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„Priblížil sa deň radosti, deň pre-
veľkej veselosti...“ – touto piesňou 
v Kostole sv. Bartolomeja vo Ve-
selom sa v prvý májový piatok na 
sviatok sv. Filipa a Jakuba začala sv. 
omša za Juraja Holčeka a Štefana 
Moyzesa, ktorú celebroval miestny 
vdp. Karol Schönwiesner za prí-
tomnosti ďalších kňazov, jeho bý-
valých spolužiakov vdp. Petra Cibi-
ru (Dolná Krupá) a vdp. Miroslava 

Kováča (Hrádok). Presne pred 170. 
rokmi sem totiž prišiel kňaz J. Hol-
ček ako 32-ročný. Starostka obce 
Veselé Viera Šípková privítala 
kňazov, starostov z obcí, v ktorých 
kňaz J. Holček pôsobil, učiteľky a 
deti. Čítanie čítala známa Ida Ra-
paičová, ktorá neskôr predniesla 
aj Proglas. Po sv. omši nasledovalo 
kladenie vencov k pamätným 

(pokračovanie na str. 2)

zriaďovať slovenské hospodárske 
spolky atď. 8. jún je Medzinárod-
ný deň oceánov. Vyhlásený bol 
v roku 1992 na konferencii OSN 
o životnom prostredí a rozvoji 
v Riu de Janeiro. Téma oceánov sa 
týka aj nás, hoci našou krajinou 
prúdia len rieky, pretože Svetový 
oceán je „kolískou života na na-
šej planéte“. Názov nášho mesta 
Šurany je odvodený od šúrovitej 
pôdy, močarísk, a tak si želajme, 
aby nás prírodné katastrofy obišli 
a aby vlhka i sucha bolo prime-
rane. V zdravom životnom pros-

tredí a vtedy, keď si budeme vážiť 
prírodu, sa každému bude dýchať 
lepšie. 14. jún je nielen magickým 
dátumom narodenia najväčšieho 
objaviteľa v oblasti transfuzioló-
gie – viedenského lekára Karla 
Landsteinera – ale v tento deň si 
pripomíname aj Svetový deň dar-
cov krvi. Mal by byť vyjadrením 
vďaky dobrovoľným darcom krvi, 
pretože iným darujú ten najvzác-
nejší dar – životodarnú tekutinu, 
„zázračnú živú vodu“. 27. júna je 
Svetový deň veľrýb. Sú to cicavce 

(pokračovanie na str. 2)

V pôvodnom rímskom ka-
lendári bol mesiac jún zasväte-
ný bohyni „Junone“, podľa inej 
interpretácie mladým ľuďom a 
mladosti vôbec (lat. „iuniores“ 
– mladší, mládež). A práve tých 
najmladších – detí - sa týka prvý 
sviatok v tomto mesiaci. Po celom 
Slovensku sa organizujú rôzne 
podujatia, aj naše deti sa naprí-
klad chodievajú kúpať do areálu 

TK Podhájska, kde na nich okrem 
bazénov čakajú rôzne hry a pod-
ujatia. Rodičia obdarovávajú svoje 
ratolesti, deti zasa rôznymi ver-
šovankami na tabuli prehovárajú 
učiteľov, aby neskúšali. Myšlienka 
Medzinárodného dňa detí vznikla 
na Svetovej konferencii pre bla-
ho detí v Ženeve, vo Švajčiarsku 
v roku 1925. Na tejto konferencii 
zástupcovia 54 krajín schváli-
li deklaráciu, ktorá sa zaoberala 
chudobou, detskou prácou, vzde-
laním a inými otázkami, týkajúci-
mi sa detí na celom svete. MDD 
sa oslavuje teda nielen v našej, ale 
aj v iných krajinách. 5. jún je Me-
dzinárodný deň životného pros-

tredia, no nielen v tento deň by si 
mal každý uvedomiť, aké je život-
né prostredie dôležité pre nás, aj 
pre budúce generácie. Tento deň 
je spomienkou na prvú konferen-
ciu OSN o životnom prostredí, 
ktorá sa konala 5. až 16. júna 1972 
v Stockholme pod heslom „Je len 
jedna Zem“. Bola na nej schválená 
Deklarácia o životnom prostredí 
človeka, s 25 zásadami na zacho-

vanie a zlepšenie životného pros-
tredia na Zemi. 7. júna je výročie 
Memoranda národa slovenského. 
Tento programový dokument 
slovenských štátoprávnych, poli-
tických a kultúrnych požiadaviek, 
prijatý na slovenskom národnom 
zhromaždení 6.-7. júna 1861 
v Martine, je prínosom i dnes. 
Jeho autorom bol Štefan Marko 
Daxner. Memorandum o. i. obsa-
hovalo požiadavku na zriadenie 
katedry reči a literatúry slovenskej 
na univerzite v Pešti, požiadavku, 
aby školy mohli vyučovať v slo-
venčine, požiadavku, aby sa mohli 
vydávať slovenské hospodárske 
časopisy, požiadavku, aby sa mohli 

Mesiac jún spájame s Medzinárodným dňom detí
Je to však aj mesiac jubilejných a 
významných výročí a dní

Súťaž v poézii a próze spojila obce Budmerice, Dolný Ohaj, 
Hul, Jasovú, Šoporňu a Veselé
Významné medzi regionálne podujatie
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(dokončenie zo str. 1) 
ako my, teda nie obyčajné ryby. 
29. júna, na sv. Petra a sv. Pavla, 
je Medzinárodný deň Dunaja. Du-
naj je po Volge druhou najdlhšou 
riekou Európy, meria 2860 km. 
Povodie, z ktorého zbiera a od-
vádza vody do Čierneho mora, 
má rozlohu 817 000 kilometrov 
štvorcových, čo predstavuje sko-
ro desatinu plochy celej Európy 
a zahŕňa 18 krajín. V júni si pri-
pomíname svätca Medarda, s kto-
rým sa spájajú známe pranostiky 
„Medardova kvapka, štyridsať dní 
kvapká. Medardove mrazy vínne 
révy nepokazí.“ Pred tromi rok-
mi boli najviac aktuálne, keďže 
si začiatkom júna pripomíname 
záplavy. „Šuriansko“ sa môže po-
chváliť, že z našej oblasti (z Ra-
davy, s koreňmi v Dolnom Ohaji) 
4.6.2010 vyhrala Lucia Babínová 
celoslovenskú MISS stredných 
škôl, ktorá sa konala v Turčian-
skych Tepliciach. Vyrastá tu teda 
nielen pekné a zdravé ovocie, 
ale aj dievčatá. Nech sv. Medard 
– patrón roľníkov, záhradníkov, 
pestovateľov viniča, pivovarov, 
dobrého počasia a proti bolesti 
zubov za nás oroduje aj v tento 
mesiac! S počasím sa spájajú aj 
ďalšie zaujímavé pranostiky: Za 
mokrým májom ide suchý jún, 
za suchým májom ide mokrý jún. 
Na svätého Norberta už zima ide 
do čerta. O Jáne čerešne i muchy 
zralé. Jánske zelie k zdraviu ženie. 
Na svätého Jána jahody do džbá-
na. Ladislav huby sial, Peter, Pavel 
ich pozbieral. Ak prší na Barabá-
še, urodí sa veľa kaše. Ak prší na 
Barabáše, bude víno tiecť do fľaše. 
Keď prší na Víta, budú skazené 
žitá. Kto seje na Víta, škoda žita. 
Po jasnom Urbane (25.5.), keď je 
dážď na Víta, hojnou žatvou tento 
rok ku nám zavíta. Na deň svätého 
Víta na jednom konci sa stmieva, 
na druhom svitá. O svätom Vítu 
vidno hrozno v kvetu. Na svätého 
Jána (Krstiteľa) otvára sa k letu 
brána. Na svätého Jána neni noc 
žiadna. Jestli dážď na Jána Krsti-
teľa padá, málo má orechov pole 
a záhrada. Jún studený, gazda krčí 
rameny.

V mesiaci jún má sviatok aj sv. 
Anton Paduánsky (vlastným me-
nom Ferdinand Bulonne), kňaz 
a učiteľ Cirkvi, nar. v r. 1195 – 
zomr.13.júna 1231. Vyzdvihoval 
lásku, ktorá nám diktuje, čo máme 
v daných situáciách robiť. Sv. An-
tonko, ako ho nazývame, je pat-
rónom reholí františkánok, anto-
nínok, mnohých bratstiev a miest 
a tiež detí, baníkov, manželstiev, 
snúbencov, rodičiek, chudobných, 
pocestných, stratených ľudí a vecí. 
Keď nevieme niečo nájsť, tak sa  
k nemu pomodlíme, a stratenú vec 
nájdeme. Sv. Anton mal dar reči, 
dar proroctva a čítania v ľudských 
svedomiach. Významným dňom je 
29. jún – sv. Petra (znázorňujúce-
ho sa s kľúčmi od Božieho kráľov-
stva) a sv. Pavla (s mečom, keďže 
bol sťatý mečom, ale aj chráni ne-
beské kráľovstvo). V tretiu júnovú 
nedeľu – 16. 6. - oslavujeme Deň 
otcov. Zaželajme si, aby boli naši 
otcovia tak dobrí, akým je náš ne-
beský Otec. Veď práve jún je me-
siacom Božského Srdca Ježišovho. 
Úcta k Najsvätenejšiemu Srdcu 
Ježišovmu, ktoré si v tomto roku 
pripomíname 7. júna, sa spája  
s Eucharistiou, adoráciami, náv-
števami svätostánku a s deviatimi 
prvými piatkami. Tajomstvo lásky 
svojho Najsvätejšieho Srdca zjavil 
Kristus v rokoch 1673-1675 svätej 
Margite-Márii Alacoque v kaplnke 
Navštívenia Panny Márie v mes-
tečku Paray-le-Monial v Burgun-
sku. Pri zjavení jej Ježiš povedal: 
„Toto je srdce, ktoré tak veľmi 
milovalo ľudí, že nešetrilo ničím 
a išlo až do krajnosti, aby im vy-
dalo svedectvo o svojej láske. A na 
odplatu prijímam od väčšiny iba 
nevďačnosti, prostredníctvom ich 
neúctivosti, ľahostajnosti, opovrh-
nutia a svätokrádeží, ktoré zaku-
sujem v tejto sviatosti lásky. Avšak 
ešte viac ma zraňuje skutočnosť, že 
sa takto správajú aj srdcia, ktoré sú 
mi zasvätené.“ Aj stránka Komu-
nity Emanuel uvádza tieto krás-
ne slová: „Skutočnú útechu nájde 
jedine človek, ktorý nájde cestu k 
Ježišovmu Srdcu – ak sa naučí mi-
lovať spôsobom, ako miloval Ježiš, 
Jeho Srdcom.“ Jana Slobodníková

Je to však aj mesiac jubilejných a 
významných výročí a dní (dokončenie zo str. 1) 

tabuliam J. Holčeka a Š. Moyzesa 
a po prezretí si rodného domu Š. 
Moyzesa a po obede začal v budove 
Slovenského poľnohospodárskeho 
družstva (SPD) 10. ročník súťaže 
Slovenčina moja, krásne ty zvuky 
máš. Celú túto nábožensko-spo-
ločenskú oslavu 1150. výročia prí-
chodu sv. Cyrila a Metoda na naše 
územie a 170. výročia príchodu J. 
Holčeka na faru vo Veselom, spo-
jenú so súťažou v prednese poézie 
a prózy, svojím spevom sprevádzali 
členovia speváckej skupiny Rako-
vičanka. Na úvod samotnej súťaže 
po odznení piesní v podaní Rako-
vičanky Ida Rapaičová zarecitovala 
nezabudnuteľnú Cyrilometodiádu 
od Jána Hollého, ešte predtým však 
vyzdvihla aj obdobie bernolákov-
cov, v ktorom táto báseň v berno-
lákovčine vznikla, pochválila teda 
kodifikáciu slovenčiny Antonom 
Bernolákom, na ktorú nadviazal 
Ľudovít Štúr. Súťaž prebiehala ako 
inokedy v troch kategóriách, pri-
čom z každej obce boli 3 deti, t. j. 
celkovo recitovalo 18 detí. Keďže 
tradične súťažia vždy deti, v kto-
rých J. Holček pôsobil a v tomto 
ročníku sa okrem detí z Budme-
ríc, z Veselého, z Dolného Ohaja, 
z Hulu a z Jasovej pridali i deti zo 
Šoporne. V 1. kategórii recitovala 
prváčka Viktória a v 3. kategórii 
šiestačka Michaela, jeho vnučky. 
Nezúčastnenie sa ospravedlnili 
obce Jablonica a Trstín, zo začiatku 
sa súťaže zúčastňovali aj Kostelec 
pri Ostrihome a Majcichov.

Predsedníčku poroty bola Ida 
Rapaičová (v roku 2009 bola aj  
v Jasovej), členmi poroty - Jolana 
Lenčešová z Močenku a recitátor a 
pisár diplomov Františka Polakovič 
z Kolty. Všetkým deťom prisľúbil 
diplom za účasť, knihy, vecné ceny, 
peknú šálku, ktorá bude pripomí-
nať tento deň a túto obec, a okrem 
toho sa medzi víťazov rozdelí ďal-
ších sedem cien. Recitovali nielen 
deti, ale aj veľký moderátor F. Po-
lakovič, a to cez prestávku, kým sa 
ďalší členovia poroty radili. Ten-
tokrát si vybral báseň Na návšteve 
po dlhých rokoch od Jána Kostru.  
V tomto slnečnom období - hoc 
vonku trochu spŕchlo – každému 
poslucháčovi iste uši pohladili slo-

vá: „nevädze, kúkoľ, vlčie maky, 
zvončeky, krále, divé klince...“ Na 
záver okrem sľúbených darčekov 
dostali 7 cien tieto deti: Daniela 
Nemešová z Jasovej (5.tr.) – Cenu 
predsedu MO MS Dolný Ohaj Voj-
techa Porubského, Erik Abrman  
z Dolného Ohaja (7.tr.) – Cenu 
predsedu MS Mariána Tkáča, Ema 
Valová z Veselého (1.tr.) – Cenu 
predsedu VUC Milana Belicu, 
Žofia Gatyašová z Dolného Ohaja 
(4.tr.) – Cenu starostky obce Ve-
selé Viery Šípkovej, Mária Laurová 
z Hulu (3.tr.) – Cenu riaditeľa TK 
Podhájska Jozefa Barcaja, Bianka 
Schwartzová z Budmeríc (8.tr.) – 
Cenu poroty, Michaela Andrášiko-
vá zo Šoporne (6.tr.) – Cenu staros-
tu obce Dolný Ohaj Ivana Solára. 

Juraja Holčeka predstavila sta-
rostka Viera Šípková pred farou 
ako katolíckeho kňaza, národného 
buditeľa, osobnosť, ktorá bola sú-
časťou minulosti našej obce, ale i 
obcí, ktoré sme sa tu zišli. Ďalej po-
kračovala: „Narodil sa v roku 1811 
v mlynárskej rodine v Budmeri-
ciach. Modra, Bratislava, Komárno, 
Segedín, Trnava – mestá, spojené  
s jeho prípravou na kňazské povo-
lanie. Kostelec, Majcichov, Jabloni-
ca, Trstín, Veselé, Dolný Ohaj, Hul, 
Jasová – kde 4.mája 1864 zomiera 
– to sú obce, kde vykonával svoje 
kňazské povolanie. Vo všetkých ob-
ciach kde pôsobil, buduje národné 
školy, ale aj vyučuje, učí deti čítať a 
písať. Podporuje vydávanie učeb-
níc, navrhuje povinnú školskú do-
chádzku, radí učiteľom vnímať ich 
skúsenosti, vyhlasuje najlepšieho 
učiteľa a učiteľku, hľadá medzi deť-
mi a mládežou talenty, podporuje 
ich, sleduje, a tak chce docieliť hos-
podársky a kultúrny rozvoj sloven-
ského národa. Aké je zaujímavé pre 
nás Veselančanov – vodí klerikov k 
nášmu rodákovi, k vtedajšiemu bis-
kupovi Štefanovi Moyzesovi. Boli 
priatelia a tiež účastníkmi delegá-
cie Memoranda k cisárovi. V prvej 
polovici 19. stor. v tejto fare bol fa-
rárom Juraj Holček, ktorý tu v roku 
1847 zvolal zakladateľov Spolku 
striezlivosti a založil prvý ústredný 
spolok zakladateľov Spolku mier-
nosti. Bol významným medzníkom 
buditeľským, osvetovým a 

(pokračovanie na str. 5)
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na rohu pri  reštaurácii  Ajax

nuť, že márne bolo aj predvojnové 
snaženie o trvalé usídlenie kočujú-
cich osôb, teda Cigánov v terajšej 
šurianskej osade Kostolný Sek, kto-
rú ostatní spoluobčania následne 
likvidovali v roku 1958, pod hroz-
bou trestu palicovaním, podľa zá-
kona č. 74/1958 o trvalom usídlení 
kočujúcich osôb. 

Najväčšou tragédiou pre eu-
rópskych Rómov bola druhá sve-
tová vojna, kedy boli podľa nacis-
tickej rasovej teórie považovaní 
za menejcennú rasu. Všetci Rómo-
via a rómsky miešanci sa museli 
podriadiť rasovo - biologickému 
vyšetreniu, na základe ktorého boli 
rozdelení do piatich skupín podľa 
podielu cigánskej a nemeckej krvi 
a zároveň boli internovaní do kon-
centračných táborov. V roku 1943 
zriadili v Osvienčime v Brezinke 
špeciálny koncentračný tábor, do 
ktorého sústredili okolo 20-tisic 
Rómov, ktorí skončili v plynových 
komorách. Na mnohých z nich vy-
konávali „vedecké pokusy“. 

Napriek tomu, že zo Sloven-
ska neboli spočiatku Rómovia 
transportovaní do koncentračných 
táborov, boli v mnohých ohľadoch 

obmedzovaní. Okrem iného strá-
cali pracovné príležitosti a s tým 
spojené akékoľvek životné záruky. 
Mali zakázané cestovať dopravný-
mi prostriedkami, vstupovať do 
verejných priestorov a parkov, a do 
miest iba vo vyhradených dňoch a 
hodinách. Svoje obydlia museli od-
strániť z blízkosti verejných ciest až 
do vzdialenosti dvoch kilometrov. 
Po obsadení Slovenska okupačnou 
armádou, v septembri 1944, došlo 
na viacerých miestach k masovým 
popravám rómskeho obyvateľstva. 
Z oblasti južného a juhovýchod-
ného Slovenska, ktoré boli počas 
vojny pričlenené k Maďarsku, 
transportovali Rómov do koncen-
tračného tábora v Dachau.

Ani vývoj rómskej problema-
tiky v povojnovom období nebol 
jednoduchý, ale determinovaný a 
brzdený politickými a ideologic-
kými nánosmi, hospodárskymi a 
spoločenskými podmienkami i do-
bovými názormi a prístupmi. Práv-
na neujasnenosť postavenia Rómov 
v spoločnosti ich postrkovala 
do domovskej obce a u bezdomov-
cov z obce do obce. Boli zavedené 

(pokračovanie na str. 4)

V Šuranoch kedysi žilo a v súčasnosti aj žije viacero rómskych rodín
Mnohú z nich žijú príkladne a usporiadaným 
životom. Do majoritnej spoločnosti sa ich 
však včleniť doteraz nepodarilo

V Šuranoch žije v súčasnosti 
viacero rómskych rodín. Najpočet-
nejšie sídlia v časti Šurian - v Ar-
gentíne a v Kostolnom Seku. Líšia 
sa nielen tmavšou farbou pleti, očí 
a vlasov, ale i kultúrou a jazykom. 
Niekde ich volajú aj Roma, Zion-
gari, Gitanos, alebo aj Gypsies. 
V Európe ich žije približne šesť mi-
liónov, nemajú svoj vlastný štát, sú 
roztratení medzi ostatným obyva-
teľstvom. 

Dlho sa tvrdilo, že pochádzajú 
z Egypta, ale dnes už vieme že pô-
vod a pravlasť Rómov treba hľadať 
v Indii. Tento svetadiel opúšťali ich 
predkovia v skupinách, v priebehu 
deviateho a desiateho storočia, a to 
cez Perziu, Arméniu a Malú Áziu 
až na európsky kontinent. Dôvody 
tohto ich excesu boli najmä hos-
podárske. Na dlhší čas sa usídlili v 
Grécku, kde takmer našli svoju do-
movinu. O ich relatívnom dlhšom 
pobyte vo vtedajšej Byzantskej ríši 
svedčí, okrem písomných zázna-

mov najmä jazyk, ktorý obsahuje 
slová gréckeho pôvodu. Do stred-
nej Európy prišli za feudalizmu 
v 13- tom storočí. Keďže sa živili 
predovšetkým žobraním a kráde-
žami boli prenasledovaní a obme-
dzovaní. V priebehu šestnásteho a 
sedemnásteho storočia prišli k nám 
po skupinkách zo západnej Európy.

O ich trvalé usídlenie sa však 
márne pokúšali aj vtedajší panov-
níci Mária Terézia a Jozef II., kto-
rí ich chceli ako roľníkov splynúť 
s ostatným obyvateľstvom. Avšak 
neúspešne. Napokon to prišlo až 
tak ďaleko, že nesmeli používať 
vlastnú odev, vlastný jazyk, bývať v 
chyžiach ani pod stanmi, obchodo-
vať s koňmi, nemohli mať vlastné-
ho vajdu a medzi sebou uzatvárať 
sobáše. Deti im mali byť odobraté 
a pridelené na výchovu sedliakom. 
Mária Terézia nariadila, aby boli 
verbovaní k vojsku. Išlo o násilnú a 
okamžitú asimiláciu.

V tejto súvislosti treba podčiark-
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(dokončenie zo str. 3) 
kočovnícke legitimácie pre potul-
ných Cigánov. K zrušeniu likvidá-
cie ich kočovného spôsobu života 
a násilnej asimilácie prišlo v roku 
1950. A keďže po skončení vojny 
bolo viac pracovných príležitosti, 
Rómovia sa zamestnali a boli im 
dokonca, napríklad v Šuranoch pri-
delené domy. Rómska komunita sa 
začala rozrastať, nakoľko do Šurian 
sa sťahovali za prácou a za príbuz-
nými aj Rómovia z okolitých dedín, 
predovšetkým z Veľkých Loviec.

V Šuranoch sa Rómovia v mi-
nulosti zdržiavali viac – menej iba 
v časti Kostolný Sek. Delili sa na tri 
základné skupiny: Olašski kočovní 
Cigáni, ktorí sa živili kováčstvom, 
krádežami a žobraním (Kotlárovci, 
Lakatošovci a Stojkovci), ďalej Mu-
zikanti (Mikovci, - napríklad starý 
Miko bol výborným cimbalistom. 
Často hrával pánom z miestneho 
Šurianskeho cukrovaru. Medzi 
nich patrili aj Tataiovci, - jeden 
z nich bol známy basista, a tiež 
Koňárovci, Bobkovci, Spevákovci 

a Toráčovci. Treťou skupinou boli 
Korytári tzv. Patkolovci, ktorí sa 
neskôr z mesta odťahovali. Rodinu 
Perskich tvorili pastieri, Baťášovci, 
Kudriovci a Krajčovičovci chodili 
vypomáhať do domácností. Hu-
dobníci sa okrem hudby živili aj 
sezónnymi prácami. Chodili v jar-
ných mesiacoch až do Sládkovičova 
jednotiť repu a počas leta pomáhali 
pri žatevných prácach, na jeseň 
zasa vykopávali repu. Príležitostne 
pomáhali gazdom. Ich deti chodi-
li pásť kravy, husi, kozy. Dokonca 
vo svojich dvoroch vyrábali tehlu, 
ktoré sa volala KOCÚROVINA. 
Z nej si niektorí postavili aj rodinné 
domy. Najznámejším tehlárom bol 
Jano Cohák.

Deti chytali sysľov, ktorých ci-
gánky vedeli vynikajúco pripra-
viť ako jedlo. Raz do roka býval v 
Šuranoch vychýrený cigánsky bál, 
na ktorom sa schádzali Cigáni zo 
širokého okolia.

K najznámejším šurianskym Ró-
mom, ktorí sa vysťahovali do Čiech 
za prácou, patril Ján Lakatoš z Kos-

tolného Seku. Nevedel písať ani čí-
tať, ale svojou chytrosťou sa vyučil 
za zlievača v Plzni u odborníka. 
Ako dobrý a príkladný pracovník 
dostal aj vysoké vyznamenanie 
Rád Práce od prezidenta republiky. 
V 50-tich a 60-tich rokoch sa vrá-
til späť do Šurian, kde sa zamestnal 
v bývalých Technických službách 
mesta. Tu založil zlievareň, základ 
výroby holičských kresiel, čo bolo 
neskôr podnetom aj na výstavbu 
významnej šurianskej fabriky SVA 
(neskôr pod značkou Elitex). Jeho 
manželka Alžbeta bola poslanky-
ňou MNV, usmerňovala a riešila 
problémy všetkých Rómov v meste. 
Spolu s manželom Jánom si posta-
vili rodinný dom a ako prví vlast-
nili osobné auto v Kostolnom Seku. 
Boli bezdetní, po smrti manželky 
sa Ján druhý raz oženil. Zomrel 
vo väznici.

Dôležitou osobnosťou Šurian-
skych Rómov bol aj Michal La-
katoš, prezývaný Dulo. Patril ku 
kočovným cigánom - kováčom. 
Priženil sa na Veľkú Maňu. Po vo-
jenčine začal pracovať na OSP v 
Šuranoch, kde mu po troch rokoch 

podnik postavil nový rodinný dom. 
V roku 1959 bol inštruktorom pre 
riešenie cigánskej otázky, bol tiež 
poslancom MNV, kupoval kone pre 
Olomouc a tiež starožitnosti pre et-
nografi cký ústav. Bol českosloven-
ským vajdom, a neskôr slovenským 
vajdom. Bol tiež členom Zmierova-
cej rady v Leviciach (centrum pre 
riešenie rómskych problémov).

Rómovia v Šuranoch sa zabýva-
ním v meste postupne kultivovali, 
skultúrnili, no ich tradície a zvyky 
žiaľ postupne zanikali. Ich vzťah, 
na rozdiel od práce, však k hudbe 
zostal nezmenený. Deti absolvova-
li povinnú školskú dochádzku. Vo 
svojej komunite používali a stále 
používajú svoj rodný rómsky jazyk. 
Žiaľ, postupne to všetko upadlo do 
starých koľají a zvykov. Nepodarilo 
sa ani komunistickému režimu rôz-
nymi uzneseniami prevychovať ich, 
eliminovať kriminalitu, dosiahnuť 
zvýšenú úroveň ich bývania, vzde-
lanosti a podobne. Boli však aj vý-
nimky. Ich plné začlenenie do spo-
ločnosti sa však doteraz a to nielen 
na Slovensku, nepodarilo.

Pripravil: Milan Kupecký

Mnohú z nich žijú príkladne a usporiadaným 
životom...
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Slovenský orol je nepolitická, 
kresťanská telovýchovná a športová 
organizácia, ktorá v spojení špor-
tu, kultúry a výchovy s akcentom 
na morálny kódex má integračné 
schopnosti a súčasne vytvára syner-
gický efekt ako prevencia proti ne-
gatívam. Už dlhší čas existuje v obci 
Mojzesovo. Je iniciátorom projektu 

ozdravenia populácie. Slovenský 
orol má takmer storočnú tradíciu 
činnosti s prerušením. Bol zruše-
ný oboma totalitami a to koncom 
roku 1938 pred nástupom fašizmu 
a rovnako aj v roku 1948 pri ná-
stupe socializmu. Organizácia bola 
obnovená siedmeho marca 1991 
na prvom zjazde. Dobre sa etablo-
vala doma aj v zahraničí. Je členom 
medzinárodnej organizácie FICEP 
(10 štátov Európy). O tom, že táto 
organizácia ide správnym smerom 
nasvedčujú aj slová Jána Ch. Kar-
dinála Korca, biskupa Nitrianskej 
diecézy, ktorý povedal: „Ja by som 
bol veľmi rád, kedy sa zodpovední 
ľudia od ktorých rozhodovania zá-
visí aj rozvoj našich mládežníckych 
organizácií, aby títo zodpovední 
ľudia pochopili čo máme v SLO-
VENSKOM ORLOVI, akú nádej, 
aké možnosti, a keby túto organi-
záciu veľkoryso podporovali. Ani si 

neviem predstaviť lepšie investície, 
ktoré vkladáme do rozvoja našej 
mladšej generácie. Skúsme ísť s Or-
lom do výšin, kde sa lepšie dýcha, 
kde nie je smog, kde sa nemusíme 
plahočiť v bahne problémov, kde 
je v pozornosti človek tvorca hod-
nôt a nielen materiálne a sebecké 
vízie.“ K týmto slovám nie je čo 
dodať . Môžeme byť hrdí, že Slo-
venský orol pôsobí aj v Mojzesove. 
V tejto organizácii bolo ešte nedáv-
no združených 17 mladých chlap-
cov vo veku od 14 do 25 rokov a 
dievčatá a ženy, ktoré dvakrát do 
týždňa cvičili v kultúrnom dome 
aerobic pod vedením Márie Cho-
vancovej. Výbor miestnej organizá-
cie pracoval v tomto zložení: pred-
seda - Štefan Lauro, podpredseda 
- Róbert Vitek, pokladník - Jana 
Bugriová. Členovia organizácie sú 
ochotní spolupracovať na akciách 
organizovaných obcou a na požia-
danie pomáhať brigádnicky. Chlap-
ci si svojpomocne urobili vchod, 
oddelený od spoločného vchodu 
v základnej škole. Ján Sokol, bývalý 
metropolita, arcibiskup Trnavsko-
-bratislavskej arcidiecézy povedal: 
„Slovenský orol je požehnaním pre 
naše mestá, dediny a školy a pre 
našu mládež, aby našla cestu správ-
nym smerom.“ Pomáhajme aj mi 
našim mladým, aby išli správnym 
smerom, podporujme ich v športe 
a v kultúre, hľadajme ich v telocvič-
niach a na ihriskách a nie v baroch 
a pohostinstvách. Motto Sloven-
ského Orla znie: „s telocvikom 
za človekom“.                 Jozef Kráľ

Slovenský orol je nepolitická organizácia
Nevyhovoval fašizmu ani komunizmu

Božie telo v Medžugorí
Padlí anjeli sa vždy desia,
keď po nich šliape procesia,
keď sviečky tlejú z každej strany...
Zvíťazil Kristus doráňaný!

Jeho Matka rozprestrie závoj.
Všade je „pokoj, pokoj, pokoj“.
Ten zavládne nad Medžugorím;
požehnané je mesto, hory.

Ten závoj v tichý večer veje,
odohnal bôle, beznádeje,
spôsobil vánok pohladenia...
Všade sú samé prekvapenia!

Chorvát, Slovák, Čech i Austrálčan,
Maďar, Nemec, Poliak, Afričan
pekne harmonicky kráčajú,
slávne „aleluja“ spievajú.

Piesne z osvetlených úst z ciest
sa vznášajú nahor do nebies,
k medžugorskej a aj k Pánovi...
Stačí slová lásky vysloviť...

Mária, ľúbime Ťa veľmi!
Sme všetci Tvojimi ctiteľmi!
Prišli sme sem z rôznych častí sveta...
V každom z nás je aj Tvoje dieťa.

Ďakujeme za Božie telo,
kráčame s Ním za svojim cieľom
v procesii so svetlom v rukách.
Len nebo je naša záruka!

Jana Slobodníková, Medžugorie 2012

(dokončenie zo str. 2) 
zjednocovacím v úsilí slovenského 
nár. hnutia. Veselský spolok mal 
200 členov a ich počet zo dňa na 
deň vzrastal. Vo Veselom v tom 
roku 12. augusta bolo živo a vese-
lo. Historici udávajú, že sa tu vtedy 
zišlo asi 500 ľudí a na ich čele vý-
znamní ľudia národného obrode-
nia Slovákov, 61 národovcov a na 
ich čele Štúr, Hurban, Hodža. Váž-
me si človeka, ktorý tu prežil časť 
svojho života. Vytvoril tu základy 
kvalitného školstva, ktoré pretrvá-
va dodnes. Majme úctu k človeku, 

kňazovi, národovcovi, človeku, kto-
rý nás spája – k Jurajovi Holčekovi. 
Tak nám Pán Boh pomáhaj.“

Štefana Moyzesa , katolíckeho 
biskupa, „rodáka“, starostka obce 
Veselé predstavila pred jeho rod-
ným domom, s vykreslením ob-
dobia, v ktorom žil: „Slovenské 
národné obrodenie tvorí jedno 
z najvýznamnejších etáp našich de-
jín, a práve vďaka nemu sa Slováci 
konštituovali ako svojbytný národ 
s vlastným jazykom, kultúrou i 
túžbou vytvoriť samostatný štátny 
útvar. Toto obdobie sa spája s via-

cerými vynikajúcimi osobnosťami 
a náš rodák Štefan Moyzes je jed-
nou z nich. Bol podporovateľom 
spisovnej slovenčiny, budovateľom 
slovenských gymnázií, bol to on, 
kto v roku 1864 dosiahol u rímskej 
stolice ako výročný sviatok sviatok 
sv. Cyrila a sv. Metoda, určený v ce-
lej katolíckej cirkvi na deň 5. júla. 
Štefan Moyzes mal nevšedný dar, 
rešpektovali ho ľudia bez ohľadu 
na vzdelanie, pôvod, či náboženskú 
konfesiu. Bol osobnosťou, ktorá 
spájala Slovákov. V tom vidím od-
kaz jeho života a inšpiráciu i pre 
dnešné dni... On svojou láskou 
k vlasti, svojou nezlomnou vierou 
v lepšiu budúcnosť Slovákov celým 
svojím životom a tvorbou predsta-
vuje tú duchovnú tvár slovenského 
národa, s ktorou Slováci vstupovali 
do národných dejín. Pre toto všetko 
vážme si a majme v úcte nášho ro-

dáka Štefana Moyzesa. Vtlačme si 
hlboko do svojho srdca jeho meno 
a pamiatku, jeho činy i zásluhy. 
Veď Štefan Moyzes pre nás žil, pre 
nás trpel a pre nás pracoval. Jeho 
tri prejavy na valných zhromažde-
niach v r. 1863, 1864 a 1865 oceňuje 
kultúrna história, dejiny myslenia i 
fi lozofi e za vôbec to najlepšie čo 
sa zrodilo v slovenských intelek-
tuálskych kruhoch 19. storočia.“ 
Niekoľko vzácnych slov P. Parenič-
ka vpísal aj do Kroniky v rodnom 
dome Š. Moyzesa.

S. H. Vajanský obci Veselé v deň 
narodenia Š. Moyzesa 24. októbra 
1797 venoval báseň so symbolic-
kými záverečnými veršami: „Nech 
s tebou, viesko naša, národ celý už 
skoro triumfom sa rozveselí!“...a 
ozaj sú vo Veselom pri Piešťanoch 
ľudia takmer všetci veselí... 

Jana Slobodníková

Významné medzi regionálne podujatie
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V krásnom prostredí, takmer 
v lone prírody v objekte areálu vče-
lára, mimochodom novozvoleného 
tajomníka Základnej organizácie 
Slovenského zväzu včelárov v No-
vých Zámkoch Ing. Karola Matko-
vicsa sa konala nedávno zaujímavá 
prednáška, samozrejme o včelách 

a ich chove. Včelári patriaci pod 
tamojšiu základnú organizáciu si 
tak mali možnosť vypočuť si najmä 
odbornú prednášku o tzv. chove 
Rašovského metódou o spracovaní 
včelích produktov z úst predná-
šajúceho lektora, ináč aj predsedu 
Základnej organizácie Slovenského 
zväzu včelárov v Komárne Ing. Pav-

la Petruša. Prednášajúci pán Petruš 
si vzal na pomoc počítačovú tech-
niku a využil aj možnosť panelovej 
diskusie. Zaujímavé bolo aj jeho 
rozprávanie o svojich skúsenosti 
z praxe počas chovu včiel. Nechý-
bala ani živá diskusia, v ktorej sa 
hovorilo nielen na odbornú tému, 
ale aj o nekalom a podvodnom pre-
daji lacného a nekvalitného medu 
od nie včelárov. Samozrejme po 
ofi ciálnej a organizačnej časti, kto-
rá už dominantne patrili ďalšiemu 
predsedovi, predsedovi ZO Slo-
venského zväzu včelárov v Nových 
Zámkoch a dlhoročnému úspešné-
mu chovateľovi včiel Ing. Jozefovi 
Seifertovi nechýbala ani neofi ciál-
na časť a to neformálne posedenie 
pri dobrom guláši, ktorý pripravil 
(krstné meno) JánBoldižár, pri čer-
venom víne v dobrej nálade, speve 
a hudbe, o ktorú sa postaral harmo-
nikár Vojtech Czuczor. 

-kup- 
 foto autor

Včelárska prednáška spojená 
s posedením

Staré rady, mladým gazdinkám

Mužská menopauza

Predám všetky ročníky Roháča, Nového 
Roháča i Extra Roháča, od ich vzniku, až po 
ich vydavateľské ukončenie.
mail: m.kupecky@chello.sk alebo 
mobil: 0907 905 537. Kontakt - NONSTOP!

Jatov má najkratšiu históriu v našom regióne
Samostatnosť získali v roku 1952

Jatov bol kedysi súčasťou su-
sednej obce Tvrdošovce, kým sa 
v roku 1952 neosamostatnil. A 
tak je najmladšou obcou v našom 
regióne, s bezmála tisíckou oby-
vateľov. Patrí k nej aj Malý Jatov 
a Kendereš. Ako nás informoval 
starosta obce Jozef Dubovský, 
ktorý v tejto funkcii pôsobí už 
druhé volebné obdobie, obec si 
doteraz zachováva svoje tradície, 
ba čo navyše, úspešne sa tu etab-
lovali, dnes už tradičné cyklistic-
ké preteky, ktoré sú v medziná-
rodnom cyklistickom kalendári 
a to je už čo povedať. Zásluhu 
na tom má práve neúnavný sta-
rosta, ktorý tu zasadil semienko 
tohto druhu medzinárodného 
športu. Vzhľad Jatova v ostatnom 
období nadobudol nové, krajšie 

kontúry a to nielen čo sa týka 
vynovenia a vybavenia obecného 
úradu, ale aj kultúrneho domu, 
sobášnej siene a knižnice, ktoré 
sú súčasťou úradu. Veľa sa urobilo 
aj pre šport, keď sa znovu vzkrie-
sil futbal a novým šatom a vyba-
vením sa môže popýšiť aj farský 
úrad a jeho okolie a tiež základná 
škola, spolu s areálom. Ozdobou 
Jatova je Gazdovstvo Jankov Dvor 
na Kendereši, malou dominantou 
obchodný dom Jednota a zvlášt-
nou skutočnosťou o ktorej málo-
kto vie, nežije tu jediná rómska 
rodina.

Tradične sa v obci konajú osla-
vy SNP, posedenie pri vatre a 
chutnom guláši a tiež cyklistické 
preteky o Pohár SNP. spracoval 

(duc)

V prípade žien je tzv. prechod, 
či menopauza jasne defi novanou 
biologickou záležitosťou. U mužov 
sa na túto tému síce hovorí menej, 
ale napriek tomu aj u nich prináša 
stredný vek fyziologické zmeny.

Funkcia mozgu – Rokmi sa 
schopnosť koncentrácie a uče-
nie jazykov veľmi nemení. Ale 
od dvadsiatky stále klesá schop-
nosť skladovať a udržiavať infor-
mácie.

Strata vlasov – Počet vlasových 
korienkov na hlave sa vekom zni-
žuje a vlasy rastú pomalšie.

Zrak – V dôsledku hrubnutia 
šošovky sa okolo päťdesiatky citeľ-
ne zhoršuje nočné videnie a skra-
cuje sa ohnisko.

Sluch – Ušné bubienky hrubnú 
a sluchovod sa zužuje, jasné tóny a 
vyššie frekvencie počuť ťažšie, naj-
mä v neskorej päťdesiatke. 

Reakcie srdca – Po dvadsiat-
ke sa už nedokáže zrýchlením 
prispôsobovať námahe. Ak má 

v tomto veku muž maximálny po-
čet tepov 200, tak každých desať 
rokov sa znižuje o desať.

Výkonnosť – Schopnosť organiz-
mu dodávať kyslík klesá, znižuje 
sa aj fyzická výkonnosť. Pracovná 
kapacita 70-ročného je polovičná 
ako u 20-ročného muža.

Výkonnosť pľúc – Steny hrudní-
ka tuhnú, zvyšuje sa námaha dý-
chacích svalov. Po každom vdychu 
ostáva v pľúcach čoraz viac zvy-
škového vzduchu.

Telo a tuk – V období medzi 
25. a 75. rokom života sa množ-
stvo tuku v pomere ku skladbe tela 
zdvojnásobuje. Tento prírastok sa 
prejavuje v svalovine a vnútorných 
orgánoch.

Svaly a kosti – Svaly slabnú a 
zmenšujú sa, ale možno to preko-
nať cvičením. Všeobecný príznak 
staroby – rednutie kostí – je indi-
viduálny. 

Radí: MUDr. Ján Nalevajko

Naložené uhorky, rajčiaky, huby, 
neplesnejú, ak ich zalejeme ole-
jom.
Koláče i drobné pečivo sa rých-
lo vysušuje, aj keď je uložené 
v plechových škatuliach. Preto sa 
osvedčuje vložiť medzi ne jablko. 
Práve tým zostanú dlhší čas zá-
kusky čerstvé a šťavnatejšie.
Citróny, ktoré už nemajú bez-
chybnú kôru a rýchlo splesniveli, 
vymačkáme a šťavu nalejeme do 
formičiek a tieto dáme zmraziť 
na ľadové kocky. Citrónové kocky 
sú vhodné do studeného čaju, do 
ovocných limonád a do miešaných 
nápojov.
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Existuje desatoro prikázaní 
u veriacich. Komunisti a iné stra-
ny majú viacero bodov programu. 
Avšak aj u vodiča existuje určitá, 
nazvime to analógia, ktorej by sa 
mal pridržiavať počas jazdy. Preto-
že dopravnými značkami sa vodiči 
riadia a ich porušovaním riadia- 
chodcov!

Nuž teda, čo by mal vedieť každý 
vodič? Každý vodič by mal okrem 
vozidla vedieť ovládať aj sám seba 
a najmä svoje nervy. Jazdiť by mal 
tak, aby sa nedostal do kolízie, 
najmä so šéfom. Nedoporučuje sa 
mu ísť bezhlavo do kopca, inými 
slovami, kritizovať svojho nadria-
deného, ak náhodou tento je už 
súkromník, respektíve vlastník 
fabriky, v ktorej pracuje. Vodičovi 
sa ďalej nedoporučuje odbočiť na-
príklad od témy, ktorá sa napríklad 
vedie o ženách, počasí, futbale, te-
levíznom programe, prípadne za-
hýbaní. Obchádzať sa mu zakazuje 
cestnú kontrolu, pričom pozor na 
predčasný odchod z pracoviska, 
povedzme na pivo alebo futbalo-
vý zápas. Nebezpečné sú tiež slu-
žobné vzdialenia sa, napríklad od 
problémov podniku. Práve vodič 
by nemal strácať duchaprítomnosť 

v žiadnej, ani neprehľadnej situácii. 
A to nielen v neprehľadnej situácii 
ako je cestná kontrola, ale i vtedy, 
ak sa na pracovisku práve skladá 
na obligátnu fľašu koňaku. Vtedy 
pozor ma zvukové znamenie, kto-
ré zakazuje vytrúbiť samému celý 
obsah fľaše. Okrem toho pozor, 
do chladiča sa namiesto vodky 
dáva voda! Žiaden vodič by však 
nemal až tak zahýbať manželke, aby 
to uškodilo rodine. Pritom pozor 
na stopárky, najmä sexbomby, pre-
tože je to nebezpečný náklad! Po-
dobné riziko je aj v prípade zahra-
ničného kapitálu, vtedy hrozí AIDS!

Vodičovi sa ďalej zakazuje par-
kovanie v krčme. A to sa netýka iba 
najnižšej cenovej skupiny, prípadne 
u novopečeného súkromníka. Čo 
sa týka cúvanie, mal by ho ovládať 
najmä v prípade ak nafúka detekč-
nú trubičku, prípadne mu zistia 
promile alkoholu v krvi.

Ďalej pozor na chodcov. Treba 
si uvedomiť, že aj my sa nimi stá-
vame, ako náhle opustíme vlastné 
vozidlo. Podobne je to aj v prípade 
mávania, ktoré treba robiť tak zre-
teľne, aby si to neznámy, či priateľ 
nevysvetľoval ako hrozenie. 

Milan Kupecký

FEJTÓN
Malá analógia vodiča

Čo vŕta Milanovi Kupeckému v hlave
Žijeme v zaujímavom čase. Prestali sme sa medzi sebou 
zhovárať a začali komunikovať.
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.
Správa pre prijímateľov honorárov: ...Na množstvo nehľaď-
te...
Šéfovia podporujú kanibalizmus: Uprednostňujú podria-
dených, ktorí ich žerú.
Najživšie bývajú politické mŕtvoly.
Kedysi čakali dievčatá princa na bielom koni, dnes čakajú 
tunelára na mercedese.
Kedysi bolo všetko pekné, ale drahé, dnes je to také drahé, 
že to až nie je pekné.
Kedysi sa táralo dve na tri, dnes sa tára ostošesť.
Lož je najčastejším prostriedkom dorozumenia sa človeka 
s človekom.
Povzdych: Ej, mať tak taký život, ako životopis!
Najlepšími taxikármi sú bývalí príslušníci ŠtB. Zákazník 
povie len meno a adresu už vedia sami.
Slobodný dôchodca si v konzumnej demokracii myslí čo 
chce a konzumuje na čo má.
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Citius, altius, fortius
Skutočne bojovať začíname vtedy,
keď sme presvedčení,
že už ďalej nevládzeme.
Prístup k informáciám
A čo ak jedna myšlienka
preváži megabajty hlúpostí ?!
Reforma
(podľa Murphyho)
Aj úspora administratívy

sa rieši byrokratickými metódami.
Byť, či nebyť (� lozofom)
Mnohí by radi boli Sokratom,
žiť so Xantipou však odmietajú.
Zrnká
Zbierajme zrnká múdrosti,
lebo bez nich sa nedá rozsievať.
Genetický kód?
Demokracia je u nás poznačená
tými nedostatkami, 

Pra-mienky ktorými sa vyznačoval aj socializ-
mus.
Pohrobkovia
Ešte nie všetci,
ktorí mali niekoho za sebou,
to už majú za sebou. 
Deľba práce
Jedni robia čo môžu,
iní môžu to, čo robia.
Zlyhanie
Úlohu hrdinu nezvládol.

Spadol z podstavca.
Svetlo
Nestačí byť svetlom,
treba byť jeho zdrojom. 
Nevyhnutnosť
Hlavným predpokladom nesmrteľ-
nosti
je smrť.
Macocha múdrosti
Opakovanie v neskorších rokoch
už býva spravidla matkou sklerózy.
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Garfield 35 éves
A Gar� eld pár képből álló amerikai képregény, 
mely 1978. június 19-én látta meg a napvilágot Jim 
Davis tollából. A történetek címszereplője Gar� eld 
(akit Davis a saját nagyapjáról mintázott), egy lusta, 
kövér macska és gazdája, Jon Arbuckle. Később Jon 
megkapja Ubult (angolul Odie), egy buta és nyála-
dzó kutyát. A Gar� eld ma is a világ egyik legnép-
szerűbb képregénye. 2007-től már legalább 2580 
újságban szerepel, ezzel bekerült a Guinness Re-
kordok Könyvébe, mint a legtöbb újságban szereplő 
képregény.
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A nap mondása
„Szidják az életet, de én mióta élem, úgy találom, csupa áldás és öröm, s 
míg egy szebb, boldogabb bolygót mutatni nékem nem tudnak, énnekem 
csak ehhez van közöm.”
Flaubert
„Semmi sem oly megalázó, mint amikor azt kell látnunk, hogy a buták-
nak sikerül, amiben mi kudarcot vallunk.”
Arisztotelész
„A műveltség megszerzéséhez három dologra van szükség: természeti 
adottságra, tanulásra és gyakorlásra.”
Pilinszky János
„Az igazi szeretet próbája egyedül az, hogy nem fél a másik ember sze-
retetétől, hogy elegendő benne a szelídség, a türelem és az alázat ahhoz, 
hogy elfogadja azt.”
Ch. Dupoint

7

A fájó igazság, avagy honnan tudod, hogy felnőttél? 

Miért jó, ha megöregszel? 

• A nyári vakáció három hónapról három hétre zsugorodik. 
• Idősebb rokonaid a füled hallatára disznó vicceket mondanak. 
• Több kaja van a hűtőben, mint sör. 
• Reggel nem lefekszel, hanem felkelsz. 
• A reggelit reggel eszed. 
• Nem tudod, mikor zár a McDonald’s. 
• A vacsora és a mozi maga a randi, nem pedig a bevezetése. 
• A kanapén alvástól megfájdul a hátad. 
• A gyógyszertárba hashajtóért jársz, nem pedig óvszerért és terhes-

ségi tesztekért.
• Továbbra is a számítógép előtt ülsz egész nap, de nem játszol. 
• Meghallod a kedvenc zenédet a Sláger Rádióban. 
• Te dörömbölsz a falon, mert a szomszédban bömböltetik a gye-

rekek a zenét. 
• A farmer és póló helyett öltönyben jársz. 
• A kocsid biztosítása csökken, de a havi részletek nőnek. 
• A barátaid megházasodnak és elválnak, nem pedig összeállnak és 

szakítanak. 
• Ha egy ismerősödnek gyereke lesz, nem szörnyülködsz, hanem 

gratulálsz. 
• Kétségbeesve keresel ezen a listán legalább egy mondatot, ami 

nem igaz rád. 
• …és amikor nem találsz, vigyorogva elküldöd a haveroknak, mert 

tudod, hogy ők se találnak.

• Senki sem várja el tőled, hogy bárhová is szaladj. 
• Már nem kihívásként gondolsz a sebességkorlátozásra. 
• Már nincs semmi, amit meg kellene megtanulnod. 
• A most vásárolt dolgaid már nem használódnak el. 
• Már nem próbálod meg behúzni a hasad, bárki is jön be a szobába. 
• A szemed már nem lesz sokkal rosszabb. 
• Szex nélkül élhetsz, de a szemüveged nélkül nem. 
• Ízületeid pontosabb meteorológusok, mint a nemzeti időjárási szol-

gálat. 
• Titkaid biztonságban vannak a barátaidnál, mert ők sem emlékez-

nek rájuk. 
• Az egészségbiztosítónak be� zetett összeg végre kezd ki� zetődni.

A tengerparton sétál egy férfi . A hullámok egy palackot 
sodornak elé. Kihúzza a dugót, előbújik a palack szelle-
me. Nagyon hálás, hogy kiszabadította több évezredes 
fogságából, és hálából felajánlja, hogy teljesíti egy kí-
vánságát. A férfi  töri a fejét, hogy mit kérjen, végül azt 
mondja:
− Én rettenetesen félek a repüléstől, a hajón pedig 
tengeribeteg leszek. Ezért nem tudok elutazni Hawaiira, 
pedig nagyon vágyom oda. Tudnál nekem egy autópályát 
építeni az óceán felett?
− Ez túlzó, irreálisan nagy kívánság – rázza a fejét a 
palack szelleme. Milliárdokat emésztene fel, és nagyon 
sokára lenne csak kész. Kívánj valami teljesíthetőbbet!
− Hát jó – mondja a férfi . – Világéletemben vágytam arra 
is, hogy megértsem a női lélek rejtelmeit. Azt szeretném 
tudni, hogy tulajdonképpen mit is akarnak a nők.
A szellem elgondolkodik, majd azt mondja:
− Kétsávos vagy négysávos legyen az a pálya?

*  *  *
A dolgozók � zetésemelést akarnak, erre így válaszol a 
munkaadó:
− Nem szégyellik magukat? Tudják önök tulajdonképpen, 
hogy hány napot dolgoznak egy évben? Nem? Akkor � gyel-
jenek ide:
Az év 365 napból áll. Naponta 8 órát alszanak, ez 122 
napot tesz ki. Marad 243 nap. Naponta 7 órát szabadok, ez 
106 napot tesz ki. Marad 137 nap. Egy évben 52 vasárnap 
van, amikor munkaszünet van. Marad 85 nap. Szombaton 
is szabadok, ez – 52  nap. Ezen kívül van 3 hét szabadság. 
Marad 12 nap. Egy évben van még 11 egyházi és állami 
ünnepnap. Akkor mi marad? 1 nap! Igen, és az május 1-je. 
És maguk akkor is szabadnaposak!

*  *  *
− Jó napot, uram! – lép be magabiztos mosollyal egy 
fi atalember a bank elnökéhez. – Nincs szükségük egy 
intelligens, képzett munkatársra?
− Milyen állására gondol? – kérdezi a bankár.
− Szívesen lennék elnökhelyettes az igazgatótanácsban.
− Sajnálom, de már tizenkét helyettesem van.
− Sebaj, nem vagyok babonás.
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Fő az egészség!
Házi C-vitamin készítés

Felidegesít a netes fórumozás

A gyógynövényboltok és gyógy-
szertárak tele vannak különféle 
C-vitamin porokkal, tablettákkal és 
pezsgőtablettákkal. Amikor valaki 
ezeket a termékeket vásárolja meg, 
gyakran “halott”, aktív enzimeket 
már egyáltalán nem tartalmazó 
szintetikus terméket visz haza.
Egy kis pénzt spórolva, saját, élő 
enzimeket is tartalmazó C- vitamin 
port is elő tudunk állítani az alábbi 
egyszerű lépéseket követve …
A C-vitamin készítés menete

Termesszünk magunknak vagy sze-
rezzünk be a termelői piacról ka-
liforniai paprikát. A sárga paprika 
C vitamintartalma a legmagasabb. 
Fontos, hogy ne tartalmazzon vegy-
szereket, ezért próbáljunk meg bio 

paprikát beszerezni erre a célra.
Mossuk meg és karikázzuk fel őket.
Tegyük a karikákat egy ruhaanyagra 
és tegyük ki az ablakba a napsütésre, 
vagy egy ételszárító tálcáin szárítsuk 
meg őket.
Amennyiben napon szárítunk, 
hagyjuk, hogy a héj és a hús telje-
sen megszáradjanak és zsugorodni 
kezdjenek. Ez néhány nap alatt be-
következik.
Ha megszáradtak a karikák, egy 
kávédarálón  le lehet őket darálni 
(botmixerrel is lehetséges port ké-
szíteni) és íme kész a házi C vitamin 
por. Légmentesen záró tartályban 
tároljuk.
100 gramm friss paprika C-vitamin 
tartalma: 184 mg. A por vitamintar-
talma ettől sokkal magasabb lesz.
Jó adaléka lehet gyümölcsturmi-
xunknak, teába téve is kiváló és 
máris fedeztük napi C-vitamin 
szükségletünket.     naturahirek.hu

A honlapokon és különféle inter-
netes fórumokon gyakran bukkan-
hatunk olyan témára, amelyhez úgy 
érezzük, hogy muszáj hozzászól-
nunk. És mielőtt észrevennénk, már 
bele is keveredtünk egy vadidegennel 
folytatott heves vitába.

A témában végzett legfrissebb 
vizsgálatok azonban arra fi gyel-
meztetnek, hogy érdemes kétszer is 
meggondolnunk, hogy belevetjük-e 
magunkat egy akár verbális erőszak-
ba torkolló internetes vitába, mivel 
az eredmények szerint az agresszió 
ilyen jellegű levezetése csak rövidtá-
von esik jól, hosszú távon azonban 
frusztrációt okozhat.

Az egyik felmérés arra az ered-
ményre jutott, hogy az internetes 
vitafórumokon való aktív részvétel 
csak egy rövid ideig ad enyhülést a 
felgyülemlett feszültség levezetésre, 
azonban az ideges, vagy felháboro-
dott hangvételű kommentelés hosz-
szú távon csak még több haragot és 
frusztrációt eredményez. A második 
tanulmány szerint pedig nemcsak az 
aktív hozzászólás, hanem már a pasz-
szív kommentolvasás is negatív érzel-
meket kelt az emberekben. 

Ryan Martin, a Wisconsin Egye-
tem (Green Bay) humánfejlődési és 

pszichológia docense, a tanulmány 
szerzője szerint az internet jobban 
kihozza az emberekből az impulzivi-
tási problémákat, mint bármi más a 
világon. Számos honlap eleve azzal a 
céllal jön létre, hogy egyfajta virtuális 
bokszzsákként funkcionáljon, ahol 
az emberek kiengedhetik a gőzt, je-
gyezte meg Martin.

A kísérletekben résztvevő 14 és 
54 év közötti önkéntesek többsége, 
körülbelül 78 százalék úgy nyilatko-
zott, hogy elsősorban a kíváncsiság 
miatt látogatják az internetes vitafó-
rumokat, és az aktív hozzászólók 75 
százaléka állította, hogy közvetlenül 
azután, hogy leírta álláspontját, nyu-
galmat és elégedettséget érzett. 

Andrea Weckerle, a CiviliNation 
nonprofi t szervezet elnöke szerint 
az online ellenségeskedés egy valós 
közegészségügyi fenyegetettség, mely 
során akár emberi életek mehetnek 
tönkre. Weckerle meglátása szerint 
sokan úgy tekintenek az internetre, 
mint egy külön világra, ahol nincse-
nek következményei az elmondot-
taknak, pedig az internet valójában 
nem egy elszeparált környezet, ha-
nem a világunk, az életünk része.

hazipatika.com
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Süssünk-főzzünk! 
red Apple Martini
Hozzávalók:
3 cl Bacardi Apple
2 cl szűrt almalé
2 cl grenadine
jégkocka
Elkészítés

Az összetevőket öntsd egy 
shakerbe sok jéggel. Rázd össze ala-
posan, majd szűrd martinis pohárba.

hideg meggyleves
Hozzávalók 3 személyre:
65 dkg meggy
15 dkg cukor
6 szegfűszeg
1 citrom
1,5 dl tej
5 dkg liszt
1 gramm fahéj
Elkészítés

Egy alkalmas lábasban tegyél fel 
annyi vizet főni, ami majd ellepi a 
meggyet. Add a vízhez a fahéjat és 
a szegfűszeget - ha van teaszűrőd, 
érdemes azzal, mert úgy a végén ki-
veheted őket -, majd pár perc múlva 
a meggyet is. Ha már elég meleg, add 
hozzá a cukrot és a citrom levét, ke-
verd el benne, és hagyd tovább főni. 
Közben elkészítheted a habarást is, 
a tejet és a lisztet dolgozd össze, adj 
hozzá a meleg levesből néhány evő-
kanálnyit, keverd el benne, majd az 
egészet öntsd vissza, így sűrítve a 
levest. A végén adj hozzá egy csipet 
sót, majd vedd le a tűzről, hűtsd le 
jó alaposan, hogy igazán jólessen a 
nagy melegben.

nutella házilag
Hozzávalók 4 személyre:
10 dkg egész mogyoró
10 dkg porcukor 
10 dkg vaj
6 dkg étcsoki 
4 dkg tejcsoki 
1 dl kondenzált tej (cukor nélküli) 
1 csapott evőkanál virágméz
Elkészítés

A mogyorót tefl onban lepirítom. 
(Ezt azért kell, mert ekkor jön ki iga-

zán az íze, és a héját is könnyebb eltá-
volítani.) Mikor kihűlt, két tenyerem 
között átdörzsölöm, hogy lejöjjön a 
héja. Kávédarálóba teszem, fi nomra 
őrlöm. A konditejet a porcukorral, 
a csokikkal és a mézzel felmelegí-
tem, amíg el nem olvadnak, de nem 
főzöm. Ha kissé kihűlt, összedolgo-
zom a mogyorót, a tejjel, és fi nomabb 
szűrőn átszűröm, hogy ne kerülhes-
senek bele nagyobb darabok. Végül 
krémesre keverem a vajjal. Üvegbe 
töltöm, és hűtőbe rakom.  A méz 
lágyítja, ezért ha valaki azt az igazi 
szájpadlásra tapadó krémet szeretné, 
nos az nem ez. Viszont ha a mézet 
cukorral váltjuk ki, keményebbé vá-
lik. Lehet eleve darált mogyorót is 
használni, ám sokkal darabosabb lesz 
a végeredmény.

Lasagne
Hozzávalók 4 személyre:
50 dkg darált hús
50 dkg lasagne tészta
20 dkg sajt
10 dkg vaj
9 dl paradicsomszósz
5 dl tej
4 evőkanál liszt
4 gerezd fokhagyma
1 fej vöröshagyma
bazsalikom
só, olaj
Elkészítés

Az apróra vágott vöröshagymát 
és fokhagymát olajon pirítsd meg. 
Tedd rá a húst, sózd, borsozd, és 
kifehéredésig pirítsd. Tegyél rá egy 
kis pohár vizet, és párold majdnem 
puhára. Ekkor add hozzá a paradi-
csomszószt és a bazsalikomot, majd 
alaposan főzd össze. A felmelegített 
vajhoz tedd hozzá a lisztet, a tejet, és 
főzd fel. Amikor már ez is megvan, 
öntsd rá a húsra, és keverd össze. Egy 
jénai tálat vajazz ki, és tegyél az aljába 
a paradicsomos masszából. Jöhet rá 
a tészta, és folytasd a rétegezést, míg 
el nem fogynak a hozzávalók. Felülre 
szósz kerüljön. Reszeld rá a sajtot, és 
előmelegített sütőben süsd meg.
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Valamivel több, mint egy év 
múlva búcsút inthetünk az ok-
mánybélyegeknek, ezután kész-
pénzben vagy elektronikus úton 
fizethetjük majd ki a szükséges 
illetékeket. 

A pénzügyminisztérium 2014. 
július 1-jével tervezi az okmány-
bélyegek megszüntetését, amit 
azok hamisításával és az elárusí-
tóhelyek számának csökkenésé-
vel indokol. A szaktárca szerint a 

hamisítás viszonylag nagy mére-
teket öltött, ezért az új biztonsági 
elemek alkalmazása miatt egyre 
növekednek az előállítási költ-
ségek. A tervek szerint már idén 
januárban búcsút kellett volna 
intenünk az okmánybélyegeknek, 
de erre nem került sor.

Jövő év júliusától készpénz-
ben, bankkártyával, illetve az 
arra kijelölt helyeken, például 
bankokban is kifizethetjük majd 
a szükséges illetékeket. Az álla-
mi szervek 300 euróig lesznek 
kötelesek készpénzt elfogadni. A 
korábban megvásárolt okmány-
bélyegeket sem kell eldobni 2014 
júliusa után, hisz azokat decem-
berig fel lehet majd használni.

Többet dolgozunk az államra

Szlovákiában a tavalyinál két 
nappal későbbre, június 3-ra esett 
az idén az „adószabadság napja” 
vagyis az az időpont, ameddig az 
állampolgárok bevételeit teljes mér-
tékben a közteherviselés emészti 
fel - derült ki a szlovák adófi zetők 
egyesülete és a Hayek alapítvány 
által készített elemzésből, amelynek 
eredményeit hétfőn hozták nyilvá-
nosságra Pozsonyban. 

Szlovákiában az „adószabadság 
napja” azt mutatja, hogy egy átlag-
bért kereső állampolgár az adott év 
hányadik napjáig dolgozik azért, 
hogy az adóját megfi zesse.

 Az idei eredmény hátterében a 
Hayek alapítvány elemzői szerint 
részint az áll, hogy az utóbbi idő-
szakban lassult a szlovák gazdaság 
fejlődésének üteme, ám ebben köz-
rejátszottak a szlovák kormánynak 
a közkiadások konszolidációját cél-
zó intézkedései is.

Szlovákiában az alapítvány szá-
mításai szerint az idén a bruttó 
nemzeti termék 41,71 százaléka 
kerül újraelosztásra. Ez a gyakor-
latban annyit tesz, hogy mindegyik 
- az ország polgárai által megkere-
sett - euróból 42 centet oszt újra az 
állam.

Az alapítvány adatai szerint 

2013-ban az alkalmazottak adó- 
és járulékterhének mértéke enyhe 
csökkenést mutat a tavalyihoz ké-
pest: az előző évi 48,38 százalékról 
az idén 48,97 százalékra nő annak 
az összegnek az aránya, amelyet az 
alkalmazottak a szuperbruttó bér 
összegéből kézhez kapnak. Ez a vál-
tozás követi a tavalyi évben tapasz-
talt trendet, és az alapítvány szerint 
annak tudható be, hogy a lakosság 
továbbra is kevesebbet költ és így 
kevesebbet fi zet be közvetett adók 
formájában.

Az alapítvány kimutatása szerint 
a Szlovákiában működő vállalatok 
által egy alkalmazottra kifi zetett 
bérköltség közel 49 százaléka az al-
kalmazott által kézhez kapott nettó 
bér, az egész összeg 36 százaléka a 
járulékköltség, 7 százalékát a jöve-
delemadó teszi ki, 8 százalékot pe-
dig a közvetett adók emésztenek fel.

 A Hayek alapítvány 1999 óta 
Szlovákiában is minden évben 
közzé teszi az adószabadság napját. 
Ez a nap az azóta eltelt időszakban 
2008-ban esett a legkorábbi idő-
pontra, május 22-re, a legkésőbbre 
pedig a 2000-es évben, amikor is 
június 9-e volt az adószabadság 
napja Szlovákiában.

hirek.sk

Hatvan érmet nyertek a szlovákiai 
borászok

Könnyű boraival váratlan sikert 
ért el Szlovákia az exkluzív borá-
szati világban: a nagy bortermelő 
országok nyomába ért a brüsszeli 
székhelyű Concours mondial nem-

zetközi borversenyen, amelyet első 
alkalommal tartottak Kelet-Euró-
pában, a szlovák fővárosban. 

Franciaország megőrizte veze-
tő helyén a 20. CMB-n, amelyen 
mintegy negyven ország 305 hiva-
tásos borkóstolója vett rész. Szlo-
vákia meglepetésre a hatodik lett, 
a 214 bemutatott szlovák bormin-
ta 60 érmet nyert. Az éremlistán 
előtte álló Franciaország 709 érmet 
nyert 2489 mintával, Spanyolország 
524, Portugália 288, Olaszország 
276, Chile pedig 109 érmet vihe-
tett haza. Az ötven országból érke-
zett 8168 bor alig 1 százaléka nyert 
nagy aranyérmet, ebből hárommal 
szlovák borokat díjaztak. Szlovákia 
emellett 19 arany és 38 ezüstérmet 
nyert. 

Annak ellenére, hogy a szlo-
vák borok Nyugat-Európában 
kevéssé ismertek, szlovák borá-
szok a legutóbbi párizsi Vitalies 
internationales borversenyen má-
jus elején 9 arany és 38 ezüstérmet 
nyertek. Szlovákia hagyományos 
bortermelő ország, bár az észa-
kabbra fekvő országok közé tar-
tozik, a gazdaságosan művelhető 

borászat határán mondta Edita 
Ďurčová szlovák borász, a zsűri 
tagja. A borászat hagyománya igen 
régi az országban, de a kommuniz-
mus ötven éve alatt a szőlőket álla-
mosították, és a hangsúly a tömeg-
termelésen volt, a minőség kárára. 

 „Amikor valaki Szlovákiára gon-
dol, nem jut eszébe a bor” mondta 
a brazil Luíz Alberto, a zsűri tagja, 
aki a szomszédos Csehország mor-
vaországi borainak ismertségét 
emlegeti. Ma már a szlovák borá-
szok is hallatni kívánják a hangju-
kat, hangsúlyozva, hogy az ország 
egyedülálló bortermelő vidékkel 
rendelkezik a magyarországi Tokaj 
közelében.

„Szlovákiában talán nincs ele-
gendő nap a fekete szőlő beéré-
séhez, de az éghajlata tökéletes a 
kellemes aromájú, gyümölcsös fe-
hérborhoz mondta Roman Milata, 
a Pozsonytól 30 kilométerre észak-
ra fekvő Modorban (Modra) műkö-
dő Éleskő borgazdaságnak, a CMB 
egyik díjazottjának az ügyvezetője. 
Modor a legnagyobb európai Andy 
Warhol-gyűjteményéről is ismert. 

„Ha a szlovák bor nő lenne, 
Cameron Diazra hasonlítana na-
gyon könnyű, élénk és sokat képes 
adni” - mondta az AFP francia 
hírügynökségnek Daniel Berger 
francia borkedvelő blogger. „Érett-
ségükkel és kortalanságukkal a 
francia borok inkább a Mona Lisá-
ra emlékeztetnek, de még a legkon-
zervatívabb francia borbarátok is 
lassan nyitottabbá válnak a külföldi 
ízek előtt” tette hozzá. 

Szlovákiában évente mintegy 
340 ezer hektoliter bort állítanak 
elő, elsősorban a belföldi piac szá-
mára, a Szlovák Borászok és Szőlé-
szek Szövetsége szerint a szlovákok 
évente átlagosan 15 liter bort fo-
gyasztanak.

hirek.sk
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Jövőre búcsút inthetünk az 
okmánybélyegeknek
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sértek ezen az úton. Rembrandt-
nak a fények játéka és Vincent van 
Gogh a könnyed impresszioniz-
musa, vonalvezetése. A mai napig 
szeretem őket.
A képei szinte sugároznak. na-
gyon jól megragadja a témát és a 
színekkel hat a nézőre.

Szeretettel festek. A képeknek a 
hangulattal sokat ki kell fejezniük. 
Úgy gondolom, hogy a képeimben 
mindig ott van egy kicsit a lelkem-
ből is. Ez áthatja az ember és meg-
jelenik a vásznon. A technikát meg 
lehet tanulni, de a festészet más vi-
lág, ott az érzelmeknek tisztáknak 
kell maradniuk. Nagy alázattal 
kell hozzá viszonyulni, nem lehet 
szélhámoskodni. Ha hazugságot 
festünk, az előbb-utóbb a kép visz-
szatükrözi és a néző erre rájön.
A tárlaton körültekintve azonnal 
érezni, hogy Ön szereti a városát, 
Érsekújvárt.

Itt születtem, itt élek, itt tör-
téntek meg velem azok a dolgok, 
amik meghatározóak az életben. 
Itt él a családom, a barátaim, így 
természetesnek kell lennie. Az em-
ber, ha jól érzi magát a városában, 
akkor mindez természetes érzés. 
Másrészt voltak olyan barátaim, 
akik ezt erősítették bennem, úgy 
mint Szabó Laci bácsi, aki már el-
távozott az élők sorából. Laci bácsi 
hatalmas albumokba gyűjtötte a 
városról készült képeket, képes-
lapokat, fontos cikkeket. Jártam 
hozzá, sokat mesélt a városról. 
Strba Sándor helytörténésszel is jó 
barátok vagyunk.
A várost ábrázoló képek mellett 

láthatunk tájképek is…
Ifj úságom óta a Berek mellett 

éltem. Kijártunk a természetbe 
és magamba szívtam a természet 
szépségét. A mai napig, ha tájképet 
festek mindig a természet iránti 
alázattal teszem ezt, hiszen a kör-
nyezet mindig változik, más színt 
mutat és az időjárás is meghatá-
rozza. Ezenkívül van pár fi guratív 
és vallási témájú képem is.
Mennyi idő alatt készül el egy-
egy alkotás?

Ez különböző. Van, amelyik egy 
hónapig, vagy 1-2 hét, de akár pár 

nap alatt is elkészülhet. Mindez 
nagyságtól és témától függ.
képei között a legtöbb színes, 
vidám festmény, de akadnak 
szürkés, borongós festmények is. 
Mindez mitől függ – a hangulat-
tól, a hozzáállástól?

Ha borongós az idő, akkor na-
gyon szép napos képeket tudok 
festeni, mert akkor arra vágyom. 
De inkább azt hallom vissza, 
hogy a képeim nagyon színesek, 
úgymond „vidámszínűek” és na-
gyon kevés hideg szín használok. 
Gondolom azért, mert lélekből 
jön, belül így érzem magam. Sze-
rencsés embernek tartom magam, 
a családom mindig mellett állt, 
megtaláltam az egyensúlyomat és 
nem estem bele a mai civilizációs 
csapdákba.
Milyen céljai vannak?

Ha látok valamit, vagy történik 
velem valami, akkor azokat a be-
nyomásokat próbálom továbbra is 
lefesteni.

Ando Krisztina

Akinek festményei visszatükrözik a lelkét
Beszélgetés Bresťák Sándor festőmű-
vésszel

Mióta foglalkozik festészettel?
Az első olajkészletet 15 éves 

koromban vettem. Előtte termé-
szetesen rajzolgattam és a tanárok 
is biztattak. Azóta sem hagytam 
abba a festést és képeztem magam. 
Úgy gondolom megérte a kitartást. 

Közben az életemben e téren több 
állomás is volt: 1978-tól úgy tíz 
évig az érsekújvári Csemadokban 
lévő képzőművészetet kedvelők 
klubjával dolgoztam együtt. Köz-
ben Zebegényben a Szőnyi István 
Képzőművészeti Szabadiskolának 
nyári képzésére jártam 1983-tól 
86-ig. Tanultunk sokszorosító gra-

fi kát, rézkarcokat, metszeteket, il-
letve mély és magasnyomással ké-
szülő grafi kákat. Az olajfestészeten 
belül a szabadiskolában a plain-air 
festészeti technikát sajátítottam el. 
Az évek során átálltam az olajfes-
tésre. Témaként a városom jobbá-

ra megmaradt, de mellette a falusi 
témákat is kedvelem. Az egysze-
rűség úgymond a paraszti ember 
becsületessége, természetessége 
– mindezt jól meg lehetett fogni a 
festményeken.
Van példaképe, aki inspirálja 
Önt?

Két példaképem van, akik elkí-
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Bresťák Sándor

Fő tér I.

Reggel a tóparton

Nagyfényben

Kedvenc színe a sárga – ezt kedves felesége árulta el nekem. A 
legtöbb festményébe igyekszik belecsempészni. Ez a szín az öröm, 
a boldogság és az energia színe. Ez tükröződik vissza a képeiről is, 
amelyek megnyugtatóan hatnak a szemre, lélekre egyaránt. Emel-
lett egyértelműen lokálpatrióta, hiszen szülővárosa, Érsekújvár 
központi témaként szerepel munkásságában. Színek és évek című 
jubileumi kiállításának megnyitóján beszélgettem Bresťák Sándor 
érsekújvári festőművésszel.
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A héten több egymástól eltérő 
információ jelent meg az érsekúj-
vári katonasírok kapcsán. Csehor-
szág hivatalosan tiltakozott a beton 
emlékmű eltávolítása miatt, a bel-
ügyminisztérium pedig 16 596 eu-
róig terjedő pénzbírságot helyezett 
kilátásba.  

A belügyi tárca szerint az Ér-
sekújvári Városi Hivatal bírságban 
részesülhet, amiért eltávolíttatta a 
katonasírok mellett felállított em-
lékművet, mert ezzel megsértette a 
katonasírokról szóló törvényt.  Ágh 
Péter, az Érsekújvári (Nové Zámky) 
Városi Hivatal elöljárója bízik ab-
ban, hogy büntetésre nem kerül 
sor. Portálunknak hangsúlyozta, 
több félreértésre került sor az em-
lékmű miatt, ezeket az illetékesek-
kel tisztázni kell.  

„Téves az az információ, hogy 
cseh legionáriusok sírhelyeiről van 
szó. Az ügyben érintett négy tö-
megsírban ugyanis 1914 és 1921 
között (az I. világháború alatt és 
után) elhunyt, hozzávetőleg 12 or-
szágból származó, kétszáz katona 
alussza örök álmát. Ők Érsekúj-
várban és a környező települése-
ken hunytak el, majd e központi 
sírhelyre temették át őket“ - ma-
gyarázta Ágh Péter hozzáfűzve: a 
tömegsírok felújítása zajlik éppen, 
ez adhatott okot a félreértésekre.

„Négy tömegsír felújítását, új-
rabetonozását végezzük a városi 
temetőben. Február 27-én kaptunk 
egy levelet a szlovák belügyminisz-
tériumtól, amely illetékesei tudat-
ták velünk, hogy archívumban nyil-
vántartott katonai sírhelyekről van 
szó, amelyeket 1933-ban létesítet-
tek. Mivel azok időközben nagyon 
tönkrementek, e levél nyomán úgy 
döntöttünk, azokat visszaállítjuk az 
eredeti állapotukba. Ám a 80 éves 
betont alaposan megrongálta az idő 
vasfoga, benőtték a gyomnövények 
és a fagyökerek is kárt okoztak ben-
ne, ezért ki kellett vágni a környező 
fákat és újrabetonozni a sírhelyeket. 
Sajnos, a régi beton eltávolítása és 
az újrabetonozás közti időszakban, 

múlt héten valaki fotókat készített 
az állítólagos „sírrombolásunkról“, 
majd azokat szétküldte a cseh és 
szlovák sajtónak, s ezzel félreérté-
seket váltott ki“ – fejtette ki a hiva-
talvezető. 

Az elöljáró hangsúlyozta: azon 
túl, hogy visszaállítják a sírokat ere-
deti állapotukba, feltüntetik rajtuk 
a tömegsírokban nyugvó katonák 
nevét is, ami újdonság a korábbi 
állapothoz képest. A tervek szerint 
jövő keddig végeznek a munkála-
tokkal. 

„Időközben kaptunk egy leve-
let a Nyitrai Körzeti Hivataltól, 
amelyben közlik velünk, hogy a 
hivatal vezetője a szlovák belügy-
minisztérium illetékeseivel egy kö-
zös találkozón szeretné tisztázni a 
kialakult helyzetet. A levélben arra 
is fi gyelmeztettek, hogy ha eset-
leg megszegtük a katonasírokról 
szóló törvényt, akár 16 596 euróig 
terjedő pénzbírsággal büntethet-
nek bennünket. Reméljük, hogy a 
június 6-án Érsekújvárban lezajló 
találkozón sikerül tisztázni a fél-
reértéseket és semmiféle bírsággal 
nem sújtják a várost. Bízom ben-
ne, hogy egyetlen hazai miniszté-
rium sem bünteti meg valamelyik 
szlovákiai önkormányzatot azért, 
mert a tönkrement katonasírokat 
az eredeti állapotukba, méretüknek 
megfelelően, változtatások nélkül 
visszaállítja!“. 

A városi hivatal elhatározta, 
hogy a közeljövőben meghívják Ér-
sekújvárra azoknak az országoknak 
a diplomatáit, amelyek hadseregei-
nek katonái az érsekújvári sírokban 
nyugszanak. Megmutatják nekik, 
hogy Érsekújvárban nem rombol-
ják le a nyilvántartott katonasíro-
kat, éppen ellenkezőleg: felújítják 
és gondozzák azokat. Ezt teszik a 
félreértéseket kiváltó négy tömeg-
sírral is röviddel azután, hogy a 
város tudomására jutott: regisztrált 
katonasírokról van szó. A felújítási 
munkálatokat a „városkasszából“ 
fi nanszírozzák!

-miskó-

3

Strba Sándor Pátria-díjas helytörténész lett
Udvard idén 17. alkalommal 

adott otthont a szlovákiai magyar 
helytörténészek találkozójának. A 
rendezvényt a helyi önkormányzat, 
a Pro Patria Honismereti Szövetség, 
a somorjai Bibliotheca Hungarica és 
a Csemadok április végén közösen 
szervezte meg.

A rendezvény keretén belül adták 
át a Pátria-díjat, amit idén Strba 
Sándor érsekújvári helytörténész 
kapott. Érsekújvár krónikása 25 éve 
aktívan foglalkozik a helyi történe-
lemmel és számos könyve megjelent 
ebben a témában. A nyugalmazott 
pedagógus feleségével együtt ma-
gánykönyvtárat is vezet Bibliotheca 
Kaláka néven. A díjazottat kérdeztük 
munkájáról és a kitüntetéséről.

Mit jelent önnek az elismerés?
Annak ellenére, hogy városom-

ban már megkaptam a Polgármes-
teri díjat és a Pro Urbe díjat is, nagy 
örömmel fogadtam a Pátria-díjat. Ez 
a díj a helytörténészi tevékenysége-
met fémjelzi és értékeli. Azzal, hogy 
az ide díjat én kaptam, gondolom, 
akik erre felterjesztettek és akik ezt 
jóváhagyták, azok fi gyelembe vették 
25 éves helytörténészi munkámat.
Miként látja a szövetség munkáját. 
helytörténészek, akik különböző 
témákat kutatnak, mégis mi az, 
ami összefogja őket?

Elsősorban, minden évben va-
lamihez kötődő, nagyon érdekes 
előadás-sorozatot rendeznek. Az 
idei téma a doni harcok és vissza-
emlékezések a háború és a fogság 
éveire volt. Helyi és külföldi előadó-
kat is meghívtak. Ez nagyon színes 
része az összejövetelnek. Ami pár 

évvel ezelőtt nagyon vonzotta és 
érdekelte az egybegyűlteket, hogy 
helytörténészet megjelent munkáit 
bemutatták és kiállították. Ezt idén 
hiányoltam. Én vittem pár könyvet 
bemutatni, ami érdeklődésre talált. 
Öröm a többiekkel találkozni és 
lelkesek, hiszen nem kényszerből 
kutatnak. Szívesen csinálják ezt a 
fajta tevékenységet, és ha ők nem 
lennének, akkor számos település 
története nagyon hiányos lenne.
idén elkészül az Érsekújvárról szó-
ló háromrészes történelmi könyv-
sorozat első része. hol tart most a 
munkálatokban?

Megfogadtam, hogy kilenc év 
alatt szeretném megírni mindhárom 
könyvet, kötetként három évet szá-

nok rájuk. Az első résznél három és 
fél év telt el, a könyvet már majdnem 
befejeztem. Már csak az utolsó simí-
tások és a lektori munka van hátra. 
Júniusra nyomdakész állapotban 
lesz. A kiadásnak az anyagi része 
az, ami problémát okoz. Egyenlőre 
a megjelentetéshez könyvkiadót is 
keresek. 

Teljesítettem azt, amit megígér-
tem magamnak. Számos dolgot 
helyretettem és kijavítottam, ami Ér-
sekújvár történelmével kapcsolatos. 
Sok-sok érdekes történettel, legen-
dával színesítettem a könyvet. Így a 
város első ötszáz éve ilyen formában 
még nem volt feldolgozva egy nyel-
ven sem.
A helytörténészek társasága a 
könyvkiadásban nem tudna segí-
teni?

A társaság nagyon szerény kere-
tek között mozog. Az udvardi talál-

Mi az igazság az érsekújvári „sírrombo-
lás“ ügyében?

kozót már 17 éve szervezik meg, és 
úgy hiszem, örülnek, hogy egyálta-
lán meg tudják rendezni és a díjat 

ki tudják osztani. Más támogatást 
viszont nem tudnak biztosítani.

Ando Krisztina



hÍrnÖk

„Szívünk magyar értékei” cím-
mel nagy sikerű hungarikum- és 
magyarság estet tartott Komárom-
ban a Panoráma Világklub Felvidé-
ki Tagozata a Jókai Közművelődési 
és Múzeum Egyesület és a Széche-
nyi István Polgári Társulás társszer-
vezésében.

A komáromi Kultúrpalota zsú-
folásig megtelt impozáns dísz-
termében Boráros Imre színmű-
vész, Petrécs Anna színművész és 
Korpás Éva népdalénekes volt a 
meghívott vendég. Boráros Imre 
és Petrécs Anna mindenekelőtt a 

tengerentúli magyar diaszpórában 
élők helyteréről, kanadai, auszt-
ráliai és Egyesült Államok-beli 
vendégszereplésük élményeiről és 
értékeiről szóltak, válaszoltak az 
házigazdáinak kérdéseire. Mon-
danivalójukat Boráros Imre több 
verssel fűszerezte a közönség nagy 
örömére. Borárosék által – akik 
tíz alkalommal vendégszerepeltek 
a tengerentúlon – közelebb kerül-
hettünk az ott élő magyarok ha-
gyományőrzéséhez, szokásaihoz, 
megismerhettük életüket.

Korpás Éva – aki a közelmúltban 
kapott Harmónia Díjat – nagyon 
meggyőzően érvelt a magyar nép-

dal népszerűsítésének fontossága 
mellett. Tekintettel arra, hogy mű-
fajon belül rendkívül sokoldalú, 
sokarcú, szorgalmas és tehetséges 
művészről van szó, hitelesen mesélt 
a közönségnek arról, hogy eredmé-
nyes munkát csakis közösségben 
lehet végezni. Arra buzdította a 
jelenlévőket, hogy szeressék és sze-
rettessék meg gyermekeikkel a ma-
gyar népdalt, amely szintén fontos 
hungarikum.

Az estet Jónás Csaba Wass 
Albert-díjas előadóművész és 
Richter Hanna erdélyi versmondó 
szavalat tette gazdagabbá, akiktől 
József Attila, Reményik Sándor, 
Márai Sándor, Wass Albert verseit 
hallhattuk.

Dr. Keszegh Margitnak, a Jó-
kai Egyesület elnökének beve-
zetőjéből megtudhattuk, hogy 
Magyarországon már öt évvel 
ezelőtt elkezdődött az a létfontos-
ságú jogalkotási folyamat, amely 
a hungarikumokkal foglalkozik, 
s amely a tavalyi évben teljesedett 

ki, amikor a magyar Országgyűlés 
elfogadta a hungarikum-törvényt.

S hogy is az a hungarikum? Ezt 
a jelenlévők a következőképpen 
válaszolták meg: A hungarikum 

Z. Németh István: Zengőrét me-
séi című könyvéért idén Simkó-díj-
ban részesült. A kötetben felbuk-
kanó bohócok neveit a szerző egy 
korábbi színpadi művéből emelte át 
az új mesekönyvébe, s mint ahogy 
azt a díjazottat köszöntő Balázs F. 
Attilától megtudtuk, a kötetben 
szereplő két főhős, Emese és Noémi 
neve véletlenül (vagy nem), de azo-
nos a szerző gyermekeinek nevével.

Manóniában elszabadult a pokol, 
amióta az ország kettészakadt. A 
birodalom egyik felét egy boszor-
kány sanyargatja, a másik fél ország 
uralkodójának önzése pedig nem 
ismer határt: a manóknak minden 
percben csak rá kell fi gyelniük. 
Hócompóc bohócainak előadásait 
már senki sem látogatja. Zengőréti 
Talizmánt azzal a feladattal bízza 
meg ezért a Főbohóc, hogy vissza-
hódítsa a közönséget. Ehhez persze 
huncutsággal és bátorsággal felvér-
tezett segítőtársakra van szüksége 

a gyerekek köréből. Z. Németh 
István legújabb fordulatokban, ka-
landokban és humorban bővelkedő 
meseregényét minden korosztály-
nak jó szívvel ajánljuk.

A meséskönyv 2012-ben jelent 
meg a Lilium Aurum kiadónál Bá-
lint Mariann illusztrációival.

felvidek.ma
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Nagy sikerű hungarikum- és magyarság-
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s amely a tavalyi évben teljesedett 

Könyvajánló
Z. Németh István: Zengőrét meséi

A közönség egy része

Keszegh Margit

(folytatás az 1. oldalról)
nagy tál friss salátát, majd követke-
ző nap már ehetjük a nyár könnyű, 
kíméletesen hőkezelt ételeit. Jó, 
ha tisztában vagyunk vele, hogy a 
strandon nagy népszerűségnek ör-
vendő véres hurka és a sült kolbász 
nem tartozik ezek közé.

Mivel a hideg víz gyors párolgása 
hűtő hatású, napszúrás esetén aján-
lott a napi többszöri hideg vizes 
zuhanyozás. Ez alatt értsünk tény-
leg rövid, 10-15 másodperces zuha-
nyozást. Törülközés helyett hagy-

juk, hogy megszáradjunk! Ha ez a 
módszer nem nyeri el tetszésünket, 
válasszuk a hideg vizes borogatást.

Az ágynyugalom rendkívül sokat 
jelent a napszúrásos beteg számára. 
Sötétítsünk el, és szellőztessünk, 
csináljunk szolid kereszthuzatot. A 
csend is hasznos ilyenkor, tévézés, 
zenehallgatás helyett inkább olvas-
sunk valami könnyedebb szépiro-
dalmat. Az éjjeliszekrényre pedig 
legyen kikészítve a nagy kancsó 
citromos víz, melyből igyunk rend-
szeresen!                hazipatika.com

Mi a teendő napszúrás esetén? olyan nemzeti, sajátosan magyar 
értékmegőrző, időt álló, hagyo-
mányos vagy mai termék, szellemi 
alkotás, találmány, népművészet, 
előadóművészet, gasztronómia, 
földrajzi helyhez kötött természeti 
kincs, amely jellegét tekintve ma-

gyar, a Kárpát-medence területén 
készült, illetve található. Emellett 
az esten elhangzottak azok a sajá-
tosan magyar értékek, amelyeket a 
magyarság a világnak és önmagá-
nak adott.

Tarics Péter, Felvidék.ma

A dunai árvízről képekben
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már egyszer így alakult, érdemes 
kihasználni a lehetőséget, és végleg 
elhagyni egyik-másikat.

A napszúrás étvágytalansággal is 
jár, amitől nem kell megijedni: tel-
jesen természetes dolog, ha étvágy-
talanok vagyunk, mivel ilyenkor a 
feleslegesen további emésztőmun-
ka megterhelő. A fentiek ismere-

tében érthető, hogy miért tör ránk 
hányinger napszúráskor, ha viszont 
már jobban vagyunk, étvágyunk is 
visszatér. Ilyenkor mindenképpen 
vegyünk magunkhoz először friss, 
érett, nedvdús gyümölcsöt! Egy 
gyümölcsnap beiktatása kifejezet-
ten hasznos lehet. Estére fogyasz-
szunk (folytatás a 2. oldalon)

Mi a teendő napszúrás esetén?

A dunai árvízről képekben

Ha hirtelen, váratlanul megbor-
zongunk, szédülni kezdünk, és bár 
alig ettünk valamit, hányinger tör 
ránk, gyanakodjunk, hogy napszú-
rást kaptunk! 

Életünk során többször is előfor-
dulhat, hogy a tűző napnak kitéve 
napszúrást kapunk. Hogy teljes 
legyen a lista, a fenti tünetekhez 
még hozzáadhatjuk a szomjúságot, 
az étvágytalanságot, a tarkóme-
revséget, a fényérzékenységet és az 
ezekből fakadó általános gyengesé-
get. A napszúrás oka a tartós, tűző 

napon történő tartózkodás. A fej 
hőmérséklete meghaladja a testét, 
a fokozottan ingerelt agyhártya pe-
dig megduzzad, és nyomást gyako-
rol agyunk különböző területeire. 
Általában vízvesztés (dehidratáció) 
vagy ritkábban sóvesztés kíséri. 
Minél melegebb van, szervezetünk 
annál több vizet párologtat el, ha 
pedig túl sokat izzadunk, folya-
dékhiány alakulhat ki - hívja fel a 
fi gyelmet a hazipatika.com portál.

Szervezetünk alapesetben tudja, 
sejtjeinek mire van szüksége: ha 
vízre, szomjúságérzetet küld, amit 

néha fi gyelmen kívül hagyunk. Ép-
pen ezért legyünk tudatosak: a két 
liter víz legyen kéznél és fogyjon 
is el, mire a nap végére érünk. Ez a 
szabály akkor is érvényes, ha nem 
érezzük magunkat szomjasnak. Ha 
a vizet túl unalmasnak találjuk, íze-
sített palackos italok helyett inkább 
készítsünk saját védőitalt! A víz-
be facsarjunk egy citromot, hogy 
üdítőbb hatása legyen; a cukrot és 
egyéb édesítőszereket mellőzzük. 
Frissen préselt gyümölcslevet is hí-
gíthatunk tiszta vízzel, csak ilyen-

kor érdemes kellően hígra készíteni 
az italt - 1:9 arányban keverve va-
lódi gyümölcsös, és nem csak „ízű” 
frissítőt kapunk.

Hiába esne jól egy pohár hideg 
sör a strandon, vagy egy pohár kok-
tél este, ha napszúrást kaptunk, a 
következő egy-két napon álljunk el-
len a kísértésnek, és együnk inkább 
egy nagy gerezd görögdinnyét, 
illetve válasszunk alkoholmentes 
koktélt! Az alkohol gyorsítja a fo-
lyadékvesztést. A kávét, kólát és a 
teát is felejtsük el, ugyanis a koff e-
in is hasonló hatással bír. Ha pedig 


