavne 

Katolikus Legényegylet (Katolíc-

ky spolok mládencov), Önkéntes 

Tűzoltó Testület (Dobrovoľný ha-

sičký zbor), Dalegylet (Spevácky 

spolok) a  Párkányi Torna Egylet 

(Parkanská Telovýchovná Jednota). 

Sporadicky aj iné organizácie 

(mládežníci, učitelia, úradníci). 

V  spomínanom období podľa vý-

sledkov doterajších bádaní bolo 

uvedených 62 divadelných hier, 

kabaretných a  revuálnych pred-

stavení. Toto číslo však nie je ko-

nečné, sú veľké medzery v  rokoch 

1920 až 1935 a  v  období 1890 až 

1943. Od roku 1950 ochotnícke 

divadelné predstavenia organizuje 

Csemadok. Prvé obdobie trvalo od 

roku 1950 do roku 1966. V  tomto 

období bolo uvedených 15 divadel-

ných hier a  jedna rozhlasová hra. 

Po 11-tych rokoch v roku 1977 bol 

založený nový divadelný súbor Cse-

madok-u, ktorý mal prvú premiéru 

09.  01.  1978 a  pôsobí dodnes pod 

menom Párkányi Színkör. Z  príle-

žitosti 30. výročia založenia tohto 

súboru bola usporiadaná výstava. 

Tento súbor mal doteraz 20 premiér 

a 140 predstavení.

-koml- 

Ochotnícke divadelníctvo v Štúrove

Tohtoročná výročná členská 

schôdza ZO Csemadok-u  v  Tvrdo-

šovciach bola výnimočná preto, že 

sa na nej volil nový predseda orga-

nizácie. Ing. László Fekete, ktorý do-

teraz vykonával túto funkciu sa totiž 

pre svoj pokročilý vek a  zdravotné 

problémy svojej funkcie vzdal. Ing. 

László Fekete vo svojom záverečnom 

príhovore uviedol, že ZO Csemado-

k-u má v súčasnosti vyše 200 členov 

a  cieľom organizácie bude aj v  bu-

dúcnosti zvyšovanie počtu členstva. 

Ďalej poznamenal, že v  osobe pani 

Dobos má tvrdošovský Csemadok 

členku aj v  Nemecku a  etnografk a 

Margit Méry patrí tiež medzi členov 

organizácie. Pán inžinier pre zaují-

mavosť predložil členské preukazy 

Karola Batyku st. a  jeho nedávno 

zosnulej manželky, ktoré boli vy-

stavené v  roku 1951 medzi prvými 

preukazmi. Odteraz bude ich miesto 

v  kronike Csemadok-u. Na záver 

svojho prejavu poďakoval všetkým 

za pomoc, ktorú mu poskytli počas 

pôsobenia na čele organizácie. Zvlášť 

vyslovil poďakovanie bývalému a sú-

časnému starostovi obce, obecné-

mu úradu a ostatným organizáciám 

v obci. Dodal, že počas svojej práce 

sa snažil urobiť všetko podľa svoj-

ho najlepšieho vedomia a  svedomia 

a  prisľúbil pomoc aj novému pred-

sedovi. Na členskej schôdzi, ktorú 

spestrili krátke programy citarovej 

skupiny, detí Cirkevnej MŠ a tvrdo-

šovských žiačok z  Gymnázia Pétera 

Pázmánya v  Nových Zámkoch bol 

prítomný aj Jozef Danczi, tajomník 

Oblastného predstavenstva Csema-

dok-u, ktorý sa poďakoval bývalému 

predsedovi za jeho prácu vo funkcii 

predsedu Csemadok-u  v  Tvrdo-

šovciach. V  ďalšej časti schôdze si 

členovia zvolili novú predsedníčku. 

Stala sa ňou Magdaléna Mogrovi-

čová, ktorej touto cestou prajeme aj 

my v redakcii veľa úspechov v novej 

funkcii. Pani predsedníčka prezra-

dila, že Csemadok v  Tvrdošovciach 

pôsobí v  súčasnosti pomerne dob-

re, jednotlivé kultúrne skupiny sa 

aktívne pripravujú na vystúpenia. 

Najbližšie sa prestavia v  kultúrnom 

programe v Strekove. Spevácky zbor 

Biely agát pokračuje ďalej vo svojich 

úspešných vystúpeniach. Citaráši sa 

rozdelili na dve skupiny, to zname-

ná, že odteraz budú reprezentovať 

na podujatiach našu obec až dve ci-

tarové skupiny. Pre veľkú radosť opäť 

nacvičujú členovia kedysi úspešného 

tanečného súboru Váska a obnoví sa 

aj Mužský zbor, ktorý sa rozšíri o no-

vých členov. Medzi najdôležitejšie 

plány novej predsedníčky patrí to, 

aby sa mladá generácia lepšie oboz-

námila s  ľudovými tradíciami, naj-

mä s  ľudovými tancami. Preto bude 

iniciovať založenie krúžku ľudových 

tancov. Okrem toho plánuje aj zalo-

ženie divadelného krúžku, pretože 

kedysi mali divadelné predstavenia 

tvrdošovských ochotníkov veľký 

úspech. Na záver schôdze sa viacerí 

z prítomných členov ujali slova, za-

spomínali sa na dávne časy organi-

zácie a vyslovili svoju podporu novej 

predsedníčke. J. Pollák 

kt ú k tli č

V popredí kultúrne aktivity a tradície

Predsedu vystriedala predsedníčka

Inzerujte v Chýrniku!

Využiť naše stránky môžete aj na oslovenie svojich potencio-

nálnych klientov! Firmy, podnikatelia, živnostníci, občania, 

môžete to priamo urobiť cez internetovú adresu: m.kupec-

ky@chello.sk, alebo na adr.: Redakcia Chýrnik, ul. SNP č. 

42, objednať nielen riadkovú a plošnú inzerciu, ale zvoliť 

si aj inú formu reklamy a propagácie (rozhovor, reportáž).

-tvorcovia novín-



CHÝRNIK2

Vynálezy a  meno fyzika, učiteľa 

a kňaza benediktínskeho rádu Aniána 

Jedlika (1800-1895) preslávili aj jeho 

rodnú obec-Zemné. Študoval v Trna-

ve, v Bratislave, v Pannonhalme, pôso-

bil v Győri a v roku 1831 bol vymeno-

vaný na katedru fyziky na Akadémii 

v Bratislave. Bol profesorom Uhorskej 

kráľovskej univerzity v Pešti a členom 

Maďarskej vedeckej akadémie a  tiež 

vedcom a  bádateľom v  oblasti fyzi-

ky. Jeho diela boli skôr praktické ako 

teoretické: 86 jeho objavov a  vynále-

zov svedčí o tom, že bol významným 

prírodovedcom s  obrovským báda-

teľským inštinktom, čo ho viedlo na 

zatiaľ neznáme cesty a umožnilo mu, 

aby vytváral originálne a  významné 

diela v nejednej z oblastí vedy. V roku 

1993 miestna samospráva v Zemnom 

odhalila na kostolnom námestí bustu 

Aniána Jedlika a v roku 1995 na miest-

nej fare zriadila jeho pamätnú izbu. 

Až v roku 2000 sa podarilo zabezpe-

čiť dôstojné a  slávnostné miesto pre 

pamätnú izbu Aniána Jedlika v  bu-

dove starej školy v  Zemnom. Medzi 

mnohými zaujímavými predmetmi 

a  písomnými materiálmi tu nájdeme 

aj tri jeho najvýznamnejšie vynálezy 

- dynamo, elektromotor a  elektrický 

rušeň.  J. Pollák 

Na juhu Slovenska je viacero 

plastík turulov, ktoré symbolizu-

jú posvätných vtákov Maďarov. 

Sú umiestnené nielen na frekven-

tovaných miestach v  centre obcí, 

nádvorí škôl, ale aj na miesnych 

cintorínoch. Takými obcami sú 

napríklad Bátorove Kosihy, Veľké 

Kosihy, Chotín, Príbeta a  Strekov. 

Bronzové, alebo zliatinové plastiky 

turulov sú vysadené na trojmetro-

vých stĺpoch a vznikli pred takmer 

osemdesiatimi rokmi.

-sz- 

Málokto vie, že v obci Kolta, po-

vedľa hlavnej cesty smerom na Le-

vice je židovský cintorín. Obecný 

úrad sa nedávno podieľal na jeho 

komplexnej rekonštrukcii. Ako nás 

informovala starostka obce, občania 

na spomínanom cintoríne odpra-

covali v  rámci verejnoprospešných 

prác 240 hodín. Pribudlo najmä 

vonkajšie oplotenie, ktoré zabraňuje 

voľný prístup do objektu cintorína. 

Podľa slov starostu by cintorín po-

treboval ďalšie zveľadenie, najmä čo 

sa týka prác okolo jednotlivých hro-

bov a okolitého priestranstva.

Sochy turulovŽidovský cintorín

Vynálezy Aniána Jedlika preslávili nielen jeho rodnú obec 

Pamätná izba v Zemnom
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Obec Pozba leží v Pohronskej pa-

horkatine 32 km severovýchodne od 

Nových Zámkov. Zachované ľudové 

domy, blízkosť termálneho kúpaliska 

Podhájska a  pútnické miesto Svä-

tá studnička v  katastrálnom území 

obce jej snáď pomôžu v  budúcnosti 

pri hľadaní prosperity. Z južnej časti 

je obec obkolesená listnatým lesom, 

v  západnej časti sú lúky, pasienky 

a vinice.

V  centre obce je postavený klasi-

cistický kostol Reformovanej kres-

ťanskej cirkvi z roku 1785, ktorý bol 

v roku 1928 rozšírený o vežu. Vo veži 

je umiestnený bronzový zvon. V obci 

sa čiastočne zachoval židovský cin-

torín s  mramorovými náhrobkami. 

K  pamätníku padlých hrdinov v  I. 

a II. Svetovej vojne pribudol v parku 

aj pamätník obetiam Holokaustu.

V chotári obce sa nachádza chýrne 

pútnicke miesto Svätá studnička, kde 

sa podľa legendy zjavila Panna Má-

ria. Neďaleko studničky je postavená 

neogotická kaplnka “Nad zázračným 

prameňom”, z  roku 1926. Oproti sa 

nachádza ďalšia kaplnka z roku 1914. 

Medzi pozoruhodnosti patria aj: 

Lurdská jaskyňa, Božia muka a Krí-

žová cesta.

V  súčasnosti sa v  obci nachádza 

plne organizovaná základná škola 

s  ročníkmi 1 až 9, materská škola, 

školský klub detí a  zariadenie škol-

ského stravovania. Nedávno v  obci 

vykonali rozsiahlejšiu rekonštrukciu 

na budove školy. Zabezpečili škol-

ský autobus, ktorým zvážajú deti zo 

susedných obcí z  Bardoňova a  Beši. 

Zrekonštruovali čiastočne kultúrny 

dom, čím vytvorili väčší priestor pre 

kultúrne vyžitie svojich občanov. Na 

športovom ihrisku rekonštruovali 

prezliekárne, ktoré plne vyhovujú 

moderným požiadavkám. Plynofi -

kovali budovy základnej a materskej 

školy, kultúrneho domu a zaviedli ve-

rejný vodovod do všetkých obecných 

priestorov, vrátane areálu cintorína. 

Rekultivovali skládku tuhého komu-

nálneho odpadu. Začali s  výstavbou 

chodníkov v obci. Starajú sa aj o kul-

túrne vyžitie občanov, pre ktorých 

organizujú kultúrne podujatia na 

miestnej úrovni, pričom pozývajú 

aj amatérskych divadelníkov a neza-

búdajú ani na deti, matky a dôchod-

cov. Zábavy organizujú na verejných 

priestranstvách s  možnosťou ich 

využitia pre všetky vekové kategórie 

občanov. V  obci sú predajne potra-

vín a  rozličného tovaru, reštauračné 

zariadenia s možnosťou stravovania, 

ubytovacie zariadenia, rozmáha sa 

podnikanie v rôznych profesiách.

Najbližšie plánujú v  strede obce 

s  výstavbou parku s  detským ihris-

kom, ďalej zrekonštruovať obecný 

dom, kultúrny dom a chcú pokračo-

vať vo výstavbe chodníkov. Pracujú 

tiež na projekte “Malé turistické od-

počívadlo”, ktoré plánujú postaviť na 

okraji obce. Pokračujú aj v  projekte 

„pozemkových úprav”, ktoré boli za-

čaté v roku 2005. -cký-

Predám zachovaný, 

málo používaný 

perličkový kúpeľ do 

vane, zn. EASTCON, 

komplet, pretože 

už teraz mám 

sprchovací kút. 

Cena dohodou. 

Volajte 0907 

905 537 nonstop.

Šestnásteho septembra v  roku 

2007, niekoľko dní po Roš Hašana 

a  po šesťdesiatich troch rokoch si 

dedina pripomenula rodiny Perl-

manovcov, Kamerovcov a dve rodi-

ny Schwarzovcov. V  strede dediny, 

v záhrade rodiny Perlmanovcov od-

halili pri tejto príležitosti pamätník. 

Pojítkom v  rámci tejto historickej 

udalosti je známa akademická ma-

liarka z Izraelu pani Miriam Neiger 

- Fleischmannová, ktorá je potom-

kom rodiny Perlmanovcov. Miriam 

sa narodila v roku 1948 v Komárne, 

mala jeden rok keď spolu s  rodič-

mi odišla do Izraelu, kde po absol-

vovaní Akadémie Becalel sa stala 

známou maliarkou a  neskoršie aj 

poetkou. Slávnostná spomienka 

sa začala prejavom starostky pani 

Aranky Valentovej, ktorá hovorila 

o Holokauste. Po recitácii miestnych 

žiakov prehovoril predseda Židov-

skej náboženskej obce v  Komárne 

Anton Pasternák a po ňom nasledo-

val kňaz reformovanej cirkvi Árpád 

Tóth. Poslanec Národnej rady Slo-

venskej republiky a bývalý minister 

školstva Slovenskej republiky László 

Szigeti vo svojom prejave zdôraznil 

významnú úlohu takéhoto stretá-

vania a zároveň podčiarkol význam 

vzdelávania. Na pamätnej tabuli sú 

vyznačené mená rodín  latinsky, ale 

aj v  hebrejčine. Tabuľu slávnostne 

odhalili - Miriam Neiger Fleisch-

mannová a  vicestarosta Pavol Kiss. 

Miriam sa s  dojatím poďakovala 

obyvateľom obce a  zvlášť starostke 

za zorganizovanie tohto význam-

ného pietneho podujatia. V  rámci 

stretnutia starší občania obce ho-

vorili o  svojich dojmoch, ktoré sa 

spomienkami a  zážitkami viažu 

k  štyrom spomenutým rodinám. 

Smútočnú modlitbu - Kadiš - zare-

citoval Tibor Messinger zo Židov-

skej náboženskej obce v  Nových 

Zámkoch. A tak spomienka na štyri 

rodiny zostane navždy vtesaná do 

kameňa. Treba, aby aj ostatné obce 

v  našom regióne nasledovali ten-

to príklad, ktorý sme zaznamenali 

v malebnej obci Pozba. -nagy- 

Starostlivosť o  starších občanov 

patrí medzi základné povinnosti 

každej civilizovanej spoločnosti. 

Kým sa starší občania vedia o seba 

postarať, jeseň života je pre nich 

príjemným obdobím zaslúženého 

oddychu, po predchádzajúcej celo-

životnej práci. Horšie časy pre nich 

nastanú, ak sa s pribúdajúcimi rok-

mi zhoršuje napríklad ich zdravotný 

stav, čo sa prejavuje sťaženou po-

hyblivosťou, až úplnou bezvládnos-

ťou. Vtedy je starý človek odkázaný 

na pomoc druhých. Veľmi často 

sa týchto povinností ujmú vlastné 

deti, pre ktoré je to (nie však vždy) 

morálnou povinnosťou a  odplatou 

rodičom za ich predchádzajúcu sta-

rostlivosť a výchovu a neraz i  exis-

tenčnú celoživotnú pomoc. 

Ak sa však stáva toto bremeno pre 

nich priťažké, alebo sa deti k  svo-

jim rodičom zachovajú macošsky, 

prichádza na pomoc starostlivosť 

zo strany sociálnych inštitúcií, čiže 

zariadení na to zákonom určených. 

Často i dobrovoľných. Jednou z ta-

kýchto organizácií, existujúcich aj 

v  Nových Zámkoch, je každému 

dobre známy Slovenský červený 

kríž. Ten po dlhé roky poskytuje 

opatrovateľské služby občanom na 

ne odkázaných, popri mnohých ďal-

ších iných činnostiach a aktivitách. 

Žiaľ, mnohí občania si tieto služby 

zamieňajú za iné služby, napríklad 

upratovanie a podobne, čo nemož-

no rešpektovať, ani akceptovať. 

Opatrovateľská služba poskytuje, 

okrem krátkodobej výpomoci iba 

také ako sú - pomoc pri prekonaní 

choroby, opatera na lôžku, príprava 

a  podanie stravy bezvládnym, ná-

kupy a  podobne. Je pozoruhodné 

a vítané, že v okresnom sídle vznikla 

pri SČK Agentúra domácej starost-

livosti, na ktorú sa môžu občania 

kedykoľvek, keď to potrebujú, so 

žiadosťou o  poskytnutie pomoci, 

obrátiť. -szil- 

Opatrovateľské služby v domácnostiach

Ponúkame 

štvorročného 

pravého, 

čistokrvného 

maltézáka 

na prekrytie...

Ak máte sučku, 

ktorá sa hára... 

Volajte: 

09079055537, 

NONSTOP!

Chcú mať malé turistické odpočívadlo

Pamätník obetiam Holokaustu

Významné udalosti v živote občanov obce

Príklad hodný nasledovania
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Onkologické ochorenie sa stále 

vníma ako vstupenka na cintorín, 

väčšmi ako srdcové zlyhanie alebo 

zlyhanie pečene. A  to aj napriek 

tomu, že moderná protinádorová 

liečba vie zaistiť aj vyliečenie alebo 

prechod ochorenia do dlhodobej 

chronicity. Dnes existuje veľa roz-

manitých protinádorových liekov 

a môžu sa podávať v rôznych kom-

bináciách tak, aby to vyhovovalo aj 

pacientovi, aj likvidovalo rakovinu.

Všeobecný lekár sa vo svojej praxi 

stretne za rok priemerne s 5 zomie-

rajúcimi onkologickými pacientmi. 

Podľa štatistík odchádza zo života 

asi 80 percent ľudí v  ústavoch - 

zdravotníckych alebo sociálnych...

Možno len polovicu z  nich niekto 

držal v tej chvíli za ruku...Len malá 

časť umiera doma vo svojej posteli. 

Aktuálnym trendom je víťazné 

zdravotníctvo. Človek s  diagnózou 

terminálneho (nevyliečiteľného) 

ochorenia, u ktorého je predpoklad, 

že v  krátkej dobe zomrie, je pre 

zdravotníctvo zlou vizitkou. Avšak 

aj takémuto pacientovi treba po-

môcť. Zmierniť jeho bolesť, pomôcť 

mu, aby žil čo najaktívnejší život až 

do konca. Práve toto je predmetom 

tzv. paliatívnej medicíny. 

Na prvom mieste je šetrné oboz-

námenie pacienta s  jeho zdravot-

ným stavom. V  medicínskej pra-

xi na Slovensku sa veľa necháva 

nevypovedaného a  mnohokrát sa 

prognóza prikrášľuje aj v  situácii, 

ktorá je aj pre chorého jednoznač-

ne nepriaznivá. Právo na informá-

cie o svojom zdravotnom stave má 

pacient zo zákona. Onkologické 

ochorenia sú v  takých prípadoch 

na oznamovanie zrejme najhoršie. 

Na rozhovor o  diagnostikovanom 

ochorení si treba nájsť čas. Na to, 

ako rozhovor viesť neexistuje žia-

den „grif “. Informácia musí byť 

pre chorého žiaduca. Stáva sa, že 

až v momente keď príde pacient na 

onkologické pracovisko, uvedomí 

si, že má pravdepodobne rakovinu. 

Žiaľ. Napriek tomu je tu možnosť 

zvládnutia symptómov choroby 

a  bolesti práve prostredníctvom 

paliatívnej starostlivosti. 

Cieľom nie je liečiť, ale poskytnúť 

človeku pohodlie a  dosiahnuť ma-

ximálne možnú kvalitu života, kým 

život trvá. Pozornosť sa nesústre-

ďuje na smrť, ale na špecializovanú 

starostlivosť o kvalitu života zomie-

rajúceho. Paliatívna medicína je za-

meraná nielen na pacienta, ale aj na 

celú jeho rodinu. Cieľom je posky-

tovať rodine podporný systém, aby 

sa vedela vyrovnať s  pacientovým 

ochorením a pocitom straty. 

O  aktuálnych otázkach a  prob-

lémoch paliatívnej starostlivosti na 

Slovensku, o  tom ako najčastejšie 

pacienti prijímajú svoju diagnózu, 

zvládajú liečbu, aké sú súvislosti 

ľudskej genetiky a  zriedkavých či 

rizikových ochorení, ako aj  o  tom, 

že diagnóza rakoviny nie je vopred 

prehratým bojom a  vstupenkou na 

cintorín, sme diskutovali v  závere 

uplynulého roka v  priestoroch šu-

rianskej fary s  MUDr. Kristínou 

Križanovou, primárkou Oddelenia 

paliatívnej starostlivosti Národného 

onkologického ústavu v  Bratislave 

a  MUDr. Petrom Križanom, CSc., 

predsedom Etickej komisie Minis-

terstva zdravotníctva, špecialistom 

na genetiku a onkologickú genetiku. 

Manželom Križanovým ďakuje-

me za to, že prijali pozvanie na be-

sedu a že sa s nami podelili o svoje 

cenné skúsenosti z praxe.

Mgr. Dominika Strigáčová

Užitočná beseda o onkologických ochoreniach

Paliatívna medicína
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Vážení čitatelia! Tentoraz sme 

položili niekoľkým našim náhod-

ným respondentom celkom proza-

ickú a aktuálnu otázku: 

V čom a ako sa im darí podnikať. 

Tu sú ich odpovede:

Peter Švec

„Ak sa pozriete vôkol seba, je to 

tu všade ako rozkvitnutá záhrada. 

Stromy, kvety...Napokon taký ná-

zov nesie aj naša fi rma. Podnika-

nie? Skôr by som to nazval hobby. 

Je pravda, že človek by mal podni-

kať v tom, čo vie a čo ho nesmierne 

baví. Ja som pôvodne železničiar, 

no zvyšok času venujem záhradkár-

skym prácam a pobytu v mieste, kde 

podnikám. Je to už tretí rok a verte, 

nie je to žiaden biznis. Hoci o zákaz-

níkov nie je núdza, no človek musí 

prihliadať aj na slabú kúpnu silu 

občanov a  ísť často pod hodnotu 

skutočnej ceny toho - ktorého „vý-

robku“. Prejdite sa mestom...koľko 

zelene by skrášlilo jeho vzhľad a aj tu 

vidím rezervy a očakávania zo stra-

ny  mestského úradu. Zatiaľ mám 

spomedzi zákazníkov viac-menej 

iba súkromné osoby.“ 

Iveta Tökölyová

„Som majiteľkou kaderníckeho 

štúdia Štýl. V podnikaní sa mi cel-

kom darí a každý rok je to o krôčik 

lepšie. Stálych zákazníčok pribú-

da. Viete, rozhodujúce je, aby ľudia 

o vás vedeli. Pritom dôležitá je naj-

mä kvalita poskytovaných služieb 

a  cena. Kto chce podnikať musí 

byť vytrvalý a  nevzdávať sa už po 

prvých neúspechoch a  ťažkostiach. 

Mám aj také skúsenosti, že niektoré 

zákazníčky skúšajú u  konkurencii, 

no napokon sa k nám vrátia.“ 

Jaroslav Mráz

„Športovej streľbe som sa venoval 

takmer dvadsať rokov a popri mno-

hých úspechoch som bol aj junior-

ským reprezentantom v  športovej 

streľbe. Nuž a potom v čom podni-

kať? Rozhodnutie bolo promptné. 

Samozrejme v  tom, čo bolo odjak-

živa mojim koníčkom. Streľba, zbra-

ne... Nuž som si v Šuranoch, spolu 

so zaťom zriadil fi rmu, vlastne špe-

ciálnu predajňu so športovými zbra-

ňami a strelivom, čo Šuranci pozna-

jú pod názvom Jáger. V  súčasnosti 

by sa ľahšie podnikalo, ak by neboli 

také vysoké odvodové zaťaženia, aby 

dosiahnuté obraty mohol človek in-

vestovať a aj lepšie prežiť.“

Slávka Mikulcová

„Podnikáme spolu s  manželom. 

Prenajali sme si priestory obytného 

domu a  začali podnikať v  oblasti 

Akvaristiky a  to zriadením pre-

dajne, ktorú postupne rozširujeme 

a dopĺňame tovarom. Sú to, okrem 

domácich zvierat aj chovateľské 

potreby a  to rôzneho druhu a  sor-

timentu. Podľa nás, podnikanie to 

je takpovediac beh na dlhšie trate. 

Ale, ten kto vydrží, časom aj uspe-

je. Naša fi lozofi a je - poskytovanie 

kvalitných služieb a  predávať tovar 

za relatívne čo najnižšie ceny. Pod-

nikáme už siedmy rok a keďže sme 

takpovediac rodinná fi rma, vo dvo-

jici sa nám ľahšie prekonávajú ťaž-

kosti a problémy, najmä čo sa týka 

zháňania materiálu (produktov) 

a administratívnej i fyzickej práce.“ 

Ladislav Žembery

„Nám podnikateľom by pomoh-

la väčšia pomoc od štátu. Navyše, 

treba platiť vysoké dane z  toho, čo 

si sami zoženieme a predáme... Po-

ložím ti otázku: Prečo majú cudzí 

podnikatelia väčšie úľavy ako naši 

podnikatelia? A  tým je povedané 

všetko.“ 

Žaneta Gajdošová

„S  podnikaním ešte nemám 

takmer žiadne skúsenosti, keďže 

som práve získala štátnu podporu 

na túto činnosť a  otvorila som si 

kozmetický salón, konkrétne štúdio 

Iris. Chcem v ňom poskytovať také 

služby ako sú - kompletné ošetrenie 

pleti, depilácie, líčenie, parafín, atď. 

Čiže očakávam, tak ako všade a kaž-

dý, že začiatky budú pre mňa ťažké 

a  zároveň riskantné, pretože som 

získala dotáciu na rozbeh. A  hoci 

existuje v meste už aj konkurencia, 

chcem sa s problémami popasovať. 

Som odhodlaná poskytovať kvalitné 

služby za prijateľné ceny. Dúfajúc, že 

to pôjde.“

Ing. Štefan Valachovič

„Som jeden zo spolumajiteľov 

pivného dvora spojeného s  jeho 

výrobou a  samozrejme s  priestran-

nou predajňou. Keďže naše pivo má 

zaujímavé chuťové a  iné paramet-

re, aj náhodní návštevníci sa občas 

zastavia, aby ochutnali pivo, ktoré 

nedostať bežne v  predajniach. No 

máme aj stálych zákazníkov. Na-

príklad priatelia a  známi si k  nám 

prídu vo večerných hodinách od-

dýchnuť a podebatovať. Podarilo sa 

nám urobiť aj zopár oslavných po-

sedení. Samozrejme leto je pre nás 

prajnejšie, ako prichádzajúca zima, 

čo sa prejavuje aj v tržbách. Podni-

kaniu v Šuranoch by sa viac darilo, 

ak by v  ňom vládol čulejší ruch, 

aby v ňom mladí ľudia našli prácu. 

Napríklad, ak by existovala nejaká 

podobná fabrika, ako bol niekdajší 

Elitex, určite by bolo aj u nás vesel-

šie. Ľudia si predsa radi dajú po ce-

lodennej práci jeden či dva poháre 

dobrého pivného moku. Tam vidím 

najväčšie rezervy.“ 

Lýdia Žigrayová

„S podnikaním iba začínam. Vy-

brala som si miesto v  polyfunkč-

nom dome, kde budú všetky služby 

podobného druhu pod jednou stre-

ANKETA

Š

Ž

Š

(pokračovanie na str. 6)
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chou a tam vidím aj rezervy a mož-

nosti. Moja fi rma má názov ZHEN, 

ako centrum čínskych zdravotných 

masáží. Na poslednej strane vašich 

novín som si dala celostranovú re-

klamu, z ktorej a dozviete viac. Ste 

u mňa vítaní! Podčiarkujem, že som 

tri roky pôsobila v tejto sfére v ďale-

kej Číne, pokým som sa nevrátila do 

svojho rodného mesta, kde chcem 

odovzdať svoje skúsenosti a posky-

tovanými službami prispieť k  zlep-

šeniu zdravia našich občanov.“ 

Ing. Erika Porubská

„V našej predajni MiniMax predá-

vame i vyhotovujeme na objednávku 

darčekové a reklamné predmety. My 

to máme o  to ťažšie, že predávame 

predmety nie každodennej potreby. 

A  tu vstupuje do popredia tá často 

pretraktovaná slabá kúpna sila, pre-

tože človek sa musí v  prvom rade 

najesť, uspokojiť svoje fyzické po-

treby, proste najesť sa a až potom si 

niečo dovoliť kúpiť. Avšak treba vy-

chádzať z  toho, že človek nie je iba 

chlebom živý a potrebuje k životu aj 

niečo navyše. Zákazníkom ponúka-

me široký sortiment i možnosti vý-

beru najmä darčekových predmetov, 

vrátane pamiatkových, na ktorých je 

zobrazené mesto Šurany a to v rôz-

nych formách a podobách. Aj na ob-

jednávku. Sme takpovediac priekup-

níci v  tomto smere v meste a preto 

verím, že i  napriek všedným prob-

lémom prídu aj lepšie časy. Najmä 

ak sa nám podarí prilákať do mesta 

investorov a zvýši sa zamestnanosť.“.

 Zhováral sa a spracoval: 

Milan KupeckýI E ik P b ká

(dokončenie zo str. 5)

Klubu dôchodcov a  pohoste-

ní nasledoval ľubovoľný program. 

Keďže tamojšia organizácia má pri-

bližne 80 členov, obe miestnosti boli 

zaplnené takmer do posledného 

miesta. A  samozrejme bolo o  čom 

medzi sebou hovoriť, debatovať, veď 

tých udalostí sa denne okolo nás 

odohráva neúrekom. 

– Takýchto slávnostných posede-

ní máme v dňoch významných vý-

ročí počas roka až päť. Na Deň ma-

tiek a Medzinárodný deň žien a Deň 

mužov a samozrejme na Veľkú noc 

a Vianoce,- vraví predsedníčka pani 

Júlia Nováková, ktorá tamojším dô-

chodcom „šéfuje“ už 13-ty rok.

A dodáva: – Okrem toho, viacerí 

z nás, podľa ľubovole a času sa stre-

távame dva razy v týždni, vo štvrtok 

a v piatok dopoludnia. Navaríme si 

z  prinesených surovín, napečieme, 

prípadne niekedy si prinesieme ho-

tové jedlá z domu, najeme sa, ochut-

náme, a podebatujeme. Snažíme sa 

využiť aj sociálne zariadenie, mys-

lím sprchy na telesnú očistu. Tá du-

ševná je výraznejšie vtedy, ak niek-

torá, či niektorý z nás má meniny, či 

narodeniny, využívame na spoločné 

stretnutie aj túto príležitosť.

Ďalej sme sa dozvedeli, že každý 

rok organizujú spoločné zájazdy, či 

už do slovenskej metropoly, ale i do 

zahraničia, mimochodom tento rok 

navštívili Viedeň. Autobusové výle-

ty využívajú podľa možností aj na 

spoznávanie prírodných, historic-

kých i iných krás Slovenska. 

Dom dôchodcov, mimochodom 

ktorý sídli neďaleko futbalového ih-

riska, získali prerobením starého ro-

dinného domu. Toto nové moderné 

zariadenie využívajú už vyše dvad-

sať rokov, keď sa presťahovali do 

týchto nových, veľmi vyhovujúcich 

priestorov, kde sa cítia všetci dobre, 

podobne ako v rodinnom prostredí. 

Navyše, na pestovanie zeleniny vyu-

žívajú priľahlú záhradu, kde ošetru-

jú aj zopár koreňov viniča. 

O  čistotu a  poriadok Domu dô-

chodcov sa starajú dve upratovačky 

a  zamestnávajú aj jednu sociálnu 

pracovníčku, konkrétne Johanu 

Vankovú. Šesťčlenný výbor pracuje 

v zložení: Júlia Nováková, predsed-

níčťka, členky: Anna Lutišanová, Jú-

lia Klučková, Júlia Gubricová, Vero-

nika Banásová, Albína Ondrušková 

a Karol Bartovič.

M. Kupecký

V  šurianskej synagóge otvorili 

nedávno výstavu fotografi í s  ná-

zvom Rodný môj kraj, zo všetkých 

najkrajší. Tento projekt bol zároveň 

fotosúťažou pre amatérov – nepro-

fesionálov. Zapojilo sa doň 42 auto-

rov s viac ako 100 fotografi ami. Je 

potešujúce, že do súťaže sa zapojila 

najmä mládež a to nielen zo Šurian, 

ale i z viacerých miest Slovenska.

Vzácnym hosťom programu bol 

sólista opery SND maestro Ivan 

Ožvát, ktorý svojim tenorom pred-

stavil päť krásnych slovenských 

piesní.

Komisárom výstavy bol profesi-

onálny fotograf Marián Manduch, 

spolu s Miroslavom Eliášom, správ-

com šurianskeho Mestského mú-

zea. Výstava trvá až do 29. februára 

tohto roku. Vyhodnotenie: v  ka-

tegórii Junior (študenti) 1.  miesto 

Daniela Kišová, za fotografi u Fa-

rebný čas, 2. miesto Dárius Dúchaj, 

za fotografi u Západ slnka, 3. miesto 

Katarína Vachová, za fotografi u Je-

seň. Čestné uznanie získala Nataša 

Findrová, za fotografi u Nad Maní-

nom sa blíska. V  kategórii Klasik 

kategórie (starší autori): 1.  miesto 

Otto Malík, za fotografi u Dúha, 

2. miesto Rudolf Daňo, za fotogra-

fi u Zvečerievanie sa v  šurianskej 

Tone a 3. miesto: Miloslav Jalec, za 

fotografi u Šurany /kostol v  nočnej 

zime/. Čestné uznanie v tejto kate-

górii získala Silvia Sádecká, za foto-

grafi u Spln. Zaznamenal: (kup)

V  Mestskej knižnici M. Matu-

náka v  Šuranoch pripravili kni-

hovníčky stretnutie s  hovoreným 

slovom, básňami a  sviatočnou 

hudbou. Zaspomínali si na Viano-

ce svojho detstva, na koledovanie 

starých mám, vianočné zvyky a tra-

dície. Posedenie spríjemnila svojím 

vystúpením spevácka skupina Šu-

rianka. Po príjemne strávenom po-

poludní a  krásnych spomienkach 

si knihovníčky navzájom zaželali 

šťastné a  veselé Vianoce a  šťastný 

Nový rok! Zároveň otvorili výstavu 

„Vianočné variácie“. 

 S predstavením Lásky hra osud-

ná autorov bratov Čapkovcov, 

v  preklade Ľubomíra Feldeka, za-

vítal do Šurian divadelný súbor Di-

vadlo mladých, ktorý vstúpil tento 

rok do jubilejnej dvadsiatej diva-

delnej sezóny práve s touto hrou.

Zamotaná komédia o  láske, 

s  prvkami commedie dell árte 

v réžii Jozefa Palacku, prilákala do 

šurianskej Spoločenskej haly mi-

lovníkov ochotníckeho divadla. 

Súbor od svojho vzniku patrí pod 

Mestské kultúrne stredisko. Čle-

novia divadelného súboru sú väč-

šinou mladí ľudia, študenti stred-

ných a  vysokých škôl ale aj starší 

herci. Pravidelne sa zúčastňujú na 

rôznych súťažíiach a prehliadok ne-

profesionálnych divadiel, kde získal 

viacero ocenení za herecké výkony, 

réžiu alebo dramaturgiu. Vystupujú 

aj mimo domácej scény v okolitých 

mestách a  dedinách, občas i  v  za-

hraničí. -int-

Agilný klub dôchodcov

Zaujímavá výstava fotografi í

Stretnutia milovníkov ochotníckeho 
divadla
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Zábavno-súťažná show Talent 

2011 sa už pomaly v Šuranoch stáva 

tradíciou. Vlani sa do nej prihlási-

lo 52 účinkujúcich vo veku od 6-54 

rokov, zo Šurian, Nových Zámkov, 

Nitry, Kremnice a  Revúcej. V  19.-

tich vstupoch prezentovali svoj talent 

v  speve, tanci a  hudobnej formácii. 

Miestne Mestské kultúrne stredisko 

uskutočnilo toto podujatie v  Spolo-

čenskom dome v  Šuranoch. Svoje 

moderátorské kvality počas progra-

mu prezentoval gymnazista Jakub 

Kraushúber. Porota v  zložení Oto 

Rehor – riaditeľ MsKS, Karol Né-

meth – dlhoročný kultúrny pracov-

ník, hudobník a poslanec Mestského 

zastupiteľstva, Norbert Grofčík – ta-

nečný pedagóg Súkromnej základnej 

umeleckej školy v  Nitre a  Igor Belaj 

líder skupiny Th e Paranoid sa vyjad-

rila ku každému súťažiacemu zvlášť. 

Ich úloha bola neľahká, pretože čo 

sa týka kvantity i  kvality vystúpení, 

bol tento rok v histórii súťaže najsil-

nejším. Hosťom programu bola hu-

dobná skupina CROWn. V kategórii 

Tanec zvíťazilo chlapčenské taneč-

né duo Kinder Surprise z  Úľan nad 

Žitavou. Druhé miesto si odniesla 

brejková tanečná formácia Madnes 

Waith zložená zo študentov Gymná-

zia v Šuranoch. S moderným baletom 

sa na treťom mieste umiestnila diev-

čenská tanečná skupina EGO z TŠK 

Viva Nové Zámky. V  kategórii Spev 

a hudobné skupiny, prvenstvo z pred-

minulého roku obhájila 17 ročná Mi-

chaela Juhászová z Nových Zámkov. 

Druhé miesto získala 15 ročná Petra 

Jakubíková, žiačka ZŠ SNP v  Šura-

noch. Hudobná skupina Wild People 

v  zložení štyroch chlapcov vo veku 

od 9.-14. rokov z Tralaškoly Nitra sa 

umiestnila na treťom mieste. Osem-

násťročná Tatiana Šťastná z  Nových 

Zámkov získala štvrté miesto. Cenu 

sympatia si odniesla za tanečný pre-

jav 6 ročná Viktória Hanková z No-

vých Zámkov a  cenu publika získal 

najstarší účastník súťaže, 54 ročný 

Dušan Sidor z Nitry, ktorý sa prezen-

toval vlastnou tvorbou. Súťaž sa tešila 

veľkému záujmu nielen súťažiacich, 

ale i divákov. To povzbudilo organi-

zátorov realizovať takéto a  podobné 

podujatia aj v budúcnosti.

 Renáta Kozlíková 

Tam, kde účinkujú bánovské Mr-

chane, tam je vždy veselo. Ináč tomu 

nebolo ani v Detskom domove Dedi-

ny mládeže, kam tento známy bánov-

ský súbor zavítal spolu s  predsedom 

šurianskeho Občianskeho združenia 

Vráťme mestu život Jánom Štarkom. 

Ten pri tejto príležitosti odovzdal de-

ťom darčeky a  sladkosti. V  krátkom 

kultúrnom programe, ktorý bol ve-

novaný deťom s  mentálnym postih-

nutým, predviedli Mrchane krátku 

ukážku v  podaní spevu a  veselého 

tanca z ich bohatého repertoáru. Pre-

zentovalo sa päť členiek súboru - Mi-

roslava Kozárová, Zuzana Kozárová, 

Eva Palacková, Emília Čelková a Anna 

Výberová. Program sa páčil nielen de-

ťom, ale aj pánovi riaditeľovi Jarosla-

vovi Szaboovi a jeho zástupkyni Ivete 

Rebrošovej, ktorá sa zvlášť poďakova-

la za návštevu účinkujúcim i  pánovi 

Štarkovi. Cestou späť sa všetci zastavili 

na skok v  detskej organizácii Úsmev 

v Nových Zámkoch, kde ich privítala 

jej riaditeľka Klaudia Kukanová. Aj tu 

Ján Štark odovzdal darček, ako milú 

pozornosť deťom. Milan Kupecký

Veľký záujem súťažiacich i divákov

Talenty z nášho regiónu

Pekné sviatočné chvíle medzi deťmi s mentálnym postihnutým

Navštívili detský domov a rehabilitačné 
zariadenie



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: r0by.

Čo vŕta Milanovi Kupeckému v hlave
Slovenská spoločnosť sa rozdelila na horných desaťtisíc materialistov 

a dolných milión idealistov.

Vážení, nemýľte sa. Zvieracia kazajka nie je oblečenie pre zvieratá!

Na svete niet vinných. Sú iba neschopní obhajcovia.

Škola by mala študentov vychovávať nielen k práci, ale aj k nezamestna-

nosti.

Ak sa žena nevydá, je o jedného šťastného muža navyše.

Komu to páli, ten má vôkol sebe zrazu veľa hasičov.

Časy sú zlé. Keby aspoň to počasie bolo lepšie.

Ozajstná viera je, keď sa z náboženskej slobody teší aj človek hudobný 

ako kostolná myš.

Nosiči, na rozdiel od vydavateľov kníh a periodík, zvyknú mať väčšie 

náklady.

Dávno predtým, čo vyletel na mesiac prvý človek, mnohí z neho spadli.

Miesto pre žart sa nájde aj v preplnenom autobuse.

Šéfovia podporujú kanibalizmus: Uprednostňujú podriadených, ktorí 

ich žerú.

Najživšie bývajú politické mŕtvoly.

Ukradnutý automobil: Pá, pá mobil.
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Humor

Az átok

Férfi  a boszorkánynál:

- Segítsen rajtam kérem! 20 évvel ezelőtt valaki átkot mondott rám, 

azóta teljes szenvedés az életem!

A boszorkány:

- Ahhoz, hogy ezt el tudjam távolítani, tudnom kell azt, hogy mi 

volt az eredeti átok szövege. Vissza tud emlékezni?

- Persze, még most is magam előtt van:

„Ezennel házastársakká nyilvánítalak benneteket!“



Papucsférj

Egy papucsférj nagyon megelégeli a házasságban betöltött szerepét 

és elmegy a pszihiáterhez. Megtudja tőle, hogy az egész azért van, 

mert nincs kellő önbecsülése, nagyon kevésre tartja magát és ezen 

változtatni kell. Ehhez segítségként kap is rögtön egy könyvet.

A  fi ckó a  hazaúton végig lázasan olvas és szívja magába a  tudást. 

Amikor hazaérkezik rögtön nekiesik a feleségének:

- Na idefi gyelj! Mostantól minden megváltozik! Én vagyok a ház ura 

és te azt teszed amit én parancsolok. Most azt akarom, hogy azonnal 

készíts nekem egy pompás vacsorát. Utána hogy azt megettem egy 

ízletes desszerttel fogsz meglepni. Aztán eresztesz nekem kellemes 

fürdővizet, hogy a kádban kipihenhessem magam. Végül pedig mit 

gondolsz, ki fog szépen felöltöztetni és megfésülni engem?

- A temetkezési vállalkozó.



A legfélelmetesebb állat

A tigris egyik reggel nagyszerűen érezte magát, és elindult az erdő-

be. Találkozott egy kis majommal, és ráordított:

- Ki a legfélelmetesebb állat a dzsungelben???

A kis majom nagyon félt a tigristől, és reszkető hangon így felelt neki:

- Hát persze, hogy te vagy a legfélelmetesebb állat mind közül.

Kis idő múlva a tigris találkozott egy szarvassal és ráordított:

- Ki a legnagyszerűbb és legerősebb állat a dzsungelben???

A szarvas nagyon megrettent, egész testében remegett, és így szólt:

- Óh, hatalmas Tigris, te vagy a legfélelmetesebb állat a dzsungelben 

mind közül.

A tigris már rettentő elégedett volt magával, amikor is szembetalal-

kozott az elefánttal. Az elefánt éppen valami növényt rágcsált, ami-

kor a tigris ráordított:

- Ki a legfélemetesebb állat a dzsungelben???

Az elefánt megragadta a tigrist az ormányával, felemelte, majd oda-

vágta a  földhöz, újra felvette, és addig rázta, amíg a  tigrisből csak 

narancssárga és fekete foltokat lehetett látni, majd végül egy közeli 

fához vágta nagy mérgesen.

A tigris, miután összeszedte magát, így szólt az elefánthoz:

- Csak azért, mert nem tudod a választ, még nem kell ilyen dühösnek 

lenned.“



Panasz

Két barátnő beszélget. Az egyik így panaszkodik:

- Hát nem szörnyű az életem?! Akárhányszor ráakadok valami jobb 

férfi ra, mindig kiderül, hogy vagy nős, vagy én vagyok férjnél.
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1-es Számú Titok: A  fogor-

vosod nem biztos, hogy olyan 

naprakész, mint gondolod.

A  fogászat rengeteget 

fejlődőtt az utóbbi években. 

Különösen sokat változott 

a  gyökérkezeléshez, fogpótlás-

hoz vagy töméshez ajánlatos 

tömő- és kötőanyagok sora. Ha 

a  fogorvosod nem vesz részt 

folyamatos továbbképzéseken, 

kicsi az esélye, hogy lépést tud 

tartan a szakma fejlődésével.

2-es Számú Titok: A  fogor-

vosodnak nem biztos, hogy 

rendelkezésére áll a  legfris-

sebb technológia.

Digitális röntgen. Aki nem 

ilyet használ, az sötétségben 

tapogatózik egy elmaradt tech-

nológia árnyékában. A digitális 

röntgen kisebb sugárzással ma-

nipulál és könnyebb, pontosabb 

diagnózishoz segíti a vizsgálót.

Ultraszonikus tisztítás: ez 

a készülék vibráció segítségével 

voltaképpen letöri a  fogkövet 

a fogakról, sőt helyenként a fog-

íny alól is. Sokkal kényelme-

sebb, mint a hagyományos kézi 

tisztítás.

CEREC: A  CEREC rendszer 

lehetővé teszi a fogorvosoknak, 

hogy koronát vagy bevonatot 

készítsenek egyetlen látogatás 

alatt. Ez tehát kevesebb injekci-

ót jelent, kevesebb fúrást, és sok 

kellemetlen ideiglenes megol-

dások elhagyását.

Diagnodent: Ez egy olyan lé-

zertechnika, amivel a  fogorvos 

fényesítheti a  fogakat, egyben 

segítségével az is megállapítha-

tó, hogy van-e lyuk a fogon, il-

letve milyen mély. Ezzel a tech-

nológiával a  fogszúvasodást 

korábbi stádiumban lehet ész-

lelni, mint, mikor azzal a  he-

gyes szerszámmal piszkálgatják 

a fogat és az ínyet.

3-es Számú Titok: A  fogor-

ovosod talán higanyt használ.

A  higany egy erős méreg. 

Norvégiában és Svédországban 

már betiltották a  higany hasz-

nálatát a  fogászatban. Sajnos 

sokkal olcsóbb, mint az újabb 

tömőanyagok, és könnyebb is 

vele dolgoznia a  fogorvosnak. 

Ha a fogorvosod nem kompozit 

tömőanyagokat használ, válassz 

másik fogorvost.

4-es Számú Titok: Sokszor 

a  fogtechnikai labor fonto-

sabb, mint az orvos maga.

A fogtechnikai laborok készí-

tik a koronákat, a hidakat, a fog-

szabályzó készülékeket, vagy 

implantátumokat, stb. Külön-

böző laboratóriumok különbö-

ző minőséggel dogloznak. Kérj 

információt a  laboratóriumról, 

akikkel az orvosod dolgozik.

5-ös Számú Titok: Nemcsak 

a fogtömésből áll a jó fogászat.

A jó fogorvos nemcsak luka-

kat keres a  fogakon. Odafi gyel 

rá, hogy van-e a szádban nyoma 

alvási apnoának, fogíny beteg-

ségnek, rákos elváltozásoknak, 

cukorbetegségnek vagy magas 

vérnyomásnak.

6-os Számú Titok: Fogim-

plantátumokhoz valószínűleg 

nem megfelelő specialistát 

használsz.

Mivel a  fog implantátumok 

beültetése általában foghúzást 

és az implantátum behelyezé-

sét jelentik, a  páciensek nagy 

része azt gondolja, hogy szájse-

bészek a  legmegfelelőbb orvo-

sok ennek elvégzéséhez. Nagy 

tévedés. Sokkal jobb választás 

lehet, ha periodontológulshoz 

mész. Ők az íny betegségeire 

sepcializálódtak. Tanulmányaik 

során sokat foglalkoztak a  fog-

íny szövetével és az alatta rejlő 

csonttal. A  fogbeültetéseknél 

pedig ezzel kell dolgozniuk.

7-es Számú Titok: Rossz 

tanácsok a  protézist illetően 

végzetesek lehetnek.

A  protézis nem vicc. A  fog-

orvosnak meg kell vizsgálnia 

viselés közben. Eldeformálhatja 

az arcodat, megronthatja a  ha-

rapást, és a  légút elzárulását is 

okozhatja.

8-as Számú Titok: A  fogor-

vosod nem biztos, hogy eleget 

tud az alvás apnoéről.

A  leggyakrabban előforduló 

alvás apnoét az alvás közbeni 

légút elzáródása okozza. Elég 

ijesztő betegség. A  páciensnek 

egy éjszaka akár 100-szor is 

megállhat a  légzése. Erre a  leg-

elfogadottabb kezelés a  folya-

matos pozitív légúti nyomás 

(CPAP), egy olyan készülék 

alkalmazása, ami alvás alatt 

az orra helyezett maszkon ke-

resztül folyamatosan levegőt 

juttat be a  légutakba. A  CPAP 

(szi-pap) készülék segítségével 

a  légutakban uralkodó nyomás 

mindig egy kicsivel magasabb, 

mint a környező levegő nyomá-

sa, ezáltal nyitva tartja a  felső 

légutakat, megakadályozza az 

apnoe-t és a horkolást.

Egy alternatív megoldásként 

a fogorvosod az általános orvo-

soddal egyetértésben alkalmaz-

hat egy olyan készüléket, ami 

az alsó álkapcsot előrevezeti 

(MAD). Ezt sokkal kényelme-

sebb viselni éjjel, és az általa 

okozott komplikációk veszélye 

is kisebb.

9-es Számú Titok: Nem min-

den kozmetikai fogorvos ké-

pes a mosolyodon javítani.

Bármelyik fogorvos hívhatja 

magát kozmetikai fogorvosnak. 

Kérjék referenciákat!

10-es Számú Titok: Hogy 

kerülheted el a gyökértömést, 

amire a fogorvosod azt mond-

ja, hogy szükséges.

Nekem egy magyar fogorvos 

vagy 15 éve ideiglenes fogtömés 

alá helyezett valamilyen gyulla-

dáscsökkentőt, aminek követ-

keztében a  már lüktető gyulla-

dás elmúlt, és ezalatt az ideg is 

kicsit lejjebb húzódott, meg-

úsztam a gyökértömést, amivel 

a  holland fogorvos ijesztgetett. 

Később a magyarországi csinál-

tatott rá egy végleges inlayt, és 

azóta se kellett hozzányúlnunk.

Dr Mercola itt azt tanácsol-

ja, hogy kérjünk úgynevezett 

ferrul tesztet. Ugyanis ha nincs 

elég fog a  gyökér fölött, tehát 

a  ferrule 1,25 mm-nél keske-

nyebb, akkor a korona úgysem 

lesz tartós, jobb, ha kihuzatjuk 

a fogat.

 naturahirek.hu

Mégis tudnod kell, tanácsolja Dr Mercola, hogy a lehető 

legjobb ellátásban részesülhess.

10 titok, amit a fogorvosod nem akar 
veled megosztani
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Miért éppen Mezei Mária?

– Egy ajándékba kapott könyv, 

Szigethy Gábor Szerelem című 

könyve elindított bennem egy 

folyamatot. A kötet Márai Sán-

dor és Mezei Mária titkos sze-

relméről szól, amely nem olyan 

régen látott csak napvilágot. 

Ahogy olvastam a könyvet, egy-

re erősebben éreztem azt, hogy 

ez az, amire vágytam. Hogy rá-

találtam arra, amiről beszélni 

szeretnék. A  felkészülésre elég 

időt adtam magamnak. Nem 

siettetett senki és semmi. Élvez-

tem minden egyes percét, köz-

ben pedig ismerkedetm a  kor-

ral. Megnéztem minden fi lmet, 

amiben Mezei Mária szerepelt, 

és elolvastam a könyveit is. Sőt 

még a Budakeszi házához is el-

mentem, de az éppen zárva volt, 

így csak a szomszéddal tudtam 

beszélnii. Nagy élmény volt, 

bár nem szívesen mesélt róla. 

Mezei Mária gondolatai az élet-

ről, a szeretetről szíven találtak. 

Egyre közelebb került hozzám 

és egyre biztosabb voltam ab-

ban, hogy ez az, amit akarok. 

Bár mindig is zenés estre vágy-

tam, mégsem akartam, hogy ez 

a  darab csak énekekből álljon, 

hanem legyen üzenete is.

Milyen volt a népszerű díva 

szerepébe bújni?

– Szerintem minden nőben 

ott van a díva. Van, akiben rejt-

ve – talán még maga előtt is – és 

van, akiben felvállalva. Én úgy 

érzem, bennem is van valami 

a dívából, nem is kicsit, de nem 

használom a  mindennapok-

ban. Ebben a szerepben viszont 

büntetlenül „díváskodhatok”, és 

ezt természetesen nagyon él-

veztem.

Hogyan fogadta a  darabot 

a közönség?

– Bevallom, teljesen le vol-

tam nyűgözve. Mivel a  kö-

zönség közel ült hozzám, úgy 

éreztem, hogy egybeolvadtak 

velem. Olyan szeretet sugárzott 

felém, hogy teljesen megha-

tódtam. Amit szerettem volna, 

az itt meg megszületett és ettől 

nagyon boldog voltam.

Hogyan zajlott a felkészülés?

– Nyáron kezdtem írni a szö-

vegkönyvet. Először Ötvös An-

nának küldtem el, aki Márai 

életútjának kutatója. Persze 

az első verzió nagyon nyers és 

kimondottan tragikus volt. Hi-

ányzott belőle a humor, amiből 

neki bizony rengeteg volt, s bár 

kevesen tudták róla, ez nagyon 

fontos volt az életében, ugyan-

úgy, ahogy nekem is. Majd el-

küldtem egy jó barátomnak 

Szegvári Menyhértnek is, hogy 

olvassa el. Kiváncsi voltam, 

hogy látja egy rendező. Biztat-

tak mindketten. Végül a  pró-

bák alatt, a  többszöri újraolva-

sás közben csiszolódott össze 

a  szöveg. Csak az maradt ben-

ne, ami fontos.

Mennyire tudtál azonosulni 

a korral?

– Engem mindig is vonzott 

a  30-as évek színházvilága. 

Ahogy akkor tisztelték, ünne-

pelték a  színészeket. Más világ 

volt. A  közönség a  színészek 

bűvkörében éltek.

A  ruhák gyönyörűek, ele-

gánsak. Ki tervezte őket?

– Őry Katalin, Budapesten 

élő kosztüm és díszletterve-

ző. A  ruhák és a  díszlet is az 

ő munkája. Amikor megke-

restem, csak arra kértem, ter-

vezzen nekem két estélyit, egy 

igazán”dívásat” és egy visszafo-

gottabbat, aztán lett belőle ez 

a  fantasztikus őrület a  gyerek-

kortól a  kezdő színésznőn át 

a  nagy díván keresztül a  már 

visszafogott Mezei Máriáig. 

Csodálatos, mit tud varázsolni 

egy ruha. Néha úgy érzem, ha 

felveszem, nekem már nem is 

kell semmit csinálnom, mert 

a  ruha mindent elmond. Ne-

kem csak egyetlen dolgom van: 

belebújni és viselni. Ezt csak 

nagyon jó kosztümtervezők 

tudják és Kati bizony közéjük 

tartozik. Ezúttal is köszönöm 

neki!

Többen mondták a  bemuta-

tó után, hogy nem is ismerték 

Mezei Mária nevét.

– Bevallom, egy kicsit ez is 

cél volt, hogy legalább általam 

kicsit leporoltuk az emlékét. Az 

idősebb generáció visszaemlé-

kezhetett és lehet, megtudhatott 

róla olyan dolgokat, titkokat, 

amiket eddig nem tudtak, akik 

meg nem ismerték, egy kicsit 

bemutathattam nekik. Örülök, 

hogy behozhatom a  köztudat-

ba, hiszen fantasztikus színész-

nő volt. Nézve a  fi lmjeit, sok-

szor elámultam azon, milyen 

természetesen játszik.

Ez az első önálló ested. Mi-

lyen volt egyedül állni a  szín-

padon?

– Nagyon nagy kihívás volt. 

Néha elkapott a  pánik, hiszen 

tudtam, hogy rajtam áll vagy 

bukik minden. Nincs súgó, 

nincsenek színésztársak, akik-

be bele lehetne kapaszkod-

ni. Ráadásul a  bemutató előtt 

csak üres nézőtérrel próbál-

tam. Most látta először közön-

ség a  darabot. Egy pár órával 

kezdés előtt még úgy éreztem, 

nem is leszek rá képes. Na-

gyon izgultam, de annál jobban 

örülök, hogy sikerült. Hogy 

elmondhattam azt, amit akar-

tam. Láttam a szemekben, érez-

tem az ölelésekben.

Különösen szép volt a zongo-

rajáték.

– Zongorán Ladislav Fan-

čovič kísért. Elismerem, nehéz 

feladatot adtam neki, ugyanis 

eredeti hanganyagból kellett le-

kottáznia a  dalokat. Mégpedig 

úgy, hogy előtte nem ismerte 

őket és egy szót nem tud ma-

gyarul. Nagyon kellemes volt 

azonban vele együtt dolgozni. 

És ugye nincsenek véletlenek! 

Laci éppen Cziff ra György le-

mezzel debütált. Mezei Mária 

pedig Cziff ra Györggyel járta 

a  világot a  saját önálló estjük-

kel.

 Both Hedvig/

Felvidék.ma

Rák Viki színésznő december 17-én az Ifj ú Szívek Tánc-

színházban mutatta be Mezei Mária: Szerelmeim címmel 

önálló sanzonestjét, amely egy zenés vallomás Mezei Má-

ria színházi szerepeiről, szerelmeiről, háborús emlékeiről 

és titkolt szerelméről, Márai Sándorról. A  népszerű szí-

nésznőt első önálló színházi estjéről, Mezei Máriáról, és 

a harmincas évek színházi világáról kérdeztük.

Interjú Rák Vikivel

Minden nőben ott rejtőzik a díva
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Az idén a  magyar kisebbség 

bizonyult a  legaktívabb pá-

lyázónak. A  tavalyihoz képest 

70 százalékkal több pályáza-

tot nyújtott be. A  magyarokat 

követik az összesített listán 

a roma pályázók, és a ruszinok.

„Minden kisebbségnél ta-

pasztalható növekedés. To-

vábbra is az élő kultúrára, 

különböző rendezvényekre 

pályáztak a legtöbben (900 kö-

rül), ezt követi a  könyvkiadás 

(300), a  kultúrpolitika (90), az 

írott sajtóra viszont a  legkeve-

sebb, mindössze 59 pályázat 

érkezett”, sorolja Lajos János, 

a  kormányhivatal kisebbségi 

alosztályának vezetője a  szám-

adatokat. Azt mondja, még 

húsvét előtt kiértékelik a  beér-

kezett pályázatokat, majd azok 

a várhatóan májusban kerülnek 

a szakmai bizottságok elé.

„Ha minden az elképzelé-

seink szerint történik, május 

közepéig összeülnek, és dön-

tést hoznak a  bizottságok. 

Amennyiben Rudolf Chmel 

kormányalelnök is rábólint, 

megköthetőek a  szerződések 

a  pályázatok nyerteseivel. Bí-

zunk benne, hogy június végéig 

már tudunk pénzt is folyósíta-

ni”, nyilatkozta az osztályveze-

tő.

Bízik benne, hogy az idén 

viszont már normalizálódik 

a helyzet. Amennyiben időben 

megtudják, mekkora összeg áll 

a  kormányhivatal rendelkezé-

sére a  kisebbségi kultúrák tá-

mogatására, már novemberben 

kiírhatják a  2012-es évre szóló 

pályázatokat, s  ugyanebben az 

évben a támogatási kérelmeket 

is be lehetne nyújtani a hivatal-

hoz. Lajos szerint ideális eset-

ben már a jövő év februárjában 

folyósíthatnák a  támogatáso-

kat.

Az idei év első felében viszont 

még több nagyobb rendezvényt 

a  támogatások csúszása miatt 

(beleértve a  magyarországi tá-

mogatásokat is) a  szervezők 

kénytelenek más források-

ból fedezni, vagy késleltetni 

a számlák térítését.

Huszár László, a  Csemadok 

Művelődési Intézetének igaz-

gatója a hírek.sk-nak elmondta: 

intézete, két áprilisi-júniusi or-

szágos rendezvény szervezésé-

ben érdekelt, a  Tompa Mihály 

Országos vers- és Prózamondó 

Verseny és a  Duna Menti Ta-

vasz megrendezésében. „Olyan 

ez mint a kötéltánc, sok a koc-

kázat. A költségvetés már adott, 

miközben nem tudjuk, milyen 

nagyságrendű támogatást ítél-

nek meg a rendezvényeinkre.” - 

magyarázta az igazgató. Huszár 

László szerint csak remélhetik, 

hogy a  támogatások folyósí-

tásáig lezajlott rendezvények 

költségeit a folyósítandó összeg 

fedezi majd.

 jk, hírek.sk

2013. február 16-án Nasz-

vadon a Naszvadi Birkózó Klub 

szervezésében került megrende-

zésre a nagyon sikeres Nemzet-

közi meghívásos kötöttfogású 

gyerek- és diák birkózó verseny, 

melyen részt vettek a Komáromi 

járás birkózó klubjai is - a  ren-

dező Naszvadi BK, Komáromi 

Spartacus BK, Komáromi Bir-

kózó Sport Klub, Madari BK és 

a Gútai Birkózó Sport Klub.

A naszvadi versenyen Szlová-

kia, Csehország, Magyarország, 

Románia, Szerbia, Horvátor-

szág, Moldova, Ukrajna és Len-

gyelország meghívott birkózó-

klubjai vettek részt, melyeket 

142 gyerek és diák korosztályú 

birkózó képviselt. Büszkeséggel 

töltött el minket, hogy a verse-

nyen részt vettek Kijevből a Bir-

kózó Akadémia birkózói is.

A  Komáromi járás birkózó 

klubjai remekül szerepeltek, hisz 

7 arany-, 6  ezüst- és 9  bronz-

érmet harcoltak ki. A hazai ver-

senyzők közül Turančík Anett 

a  lányok versenyében magas 

színvonalú birkózása emelke-

dett ki és a megérdemelt 1. he-

lyen fejezte be a versenyt.

Érsek Róbert a 85 kg súlycso-

portban bizonyult a legjobbnak, 

de a többi ifj ú birkózópalántát is 

dicséret illeti teljesítményükért, 

a győzni akarásért és harciassá-

gukért.

A  nagyon színvonalas nem-

zetközi birkózó versenyen 

a Naszvadi BK birkózói a követ-

kező a  következő eredmények 

érték el:

Csapat verseny (21 csapat):

1. Dorog (HUN) 92 pont 

2. Naszvad (SVK) 41 pont

3. Satu Mare (ROM) 38 pont

5. Madar (SVK) 31 pont

Lányok 2001-2002 korosztály - 

39 kg/3:

1. hely: TURANČÍK Anett, 

Naszvadi Birkózó Klub

Gyerek 2006-os korosztály - 

19 kg/3:

2. hely: STAKOVIČ Máté, 

Naszvadi Birkózó Klub

3. hely: TURANČÍK Arnold, 

Naszvadi Birkózó Klub

23 kg/3:

3. hely: BÓDIŠ Martin, 

Naszvadi Birkózó Klub

33 kg/2:

2. hely: KESZAN Márió, 

Naszvadi Birkózó Klub

Gyerek 2002-2003 korosztály -

35 kg/9:

5. hely: KÜRTHY Mátyás, 

Naszvadi Birkózó Klub

47 kg/3:

3. hely GÁL Bence, Naszvadi 

Birkózó Klub

Diák 2000-2001 korosztály - 

33 kg/10:

6. hely: KESZI Bálint, 

Naszvadi Birkózó Klub

47 kg/10:

5. hely: TAKÁCS Máté, 

Naszvadi Birkózó Klub

53 kg/9:

8. hely: BORKA Kevin, 

Naszvadi Birkózó Klub

85 kg/3:

1. hely: ÉRSEK Róbert, 

Naszvadi Birkózó Klub

 dr. Kúr Károly,

a Komáromi 

Spartacus BK elnöke

Április 11 pályázatok beküldési határideje. A kormány-

hivatal honlapján 2059 pályázatot regisztráltak. Hogy 

mennyi pályázatot postáztak a regisztrálók, arról pénte-

ken még nem volt végleges adat. Lajos János, a kormány-

hivatal kisebbségi alosztályának vezetője szerint ideális 

esetben június végéig megérkezhet a támogatás a nyertes 

pályázókhoz.

Kisebbségi kultúrák:

Június végéig megérkezhetnek 
a támogatások

Naszvadon a nemzetközi diák kötöttfogású birkózó 
versenyen 7 arany, 6 ezüst és 9 bronzérem 
a Komáromi járás csapatainak.

Nemzetközi meghívásos kötöttfogású 
gyerek- és diák birkózóverseny
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A  kiállításon a  megjelente-

ket Huszár László, a Csemadok 

Művelődési Intézetének igazga-

tója köszöntötte. Faltisz Andrea 

grafi kusművész, Fónod sarolta 

lánya személyes hangvételű be-

szédében leszögezte, sok kiállí-

tást nyitott meg, de mind közül 

a  legnehezebb feladat édesany-

járól, az ő fotóiról beszélni.

Azt mondta, látja maga előtt 

édesanyját, ahogy készül, várja 

már a Tátrát. Ilyenkor naponta 

beszéltek telefonon, terveztek, 

szerveztek, “tátráztak”. „Beszél-

getni is szeretett róla, s  mivel 

minden szegletét úgy ismerte, 

mint a tenyerét, fejben túrázott, 

mikor már menni nem tudott. 

Mert a  Tátra az ÖRÖK SZE-

RELEM!”, hangoztatta nyitóbe-

szédben Faltisz Andrea. 

Fónod Sarolta művészetére 

meghatározóak voltak gyökerei 

is, amelyek egész életét átfon-

ták. A  szülőföldje, Csallóköz, 

az imádott Somorja és Pozsony. 

A  nagy család, ami körülvette, 

a somorjai ház, az ismerős illa-

tok, szavak, kedves helyszínek.

Az áttelepítés ellenére a gond-

talan gyermekévek, a  szabad-

ság érzete mind-mind a  Felvi-

dékhez kötötték. Állandó volt 

honvágya a  közeg után, ahol 

született, ahol eszmélt. Napra-

készen tudta, ismerte az otthoni 

eseményeket, minden érdekel-

te, ami Pozsonnyal, Somorjával 

kapcsolatos volt, az irodalom, 

a  zene, a  politika. Nem tudott, 

és nem is akart elszakadni in-

nen, legalábbis lélekben nem. 

Fotói a Felvidék iránti mély sze-

retetének bizonyítékai.

 gj, hírek.sk

Az évzáró jó alkalmat adott 

arra, hogy felelevenítsék az el-

múlt év gazdag kulturális te-

vékenységét és a  jelenlévők 

izgalmas vitát folytassanak 

a szervezet és a város kulturális 

életéről.

A  taggyűlésen elfogadták 

a  jövő évi munkatervet és jó-

váhagyták a  költségvetést. 

A  taggyűlés résztvevői beha-

tóan foglalkoztak az idei év 

számunkra legfontosabb ese-

ményével: a  népszámlálással 

is. Az ülés előtt az érdeklődők 

megvásárolhatták Strba Sándor 

helytörténész Luzsica Lajosról 

írt és a közelmúltban megjelent 

szép könyvét. Az ülés kereté-

ben pedig virággal és oklevéllel 

köszöntötték a  nyolcvanéves 

Záhorszký Elemért, aki még ma 

is aktív tagja és vezetője a hely-

béli színjátszócsoportnak és 

kiemelkedő alakja Érsekújvár 

kulturális életének.

 Huszár László, 

hírek.sk

Csemadok Érsekújvár -

Értékelő évzáró taggyűlés

A  Csemadok Érsekújvári Alapszervezete február 14-én 

tartotta meg értékelő évzáró taggyűlését. Az előző év tevé-

kenységét számítógépes vetítő program segítségével szemlél-

tették, így a résztvevő mintegy 150 Csemadok tag ismét átél-

hette a sok-sok Csemadok rendezvény egy-egy emlékezetes 

pillanatát.

Március 15-én a Petőfi  Sándor szobránál tartott ünnepi meg-

emlékezést követően a Csemadok Országos Tanácsa, a Cse-

madok Művelődési Intézete és városi választmánya a Szövet-

ség dísztermében tartotta Fonód Sarolta: Szerelmem, Magas 

Tátra című fotókiállításának megnyitóját. 

gató szerint az „Év iskolája“ 

cím elsősorban erkölcsi ter-

mészetű elismerés, de Tibor 

Mikuš megyei elnöktől 350 

eurót is kaptak. Külön öröm 

volt Szabó László számára, 

hogy a  díjátadást követően 

a megye illetékesei másodszor 

is magukhoz szólították, hogy 

átvegye a  Vidékfejlesztési 

Szakközépiskolának adomá-

nyozott elismerő oklevelet. Az 

elmondottakhoz hozzáfűzte: 

az „Év iskolája“ cím elnyerése 

további intézményfejlesztésre, 

előrelépésre ösztönzi őket.

„Valaki végre észrevette és 

értékelte, hogy a  legfi atalabb 

megyei fennhatóságú okta-

tási intézményként jó irány-

ba haladunk. Ez nem csak az 

iskola igazgatósága számá-

ra jelent motivációt, hanem 

a  tanári karnak és a  diákok-

nak is. Leszögezném: ahhoz, 

hogy a  tehetséges diákjaink 

jó eredményeket érhessenek 

el tanulmányaik során és az 

egyes sportágakban, min-

denképpen ilyen lelkes tanári 

karra és edzőkre van szükség. 

Szerencsére, a  mi iskolánk 

belőlük sem szenved hiányt!“ 

– hangsúlyozta az igazgató. 

Szabó László a  tanév elején 

zajló hagyományos érem- és 

kupakiosztó ünnepségeken 

mindig elmondja: hiszi, hogy 

egykori diákjaik pár év múlva 

élsportolókként térnek vissza. 

„Akkor ők adják majd át utó-

daiknak a  serlegeket, és eset-

leg előadásokat tartanak majd 

az életútjukról. Bízom abban, 

hogy néhány éven belül sok 

hajdani diákunkat állíthatjuk 

majd példaképként a jelenlegi 

tanítványaink elé“ – fejezte ki 

reményét az iskolaigazgató.

-miskó-, 

hírek.sk

(folytatás a 3. oldalról)

Fotókiállítás:

Szerelmem, Magas Tátra
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A  Vidékfejlesztési Szakkö-

zépiskola épületében, közös 

igazgatóság alatt működő 

Dunaszerdahelyi Sportgim-

názium az egyetlen ilyen tí-

pusú felvidéki magyar tanítási 

nyelvű oktatási intézmény. 

Nyolc éve alapították. Szabó 

László igazgató portálunknak 

elmondta, nem volt könnyű 

a  kezdet. Eltartott egy ideig, 

amíg rögzült a  köztudatban, 

hogy létezik ilyen ifj ú tehet-

ségekkel foglalkozó magyar 

sportközpont. Induláskor 57 

tanuló jelentkezett az iskolá-

ba, közülük harmincat vettek 

fel.

„Egy-két év alatt azonban 

rájöttünk arra, hogy bár is-

kolánkba nagyon tehetséges 

sportolók érkeztek, de tanul-

mányi eredmények tekinte-

tében többen nem érték el 

a  gimnáziumban megkívánt 

színvonalat. Szlovákiában vi-

szont csak sportgimnáziumok 

hivatottak támogatni az él-

sportot, ezért két év után úgy 

döntöttünk, hogy megoldást 

találunk a kialakult helyzetre. 

Kihasználtuk azt a lehetőséget, 

hogy két iskolát működtetünk 

egy igazgatóság alatt. Kérvé-

nyünk alapján Nagyszombat 

megyétől engedélyt kaptunk 

arra, hogy a  gyengébb tanul-

mányi eredményeket elérő fi -

atalokat Sportgimnáziumunk 

helyett a  Vidékfejlesztési 

Szakközépiskola idegenfor-

galmi szolgáltatások szakának 

sportosztályába vehessük fel. 

Már öt éve ilyen formában 

foglalkozunk a  tehetséges ifj ú 

sportolók képzésével. Jelenleg 

a két intézményben együtt 37 

pedagógus dolgozik. A Sport-

gimnáziumban 88, a Vidékfej-

lesztési Szakközépiskolában 

pedig 280 diákunk van“ – kö-

zölte Szabó László.

Az általános tantárgyakból 

a  Sportgimnáziumnak négy 

éven át ugyanazt az óraszá-

mot kell biztosítania, mint az 

általános gimnáziumoknak. 

Ezekhez az órákhoz több-

letként járulnak az edzések, 

amelyek a heti 2 tornaórán kí-

vül további 6 órát jelentenek.

„Az edzések reggel 7.30-tól 

9 óráig tartanak, amit az egyes 

sportklubok esetében heti 3-4 

alkalommal a 2. fázisú délutá-

ni edzés egészít ki. Diákjaink 

a  futball, kézilabda, atlétika 

és küzdősportok közül vá-

laszthattak. Futball terén az 

FK 2007 és a  DAC klubbal 

működünk együtt. Azoknak 

is segítünk az edzésekkel, 

amelyek részét képezik az óra-

rendnek, tehát a fi atalok azok 

miatt nem hiányoznak a taní-

tási órákról, nem kell utólag 

bepótolgatniuk a  tananyagot. 

A fi atalok részéről legnagyobb 

érdeklődés a futball iránt mu-

tatkozik. A fi úkon kívül a  fo-

cistáink, sőt, a küzdősportok-

nak (karate, birkózás) hódoló 

diákjaink között is vannak lá-

nyok. Többségük azonban in-

kább a kézilabda és az atlétika 

iránt érdeklődik“ – árulta el az 

igazgató.

Mivel a gimnáziumot tehet-

séges fi atal sportolók számára 

alapították, a  felvételik során 

tehetségvizsgát kellett tenni-

ük a  kilencedikeseknek. Ez 

két részből áll, az általános és 

a  sportágak szerinti speciális 

mozgáskészségek felmérésé-

ből. A  tehetségvizsga ered-

ményei mellé beszámítják az 

alapiskolai Monitor-tesztelés 

eredményeit, továbbá a  nyol-

cadikos évvégi és a  kilence-

dikes félévi bizonyítvány ér-

demjegyeit, továbbá az iskola 

pszichológiai, IQ- és szemé-

lyiségtesztnek is aláveti az ide 

kívánkozó tanulókat. Szabó 

László kiemelte: kevés hazai 

iskola rendelkezik olyan kor-

szerű műszaki feltételekkel és 

felszereltséggel, mint az álta-

luk irányított két intézmény.

„A  Sportgimnázium meg-

alapításakor a  már meglevő 

Vidékfejlesztési Szakközép-

iskola nyújtotta lehetősége-

inket használtuk ki. Jelenleg 

150 férőhelyes kollégiummal, 

iskolai étkezdével, két torna-

teremmel, fi tness-teremmel, 

uszodával, szaunával, füves 

futballpályával... is rendelke-

zünk. Mivel iskolaépületünk 

a  városközpontban helyez-

kedik el, hozzávetőleg két-

száz méteres körzetben talál-

hatók a  városi sportpályák, 

a  sportcsarnok és a  jégpálya 

is, tehát ideálisak a  feltétele-

ink” – mondta az igazgató. 

Hozzátette: a  kollégiumnak 

köszönhetően még Kassa és 

Rimaszombat mellől is érkez-

tek hozzájuk fi atalok. A sport-

gimnázium diákjainak több 

mint fele más járásokból való. 

A  minisztérium a  fejpénz 

megállapításakor fi gyelem-

be veszi a  többletórákat, így 

a  Dunaszerdahelyi Sportgim-

názium más hasonló sport-

intézményekhez hasonlóan 

emelt fejkvótát kap. Az intéz-

mény rászoruló diákjait támo-

gatja, s  a  fi atalok kimagasló 

eredményeit is jutalmazza.

„A  szociálisan hátrányos 

helyzetben levő diákjaink kol-

légiumi lakbérének nagyságát 

akár a  felére is csökkenthet-

jük. Továbbá az iskola mellett 

működő Pro Schola et Vita 

elnevezésű polgári társulá-

sunk tavaly teljes mértékben 

átfi zette a  rászorulók étkezési 

költségeit, idén pedig az ösz-

szeg felét tudja téríteni. Mo-

tivációs ösztöndíjjal segítjük 

a  legaktívabb diákjainkat, 

akik nem csak a  tanulmányi 

eredményeikkel jeleskednek, 

hanem más aktivitásukat, 

így a  tanulmányi és sport-

versenyeken elért sikereiket, 

az iskolalap szerkesztése so-

rán kifejtett igyekezetüket és 

egyebeket is pontozzuk. Az 

összességében legtöbb pontot 

gyűjtő diákok között félévente 

500 eurót osztunk tízfelé“ – 

magyarázta Szabó László, akit 

büszkeséggel tölt el, hogy idén 

megszerezték az „Év iskolája“ 

címet. Nagyszombat megye 

illetékesei a  fennhatóságuk 

alá tartozó középiskolákat 

egyforma kritériumrendszer 

alapján bírálták el.

„Kritériumaik közé tartoz-

tak a  tanulmányi és sportver-

senyeken elért eredmények, 

továbbá a  diákújság léte és 

színvonala, a  pályázatokon 

való részvétel, a  különféle 

intézményekkel és szerveze-

tekkel való kapcsolattartás, 

a diákok iskolai akciókon való 

részvétele stb. Nagyra értékel-

ték azt is, hogy a diákok által 

kifejtett aktivitás miként je-

lent meg a  médiában. Mind-

ezeket az eredményeinket 

dokumentumokkal kellett alá-

támasztanunk, majd iskolánk-

ba látogatott egy bizottság, 

amely tagjai alaposan körül-

néztek. Szemrevételezték és 

pontozták a  rendet és tiszta-

ságot, a  tantermek díszítését, 

az oktatás kultúráját” – tudtuk 

meg Szabó Lászlótól. Az igaz-

A Dunaszerdahelyi Sportgimnázium 
az „Év iskolája”
Harmadik alkalommal rangsorolta Nagyszombat 

megye a  fennhatósága alá tartozó gimnáziumokat és 

szakközépiskolákat. A  gimnáziumok kategóriájában 

a Dunaszerdahelyi Sportgimnázium kapta az “Év iskolája” 

címet.

(folytatás a 4. oldalon)
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1945. április 5-én, a  máso-

dik világháború után újjászü-

lető Csehszlovák Köztársaság 

alkotmányértékű kassai kor-

mányprogramja az állam te-

rületén élő nem szláv nemzeti 

közösségeket, a  németeket és 

a  magyarokat tette felelőssé 

az 1938/39-ben történtekért: 

a müncheni egyezményért, az 

első bécsi döntésért, a  német 

megszállásért, az első Cseh-

szlovák Köztársaság felbom-

lásáért.

A  Beneš-féle csehszlovák 

politikai vezetés fő célja a tisz-

ta szláv nemzetállam megte-

remtése volt. Ezt a célt szolgál-

ta a német és magyar lakosság 

elleni jogfosztó intézkedések 

sorát megnyitó kassai kor-

mányprogram, amely a  né-

met és magyar kisebbségeket 

kollektíven háborús bűnössé 

nyilvánította. Szlovákiai ma-

gyar kisebbséget megfosz-

totta állampolgári jogaitól, 

betiltották a  politikai és kul-

turális szervezeteit, magyar 

nyelvű lap- és könyvkiadást 

pedig megszüntették. Elko-

bozták a magyarok földjeit és 

ingatlanjait. A  magyar közal-

kalmazottakat elbocsájtották 

állásukból, az idősektől meg-

vonták a  nyugdíjat. 1945-

1949 között nem volt magyar 

nyelvű oktatást. De ezeket 

a  jogfosztó intézkedéseket 

még szörnyűbb cselekedetek 

követték: a  csehországi de-

portálás, a  reszlovakizáció és 

a kitelepítés.

A  nemzetállam megterem-

téséhez a  csehszlovák veze-

tés számára a  legmegfelelőbb 

módszernek a  kisebbségek 

kitelepítése látszott. Habár 

a  szlovákiai magyarság egy-

oldalú kitoloncolását a  nyu-

gati hatalmak és szovjetunió 

- ellentétben a  németekkel 

- elutasították, Csehszlovákia 

mégsem adta fel terveit. 1946. 

február 27-én Magyarorszá-

got magyar-szlovák lakosság-

csere egyezmény aláírására 

kényszerítette. A lakosságcse-

re lebonyolítása előtt megkez-

dődött szlovákiai magyarok 

csehországi kényszermunkára 

való elhurcolása, vagyis a de-

portálás.

A  tömeges deportálás 1946 

novemberében kezdődtek és 

1947 februárjában fejeződtek 

be. Az ekeli lakosság egy ré-

szét, 67 évvel ezelőtt 1946. de-

cember 6-án indították útjá-

ra, - erről a helyről ahol most 

állunk, amelyet ma már em-

léktábla is jelöl. Ezen időszak 

alatt több mint negyvenötezer 

férfi t, nőt, gyereket, öregeket 

kényszerítettek erőszakkal fű-

tetlen marhavagonokba, s vit-

ték őket a  legnagyobb fagyok 

között az ismeretlenbe.

A szlovákiai magyarság fel-

számolásának tervét szolgálta 

az ún. reszlovakizációs ak-

ció, amelynek következtében, 

több mint 300.000 magyar 

engedett a  kényszernek, így 

megmenekülve a  deportá-

lástól, a  lakosságcserétől, va-

gyonelkobzástól.

A  lakosság-csere egyez-

mény értelmében Csehszlo-

vákiából Magyarországra 

áttelepített magyar lakosok 

száma elérte a 89 600 főt, he-

lyüket 73 300 magát szlovák-

nak valló személy foglalta el.

Községünkből Csehország-

ba 59 családot – 223 személyt 

deportáltak, amely a  falu la-

kosságának közel 20%-a volt, 

13 családot pedig Magyar-

országra – csupán csak azért 

ennyit, mivel 1948-ban leállí-

tották a kitelepítést.

Az 1945 után kiadott beneši 

dekrétumok és végrehajtásuk 

kimerítik az emberiség elleni 

bűntett tényállását. Szelle-

mük sajnos ma is él és negatív 

irányba munkál. Visszavoná-

sukat sem Csehszlovákia, sem 

az utódállamok vezetői nem 

kezdeményezték. Elmaradt 

a bocsánatkérés, vagy legalább 

a  csöndes főhajtás. Ennek az 

erkölcsi jóvátételnek pedig 

már régen elérkezett az ideje.

Soha el nem múló tisztelet-

tel emlékezzünk rájuk, akik 

nem hajoltak meg a  kor em-

bertelensége, a  földbe tiport 

jogok ellenére sem.

 Vass Laura, 

Felvidék.ma

Az ekeli deportáltak és kitelepítettek 
emlékére
Ekelen a  deportáltak és kitelepítettek emlékére állított 

emléktáblánál emlékeztek. A községből Csehországba 59 

családot – 223 személyt deportáltak, 13 családot pedig 

Magyarországra.
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Ter jesztve  a  Zsitvaköz,  Nyitravidék és  a  dunatáj i  régiókban

Hírnök
Az Érsekújvári járás lakóinak újságja

Á

Megtalál bennünket:
www.watson.sk vagy www.izamky.sk

2013. március 16-án, egy nap-

pal nemzeti ünnepünk 165. év-

fordulója után tartotta tisztújító 

évzáró taggyűlését a  330 tagot 

számláló tardoskeddi Csema-

dok-alapszervezet.

Az érsekújvári területi vá-

lasztmánytól Kovács Tamás, 

titkár, valamint Berényi Margit 

és Nagy Varga Dávid küldöt-

tek tették tiszteletüket a  nagy-

község Faluházában. Mogrovič 

Magdolna, leköszönő elnök be-

számolójában utalt arra a dön-

tésére, amelyet egy éve hozott 

a  taggyűlésen, miszerint utolsó 

éven látta el a vezetői funkciót. 

Helyét most Fugli Gyula vette 

át e poszton, akit a tagság egy-

hangúlag szavazott meg új el-

nöknek.

A vezetőség köszöntötte a 80 

éves Sztrecsko Ferencet, aki 

idős kora ellenére máig ak-

tív tagja a  Férfi  karnak. Buják 

Vince, fafaragó, a  Magyar kul-

túra lovagja ajándékkal érke-

zett: díszes emléktáblába véste 

a  40  éves Férfi  kar valamennyi 

egykori és jelenlegi tagjának 

a nevét. A kultúrműsorok állan-

dó szereplői közül Bíróczi Réka 

és Mészáros Orsolya vehettek 

át Csemadok Ifj úsági kártyát. 

Mindketten az érsekújvári Páz-

mány Péter Gimnázium diákjai.

A  12 éve néphagyománya-

inkat őrző Tardoskeddi citerá-

sok CD- és DVD-keresztelővel 

tették emlékezetessé az évzáró 

taggyűlést. A  kép- és hang-

hordozón rajtuk kívül szerepel 

a  Fehér akác asszonykórus és 

a már említett Férfi  kar is egy-

egy népdalcsokorral, Vanya Ist-

ván pedig szólót énekel.

A rendezvényt a helyi Szem-

erényi Károly Magyar Tanítási 

Nyelvű Alapiskola diákjainak 

kultúrműsora zárta. Fellépett 

Mojzes Max, Haluza Henriett 

és Juhász Tímea pedagógus ve-

zetésével a harmadikosok ének-

kara.

 Benkő Timea

Évzáró taggyűlés

Új Csemadok-elnököt választottak 
Tardoskedden

Az első hiteles írásos hír, hogy 

Párkányban műkedvelő színhá-

zi előadást tartottak, 1890-ből 

származik. Az 1890-1943-beli 

időszakban főleg a  Katolikus 

Legényegylet, az Önkéntes Tűz-

oltó Testület, a  Dalegylet és 

a  Párkányi Torna Egylet szer-

vezett rendszeresen műkedve-

lő előadásokat. Elvétve ifj úsági 

szervezetek, tanítók és magán-

tisztviselők is. A  kutatások ed-

digi állása szerint ebben az idő-

szakban 62 színpadi mű, kabaré 

és revü műsor került bemuta-

tásra. Ez a  szám nyilvánvalóan 

nem végleges, mert nagy héza-

gok vannak a  1920 – 1935 kö-

zötti időszakban. A  Csemadok 

szervezésében 1949–50-ben 

kezdődött el ismét a műkedvelő 

színjátszás. Ennek első korszaka 

1950- től 1966- ig tartott. Ebben 

az időszakban bemutatásra ke-

rült 15 színpadi produkció és 

egy rádiójáték. Hosszú, 11 éves 

szünet után 1977-ben újjászer-

veződött a Csemadok színjátszó 

csoportja, melynek első bemu-

tatójára 1978. I. 9-én került sor. 

Ez a  csoport a  mai napig mű-

ködik Párkányi Színkör néven, 

és megalakulásának 30. évfor-

dulója alkalmából lett megren-

dezve ez a kiállítás. A Párkányi 

Színkörnek eddig 20 bemutató-

ja volt 140 előadással. Az 1890 

– 1943 közötti időszak előadá-

sainak számát nem sikerült 

pontosan megállapítani.

 -muz- 

A műkedvelő színjátszás története 

Párkányban

Hirdessen a Hírnökben!

Használja ki lapunkat a  potenciális kliensek megszólítá-

sára! Cégek, vállalatok, vállalkozók, polgárok, megtehetik 

ezt a  következő e-mail címen: m.kupecky@chello.sk, vagy 

a szerkesztőség címén.: Redakcia Chýrnik, ul. SNP č. 42.

-az újság készítői-


