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Obec Radava a Občianske zdru-
ženie Za krajšiu Radavu usporia-
dali nedávno 2. ročník súťažnej 
výstavy vín pod názvom VÍNO 
RADAVA 2013!

Ako nás informoval starosta 
obce Marian Chrenko, výstava sa 
má stať tradíciou a tak plánujú na 
budúci rok usporiadať ďalší ročník. 
Cieľom tohto podujatia je moti-
vovať drobných vinohradníkov a 
vinárov k výrobe kvalitnejších, naj-
mä odrodových vín typických pre 
radavský vinohradnícky rajón, ďa-
lej spropagovať ich prácu v očiach 
širokej verejnosti a pokúsiť sa tak 

zastaviť alebo aspoň spomaliť rých-
le pokračujúci úbytok viníc nielen 
v ich obci, ale na celom Slovensku. 

O tom, že tento ich cieľ je celkom 
reálny, presvedčili slovenskí viná-
ri na tohto ročnej súťaži Vinalies 
Internationales Paris (VIP), ktorá 
patrí medzi najprestížnejšie svetové 
vinárske súťaže. Na tomto celoeu-
rópskom podujatí slovenskí vinári 
a to nielen veľké známe vinárstva, 
ale i malé rodinné � rmy získali toľ-
ko ocenení, že sa stali najúspešnej-
šou krajinou a porazili aj takú vi-
nársku veľmoc akou je Francúzsko. 

Na druhom ročníku súťažnej vý-
stave vín v Radave – Víno Radava 
2013 sa zúčastnilo dvadsať vystavo-
vateľov z obcí Radava, Vlkas, Mi-
chal nad Žitavou, Maňa, Podhájska, 
a Báhoň, z väčších miest to boli Pe-
zinok a Bratislava. Výstava bola zá-
roveň spomienkou na významného 
rodáka, vinohradníka a vinára Pav-
la Zrubca, ktorý bol predstaviteľom 
moderného slovenského 

(pokračovanie na str. 3)

Máj. Mesiac plný lásky, pohody, 
bozkov, objatí, prvých svätých pri-
jímaní...Mesiac plný paradoxov – 

úsmevov i plaču, pohody a stresu, 
stretnutí i rozlúčok...prechádzok 
v prírode. Onedlho skončí ško-

la, študenti opustia lavice, príde 
čas očakávaných prázdnin. Prvý 
máj je aj sviatkom práce. Mnohí 
spomíname, ako sme hrdo kráčali 
v tento deň v prvomájovom sprie-
vode. Okolostojaci povedľa cesty 
kývali zástavami, mávadlami ale-
bo dokonca tancovali okolo brezy 
ozdobenej májovými farebnými 
stužkami. Niektorí to brali ako 
čosi nariadené, iným sa to páčilo. 
Takto to vnímali kedysi a takto to 
vnímajú aj dnes. Pritom dnes má 
každý možnosť voľby ako prežije 
1. máj. Keďže je to sviatok svätého 
Jozefa – robotníka, mnohí ho slá-
via prácou. Prvý máj je aj druhým 
výročím blahoslavenia pápeža Jána 
Pavla II. vo Vatikáne, keď v polo-

vici mája si pripomenieme výro-
čie jeho narodenia. Ôsmy máj je 
aj Dňom víťazstva nad fašizmom. 
A tiež dňom pracovného pokoja. 
V druhú májovú nedeľu slávime 
Deň matiek, Svätodušnú nedeľu, 
Turíce, Nanebovstúpenie Pána a 
Najsvätejšej Trojice. Mesiac máj je 
aj mariánskym mesiacom venova-
ný Panne Márii, mesiacom, kedy 
sa v cirkevnom kalendári vyníma-
jú mená svätcov ako sú napríklad 
sv. Florián – patrón hasičov, sv. 
Rita z Kassie – patrónka v bezvý-
chodiskovej situácie, ochrankyňa 
pred osýpkami, sv. Jana Orleánska 
a meniny majú „zamrznutí“ Pan-
krác, Servác, Bonifác...Žo� a. Máj 

by sme mohli nazvať aj mesiacom 
procesií. Na sv. Urbana sa v nie-
ktorých obciach Šurianska putuje 
do viníc k soche sv. Urbana - kto-
rý je patrónom viníc, spojením 
so slávnostnou sv. omšou. Na Božie 
telo, či budíčky bývajú zastavenia 
pri štyroch „budíčkách“ – ozdo-
bených stánkoch s kresťanským 
motívom a štyroch oltárikov. Je to 
symbol štyroch svetových strán, 
aby požehnanie išlo do celého sve-
ta. Tento pohyblivý sviatok sa slávi 
vždy vo štvrtok po Nedeli Najsvä-
tejšej Trojice, zastavenia bývajú iba 
štyri, no sakrálnej výzdoby je oveľa 
viac. 

Jana Slobodníková

Hlavným kapitálom nášho vy-
davateľstva a redakcie, ktorá má 
omnoho väčšiu cenu ako iba penia-
ze, je predovšetkým nezištné úsilie 
členov a spolupracovníkov pomôcť 
prostredníctvom našich novín tej-
to našej demokraticky sa rodiacej 
spoločnosti, v regióne v ktorom 
žijeme.

Vedomí si fungovania Zákonov 
o stvorení vieme, že práve pros-
tredníctvom čistej, nezištnej snahy 
pomáhať vám, blížnym aj takouto 
formou sa nám v spätnom účinku 
dostáva nielen duchovného, ale 
aj hmotného vyrovnania presne 
v takej miere, aká je potrebná na to, 
aby naša činnosť mohla nerušene 
pokračovať ďalej. Snažíme sa teda 
robiť veci trocha ináč ako komerč-
né médiá, proste písať pozitívne 
nie vulgárne a bulvárne a zatiaľ 
sa nám to osvedčuje. Naša nezišt-
nosť, ako vlastnosť pravého člove-

čenstva, stojí v ostrom protiklade 
so súčasným, zhubným myslením 
mnohých ľudí. A ich chamtivosťou 
iba za peniazmi. A tak všetko, čo 
v dnešnom čase vzniká, hoci to aj 
na prvý pohľad vyzerá krásne, ale-
bo dobre, je niekedy už v samom 
začiatku znehodnotené chladnou 
zištnosťou, ktorá jediná je skutoč-
ným motívom všetkého diania vô-
kol nás. Potom niet divu, že veci už 
v zárodku pokrivené, zákonite pri-
nášajú vo svojej podstate a ďalšom 
vývoji iba chaos, neporozumenie a 
zlo, ktorého sme dennodenne sved-
kami. Nikdy však nie šťastie, radosť 
a všeobecný prospech.

 Na záver nám zostáva už iba 
vysloviť prianie, aby sa jedna zo zá-
kladných vlastností pravého člove-
čenstva - čistá nezištnosť všetkého 
nášho konania, stala každodennou 
realitou.

Milan Kupecký

Mesiac máj, symbol krásna, lásky, 
prebúdzania sa prírody

Namiesto úvodníka

Už druhý ročník súťažnej výstavy 
vín v Radave

Marian Chrenko, Marian Karvaj, Blažena 
Felvidékyová, Martin Vreštiak, Peter Zrubec 
pri odovzdávaní Ceny predsedu OZ Za krajšiu 
Radavu
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Chovanci si prácou na hos-
podárskom dvore a v záhrade 
dochovajú hydinu a dopestujú 
poľnohospodárske produkty pre 
vlastnú potrebu. Chovajú kozy, 
prasiatko, sliepky, kačice, morky 
a zajacov, čiže majú mäso, mlieko, 

vajcia. V záhrade si dopestujú ze-
leninu pre svoju potrebu. Vypo-
máhajú v technických službách, 
kde triedia plasty. Svojpomocne 
si zabezpečujú palivové drevo 
na zimu. Podľa potreby pomá-
hajú aj na miestnej farme, za 
čo im majiteľ poskytuje obi-
lie pre zvieratá. Taktiež vypo-
máhajú v ovocnom sade, kde 
za odmenu dostanú jablká. 
Chovanci sa aktívne zapája-
jú aj do rekonštrukčných prác 
v objekte a pomáhajú pri prevádz-
ke centra a kaplnky. Chystajú sa 
na výmenu strechy nad jedálňou, 
kuchyňou a kaplnkou, ktorá je už 
v nevyhovujúcom stave, zateká 
do budovy a plesnejú im steny. 
Je to stará budova, ktorá slúžila 
v minulosti ako škola.

Obedy varí sestra Blanka, 
raňajky a večeru zabezpečuje 
klient zariadenia Radek Bačák. 
Pranie šatstva zabezpečuje pre 
celé zariadenie Patrik Pospíšil. 
K dispozícii je automatická práč-
ka, pričom chovanci sa sami sta-
rajú aj o osobnú hygienu, čistotu 
a poriadok v ubytovacích a soci-
álnych priestoroch. Aby získali 

čo najviac skúseností, zručností, 
pracovné návyky i vedomosti, ve-
denie centra organizuje pre nich 
rôzne kurzy, ako napríklad kurz 
varenia, upratovania, hospodá-
renia. Cieľom je, aby sa klienti 
postavili časom na vlastné nohy 
a začlenili sa do spoločnosti. Od-
bornou pomocou a najmä vlast-
nou snahou a prácou sa snažia 
získať zmysluplnosť a zodpoved-
nosť pre vlastný život, adaptovať 
sa do spoločnosti, byť samostat-
nými, zachovať si dôstojnosť a 
zároveň príležitosť na uplatnenie 
sa v pracovnom procese. 

Sociálne centrum im v tom 
pomáha pod dohľadom odbor-
ného personálu, ktoré spočíva 
v asistenčnej pomoci, pracovnej 
terapii, a resocializácii. Okrem 
riaditeľa Jána Ňukoviča sú to - 
sociálna pracovníčka Petronela 
Sucháňová, zabezpečuje kontakt 
s úradmi, vybavuje doklady na 
sociálne dávky, pomáha pri hľa-
daní zamestnania. Alfréd Kunh 
vodič, zásobovač a pracovný 
terapeut. Helena Pastrnáko-
vá – pracovná terapeutka, ktorá 
pracuje v zariadení už 6 rokov. 
Klienti sa okrem finančného 
príspevku podieľajú aj prácou 
v centre.

Ak by ste sa rozhodli podporiť 
ich charitatívnu činnosť, výme-
nu strechy, okien a ústredného 
kúrenia finančným príspevkom, 
môžete tak urobiť priamo 
na účet: VÚB 1446255459/0200, 
IČO: 34074431.
Adresa: Sociálne centrum, Spo-
lok sv. Vincenta de Paul, Kopec 
14, 942 01 Šurany. Tel: 035/6500 
507, mobil: 0911/956 095, e-mail: 
spoloksvvincenta@gmail.com, 
web: www.vincent.sk

Milan Kupecký, 
snímky autor a archív

Na návšteve sociálneho centra na šurianskom Kopci
Poskytujú pomoc ľuďom v núdzi
Motto:

„Kresťanská láska nemôže 
existovať v srdciach viacerých 
bez toho, aby sa neprejavila navo-
nok. Je to oheň, ktorý hasne, keď 
mu chýba palivo. A palivom lásky 
sú dobré skutky. Preto otvorme oči 
a srdcia aj pre iných.“

Snáď na úvod, že SPOLOK 
sv.VINCENTA DE PAUL je ne-
zisková, neštátna, apolitická or-
ganizácia, ktorá poskytuje chari-
tatívne služby vďaka šľachetnosti 
jednotlivcov i organizácií.

Sociálne centrum začal bu-
dovať kňaz Rudolf Priedhorský 
v roku 2000 vďaka nadšeniu a 
ochote pomáhať núdznym. Cie-
ľom jeho činnosti sú - pomoc 
ľuďom v núdzi, znižovanie kri-
minality, ochrana ľudskej dôs-
tojnosti, pričom tieto skupiny 
ľudí tvoria sociálne odkázaní 
spoluobčania, etnické mino-
rity, trestaní ľudia, zdravotne 
a mentálne postihnutí, týrané 
osoby, bezdomovci, proste ľudia 
na okraji spoločnosti. 

Účelom hnutia je charitatívna 
činnosť v najširšom slova zmysle. 
Pomáha odkázaným jednotliv-
com či skupinám obyvateľstva 
v zdravotnej, sociálnej, ekono-
mickej, ale i v duchovnej a mo-
rálnej oblasti a to v akútnom 
alebo v chronickom stave a polo-
žení. Vyšším cieľom je odstraňo-
vať príčiny núdze.

Sociálne centrum Spolku svä-
tého Vincenta so sídlom na Kop-

ci, ktorý funguje trinásť rokov, 
patrí do intravilánu Šurian a 
v súčasnosti slúži pre sociálne 
slabé vrstvy obyvateľstva, ako sú 
odchovanci z detských domovov, 
prepustení z výkonu trestu, ľu-
dia bez prístrešia, týrané osoby a 
ďalší sociálne odkázaní spoluob-
čania a ľudia v núdzi, ktorých je
v kopčianskom sociálnom centre 
v súčasnosti vyše dvadsať. 

Je medzi nimi aj Róm Milan 
Rigo, ktorý sa spolupodieľa na 
chove hospodárskych zvierat a 
práci v záhrade. Aj vyučený elek-
trikár Ján Mikla pomáha zveľa-
ďovať centrum najmä po technic-
kej stránke. V zariadení je aj 88 
– ročná ležiaca pani Jolana Arga-
lášová, o ktorú sa starajú a ktorá 
je spoluzakladateľkou centra.

Nakoľko pribúda počet ľudí, 
ktorí potrebujú pomoc, pristú-
pili sme k celkovej rekonštrukcii 
a rozšíreniu centra, - informuje 
nás jeho riaditeľ Ján Ňukovič.

- Samozrejme činnosť zame-
riavame na riešenie každoden-
ných problémov a života v cen-
tre. Mnohé z nich treba riešiť 
operatívne. Pomocou pracovnej 
terapie vytvárame pracovné ná-
vyky a chovanci si tak osvojujú 
schopnosť „fungovať“ v bežných 
životných situáciách a pod-
mienkach, prípadne i v rodine, 
aby sa neskôr vedeli adaptovať 
do spoločnosti, dopĺňa informá-
cie riaditeľ. 

Ďalej sme sa dozvedeli, že cen-
trum prevádzkuje tri budovy, 
ktoré slúžia klientom. Dve budo-
vy slúžia na ubytovanie a v tretej 
sa nachádza kuchyňa, jedáleň, 
sklad a kaplnka. Súčasťou centra 
je veľká záhrada a hospodársky 
dvor. 

Planty vyklíčené zo semiačok sú pripra-
vené na sadenie

Nájde sa chvíľka aj na spoločné posede-
nie pri opekačke

Pán Štefan Goncol sa stará o zvieratá na 
hospodárskom dvore



CHÝRNIK 3

(dokončenie zo str. 1) 
vinárstva a vinohradníctva v tri-
dsiatich rokoch minulého sto-
ročia. Súčasťou podujatia bola aj 
odborná prednáška prof. MUDr. 
Mariána Karvaja držiteľa certi� ká-

tu „Vybraný posudzovateľ“, ktorý 
patrí medzi významných vinárov 
v našom novozámockom regió-
ne. Na výstave Víno Radava 2013 
bolo prezentovaných 45 vzoriek. 
Odborným garantom výstavy a 
súčasne i odbornej degustácie bola 
Mgr. Blažena Felvidékyová, drži-
teľka certi� kátu „Somelier-profe-
sionál“ a osvedčenia „Hodnotiteľ 
vína.“ Odbornú porotu tvorili tiež 
naslovovzatí odborníci, držitelia 
certi� kátov a osvedčení, ako - Peter 
Vreštiak, Ladislav Peth�, Ing. Peter 
Hudec, Juraj Jurík, Marián Vrzala 
a Pavol Sojka, ktorým predsedali 
prof. MUDr. Marián Karvaj PhD 
a Andrej Peth�. Bolo udelených 
celkom 11 zlatých, rovnaký počet 
strieborných a 14 bronzových me-
dailí. Okrem medailí za jednotlivé 
odrody boli udelené aj hlavné ceny. 

Cenu Šampión v kategórii Víno 
biele získal Miloš Máťuš z Bratisla-
vy, Cenu v kategórii Víno červené 
si odniesol vinár Ján Feješ zo su-
sednej obce Vlkas, Cena predsedu 
OZ „Za krajšiu Radavu“ putovala 
do Michala nad Žitavou, vinárovi 
Petrovi Zrubecovi a Cena starostu 
obce Radava získal domáci pesto-
vateľ a vystavovateľ Ivan Hajdúch.

Z pestovateľov nášho regiónu 
sa na výstave prezentovali aj títo 
vinári - Radavčania: Peter Felvidé-
ky, Miroslav Herceg, Ivan Hajúch, 
Marián Rodný, Michal Struhár, 
Juraj Molda a jeho synovia, Anton 
Hošták, Marián Levák, Štafan Bru-
chter a Ing. Peter Švec. Ďalej Ján 
Feješ, Jozef Laho a Juraj Abrhan 

z Vlkasu, Marián Vrzala z Mane, 
Mgr. Radoslav Vačko z Podájskej 
a Peter Zrubec z Michala nad Žita-
vou. Poďakovanie za toto vydarené 
podujatie patrí najmä jeho organi-
zátorom - predsedovi občianskeho 
združenia Za krajšiu Radavu JUDr. 
Martinovi Vreštiakovi, starostovi 
Ing. Marianovi Chrenkovi, Mgr. 

Už druhý ročník súťažnej výstavy vín v Radave

Odborná degustácia

Verejná degustácia

Blažene Felvidékyovej, Bc. Petro-
vi Košťálikovi, Jurajovi Moldovi, 
Mariánovi Levákovi a Martinovi 
Juríkovi.

A na záver, veršovaný Pozdrav 
z Radavy od autora Milana Špilber-
gera - Žitavského: 

Na Radave, na rovine
býva stále veselo. 
Tu sa vinná réva vinie,
liek na dušu, na telo.

Keď žltý list z révy padne,
pesnička je iná.
Každý Radavčan omladne
pri koštovke vína.

Keď dá Pánboh, tak sa darí,
rezkejší je každý krok.
Vincúri aj záhradkári
vychvaľujú vinný mok.

Kde končia záhrady, sady,
ústia panské vinohrady.
Spev prírody ozvučí
koše strapcov v náručí.

Už sa melie, v kadi múti,
veltínske i rulandské.
Najlepšie nám vínko chutí
len to naše rendvanské. 

Pavol Zrubec z nebies hľadí,
pán vinárskej kultúry. 
Vždy ho mali veľmi radi
svedomití Radavskí vincúri.
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Zážitkového umenia a preto sme 
sem zavítali aj s tými najmenšími 
- informovala nás jedna z učiteliek 
Iveta Verényiová, a dodala - Navyše 
aj pre deti to je nevšedný zážitok.

Počas tejto relatívne krátkej 
exkurzie, na ktorej sa zúčastnilo 
bezmála tridsať detí, sa všetci zú-
častnení oboznámili s viacerými 
praktickými ukážkami ale i teore-
tickými poznatkami o chove včiel 
i výrobe medu. Deťom sa záro-
veň naskytla možnosť priblížiť sa 
vo včelárskom odeve čo najbližšie 
k úľom. Konkrétne v nich nachádza 
domov približne 33 včelích rodín, 
pričom jedna rodina má asi pričom 
jedna rodina má asi 40 000 včiel, 
z ktorých mnohé aj v čase našej 
návštevy obletovali nielen priľah-
lé lány, ale aj nás „neohlásených“ 

návštevníkov. Pán Karol Matkovics 
zaviedol deti až k miestu, odkiaľ sa 
včely uberajú na svoju každoden-
nú pracovnú púť a vracajú sa späť. 
Samozrejme, všetko bolo sprevá-
dzané odborným výkladom o cho-
ve včiel, o význame ich produktov 
pre človeka. Deti sa toho o chove 
včiel dozvedeli veľa. Pán Seifert i 
Matkovics hovorili podrobnejšie aj 
o výrobe medu i o tom, ako všetky 

včely „poslúchajú“ z každého roja 
iba jednu matku a konajú podľa jej 
pokynov. Ďalej, ako a kedy kladú 
vajíčka a aké druhy medu včelári 
produkujú. Samozrejme v symbió-
ze s usilovnými, pracovitými včela-
mi. No bolo toho oveľa viac.  

(pokračovanie na ďalšej str.)

Nedávno sme boli svedkami 
veľmi milého podujatia, ktorému 
vládlo a prialo aj pekné slnečné 
počasie. Novozámockého chovate-
ľa včiel, mimochodom aj predsedu 

novozámockej Základnej organizá-
cie Slovenského zväz včelárov Ing. 
Jozefa Seiferta, pod ktorú patrí or-
ganizačne aj ďalších 14 obcí z náš-
ho regiónu, navštívili v jeho včelí-
ne deti z novozámockej Materskej 
školy na Ďorockej ulici, presnejšie 
z triedy Sloníky. 

Vôkol nás i úľov sa rozprestierali 
obsiate políčka s porastmi, čo je ne-
klamný dôkaz, že onedlho zakvitnú 

parcely repky, porasty agátu, lipy, 
slnečnice a tak včely začnú s ich 
opeľovaním a zberom medu. 

Priamo medzi obydlia týchto 
pracovitých medonosiek sprevá-
dzali deti, okrem manželky pána 
Seiferta Juliany a novozvoleného 
tajomníka novozámockej organi-
zácie Ing. Karola Matkovicsa aj uči-
teľky detí Iveta Varényiová a Mar-
cela Barčiaková.

- Túto akciu organizujeme v 
rámci májového Metodického dňa, 
v ktorom budeme prezentovať uče-
nie o včelách, vrátane ich chovu, 
ostatným učiteľkám materských 

škôl v našom okrese. 
Všetko sa to koná v rámci tzv. 

Zúčastnili sme sa na jednej veľmi zaujímavej a vydarenej akcii

„Ó, včielka Maja“

Deti si pozorne vypočuli krátku prednášku 
o chove včiel a výrobe medu

Manželka pána Seiferta dáva ochutnávať 
deťom výrobky z včelieho medu

Aby sa deti mohli bližšie priblížiť k úľom, 
pripravuje ich na to odevom tajomník vče-
lárskej organizácie, Ing. Karol Matkovics

Tel.:  035/640 8840
Mobil:  0908 713 576

e-mail:  novezamky@slovaktual.sk

Nájdete nás na adrese:
P. Blahu 19, Nové Zámky

na rohu pri  reštaurácii  Ajax

Predsedovi včelárov Ing. Jozefovi 
Seifertovi telefonujú, kedy príde ďalšia 
trieda detí...
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Začiatkom uplynulého mesiaca 
sa konal v Šuranoch už 4. ročník 
Požitavskej výstavy vín, spojenou 
s odbornou degustáciou. Zorgani-
zovala ho, ako už tradične Základná 
organizácia Slovenského zväzu zá-
hradkárov v Šuranoch. Prezentovali 
sa na nej dorábatelia tohto vínneho 
moku z novozámockého regiónu 
a z jeho blízkeho i vzdialenejšieho 
okolia. Približne vyše štyristo súťa-
žiacich v rôznych kategóriách, ale i 
pestovateľské � rmy. Medzi širokou 
paletou odrôd boli aj staršie ročníky 
vín dorobených tzv. hobby vinármi, 
záhradkármi, ale i profesionálnymi 
dorábateľmi.

Vína degustovalo šesť štvorčlen-
ných odborných komisií ktorých 
predsedom bol Štefan Ailer. Hod-
notilo sa 236 rôznych vzoriek, a 
bolo udelených celkom 37 zlatých, 
89 strieborných a 137 bronzových 
medailí.

Z našich, šurianskych pestovate-
ľov bol najúspešnejší Peter Malík, 
ktorý na výstave prezentoval až 15 
odrôd. Medzi „šampiónmi“ boli 
- Šuranec Jozef Hoppan a z náš-

ho okresu MUDr. Marián Karvaj z 
Nových Zámkov a vinárske závody 
Ampeja z Michala nad Žitavou.

Ďalší ocenení a to v rôznych ka-
tegóriách a druhov vín boli, okrem 
už spomínaného, suverénneho Pet-
ra Malíka aj ďalší Šuranci, ktorí sa 
zúčastnili ako súťažiaci na tejto vý-
znamnej vinárskej akcii, na ktorej 
každý z nich získal nejaké ocenenie. 
Menovite Norbert Chrobák, Ľubo-
mír Cvik, Albín Laho, Emil Molda, 
Ján Selický, Martin Hindický, Fran-
tišek Miček, Peter Belan, Milan Ha-
mala, Peter Bartovič, Štafan Štrbák, 
Ján Dobrovodský, František Selický, 
Ivan Minárik, Ján Podhorec, Vin-
cent Litvák a Miroslav Buranský.

Poďakovanie, okrem sponzorov, 
patrí najmä organizačnému výboru 
súťaže - Petrovi Malíkovi, Júliusovi 
Košíkovi, Milanovi Hamalovi, Voj-
techovi Červenkovi, Ľubomírovi 
Cvikovi, Emilovi Moldovi, Karolo-
vi Klimentovi, ako i ďalším členom 
šurianskej organizácie Slovenského 
zväzu záhradkárov, ktorí sa aktívne 
podieľali na organizačnej príprave 
podujatia.                   Milan Kupecký

Pavol Zrubec, priekopník mo-
derného slovenského vinohrad-
níctva sa narodil v roku 1891 v 
Trávnici, odkiaľ sa presťahoval do Ra-
davy. Bol významným odborníkom 
v oblasti vinohradníctva a vinár-
stva. Bol synom želiara Jozefa 
Zrubca z Trávnice, hoci jeho rodi-
na pôvodne pochádzala z Oravy, 
konkrétne zo Zuberca. Popri vi-
nohradníctve a vinárstve sa Pavol 
Zrubec venoval aj ovocinárstvu a 
včelárstvu. V roku 1895 vyštudoval 
Strednú záhradnícku a vinohrad-
nícku školu v Modre. 

Počas svojho života pracoval 
ako pánsky vincúr na veľkostatku 
u zemepánov Dórovcov z Hulu, 
kde majetok spravoval Maximilián 
Gemayer. Vinice mali v Radave. 
Keď v roku 1894 nastúpil do radav-
ských viníc, boli práve zničené � lo-
xérou. A tak sa pustil do odbornej 
práce, keď na americké plané od-
rody začal štepiť najlepšie európske 
šľachetné odrody. Súčasne nechal 
zrigolovať pôdu až do hĺbky 75 
centimetrov, pričom do nej miešal 

maštaľný hnoj. Za to, že mu pan-
stvo vychádzalo v ústrety, snažil sa 
im byť verným pracovníkom. 

Výsledky práce Pabvla Zrubca 
nezostali nepovšimnuté, a ako to 
možno vyčítať z archívnych materi-
álov, 3. decembra v roku 1935, pri 
istej slávnostnej príležitosti v obci 
Radava, dostal za výsledky svojej 
odbornej práce Čestné vyzname-
nanie od vtedajšieho prezidenta re-
publiky, ktoré mu odovzdal okres-
ný náčelník Dr. Jozef Minárik. (viď 
snímka). Zároveň mu bol udelené 
Čestné uznanie za tridsaťročnú 
úspešnú činnosť v prospech sloven-
ského vinohradníctva od Ústredné-
ho zväzu československých vinárov. 
Navyše od bratislavskej vinárskej 
spoločnosti dostal diplom za prácu 
v oblasti vinárstva a vinohradníc-
tva, ktorý mu odovzdal štátny vi-
nársky inšpektor Bohumil Jermár. 

Mimochodom, jeho brat Ko-
loman Zrubec bol zhodou okol-
ností tiež úspešným záhradníkom 
(v rokoch 1877 až 1957) v meste 
Fontainbleau, kde leží skvost-
ný zámok francúzskych kráľov 
s rozsiahlym parkom. Neskôr bol 
hlavným záhradníkom aj v paríž-
skom Montmarte. Jeho mladší syn 
Pavol (v rokoch 1903-1960) bol 
vysokokvali� kovaným vincúrom 
na statkoch Schicke vo Vrábľoch, 
kde založil desať hektárovú pivnicu. 
Ďalší syn Jozef (1908-1954) sa stal 
jeho nástupcom, keď sa presťaho-
val do Radavy, kde sa tiež venoval 
vinohradníctvu. Až do roku 1945, 
kedy boli vinice zoštátnené a roz-
parcelované pre nových drobných 
vinohradníkov prídelovou listinou.

z radavského archívu -kup-

Pavol Zrubec, osobnosť obce Radava
Sága rodu Zrubcových

Požitavská výstava vín spojená s degustáciou
(dokončenie z predch. str.)
Deti sa s mnohými vecami oboz-
námili nielen prakticky, ale Jozef 
Seifert im porozprával aj ako sa 
dostal k tomuto koníčku, k tejto zá-
ľube, ktorá sa v ich rodine traduje. 
V roku 1974 prevzal toto „žezlo“ po 
svojom otcovi, tiež úspešnom cho-
vateľovi včiel. V rámci tejto veľmi 
vydarenej akcie pani Juliana Sei-
fertová organizovala ochutnávku, 
presnejšie deťom ponúkala piškóty 

pokvapkané medom, ktoré ako sme 
sa mohli na vlastné oči presvedčiť 
deťom chutili. 

Čitateľovi veľa napovedia aj fo-
togra� e, ktoré sme urobili v rámci 
akcie...a ako povedal položartom 
Jozef Seifert, všetky deti po skon-
čení návštevy chceli byť v budúc-
nosti včelármi. Ale tak to už býva 
po skončení takýchto emociálnych 
zážitkov, najmä u detí. Ale kto vie?

Milan Kupecký, snímky autor

- Šuranec Jozef Hoppan a z náš- podujatia.                   Milan Kupecký
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takto nadprodukcia plodov najmä 
záhradkárov, ktorí kedysi potravi-
nárske výrobky, nielen ovocia, ale 
i zeleniny odvážali na spracovanie 
do novozámockého Novofructu. A 
tak ovocné produkty z domácich 
záhrad, po predchádzajúcom vy-
kvasení a na vlastnú zodpovednosť 
toho - ktorého pestovateľa putujú 
spravidla na spracovanie do pále-
níc.

-Takéhoto kvasu musí byť viac 
ako 120 litrov, hoci v neobmedze-
nom množstve, vraví Jaromír Va-
lent.

Dvaja, spolu s pomocníkom, do-
hodárom Rudolfom Róžom zvlá-
dzajú chod pálenice, keď okrem 
výroby musia vykonať aj veľa ad-
ministratívnej práce a všetko ďal-
šie čo s tým súvisí. Navyše, musia 
odvádzať, okrem normálnych daní 
aj spotrebnú daň colníkom a do-
držiavať smernice európskej únie, 
ktorá im prikazuje výrobu destilátu 
nižšej stupňovitosti, iba do 48 per-
cent, pričom optimálna hranica je 
56 percent. 

Či sa týka kvality, ale i množstva 
i stupňovitosti najviac ovplyvňuje 
výrobu liehu kvalita ovocia, a naj-
mä jeho vykvasenie a cukornatosť. 
Všetko ostatné je vecou dohody 
medzi výrobcom a zákazníkom. 
Tých v kolťanskej pálenici z roka 
k na rok pribúda. Ročne ich je pri-

bližne 400, vrátane pravidelných no 
sú to zákazníci aj z iných okresov i 
miest Slovenska. Dokonca aj zo su-
sedného Maďarska. Za deň spracu-
jú produkciu z prineseného kvasu 
od troch, štyroch zákazníkov. Za 
rok to prestavuje približne sedem 
tisíc litrov, čo v inom vyjadrení, 
odvedú za toto obdobie do štátne-
ho rozpočtu na daniach približne 
tisíc eur.

A čo ovplyvňuje rozhodnutia zá-
kazníkov v ktorej pálenici vypáliť 
svoj produkt? Samozrejme kvalita a 
celkový dojem v miestach výrobné-
ho zariadenia. A tiež cena. Dosiah-
nutý zisk za vypálený liter je 5 eur, z 
čoho kryjú režijné náklady. 

A keďže sme u tej kvality, maji-
teľ Jaromír Valent sa takmer kaž-
doročne zúčastňuje na rôznych 
degustačných súťažiach. Či už je 
to nitriansky Agroinštitút alebo 
výstavisko Agrokoplex v Nitre a 
podobne. Najviac si však cení dip-
lom z roku 2011, ktorý si prevzal v 
Komárne – v súťaži Zlatý destilát 
Dunaj, ako úspešná pestovateľské 
pálenica. Mimochodom, tu získal 

v predchádzajúcich ročníkoch za 
desať vzoriek rovnaký počet ocene-
ní v podobe diplomov a cien, ktoré 
má umiestnené hneď pri vchode do 
pálenice. 

Milan Kupecký, snímky autor

Obecný športový klub v Dol-
nom Ohaji usporiadal v kultúrnom 
dome tradičný stolnotenisový tur-
naj. Súťažilo sa v troch kategóri-

ách. Žiaci do 15 rokov, od 20 do 40 
rokov sa nad 40 rokov - veteráni. 
Tridsať šesť zúčastnených hráčov 

bojovalo v jednotlivých kategóri-
ách každý s každým. Najstarším 
hráčom bol 68-ročný Anton Bartoš 
. Pri tejto príležitosti si minútou 
ticha uctili aj pamiatku bývalého 
hráča Jozefa Bartoša, ktorý sa kaž-
doročne zúčastňoval na tomto tur-
naji. V jednotlivých kategóriách sa 
na prvých troch miestach umiest-
nili títo hráči: 1. kategória: Matej 
Chleban, Marek Nagy a Roman 
Gatyáš, stredná kategória: Martin 
Nagy, Marcel Bánoš a Jozef Brezán-
sky, veteráni: Anton Bartoš, Matej 
Bajla, Marián Malík. 

Jozef Hatala, snímka autor

Tento podtitul sme vymysleli a 
parafrázovali sami. Pretože práve 
tento, možno všeobecne apliko-
vateľný slogan, vystihuje podstatu 
nášho príspevku, po návšteve pále-
nice v Kolte. 

Nie som si istý čo i EÚ nezaká-
zala propagovať cigarety a alkohol a 
uvoľnila tak cestu drogám? Pretože, 
hoci obrazne povedané niektorým 
z nás nepáli, ovocné produkty sa 
pália od nepamäti. Dovolím si na 
úvod uviesť vtip, - ako prišiel ne-
známy človek do jednej z obcí a 
pýta sa tamojšieho občana: -Prosím 
vás, kde sa tu v obci páli? Občan sa 
zamyslí a vraví: -Vidíte ten kostol 
vpravo? Okrem neho všade, v kaž-
dej domácnosti. 

Nuž takúto domácu výrobu alko-
holu nechceme propagovať, pretože 
často sa objavujú prípady otráv, ba 
aj smrteľných, z domácky vypále-
ného destilátu, tzv. metylalkoholu. 

Takýchto nešťastných prípadov je aj 
dnes čoraz viac. 

Čo sa týka alkoholu vyrobeného 
z ovocia v špecializovaných, na to 
určených páleniciach, to je už iná 
káva. Veď vypiť si ráno, (obyčajne 
pred ťažkou prácou, ktorá nás čaká 
pri dorábaní každodenného chleba, 
najmä na poli) pohárik kvalitnej 
domácej slivovice, hruškovice, kal-
vadosu, marhuľovice, vínovice (ale 
i tzv. zmesky), či iného destilátu, 
neuškodí, naopak nášmu zdraviu 
iba pomôže. Ba dokonca to odpo-
rúčajú aj mnohí lekári. Kedysi to 
bol tradičný „rituál“ našich otcov, 
dedov i pradedov, ktorý sa v inej 
forme zachováva dodnes. 

Vznik pálenice v Kolte sa tradu-
je od roku 1978 a jeho pôvodným 
vlastníkom bol miestny zväz zá-
hradkárov. Až do dnešného roku, 
kedy si pálenicu, po trojročnom 
prenájme kúpil jej súčasný majiteľ 
Jaromír Valent. V pálenici spraco-
vávajú takmer počas celého roka, 
samozrejme podľa potreby zákaz-
níkov, všetky druhy ovocia , tzv. 
mierneho pásma, no pálili už aj z 
chábrdia a z moruší. Zúžitkováva sa 

Kolťanská pálenica patrí v našom regióne medzi najlepšie
V pivnici, kde sa páli, tam sa dobre darí

takto nadprodukcia plodov najmä 

Stolnotenisový turnaj
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V to sobotné ráno som sa 
nezobudil na zvonenie budíka. 
Zo spánku ma vytrhol buchot 
môjho suseda, ktorý prášil 
pred domom koberec. Údery 
boli neobyčajne silné, pretože 
prenikli cez zatvorené okno až 
k mojej posteli. Ich intenzita sa 
stupňovala a nepríjemný bu-
chot ma znervózňoval.

Podišiel som k oknu. Sused 
na prvý pohľad vyzeral ako 
pomätený. Raz pozrel na zem, 
v zapätí na koberec, nasledoval 
náprah a rana ako z dela. Tieto 
úkony sa periodicky opakovali 
s menšími prestávkami. Keď 
som sa lepšie prizrel, uvidel som 
na zemi pred susedom ležať 
akýsi kúsok papiera, na ktorý 
pred každým úderom upriamil 
pohľad. Čo sa načisto pomiatol, 
pomyslel som si. Veď za ten čas 
by vyprášil nielen koberec, ale i 
prašivého psa.

Natiahol som si tepláky, pa-

puče a vybehol som von. Hnala 
ma zvedavosť, no najmä tajom-
stvo pred susedom ležiaceho 
papierika, kvôli ktorému mláti 
do koberca hlava-nehlava.

Sused na môj pozdrav nere-
agoval. Nadviazať s nim roz-
hovor bolo nemožné. Nedal sa 
vyrušiť zo svojej činnosti, a so 
zlostným výrazom v tvári tĺkol 
do koberca ďalej. A keď som 
sa už chcel vzdať, náhodou 
som svoju pozornosť upriamil 
na ležiaci papierik. V tom mo-
mente mi bolo všetko jasné. 
Od tej chvíle som začal suse-
da chápať a opantal ma súcit. 
Uznanlivo som pokrútil hlavou, 
potľapkávajúc ho po ramene. 
Vypadnutý papierik z koberca 
nebol obyčajný papierik. Bola 
to fotogra� a jeho svokry, ktorá 
sa na neho pozerala z okna po 
celý čas svojím typickým prís-
nym pohľadom. 

Milan Kupecký

HUMORESKA
Papierik

Čo vŕta Milanovi Kupeckému v hlave

Pomaly už nebudeme vítať hostí soľou a chlebom. Nebude 
na chlieb.
U nás dnes praktizujeme kapitalistický spôsob živorenia.
Zdá sa že najväčšie nadávky počuť na sociálne dávky.
Pre hlupáka je kompromisom, keď múdrejší ustúpi.
Čelného predstaviteľa spoznáme vtedy, ako sa nám obráti 
chrbtom.
Paradoxom je, že Slovensko chcú viesť tí ľudia, ktorí ho nechceli.
Aj vo � nančných tokoch veľké ryby požierajú malé.
Najväčšie umenie je odísť skôr, ako treba utekať.
Raz nastane čas, že peniaze stratia svoju hodnotu a význam a 
bude sa iba kradnúť.
Ak neviete kam z konopí, pomôže vám díler.
Je najvyšší čas deklarovať aj listinu základných ľudských povin-
ností.
Vraj sme kresťania. A čo tie nekresťanské ceny?
Poučenie: Nestavaj sa na hlavu, pokým nestojíš pevne na 
nohách.
Vysokú úroveň nemožno dosiahnuť podliezaním.
Rada: Nechytaj ženu s pekným poprsím za slovo.
Načo študovať? Veď život nás naučí.
Porážky zoceľujú, ak nejde o infarkt.
Životnú úroveň znižujeme tak hlboko, až siaha po hrob.
Kedysi sme mali socialistické záväzky, ktoré vystriedali 
európske.
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Dnes úspešných karikaturistov 
spočítate na prstoch jednej ruky. 
Chýba profesionálna platforma, 
akou bol Roháč a Dikobraz. Ume-
nie vždy niekomu slúži, je to zbraň 
na prezentáciu moci. Dnes je mo-
cou iba svet peňazí a výsledkom 
je fakt, že až sedemdesiat percent 
umelcov prestalo publikovať, tvoriť, 
prezentovať sa. Môj priateľ Milan 
Kupecký bez výsledku žobroní roky 
na ministerstve kultúry o grant na 
opätovné vydávanie Roháča. Pokiaľ 
sa mocní budú báť pravdy, grant 

nikdy nedostane. Slovenskému 
humoru už umieračik zazvonil... V 
kapitalizme je všetko o peniazoch 
a zisku. To ostatné je iba trpené 
zlo. A vôbec, pôvodná tvorba je na 
ústupe a ostáva nám iba ticho závi-
dieť, ako za riekou Moravou nakrú-
cajú � lmy, inscenácie a na pultoch 
stánkov sú časopisy plné humoru. 
Je to požiadavka doby. Humor bol 
všade tam, kde bolo veľmi zle, lebo 
humor pomáhal prežiť. Dnes je 
nám asi všetkým veľmi dobre!? 

Mgr. Vlado Javorský, humorista

Karikaturisti a ich ťažké časy...

Andrej Mišanek

Vojto Haring

Vlado Javorský 

Vlado Pavlík

Fero Bojničan

Ľubomír Kotrha

Viktor Kubal

Bruno Horecký

Pavol Švancár

Ľubo Radena

František 
Mráz

V druhom polčase zapnite naplno, pretože to bude príliš 
okaté, že sme zápas predali
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Találkozik reggel két 
szomszédasszony. Mivel 
egész éjjel esett az eső, így 
szól az egyik a másikhoz:
- De jól esett az éjjel.
Mire a másik:
- Mit tagadjam, nekem is.

* * * 

Két barát beszélget. Azt 
mondja az egyik:
- Te, képzeld, azt hiszem 
meghalt az asszony.
- Hogy-hogy?
- Az ágyban ugyanolyan, 
de a mosatlan valahogy 
egyre gyarapodik.

Hiába erőlködik a férj 
az ágyban, nem sikerül 
csúcsra juttatnia az asz-
szonyt.
- Mindez azért van, 
mert nem segítesz, nem 
szólsz, hogy mikor kezd 
jó lenni - veszekszik a 
férj.
- Szólnék én, de te olyan-
kor mindig külföldön 
vagy.

A � ú így szól a lányhoz:
- Drágám, nemsokára 
vége a bulinak! Gyere fel 
hozzám!
- Mit gondolsz te rólam? 
Értem küzdeni kell.
- Ja! Küzdjön érted a 
Batu kán!

- Itthon van a gróf úr?
- Igen, a kisasszonnyal 
van.
- A kisasszonnyal?
- Nem, a gróf úr!

- Majd adok én neked, 
Móricka! Edd meg a 
spenótot! Majd én meg-
mutatom neked! Az apád 
vagyok, vagy nem?
- Azt ne tőlem, hanem in-
kább az anyutól kérdezd. 

* * *

Az információ
A gyárigazgató a műszaki igazgatóhoz:
 - Holnap reggel 9 órakor napfogyatkozás lesz, tehát 
olyasvalami, ami nem látható minden nap. Intézked-
jék, hogy a dolgozók ünneplő ruhában jelenjenek 
meg. E ritka jelenséget magam fogom megmagya-
rázni. Ha esik, a jelenséget nem láthatjuk jól. A 
dolgozók ez esetben az étterembe mennek. 

A műszaki igazgató a főosztályvezetőhöz:
 - A gyárigazgató utasítására holnap 9 órakor nap-
fogyatkozás lesz. Ha esik, a jelenséget ünneplő 
ruhában a gyárudvaron nem láthatjuk jól. Ebben az 
esetben a nap eltüntetését az étteremben végezzük el. 
Ez tehát olyasvalami, ami nem látható minden nap. 

A főosztályvezető az osztályvezetőhöz:
 - A gyárigazgató utasítására holnap 9 órakor ünnep-
lő ruhában végbemegy a nap eltüntetése az étterem-
ben. A gyárigazgató utasítást ad, hogy essék az eső. 
Tehát valami, ami nem látható minden nap. 

Osztályvezető a csoportvezetőhöz:
 - Ha holnap reggel az étteremben esik, tehát valami, 
amit nem láthatunk minden nap, 9 órakor eltűnik a 
gyárigazgató ünneplő ruhában. 

Csoportvezető a munkásokhoz:
 - Holnap 9 órakor el fog tűnni a gyárigazgató, 
miközben esik. Kár, hogy ezt nem láthatjuk minden 
nap.

Két rendőr utazik egy 
helikopteren. Azt kérdezi 
az egyik:
 - Te, mi ez itt felettünk?
 - Valószínűleg a légkon-
dicionáló. Amióta nem 
pörög, nagyon izzad a 
pilóta.

* * *
A Halál becsönget a listá-
ján épp következőhöz. A 
férj nyit ajtót. Mondja a 
Halál: “Jöttem az Élete-
dért!”
 Erre a fér�  megfordul, 
és odaszól a feleségének: 
“Életem, téged keresnek!”

A lovag keresztes háború-
ba indul. Előbb azonban 
szépséges, � atal feleségére 
erényövet csatol, hogy 
megóvja minden kísér-
téstől. A kulcsot átadja 
legjobb barátjának, hogy 
gondosan őrizze meg. 
Felnyergeli lovát, s elin-
dul. Fél órával később, 
vágtató lovon, barátja 
utoléri, és a sietségtől 
elfúló hangon mondja:
 - Állj meg, Tankréd! 
Rossz kulcsot adtál!
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A nap mondása
„Mindenféle hibát fogsz elkövetni, ameddig azonban nagylelkű maradsz 
és igaz, de egyúttal a végsőkig kitartó, nem tudsz komolyan ártani a vi-
lágnak, és még nagy bajt sem tudsz okozni.”
Lukianosz
„Az emberek élesen � gyelik egymásnak minden mozdulatát, és mint 
akik párviadalt vívnak, azt vizsgálják, hol találhatnak meztelen területet 
ellenfelük testén.”
La Rochefoucauld
„Könnyen megvigasztalódunk barátaink szerencsétlenségén, ha ez alkal-
mat ad arra, hogy irántuk való szeretetünket mutogathassuk.”
France0
„Az élet csak azért tűnik olyan kurtának a szemünkben, mert meggon-
dolatlan módon balga reményeinkhez mérjük.”
O’Casey
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Munkatársak
1) MARKETINGES: Ambiciózus vagy, bár hülye. Azért lettél marke-
tinges, mert képtelen voltál elvégezni olyan főiskolát, ahol tanulni is 
kell. Csak azon járt az eszed, hogy mindig valamilyen „trendy” ruci 
legyen rajtad a buliban. Nagyjából most is ez az egyetlen elvárás veled 
szemben. Legtöbb kon� iktusod az értékesítőkkel van.
2) ÉRTÉKESÍTŐ: Te vagy a leglustább típus. Többnyire csak olyan 
marketingesnek tartanak, aki még diplomát szerezni is képtelen volt. 
Énközpontú vagy és paranoiás. Hacsak az ügyfél könyörögve nem kér, 
hogy fogadd el a pénzét, nem állsz szóba vele, mert állandóan „a teljes 
képet” akarod látni. Egész életedben partikra jársz.
3) SZÁMÍTÁSTECHNIKUS: Mivel a magánéletedet képtelen vagy 
irányítani, a munkahelyeden leugatod a segítséget kérőket. Gyakran 
ugyan magad se érted, mit mondasz, de ez ki a fenét érdekel? Egy na-
pon úgyis a buzgómócsingok lesznek a Föld urai.
4) MÉRNÖK: Te legalább azok közé tartozol, akik tanultak valamit a 
suliban. Állítólag a társkereső hirdetések kilencven százalékát mérnö-
kök adják fel, te azonban tök jól elvagy egyedül is. Mindig megveszed a 
legmodernebb kütyüket. Legalább tudjuk, mire használod az ujjaidat.
5) PÉNZÜGYES: A mérnökökön kívül még te tanultál az iskolában. 
Hidegen hagynak a munkahelyi pletykák. Tőled félnek legjobban az 
egész szervezetben. Racionális gondolkodásod ellenére azonban komp-
lett idiótának tartanak. Nyugi, úgyis te leszel az  első, akit sittre vágnak.
6) HR-es: A sors iróniája, hogy a bizalmas információkat általában a 
legnagyobb pletykafészekre bízzák. Valószínű, hogy te még a marke-
tingeseknél is kevesebbet dolgozol. Például ma már képtelen leszel visz-
szahívni bárkit, mert fodrászhoz kell menned, majd együtt ebédelsz a 
barátnőddel, aztán pedig válaszolnod kell a barátodtól kapott e-mailre.
7) MENEDZSER: Rosszindulatú, gennyes és gerinctelen alak vagy. 
Egész életedben nem fogsz előrejutni. Képtelen vagy bármilyen dön-
tést hozni, fontosságodat pedig a heti megbeszéléseid számával méred. 
Legjobb, ha egy másik „menedzser” lesz a házastársad, hiszen az isme-
retségi körödben úgyis mindenki menedzser.
8) FELSŐ VEZETŐ: Ld. feljebb - csak a titulusod előkelőbb.
9) ÜGYFÉLSZOLGÁLATOS: Csinos, vidám és pozitív gondolkodású 
vagy, mégis csak egy hajszál választ el az öngyilkosságtól. Már gyer-
mekkorodban is fejhallgatóért nyúztad a szüleid, hogy „Contact Cen-
ter”-t játszhass a tesóddal. Addig úgyis kimaradsz az előléptetésből, 
míg szét nem rakod a lábaid a főnöködnek.
10  TANÁCSADÓ: Mivel semmihez sem értesz igazán, rejtélyes an-
gol szavakat használsz, hogy ne jöjjenek rá, szakmailag mekkora nulla 
vagy. Elhitetted magaddal, hogy a „tapasztalatod” nélkülözhetetlen, és 
hogy egy pillanat alatt átmehetnél egy másik céghez, nagyobb � zeté-
sért. Egy örökkévalóságon át ezen gondolkozol, persze mindig elha-
lasztod a döntést.
11) FEJVADÁSZ: Mivel másokból élsz, jutalékos alapon, mindenki le-
néz, akit kihasználsz. Hajlamos vagy az alkoholizmusra, gyomorfeké-
lyed és a gyakori szívinfarktusaid pedig pontosan jelzik a tőzsdeindex 
változásait.
12) VEZÉRIGAZGATÓ: Vagy zseni vagy, vagy piszkosul szerencsés. 
Az, hogy képtelen vagy kezelni olyan bonyolult szerkezeteket, mint pél-
dául a fénymásoló, inkább az utóbbira enged következtetni.
13) UTALVÁNYOZÓ: Mikor a céges bulikon elsétálsz egy kisebb társa-
ság mellett, valaki biztos megjegyzi: „Mi a f...-t csinál egy utalványozó?” 
Benned is megvan az alkoholizmus iránti hajlam, és gyakran kikelsz 
magadból. (Nem táplálkozol megfelelően. Például nem ismered azt a 
szót, hogy „ebéd”). Önbecsülésed egyenesen arányos a számítógéped 
sebességével. El kellene tűnnöd a világból!

Az újdonsült egyetemista diák 
először megy haza iskolakezdés 
óta.
Az anyja mondja neki:
- Kis� am, levágtam két tyúkot. 
Mit főzzek belőlük?
Erre a diák:
- Pálinkát!

- Mi az feldobják semmi 
leesik tank?
 - ???
 - Német hadicsel!
 - Mi az feldobják semmi 
leesik semmi?
 - ???
 - A magyarok is próbál-
koznak!

Nyuszika találkozik az 
erdőben a medvével és így 
szól: 
- Képzeld medve. Tegnap 
találkoztam a diszkóban a 
rókalánnyal. Az egész estét 
végigtáncoltuk és miután 
hazakísértem, bevitt a há-
lószobájába és azt mondta: 
“Nyuszikám, mindenem a 
tiéd!”
Medve! Hallod, ha ott lettél 
volna, még a hűtőt is el 
tudtuk volna hozni!

A szoknyavadász így szól 
legújabb barátnőjéhez:
- Olvasni tudok a sze-
medből!
- És mit olvasol ki belő-
le?
- Azt, hogy minden vá-
gyad az, hogy elvegyelek 
feleségül.
- Analfabéta! 
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Fő az egészség!
Amit az üditőitalipar nem akar tudomá-
sunkra hozni

Az üdítők íze, mint a söré, meg-
szokott íz már a szánkban. Ez 
egyébként olyan valami, amihez 
hozzá kell szoknunk. Úgy tűnik, a 
szervezet nem fogadja örömmel, 
amikor először fogyasztják őket. 
Kisgyermekes szülők szokták ész-
revenni azt, hogy gyermekeik arról 
panaszkodnak, hogy az üdítőnek 
rossz az íze, vagy csípi a szájukat.

Talán van egy kis jó hír is abban, 
amit a “MarketWatch” jelentés tar-
talmaz. Tanulmányok azt mutat-
ják, azért még mindig több ember 
fogyaszt vizet, mint ezeket az ita-
lokat. Talán kevésbé izgalmas az, 
hogy a vizes műanyag palackokat 
olyan palackozó üzemek gyártják, 
amelyek a nagy üdítőital gyártók 
üzemeltetnek, mint a Coca-Cola 
(Dasani tulajdonosa), a PepsiCo 
(Aqua� na tulajdonosa), és Dr. 
Pepper Snapple (Deja Blue tulajdo-
nosa).
A rossz hír

1. A cukros italok megnöveke-
dett fogyasztása hozzájárult a nagy 
elhízás-járványhoz, valamint a 
növekvő cukorbetegségben szen-
vedők számához - egy 2012-ben 
az “Institute of Medicine” tudo-
mányos folyóirat szerint közzétett 
jelentés szerint.

2. Csak azért, mert az italra rá 
van írva hogy: “diétás”, a   vizsgá-
latok arra utalnak, ez nem jelenti 
azt, hogy azok egészségesek is. Az 
emberek úgy tűnik, még mindig azt 
hiszik, hogy igen.

“Egy nem is olyan régi, francia 
kutatók által készített tanulmány, 
amely az “American Journal of 
Clinical Nutrition”-ban jelent meg, 
erős korrelációt talált a diétás ita-
lok és a 2. típusú cukorbetegség 
között.”

3. Az energia italok fogyasztása, 
velük együtt a ko� ein- bevitel egyre 
nő. Az ilyen italoknál nincs is be-
határolva az, hogy mennyi lehetne 
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Süssünk-főzzünk! 
Olívás élesztőkrém
Hozzávalók 2 személyre:
15 dkg élesztő 
2 evőkanál mangalicazsír 
1 szál újhagyma és/vagy pár szál 
medvehagymalevél 
olívabogyók tetszés szerinti meny-
nyiségben 
csipet só 
csipet őrölt bors 
1 tojás

Elkészítés
Az újhagymát és/vagy a med-

vehagymát metéljük apróra. Az 
olívabogyókat is karikázzuk fel. 
Serpenyőben olvasszuk fel a zsírt, 
és morzsoljuk bele az élesztőt (elő-
zőleg ne hevítsük túl a zsírt, mert 
különben pattogni fog, amikor 
hozzáadjuk az élesztőt). Kevergetve 
pirítsuk néhány percig kis lángon, 
majd adjuk hozzá a hagymát, és 
süssük még néhány percig. Fűsze-
rezzük sóval és borssal. Végül üssük 
bele a tojást, és kevergessük, míg 
megsűrűsödik. Hagyjuk kihűlni. 
Friss, magvas pékárura kenve fo-
gyasszuk.

Sütőtökös mini kuglófok
Hozzávalók 4 személyre:
2 tojás 
100 g kristálycukor 
1 csomag vaníliás cukor 
1 dl tej vagy főzőtejszín 
4 evőkanál olaj 

200 g sült. reszelt sütőtök 
200 g liszt (� nom- és rétesliszt 1:1 
arányban) 
1/2 csomag sütőpor 
sütőmargarin a forma kikenéséhez 
csokoládémáz 
apróra tört mogyoró a díszítéshez
Elkészítés

1. Az egész tojásokat a kétféle cu-
korral habosra felverjük. Hozzáad-
juk a folyékony adalékokat - a tejet 
(főzőtejszín is lehet) és az olajat.

2. Beleforgatjuk a sült lereszelt 
sütőtököt, végül a sütőporral átszi-
tált lisztet is. Csomómentesre ke-
verjük. (Mivel nem piskótatészta, 
nem kell félnünk, hogy összetörik, 
ezért nem szükséges túl óvatosan 
bánnunk vele.)

3. A kb. 7 cm átmérőjű szilikon-
formákat enyhén kikenjük marga-
rinnal, majd kb. 2/3-ig töltjük az 
elkészített tésztával. Előmelegített 
sütőben, közepes hőmérsékleten 
megsütjük. (Tűpróbával ellenőriz-

zük, hogy a közepe is átsült-e.)
4. A kész süteményt pár percig a 

formában hagyjuk, majd rácsra bo-
rítjuk, és hagyjuk teljesen kihűlni.

5. Ezalatt elkészítjük a csokolá-
démázat. Keskenyebb, magasabb 
edénybe öntjük, hogy bele tudjuk 
majd meríteni a kis kuglófokat. 
Díszítésként rögtön meghintjük a 
tetejüket aprított mogyoróval, így 
megköt a mázban, és nem pereg le.

maximális ko� eintartalmuk.
Az is biztos, hogy nagy meny-

nyiségű ko� ein és alkohol keveré-
se például egy bulizás alkalmából, 
veszélyes koktélt jelent és sok � atal 
került már miatta a sürgősségi osz-
tályra.

4. A cukrot és a ko� eint, a színe-
zőanyagokat és egyéb adalékokat 
leszámítva van még egy összetevő, 
ami aggasztó ezekkel a műanyag 
üveges “üdítőkkel” kapcsolatban. 
Ez pedig a műanyag BPA ( biszfenol 

A) hormonszerű anyag tartalma, 
ami szépen lassan beleszivárog az 
italba. A műanyagokból hormon-
szerű vegyületek oldódnak bele az 
élelmiszerbe
Egészséges ital ajánlataink:
Itt van néhány választási lehetőség:
a) a tiszta forrásvíz, vagy a vízszű-
rővel átszűrt tiszta víz
b) frissen facsart bio zöldség-és 
gyümölcslevek
c) teák, gyógyteák tiszta, szűrt víz-
zel készítve.             naturahirek.hu

1 tojás
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Vérszívók szezonja
Hemzsegnek a kullancsok a Vág mentén

„Szlovákiában leginkább a 
Lyme-kór és a vírusos agyhártya-, 
illetve agyvelőgyulladás (kullancs 
encephalitis) fordul elő. Igen rit-
kán hordozhatják a tularémiát, 
a Q-lázat, anaplazmózist és más 
betegségeket” – magyarázta Igor 
Stankovič, a pozsonyi egyetemi 
kórház infektológiai klinikájának 
vezetője.

A szakemberek szerint a kullan-
csok a 90-es évek óta jelentős mér-
tékben elterjedtek Szlovákiában. 
Az egyre magasabb átlaghőmérsék-
letek miatt olyan tengerszint feletti 
magasságokban is meghonosodtak, 
ahol korábban csak ritkán lehetett 
találkozni velük. „Szlovákia egész 
területén előfordulnak kullancsok, 
de nem mindegyik vírushordozó” 
– mutatott rá Martina Merková, a 
Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ) 
munkatársa. Hozzátette, hogy 

egyes régiókban magas a fertőzött 
vérszívók száma, míg máshol csak 
elvétve vagy egyáltalán nem fordul-
nak elő.

Merková szerint legnagyobb 
számban a Vág mentén találhatók 
fertőzött kullancsok. Továbbá ma-
gas a fertőzésveszély Délnyugat-
Szlovákiában, a Nyitrai és a Garam 
menti dombság területén, valamint 
a Trencséni, az Érsekújvári, a Nyit-
rai és a Lévai járásban. Országos 
szinten évente néhány százan fer-
tőződnek meg kullancscsípés miatt 
Lyme-kórral. A vírusos agyhártya-
gyulladások száma alacsonyabb, 
átlagosan évi 50-100 eset fordul elő.

Nem kell pánikba esni, ha kul-
lancsot találunk a testünkön, ha-
nem el kell távolítani. Az állatok a 
vékonyabb bőrrel borított helyeket 
kedvelik, mint például a térdhaj-
latot, a hónaljat vagy a nyakat. A 
kullancsot a kiszedés közben nem 
szabad összenyomni. Így elke-
rülhető, hogy a sebbe öklendezze 
emésztőrendszere tartalmát, s azzal 
együtt az esetleges vírusokat. A vér-
szívókat ajánlott speciális fogók se-
gítségével eltávolítani – mondta az 
Aktuálne.sk portálnak Stankovič.

hirek.sk

Karate kids – fiatal gútai karatésok sikerei
Nincs megállás a gútai Taiyo 

karateklub életében, az elmúlt hét-
végén a csapat versenyzői újabb 
megmérettetésen vettek részt. 

Ezúttal Gútán, hazai környezet-
ben a Nyugat-Szlovbákiai Karate 
Szövetség i� úsági bajnokságán 
szerepeltek, ami egyúttal a szlovák 
kupa negyedik állomása is volt. A 
versenyen tizenöt klub képvisele-
tében összesen 229 versenyző küz-
dött meg egymással. A csarnokban 
valóban parázs küzdelmek folytak, 
a bajnokság ugyanis az utolsó le-
hetőséget jelentette annak, akinek 
eddig még nem sikerült kvali� kál-

nia magát az országos bajnokság 
mezőnyébe. A gútai együttes ismét 
– modhatnánk: a már megszokott 
– remek eredménnyel zárta a ver-
senyt, tizenkét aranyérem mellett 
besöpört öt ezüst-, négy bronzér-
met, valamint számos helyezést is. 
Ezzel az éremgyűjteménnyel pedig 
az összesített csapatverseny máso-
dik helyén végzett.
Aranyérmet szereztek:
Nagy Viktor: kata 1. kumite 1. kata 
kezdők 1.
Bagita Daniel: kata 1. kumite 1.
Čerňanský Patrik: kata 1.
Kiss Tibor: kata 1.
Szulcsányi Anasztázia: kata kezdők 
1. 
Bogárová Dominika, kumite 1.
Jóba Attila: kumite két kategóriában 
is 1.
Bogár Ján: kumite 1.
Sudiský Patrik: kata kezdők 1.

LM
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(folytatás a 3. oldalról) 
közösségért vállalt áldozatos mun-
kájáért a CSEMADOK szentpéteri 
alapszervezetétől - 2013.”

Az értékelő taggyűlést köszön-
tötte Vass Laura, a Csemadok Ko-
máromi Területi Választmányának 
titkára és Jobbágy József Szentpéter 
polgármestere.

Négy évi aktív tevékenység után 
a tagság új elnököt választott, 
Bukovszky János, a Kossányi József 
Alapiskola és Óvoda igazgatója sze-
mélyében.

Ezt követte a kultúrműsor, ame-
lyen elsőként az Őszirózsa Hagyo-
mányőrző Csoport lépett fel, akik 
Pető�  Sándor magyar költő, for-
radalmár, nemzeti hős, a magyar 
költészet egyik legismertebb és leg-
kiemelkedőbb alakjának születé-
sének 190. évfordulója tiszteletére 
megzenésített verseivel emlékeztek.

A kultúrműsort az izsai Búzavi-
rág éneklőcsoport műsora követte. 
A jelenlévők megtekinthették az 
„Izsai népviseletek 2007-ben” Sám-
son Enikő fotókiállítását. Sámson 
Gizella a kiállítás anyagának meg-

álmodója elmondta, a fotókiállítá-
son a „manökenek” az izsai Búza-
virág éneklőcsoport tagjai, akik egy 
gangos ház udvarán, tornácán kü-
lönféle életszituációkban mutatják 
be a színes viseletet.

A nagy érték, hogy az izsai asz-
szonyok még mindig viselik ezeket 
a ruhákat. Van az idősek között 
olyan, aki a mindennapokban sem 
vetette le a viseletet. Az elbeszé-
lések szerint az izsai viselet nem 
volt mindig ilyen rövid, az idők 
során azonban megkurtították. 
Volt olyan eset, amikor az esküvőt 
el kellett napolni, mert a pap már 
nem eskette össze a párt a menyasz-
szony nagyon rövid ruhája miatt!

A kiállítás megnyitóján az élő 
díszlet a viseletbe öltözött ének-
lőcsoport volt, így személyesen is 
megismerhették a fotókon szerep-
lőket, élőben megcsodálhatták a 
színpompás viseletet. Az ötvenhá-
rom darabból álló anyagot szívesen 
adják oda kiállításra, a megnyitót 
élő viselet bemutatásával és dalcso-
korral gazdagították Szentpéteren 
is.   Miriák Ferenc

Hűségdíjat alapított Szentpéteren a 
Csemadok

Útra kelt a „Biciklis Dervis”
(folytatás az 1. oldalról) 
pakisztáni Isama-Badban. Bicikli-
jét, amellyel a nagy utat megteszi, 
Németországban, az egyik legna-
gyobb európai kiállításon a nagy-
közönség is megtekintheti majd, ha 
minden a tervek szerint halad. Oda 
már kényelmesebb körülmények 
között, repülővel vezet az útja.

A „Biciklis Dervis” szombaton, 
a révkomáromi Klapka téren nul-
lázta ki kerékpárja kilométerórá-
ját. Útjáról a www.aharmadikut.sk 
weboldalon és a „harmadik út” cí-
met viselő facebook-oldalon nyújt 
majd naprakész tájékoztatást.

hirek.sk, -kiss-
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csolatteremtéshez. Művészete fáj-
dalmas és testi. Munkáira továbbá 
jellemző, hogy szorosan kapcsolód-
nak az ázsiai kultúrához, ezen belül 
főleg a butoh tánchoz.
Lakatos Mónika - énekesnő 

Mónika otthon tanult énekelni 
és táncolni, gyermekkorában szin-
te „anyanyelvként” sajátította el a 
roma dallamvilágot. A zenei pályán 
1994-ben indult el, amikor csat-
lakozott a Holdvilág Színházhoz, 
mint énekesnő és színésznő. 2000 
és 2003 között a Romano Drom 
tagja, 2004-ben a Romengo zene-
kar alapító tagja. Vele született te-
hetsége, rabul ejtő hangja külföldön 
és belföldön is egyaránt őszinte lel-
kesedést vált ki laikus hallgatókból 
és a szakmából egyaránt. 
Leena Conquest (USA) - énekes 

Leena Conquest amerikai éne-
kesnő művészetét mélyen átitatják 
az amerikai jazz hagyományai. Elő-
adásmódja a klasszikus és modern 
jazz stílusokban is lenyűgöző, de 
rendelkezik saját, egyéni hanggal, 
stílussal, amely a legjobb előadók 
közé emeli. Pályafutása során szá-
mos neves és meghatározó jazz-
muzsikussal dolgozott együtt Doc 
Cheathamtól Mal Waldronig, Roy 
Ayerstől William Parkerig. Utóbbi-
val két alkalommal a MEDIAWAVE 
Fesztiválon is fellépett. 
Petrás Mária (ROM/HUN) - éne-
kesnő, keramikus 

A Bákó megyei Diószénben szü-
letett, Romániában. Egy csángó 
küldöttség tagjaként járt először 

Magyarországon 1990 nyarán. A 
Magyar Iparművészeti Egyetemen 
végzett kerámia szakon 1995-ben, 
majd a mesterképzést kitüntetés-
sel végezte el. Három és fél méter 
magas, két méter széles, közel élet-
nagyságú, öt alakos, mázatlan ke-
rámiájú diplomamunkája a dévai 
Ferences Kolostor kerengőjében áll 
ma is. 1997 óta számtalan kiállítása 
volt itthon és külföldön.
Rutkai Bori - énekes, képzőművész 

A Magyar Iparművésze-
ti Egyetem Vizuális Kommu-
nikáció Szakán, videó-tervezői 
szakon diplomázott 2001-ben. 
Képzőművészettel, költészettel, 
előadóművészettel egyaránt foglal-
kozik. 2002-ben Nyolcas Istvánnal 
közösen megnyerték az ARC óri-
ásplakát-kiállítás díját a Fájdalom 
és humorérzék című alkotásuk-
kal. Első zenekara a Special Gizda 
együttes utódja, a Specko Jedno 
2003-ban alakult. Előadásai gyak-
ran színházi, vagy kabaré elemek-
kel színezett koncertek. A Vacka 
Rádióban is rendszeresen szerepel 
gyermekműsorával.
Villányi László - költő, szerkesztő 

A Kisalföldön, Győrben szüle-
tett, 1953-ban. A szülőváros Villá-
nyi számos későbbi művében visz-
szatérő motívum, ma is a városban 
él. Az irodalom mellett a � lmmű-
vészetben is alkotott. A kezdetek-
ben népművelőként és tanárként 
dolgozott. 1990 óta a győri Műhely 
folyóirat főszerkesztője.

(Mediawave, bumm)

Átadták a Párhuzamos Kultúráért díjakat
Csángókkal, kínaiakkal, Szőke Andrással 
zárult a 23. Mediawave

Véget ért a csángó lakodalmas, 
amely az együttlét első napján lány-
kéréssel indult, a szombati záró na-
pon pedig a Fülke című táncdarab-
bal fejeződött be. 

A Legjobb zenei � lm díját 
Desirée von Trotha német rende-
ző kapta Woodstock Timbuktuban 
– Az ellenállás művészete (Wood-
stock im Timbuktu - Die Kunst 
des Widerstands) című � lmjéért. 
A legjobb játék� lm Veit Helmer 
Baikonur című � lmje lett, a legjobb 
rendező különdíját a Csigák és em-
berek (Despre Oameni si Melci) 
rendezőjének, Tudor Giurgiunak 
ítélte a zsűri. Dekel Nitzan Pálya 
(Migrash) című � lmje lett a legjobb 
kisjáték� lm, a legjobb művészeti 
alkotás bemutatásáért különdíjat 
érdemelt az F5 rendezője, Timofey 
Zhalnin.

Ashley Michael Briggs Nem jön 
az ihlet (  e search for Inspiration 
Gone) lett a legjobb kísérleti, Da-
vid Wondráček Szerelem a sírban 
(Láska v hrobě) a legjobb doku-
mentum, Sandra Desmarieres Bao 
című � lmje pedig a legjobb animá-
ciós � lm.

A legjobb magyar � lm díját Sza-
bó Szonja Turiszt című kisjáték-
� lmje kapta. Még egy magyar díja-
zottja is lett az Együttlétnek: Vácz 
Péter Nyuszi és őz című animációs 
� lmje kapott Tolerancia különdíjat.

A Párhuzamos Kultúráért díjat a 
Mediawave Alapítvány hozta létre 
2001-ben, a Ravazdi Kerekasztal 
szellemiségének folytatásaként. 
Minden évben azokat a magyar és 
az országban fellépő, egyedi művé-

szeket díjazzák, akik szellemisége 
nem akart megfelelni az aktuális 
vagy divatos kulturális irányza-
tokhoz. Sokszor ezek a személyek 
nehéz természetűek, lobbanéko-
nyak, vagy éppen a végtelenségig 
szelídek, szinte észrevétlenek. De 
azért abban hasonlítanak egymás-
ra, hogy kevéssé tudta őket befolyá-
solni a környezet átlaghoz szorító 
ereje. 

A 2013-es Párhuzamos Kultúrá-
ért díjjal az alábbi alkotók munkás-
ságát ismerték el:
Balogh Attila - író, költő 

1956-ban született Szikszón. 
Születése után kórházba került, ott 
nőtt fel, ott végezte általános isko-
lai tanulmányait. Egy évig az ELTE 
magyar- könyvtár szakára járt. Két 
évig a Hittudományi Akadémia 
hallgatója volt. 1975-től gyógy-

gondozóként dolgozott. Első köte-
téért (Lendítem lábamat) 1981-ben 
irodalmi nívódíjat kapott. Főszer-
kesztője volt a Cigányfúró című 
folyóiratnak, alapítója a „Dunától a 
Gangeszig” Alapítványnak. Önálló 
kötetei: Lendítem lábamat, Ver-
sek, József Attila a peep showban, 
Egyvéleményen, Gipsy Drill
Bata Rita - táncos, koreográfus

Koreográfus, táncos, rendező, 
aki testéről minden külsőséget 
lenyúzva keresi az igazságot. Al-
kotásai során arra törekszik, hogy 
koreográ� ái társadalmi és kulturá-
lis háttértől függetlenül mindenki 
számára befogadhatóak legyenek. 
A gondolatok univerzalitása teszi 
lehetővé, hogy az előadásai hozzá-
járuljanak a kultúrák közötti kap-
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hallgatója volt. 1975-től gyógy-

Régi étkeket lehet kóstolni Hetényen
Civil szervezetek kezdeményezésére jön létre az a rendezvény 

Hetényen, ahol a régi ízeket lehet újra felfedezni. 
A Hűség Népfőiskolai Egyesület és a Mozgássérültek alapszer-

vezete közös szervezésében május 11-én kerül megrendezésre a 
Régi hetényi étkek felelevenítése. Minden érdeklődőt várnak 
a kóstolóra. 

“Jöjjenek közénk emlékezni a régi időkre, a régi étkekre és a 
nagyanyáink által ránk hagyott régi ízekre” - áll a felhívás szö-
vegében. 

A � zetség is az érdemek szerint lesz: “ Ha ízleni fog Önöknek 
az általunk szeretettel és nagy igyekezettel elkészített étkek va-
lamelyike, akkor a helyszínen kihelyezett kicsiny perselyünkbe 
bele lehet dobni a megítélt jutalmat.”

Várnak mindenkit 2013. május 11-én, szombaton, 14:00 óra-
kor a Lilla Galéria udvarán Hetényen.

(bumm)
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tagságra, igyekeztek felkelteni ér-
deklődésüket a kultúrmunka iránt.

A szentpéteri Csemadok hír-
nevét öregbítették a kolozsnémai, 
perbetei, búcsi és az ebedi rendez-
vényeken, ahol énekeseik, citerá-
saik szerepeltek. Több alkalommal 
színházlátogatást szerveztek. A 
klasszikus színház mellett újdon-
ság volt számukra a dél-komáromi 
Magyar Lovas Színház előadásának 
megtekintése, mely szokatlan tech-
nikával működik, és Európa szerte 
ritkaságnak számít.

„Hogy továbbra is megmarad-
junk és ne legyünk saját kultúránk 
sírásói, szükség van sok-sok ener-
giára, megértésre, egymás megse-
gítésére és nemcsak a vezetőség, 
hanem a tagság részéről is. Köszö-
netem jeléül idézni szeretném a 
Csemadok Országos Konferenciá-
ján elhangzott mondatot:„A Cse-
madok ne csak a múltban éljen, 
hanem tervezze a jövőt is!” Befe-
jezésül azt kívánom, hogy legyen 
ez így Szentpéteren is még sok-sok 
éven át” – zárta értékelőjét az Szabó 
Gabriella, elnök.

Ami a 2013-as évi terveket illeti, 
az elmúlt év sikeres rendezvényeit 
tovább szeretnék folytatni. Augusz-
tusban Bécsbe terveznek kirándu-
lást, a Szent István Katedrálisban 
megrendezendő ünnepségre. Az 
előtte lévő téren 10 perces műsort 
mutatnak be „Szentpéteri lakodal-
mas – Asszonyavatás” címmel.

Kitartóan próbálkoznak egy 
tánccsoport létrehozásával. Ősz 
folyamán egy kiállítást szerveznek 
„Szentpéter értékei” elnevezéssel.

A Csemadok vezetőségének 
tagjai utolsó ülésükön úgy döntöt-
tek, hogy 2013-ban megalapítják a 
szentpéteri Csemadok „Hűségdí-
ját”, amely minden évben az évzáró 
gyűlésen kerül kiosztásra. Az első 
díjazott Dr. Pecena György.

Dr. Pecena György Bátorkeszin 
született és ott végezte alapiskolás 

tanulmányait az akkori rendszer-
nek köszönhetően szlovák és ma-
gyar nyelven. Nagy örömére gim-
náziumi tanulmányait magyarul 
folytathatta Párkányban, majd az 
érettségi után Pilzenbe került az 
orvosi egyetemre. A sikeres vizsgák 
után megtisztelő ajánlatot kapott 
az ottani klinikán, de szíve haza-
húzta. Szakorvosi diplomát szerzett 
szemészetből, belgyógyászatból és 
általános orvostanból. Több helyen 
dolgozott, végül Szentpéteren tele-
pedett le, és körzeti orvosként vé-
gezte munkáját. Számos oklevél és 
elismerés tulajdonosa, melyek kö-
zül a legkiemelkedőbb a PROPTER 
MERITA-díj, amellyel a gyógyítás 
terén elért sikeres orvosakat díjaz-
zák.

A Csemadokban � atal kora óta 
tevékenykedett, amikor Komárom-
ba került dolgozni, megválasztották 
elnöknek. 1969-ben a legvészesebb 
időben Gáspár tanár úr ajánlására 
és a tagság jóváhagyásával elvál-
lalta a Komáromi járás Csemadok 
elnöki tisztségét. Nem volt könnyű 
feladat – a 60. évforduló alkalmából 
megjelent kiadványunkban bőveb-
ben ecseteli a doktor úr ezeket a ne-
héz időket -, amikor jó diplomáciai 
érzékkel kellett elérni, hogy a Cse-
madok életben maradhasson.

Szentpéteren a hosszú évek alatt 
végig hű maradt a Csemadokhoz 
, a Magyar Közösség Pártjához és 
több választási időszakban képvise-
lőként tevékenykedett a szentpéteri 
polgárok érdekeit védve. Felesége 
óvónőként a legkisebbeket tanította 
az anyanyelv szépségeire. Két gyer-
meke magyar iskolában tanult és 
bizonyára jó példát mutattak, mert 
unokáik is magyar nyelven tanul-
nak. Máig hálás szüleinek, hogy az 
akkori körülmények között is ma-
gyar gimnáziumba járhatott, ahol 
megismerhette irodalmunk és tör-
ténelmünk nagyjait. Elveinek alá-
rendelve éli életét, melyek alapján 
a legfontosabb a szülők, a család a 
szülőföld szeretete és az anyanyelv 
ápolása. A magyarországi Nyug-
díjasok Országos Szövetsége által 
meghirdetett pályázaton többször 
indult és legutóbbi alkalommal 
prózai kategóriában díjazták „Ott-
honról utazok haza” című írását.

A Hűségdíj szövege: „A magyar 
(folytatás az 5. oldalon)
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Hűségdíjat alapított Szentpéteren 
a Csemadok

A Csemadok Szentpéteri Alap-
szervezetének elnöke, Szabó Gab-
riella évértékelő beszámolómat egy 
Kosztolányi Dezső idézettel kezd-
te: „Azt a nyelvet, mit rövid időre 
örökbe kaptunk, / új szelemmel 
fényezve, csorbítatlanul át kell ad-
nunk az utókornak.”

S e gondolattól vezérelve értékel-
te a 2012-es év tevékenységét. Az 
évet a már hagyományos farsangi 
bállal kezdték, immár 7. alkalom-
mal. Tánciskolásaik nyitótáncával, 
két sztárvendég szereplésével, ér-
tékes tomboladíjakkal, telt házzal, 
fergeteges hangulatban és nem 
utolsó sorban jó bevétellel zárták 
a bált.

A következő hónapban tartották 
évzáró taggyűlésüket, amit hús-
vétváró hangulatban rendeztek, 
húsvéti díszítéssel és húsvéti ételek 
kóstolásával. Ezen a délutánon in-
kább a � atal tehetségeknek adtak 
lehetőséget a szereplésre. Fellépett 
Benyó Erika, Moravcsík Veronika, 
óvodásaink, de szerepeltek citerá-
saik és az Őszirózsa Hagyományőr-
ző Csoport is.

Nagy sikert arattak a méltán hí-
res naszvadi citerások. A húsvéti 
hangulat megidézéséhez szükséges 
volt a szorgos kezekre. Dicséret ille-
ti Mészáros Erzsébetet és Arankát, 
Csíkel Elvírát, Gál Arankát és min-
denkit, aki különböző díszekkel, 
étkekkel színesítette a megterített 
asztalokat.

Sorban megemlékeztek történel-
münk fontos eseményeiről, első-
ként március 15-ről.

Második alkalommal szorgos-
kodtak a májusfa állításánál a 
Kossányi József Alapiskola és Óvo-
da, valamint a Jövő Gyermeke Pol-
gári Társulás szervezésében. Ez az 
esemény nagyon jó alkalom arra, 
hogy � ataljaik felöltsék a népvisele-
tet és népdalokat énekelve belekós-
toljanak a hagyományőrzésbe.

Tizenegyedik alkalommal emlé-
keztek meg Szent István királyunk-
ról. Itt most sok nevet kéne felso-
rolni, de egy család nevét emelete 
ki, ez az öttagú család népviseletbe 
öltözve vitte megáldásra az új ke-
nyeret. Köszönet i� . Szabó Lász-
ló családjának a szép élményért. 

Ebből hagyományt szeretnének 
teremteni, és minden évben más-
más családot felkérni erre az ünne-
pi aktusra.

Októberben társrendezői voltak 
az 1956-os forradalmi megemléke-
zésnek. Az év utolsó rendezvényére 
december 1-jén került sor a már 
hagyományos Mesefesztivál kere-
tén belül.

A „Szülőföldem szeretlek” ün-
nepi műsorral próbáltak megemlé-
kezni a falu első írásos emlékének 
680. évfordulójáról.

„Szeretném kihangsúlyozni, 
hogy a Csemadok az a szervezet, 
amely a kultúra ápolása mellett 
ebben az értékvesztett világban, a 
közösségi összetartozás érdekében 
hivatott megemlékezni azokról az 
évfordulókról, amelyek bármilyen 
szinten érintik helyi közösségün-
ket. Ez esetben is érvényes, hogy a 
Csemadok történelmünk bástyája 
és példamutató zászlóvivő, amit 
2012. december 1-jén Szentpéteren 
igyekeztünk prezentálni. Minden 
hazahívott vendégünk, vendégsze-
replőnk háláját fejezte ki és mi ott-
honiak jóleső érzéssel nyugtáztuk, 
hogy a fáradtságos munka meg-
hozta gyümölcsét és a támadások 
sem szegték kedvünket. Számomra 
a legértékesebb az volt, hogy meg-
emlékezésünknek részese volt az 
összes korosztály, az óvodásoktól a 
szépkorúakig” – mondta a szerve-
zet elnöke.

A közösségi munkájuk fejlődése 
érdekében a vezetőség fontosnak 
tartja a megújulást, de a folyto-
nosságot is. Ezért minden évben 
más- más tematikájú kirándulást 
szerveznek, az elmúlt évben má-
jusban részt vettek a jónevű Etyeki 
Pincefesztiválon.

Újdonságként júniusban részt 
vettek a kilencedikesek búcsúztató-
ján és buzdították őket a Csemadok 

Az Öszirózsa Hagyományőrző Csoport

A Csemadok elnöke adja át a „Hűségdí-
jat” Pecena Györgynek



HÍRNÖK

Május 1-jén az 1919-es komáro-
mi áttörés áldozataira emlékezett 
Észak- és Dél-Komárom. Megko-
szorúzták a 102 áldozat tömegsír-
ját, emlékeztek a mártírok emlék-
művénél.

1919. május 1-jén kora hajnali 
órákban maroknyi elszánt haza�  
Komáromnál, Monostorral szem-
ben átkelt a Dunán, hogy megkísé-
relje az igazságszolgáltatást: a város 
Trianonban elcsatolt másik részé-
nek visszafoglalását.

Az akció véres május 1-je néven 
vonult be Komárom város törté-
nelmébe, ugyanis az összecsapások 
több mint száz hon� társunk életét 
követelték. Az elesettek nagy részét 
három nappal később közös sírba 
temették a katolikus temetőben. 

Erre a szomorú eseményre a ket-
tészakított város északi és déli olda-
lán már harmadik éve emlékeznek 
meg. Pontosabban a dél-komáro-
mi Endresz Csoport, valamint az 
észak-komáromi Egy jobb Komá-
romért Polgári Társulás a történel-
mi múlthoz hűen közös emléke-
zéseket szervez minden év május 
1-jén. Így volt ez idén is.

A két civil szervezet előbb a rév-
komáromi katolikus temetőbe, a 
névtelen hősök sírjaihoz várta az 
érdeklődőket, ahol ünnepélyesen 
elhelyezték a megemlékezés virága-
it. Dél-Komárom városának képvi-
seletében Dr. Molnár Attila polgár-
mester, Dr. Kre� -Horváth Lóránd 
és Turi Bálint alpolgármesterek és 
Molnárné Dr. Taár Izabella, a járá-
si hivatal vezetője, valamint Novák 
Tamás révkomáromi alpolgármes-
ter és Stubendek László, a Csema-
dok Komáromi Alapszervezetének 
elnöke helyezett el koszorút. Jelen 
volt a megemlékezésen Elek László 
révkomáromi plébános is, aki meg-
áldotta a sírokat.

Az ünnepi mementó a mártírok 
dél-komáromi emlékművénél foly-
tatódott, ami a vasúti híd déli híd-
főjén található. Itt az Endresz Cso-
port szervezésében Dr. Számadó 
Emese mondott ünnepi beszédet, 
majd az emlékoszlop megkoszo-
rúzása után Waszlavik „Gazember” 
László műsora következett. A ze-
nész régi katonadalokat adott elő 
tangóharmonikán.

Mindkét eseményen részt vettek 
a komáromi Selye János Egyetem 
Hallgatói Önkormányzatának tag-
jai, akik a civil szervezetek mellett 
a sírhelyek gondozásába is rendsze-
resen besegítenek.

Az egész napos megemlékezés 
„A temetők éjszakája” elnevezésű 
programmal zárult volna, melynek 
keretében Komárom jeles személy-
ségeinek sírját keresték volna fel. A 
program azonban technikai okok 
miatt elmaradt. A szervezők ígérik, 
a temetői gyertyás, fáklyás megem-
lékezést egy későbbi időpontban 
megrendezik.  LM

2013. április 14-én, első ízben 
tartottak emlékünnepséget, ame-
lyen magyarországi kitelepítettek 
és leszármazottjaik vettek részt csa-
ládtagjaikkal, összesen 60 személy.

1948-as kitelepítések nem ke-
rülték el Zsitvabesenyő községet 
sem, ahonnan 24 családot – 115 
személyt telepíttettek ki Tolna me-
gyébe.

Délelőtt 11-kor ünnepi szent-
misét tartottak a római katolikus 
templomban a községből kitele-
pített családok élő és elhunyt tag-
jaiért. Szentmisét közösségünk 
szülöttjei: Mons. Magyar Károly - 
esperes, plébános, Dr.Farkas Zsolt 
– Kőhídgyarmat község plébáno-
sa, és Pintér Zoltán Zsitvabesenyő 
község plébánosa celebrált.

Az ünnepi megemlékezésre a 
templomkertben elhelyezett, kite-
lepítettek tiszteletére, a szőgyéni 
Schmidt Róbert fafaragó által el-
készített emlékművénél került sor, 
amelyet Gubo Ferenc magánvállal-

kozó és családja készíttetett és ado-
mányozott.

A jelenlévő vendégeket, hí-
vőket ünnepélyesen köszöntöt-
te Timoranský Gábor, mérnök, 
Zsitvabesenyő polgármestere, majd 
Gubo Ferenccel leleplezték az em-
lékművet, amelyet Magyar Károly 
–esperes, plébános szentelt fel. Az 
emlékmű szimbólumait az alkotó 
ismertette részletesen.

Grosch István, nyugalmazott 
pedagógus ünnepi beszéde után a 
magyar alapiskola tanulóitól rövid 
vers-összeállítását hallhattunk, az 
ünnepi műsor alatt elhangzott éne-
keket pedig a templomi énekkar 
adta elő.

Az ünnepi fogadás a kultúr-
házban volt. Délután 14.30- kor a 
Csemadok a.sz. mellett működő 
mazsorett-, i� úsági tánc-, citera-, 
Tallós éneklő–, Szép korúak nyug-
díjas éneklőcsoportja adott elő 
színvonalas kultúrműsort, Sabína 
Malá előadásában: Ballada c. vers, 
Farkas Gábor előadásában: Tudjá-
tok-e c. vers hangzott el a kultúrház 
színpadán.

Zsitvabesenyő községben ezen a 
napon a mély együttérzés a hazalá-
togató vendégeinkkel és a lakosság 
szoros összefogása volt érezhető, 
mert ezek az érzések, élmények be-
levésődtek lelkünkbe.

Pilek Mária

A kétnyelvűség 1918-tól nap-
jainkig. Nagyon alapos elemezés 
előzte meg a kiadvány kéziratának 
előkészítését és gazdag képanyag 
illusztrálja.

A kiadvány alapanyagát az a kiál-
lítás alkotja, amelyet tavaly rende-
zett meg a Fórum Kisebbségkutató 
Intézet, és három országban került 
bemutatásra vándorkiállításként. A 

jelek a térben című könyvsorozat 
egyik nagyon igényes kiadványa 
eme példány, mely elérhető ma-
gyar, szlovák és angol nyelven.

E kötet történelmi betekintést 
kíván nyújtani az első világháborút 
követően Csehszlovákiához került, 
ma Dél-Szlovákia részét képező 
magyarlakta területek nyelvhasz-
nálatának egy fontos szeletére, me-
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Emlékműavatás a kitelepítettek 65. év-
fordulója alkalmából Zsitvabesenyőn

Elfeledett komáromi hősök sírjainál

gyébe.

Könyvajánló
Orosz Örs szerk.: A hely nevei, a nyelv helyei

lyet nyilvános nyelvhasználatnak 
nevezhetünk.

A köztéri feliratok, a közéleti és 
a hivatalos nyelvhasználat doku-
mentumai beszédesen tükrözik a 
kisebbségben élő szlovákiai magya-
rok sorsát is. E több mint félmilliós 

közösség 1918-ban, egyik napról 
a másikra egy nyelvileg idegen ál-
lam határai közé került, és az új 
szláv nemzetállam építésében idő-
szakonként erőszakosabb, néha 
türelmesebb állami politika által 
idegenné, gyakran veszélyforrás-
ként kezelt kisebbséggé vált saját 
szülőföldjén.

1918-ban a hatalomváltással 
szinte azonnal megjelentek az új 
állam hivatalos nyelvének haszná-
latát szabályozó rendelkezések is, 
és ezek változásai végigkísérik az 
elmúlt kilencven évet. Ezekről is 
áttekintést kíván nyújtani a könyv, 
hisz a jogi előírások alapjaiban 
határozzák meg a nyilvános nyelv-
használatot.

felvidek.ma
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Köszöntjük az édesanyákat
Az anyák napja világszerte meg-

ünnepelt nap, Magyarországon 
május első vasárnapján, Szlovákiá-
ban egy héttel később köszöntik az 
édesanyákat.

 Történet: Az anyák megünnep-
lésének története az ókori Görög-
országba nyúlik vissza. Akkoriban 
tavaszi ünnepségeket tartottak 
Rheának az istenek anyjának, és 
vele együtt az édesanyák tisztele-
tére. A történelem során később is 
voltak olyan ünnepek, amikor az 
anyákat is felköszöntötték.

Angliában az 1600-as években 
az ünnep keresztény vallási színe-
zetet is kapott. Akkoriban a hús-
vétot követő negyedik vasárnapon, 
az anyák vasárnapján tartották az 

édesanyák ünnepét. A családjuktól 
messze dolgozó szolgálók szabad-
napot kaptak, hogy hazamehesse-
nek, és a napot édesanyjukkal tölt-
hessék. A látogatás előtt külön erre 
a napra ajándékként elkészítették 
az anyák süteményét.

Az Egyesült Államokban először 
1872-ben ünnepelték meg Boston-
ban az anyák napját, Julia Ward 
Howe segítségével.

1907-ben a philadelphiai Anna 
M. Jarvis próbálta az anyák napját 
nemzeti ünneppé nyilváníttatni. 
Az ünnepet május második vasár-
napjára tűzte ki, elhunyt édesanyja 
emlékére. Rengeteg időt és ener-
giát szánt arra, hogy az ünnepet 
előbb állami, majd nemzetközi 
ismertségűvé tegye. Jarvis a célját 
1914-ben érte el, amikor Woodrow 
Wilson amerikai elnök a napot hi-
vatalos ünneppé nyilvánította.

Magyarországon 1925-ben a Ma-
gyar I� úsági Vöröskereszt tartotta 
az első ünnepet, a májusi Mária-
tisztelet hagyományaival összekap-
csolva. 1928-ban már miniszteri 
rendelet sorolta a hivatalos iskolai 
ünnepélyek közé az Anyák napját.

felvidek.ma

Angliában az 1600-as években 

Útra kelt a „Biciklis Dervis”
Bujna Zoltán Komárom lo-

bogójával a kezében halad ke-
rékpárján Vámbéry nyomában, 
immár harmadik alkalommal. A 
19. századi keletkutatónak ugyan-
is három útvonala volt. „Én az ő 
utolsó, harmadik útvonalát fogom 
végigjárni, amelyik Üzbegisztán-
ban, Samarkandban és Buharában 
végződött” – mondta portálunknak 
Bujna.

Kovács Kamil, Bujna Zoltán ba-
rátja elmondta, a kerekes töretlenül 
megy előre, az álmait valósítja meg. 
Ezzel az úttal pedig egy nagy álma 

teljesül, itt szó sincs vakmerőségről 
- fűzte hozzá.

Bujna Zoltán öt évvel ezelőtt 
Iránt célozta meg, s most azt ter-
vezi, hogy Pakisztánig meg sem áll. 
A vízumok egy része már a zsebé-
ben lapul, ám nem minden ország 
nagykövetségén fogadták őt tárt 
karokkal. A kitartó kerékpárost is-
merősei ügyes és leleményes srác-
nak tartják. Barátai mellett családja 
is szurkol neki.

Édesanyja, Bujna Teréz portá-
lunknak azt mondta: nem lehet 
megszokni � a kedvtelését, ugyan-

József Attila: Nem tud úgy szeretni

Nem tud úgy szeretni a világon senki
Mint az édesanyám tud engem szeretni.
Akármit kívántam megtette egy szóra,
Még a csillagot is reám rakta volna.
Mikor a faluban iskolába jártam,
Rendesebb egy gyerek nemigen volt nálam.
El nem tűrte volna ő azt semmi áron,
Hogy valaki nálam szebb ruhába járjon.
Éjjel – nappal őrzött mikor beteg voltam,
Magát nem kímélte, csak értem aggódott.
Mikor felgyógyultam, fáradt két szemében
Örömkönnynek égtek, s csókolva becézett.
Én Istenem áldd meg, őrizd az anyámat,
Viszonozhassam én ezt a nagy jóságot.
Lássak a szemében boldog örömkönnyet,
Ne lássam én soha búsnak, szenvedőnek.

akkor tisztában van azzal, hogy 
nem akadályozhatja meg céljai el-
érésében. „Már nagykorú. Muszáj, 
hogy engedjem az útjára. Ha van-
nak álmai, nem tehetek mást, el kell 
engednem” – hangoztatta.

Bujnáéknál egyébként családi 
hagyomány a bringázás. A kis Zol-
tán édesanya elmondása szerint 
hat-hétéves korában már bicikli-
zett. Gyorsan egyértelművé vált, 

hogy  mindig kapható lesz egy kis 
kerekezésre. Második osztályos 
diákként 50 kilométeres távokat 
tett meg a felnőttek társaságában. 
„Mentünk Párkányba, ide-oda, de 
azért azt nem gondoltam volna, 
hogy egyszer egészen Pakisztánig 
hajtja majd a bringát. Hát reméljük, 
hogy sikerül” – fűzte hozzá Bujna 
Teréz.

Bujna Zoltán 13 országot átszel-
ve összesen 7700 kilométeres távot 
készül leküzdeni. Portálunknak azt 
mondja, útiterve még változhat, 
mivel Közép-Ázsiában erős a bü-
rokrácia, így  nagyon nehéz min-
dent pontosan megtervezni. „Tu-
lajdonképpen azt lehet mondani, 
hogy ember tervez, de Allah végez” 
– jegyezte meg derűsen.

Elképzelései szerint augusztus 
25-én, vagy 26-án érhet célba a 

(folytatás az 5. oldalon)


