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nám, Pane“. Treba sa pokochať 
na kráse slovenských dievčat a žien 
v tento deň i večer, kedy oslavujú 
meniny Margity, a toto meno zna-
mená „perla“. Členovia miestneho 
Klubu turistov navštívia v dňoch 
4.-7. Júla České Švajčiarsko, Hřen-
sko, Pravčickú bránu (najväčšiu 
pieskovcovú skalnatú bránu v Eu-
rópe), Tíske skály, Jetrichovice... 
Tak ako je prirodzený pieskovcový 
oblúk Pravčickej brány vstupnou 
bránou do Českého Švajčiarska, tak 
je Panna Mária Karmelská alebo 
Škapuliarska vstupom do večnos-
ti hneď v prvú sobotu od usnutia 
ľudí, ktorí verili jej prisľúbeniam. 
Sviatok má 16. Júla. Púte k Panne 
Márii Škapuliarskej sa budú konať 
v Spišskej Novej Vsi, v Gaboltove, 
v Trstenej, vo Veľkom Šariši, v 
Topoľčiankach (13.-14.7.), v Bôr-
ke (pri Rožňave), v Domaniži 
(20.-21.7.). V stredu 17. Júla by sa 
mala konať v Skalke nad Váhom 
(pri Trenčíne) Púť k sv. Andrejovi 
Svoradovi a Beňadikovi, ktorí sú 
patrónmi nitrianskeho biskupstva. 
Keď by mali seniori chuť, mohli 
by sa 11. Júla zúčastniť 16. roční-
ka Púte seniorov. Na tomto mari-
ánskom pútnickom mieste bude 

aj 2. Júla Púť na sviatok Navštíve-
nia Panny Márie. Na sviatok sv. 
Anny – matky Panny Márie – sa 
putuje v Kluknave ku kostolíku sv. 
Anny. V letné nedele budú bývať 
sv. omše aj na Pozbanskej studnič-
ke – uprostred Pozbanského lesa. 
Hoci kňazov bolo v našej diecé-
ze vysvätených len veľmi málo, 
v Šurianskom dekanáte pôsobí 
16 kvalitných kňazov. Pán dekan 
Rudolf Daňo je vzorom a s pre-
cíznym citom píše aj do farského 
časopisu Nádej. 13 farností bolo 
v poslednom období spojených aj 
relikviami sv. Cyrila, ktoré postup-
ne putovali. Práve po sv. Cyrilovi je 
pomenovaná Univerzita Konštantí-
na Filozofa v Nitre – v meste, v kto-
rom sme každý rok na sviatok sv. 
Cyrila a Metoda 5. Júla svedkami 
prítomných relikvií. Tie si okrem 
osobností kultúrneho, politického 
a náboženského života chodia uc-
tiť aj zahraniční Slováci, ktorí majú 
v tento deň sviatok – Deň zahranič-
ných Slovákov. Počas nedeľnej sv. 
kázne hovoril v miestnom Kostole 
sv. Štefana Prvomučeníka o novej 
nádeji a o láske, ktorá nás zachra-
ňovala a bude nás zachraňovať.

(pokračovanie na str. 2)

Tento mesiac sa spája so začiat-
kom prázdnin, dovoleniek, výle-
tov... Niektorí našinci sa vyberú do 
sveta, iní zostanú „vegetiť“ doma. 
Pápeža Františka - čaká prvá za-
hraničná cesta do brazílskeho Ria 
de Janeira na Svetové dni mládeže 
(22. – 29. júla). Možno sa ich mno-
hí z nás zúčastnia, možno ich strá-
via v poľskej Čenstochovej alebo 
v Ružomberku... Dôležité je, že naša 
mládež bude v spoločenstve dob-

rých ľudí, praktizujúcich kresťanov. 
Iste sa nezabudne v tomto Roku sv. 
Cyrila a Metoda (5. 7. 2012 – 31. 
12. 2013) na 150. Výročie vzniku, 
ktoré pripadne na 4. august. No 
ešte predtým si 5. 7. pripomenie-
me 1150. výročie príchodu Cyrila a 
Metoda na naše územie. A to nielen 
v Nitre, kam vierozvestcovia prišli, 
ale na celom Slovensku: v Levoči i 
v neďalekom Dolnom Ohaji, kto-
rý o. i. oslávi i 720. výročie obce. 
Z tejto obce, ako i z Mojzesova, 
Lúčnice nad Žitavou, z Kmeťova 
každý rok naši „športovci“ vyťahu-
jú svoje bicykle, aby sa v žltých trič-
kách s logom Slovenského orla zú-
častnili Cyrilometodskej cyklopúte. 
Vo svojom cieli – v Nitre pod hra-

dom alebo minulý rok pri Divadle 
Andreja Bagara – v koridore vítajú 
aj pána prezidenta Ivana Gašparo-
viča (ktorý má o 3 dni – v pondelok 
8. Júla - meniny). Prezident organi-
zácie Slovenský orol Jozef Gálik je 
na orlíčatá hrdý. Veď spájajú zdravý 
šport s duchovnom, začo bývajú po 
slávnostnej sv. omši aj patrične od-
menení – dobrým jedlom v Kňaz-
skom seminári. Akcie sa zúčast-
ňuje aj podpredseda Orla Marián 

Mandúch – fotograf, ktorý sa tiež 
v Černíku zvykne pripájať k pelo-
tónu. Môže sa pochváliť, že v jeho 
rodnej obci je trojmetrová socha 
Ježiša s rozopätými rukami – kopia 
Krista z Ria (dielo sochára a rez-
bára Františka Vašeka). A tá bude 
najaktuálnejšia práve počas tohto-
ročných Svetových dní mládeže. 
Aj nášmu diecéznemu biskupovi 
Viliamovi Judákovi je bicyklovanie 
dobre známe – so Slovenským or-
lom sa zúčastnil i v Ríme. Hovorí 
sa, že „všetky cesty vedú do Ríma“, 
no 5. júla - na sviatok sv. Cyrila a 
Metoda - budú Slovákov viesť naj-
mä na miesta, spojené s cyrilome-
todskou tradíciou, ktorú vystihuje 
heslo: „Dedičstvo otcov, zachovaj 

Prichádza mesiac prázdnin, dovoleniek, 
oddychu...
Významných jubileí ako maku

Na Cyrilometodskej cyklopúti

Inzerujte v Chýrniku!
Využiť naše stránky môžete aj na oslovenie 
svojich potencionálnych klientov! Firmy, pod-
nikatelia, živnostníci, občania, môžete to pria-
mo urobiť cez internetovú adresu: m.kupecky@
chello.sk, alebo na adr.: Redakcia Chýrnik, ul. 
SNP č. 42, objednať nielen riadkovú a plošnú 
inzerciu, ale zvoliť si aj inú formu reklamy a 
propagácie (rozhovor, reportáž).

-tvorcovia novín-
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(dokončenie zo str. 1) 
Veriacim zdôrazňoval skutočnosť 
o tých, ktorí chcú žiť s Bohom, pre 
Boha a z Neho, že budú sprevádza-
ní múdrosťou Najvyššieho. Veď 
„Otec je láskou, Syn je milosťou a 
duch je spoločenstvom“. Doma som 
našla papier, na ktorom mám za-
znamenané slová kázne tohto pána 
dekana z 18. a 19. októbra 2011, 
kedy sa ešte len blížil Rok viery 
(11.10.2012 – 24.11.2013). Nádher-
ne hovoril o viere, ktorá je akoby 
bránou; hovoril o Bohu, ktorý ako 
virtuóz chce vylúdiť tie najkrajšie 
tóny. Tento kňaz si želal a stále si 
želá, aby sme náležite prežívali sv. 
omšu. V tomto Roku viery je sym-
bolická myšlienka emeritného pá-
peža Benedikta XVI.: „Kresťanská 
modlitba je modlitba viery, nádeje 
a lásky.“ Každý kňaz a každý správ-
ny rodič si želá, aby jeho dieťa vy-
rastalo v morálke a láske, a preto by 
si nemalo spraviť počas školských 
prázdnin aj kostolné prázdniny. 
Sme Božie deti a ak nie sme vedení 
rodinou a okolím k Bohu, nájdime 
si cestičky, ktoré by smerovali k to-
muto Záchrancovi ľudských sŕdc. 
K tomu vyzýval aj pán dekan R. 
Daňo počas sv. omše v sobotu 1. 

júna na MDD. Hoci sa kvôli po-
časiu v ten víkend mnohé proce-
sie pri príležitosti sviatku Božieho 
tela nekonali vonku, toto leto nám 
počasie vynahrádza a naše rozkvit-
nuté záhrady robia všetkým radosť. 
Nech tieto kvety kvitnú nielen pre 
nás, ale aj na pamiatku tých, ktorí 
odišli do večnosti! Nech Pán Boh 
požehná pekné počasie počas Já-
nošíkových dní v Terchovej (51. 
ročník) 25. – 28. júla, počas Praž-
ských folklórnych dní (7. medzi-
národné stretnutie folklórnych sú-
borov) taktiež 25. – 28. júla a nech 
každý náš občan vie, že 17. Júl, na 
Bohuslava, je pamätným dňom 
– Výročie deklarácie o zvrchova-
nosti SR. Nech si ako praví Slová-
ci – súčasť kresťanského národa – 
uvedomíme význam svätcov aj pre 
súčasnosť. Spoznávajme príbehy 
svätcov a poučme sa! Nech si Slo-
váci uvedomia význam pútí, nech 
čo najviac ľudí navštevuje Goraz-
dov Močenok, nech si ľudia dávajú 
na sv. Krištofa – patróna dopravy 
– posvätiť autá, nech sa odhodlajú 
na pešiu púť do španielskeho San-
tiaga de Compostella k hrobu pat-
róna pútnikov – sv. Jakuba, nech 
navštívia Kaplnku bl. s. Zdenky – 

Významných jubileí ako maku prvú na Slovensku (v tomto roku 
v septembri si pripomenieme jej 
10. výročie od posviacky) v neďa-
lekom Dolnom Ohaji, nech navští-
via duchovné cvičenia! Prvý vzor 
rekolekcií zaviedol práve sv. Ignác 
(zomrel 31. júla 1556). Nádherné 
duchovné cvičenia bývajú počas 
celého roka v Exercičných domoch 
v Piešťanoch a v Prešove a počas 
termínov v kláštoroch, charitných 
domovoch na Slovensku a tiež 
v Dome Božského Srdca Ježišovho 
v Nitre. Stačí len chcieť, poprosiť 
Pána Boha o zdravie a vybrať sa... 
Keby niekto nemal na zaplatenie 
celého pobytu, niektoré domy, re-

hole či kongregácie vyjdú v ústre-
ty... Oddychujme aktívne, s Božím 
požehnaním a s ústretovosťou 
iným! Nech Gregoriánsky kalendár 
má aj v júli výpovednú hodnotu! 
Naša redakcia všetkým, nielen čita-
teľom želá počas týchto letných dní 
veľa slniečka, optimizmu a príjem-
ného odpočinku a deťom prajeme 
podľa starej známej vety, aby preží-
vali pekné „prázdniny, nie prázdne 
dni“! Nech si do ruksaku nik ne-
zabudne priložiť podnetnú knihu 
a nech nik na nikoho nezabudne a 
poteší ho trebárs pohľadnicou, mi-
lou pozornosťou či kvietkom. 

Jana Slobodníková celého pobytu, niektoré domy, re-

Takto putovali relikvie sv. Metoda
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V obci Hul uviedli do života knihu o rodákovi 
Venované pátrovi Cyrilovi Minárikovi SVD

Medzinárodná súťaž karikaturistov o senioroch
V silnej konkurencii bodovali aj naši autori

Významným historickým po-
činom v obci Hul bolo uvedenie 
knihy S pokorou a vierou v srdci – 
Spomienka na pátra Cyrila Minári-
ka SVD (Spoločnosť Božieho Slova, 
Nitra 2012) od historika Tomáša 

Černáka. V miestnom kultúrnom 
dome sa slovnými príspevkami 
do kresťanskej akcie okrem autora 
knihy zapojil i miestny kňaz vdp. 
Roman Gallas, biskup Dominik 
Tóth, dekan šurianskej farnosti 
Rudolf Daňo, provinciál verbistov 
Ján Halama a iní. Vdp. R. Gallas 
vyzdvihol p. C. Minárika a jeho du-
chovnú odovzdanosť pánu Bohu, 
obetu a lásku k Bohu a k ľuďom. 
Biskup D. Tóth, bývalý spolužiak 
p. Cyrila Minárika a Mons. Domi-
nika Hrušovského, taktiež dával 
ľuďom za príklad jeho človečen-
stvo, úsmev, pracovitosť a vieru. 

Šuriansky dekan R. Daňo si životo-
pis tohto obetavého kňaza prečítal 
len nedávno, no vyjadril úprimnú 
radosť z toho, že pôsobí v blízkej 
oblasti jeho rodiska – rodiska kňa-
za, verného sv. Cirkvi aj v ťažkých 

časoch a v rôznych poslaniach. Pro-
vinciál J. Halama nezabudol pripo-
menúť, že p C. Minárik sa zaslúžil 
o históriu písaním obecnej Kroniky 
a tešil sa z toho, že autor sa podu-
jal na zostavenie a napísanie tohto 
diela. Autor T. Černák - Historický 
ústav SAV, Oddelenie najnovších 
dejín, ktorého korene siahajú 
do obce Hul – poďakoval verbis-
tom za vydanie knihy a pokračoval 
v programe prezentáciou fotogra� í 
zo života p. C. Minárika. Za rodinu 
p. C. Minárika vyslovil poďakova-
nie Cyril Babín – o. i. člen miest-
neho Spevokolu Cyrila Minárika 

V breznianskej synagóge sa ne-
dávno uskutočnilo vyhodnotenie 
18. ročníka medzinárodnej súťa-
že kresleného humoru a satiry O 
Bomburovu šabľu 2013 na tému 
Seniori a dnešok.

Do súťaže prišlo 358 prác od 167 
autorov z Belgicka, Bulharska, Čes-
kej republiky, Číny, Grécka, Ma-
cedónska, Nemecka, Poľska, Ru-
munska, Ruska, Srbska, Turecka, 
Ukrajiny, Uzbekistanu a Slovenska.

V kategórii do 15 rokov (prišlo 
119 kresieb od 114 autorov)odbor-
ná porota udelila prvé miesto Ka-
rolovi Drá� mu z Nových Zámkov. 
Na druhom mieste sa umiestnil 
David Kružliak zo Zvolena a na 
treťom Martina Fašková z Valaskej. 
Okrem toho čestné uznanie získali 
Andrej Krištof z Brezna a Katarína 
Trebojevič zo srbského mesta Be-
lehrad. Víťazi v tejto kategórii boli 
ocenení aj jednodennými voľnými 
rodinnými cestovnými lístkami na 
Čiernohronskú železničku v Čier-
nom Balogu. 

Víťazom hlavnej kategórie nad 
15 rokov sa stal Andrej Mišánek z 
Popradu. Druhú cenu získal Miro-
slav Barvirčák zo Svidníka a tretiu 
cenu Makhmudjon Eshonkulov z 
mesta Taškent v Uzbekistane.

Čestné uznanie v tejto kategórii 
získali Jozef Joy Szolcsan z Nových 
Zámkov, Vladimír Kazanevský z 
ukrajinského Kyjeva, Pavel Taus-
sing z nemeckého Frankfurtu nad 
Mohanom a Jiři Srna z českého 
mesta Jablonec nad Nisou.

Ocenenia najúspešnejším kari-
katuristom odovzdali - primátor 
mesta Brezna a poslanec NR SR 
Ing. Jaroslav Demian a viceprimá-
tor Mgr. Ján Račák. 

Súčasťou vyhodnotenia súťaže 

bola aj vernisáž najúspešnejších 
prác na ktorej boli prítomní aj 
členovia delegácií z partnerských 
miest - Poľska, Rumunska, Fran-
cúzska, Srbska a Českej republiky, 
ktorí sa v Brezne zúčastnili na me-
dzinárodnom podujatí Partnerské 
dni – Aktívni seniori v Európe. Vý-
stavu si v tento deň pozrela aj sku-
pina priaznivcov humoru a satiry z 
Izraela a Malty.

Podujatie spestrilo vystúpenie 
členov breznianskeho Denného 
centra Prameň a skupina historic-
kého Šermu Berezun.

Podľa predsedu poroty, známeho 
karikaturistu Petra Zifčáka do toto 
ročníka súťaže sa prihlásilo mno-
ho autorov aj zo zahraničia, najmä 
vďaka tomu, že sa po vlaňajšom 
rekordnom počte zúčastnených 
krajín po prvý raz Bomburova 
šabľa dostála do medzinárodného 
kalendára súťaží v kreslenom hu-
more, najmä zásluhou Českej únie 
karikaturistov.

Výstava najúspešnejších prác 
Bomburovej šable 2013 v breznian-
skej synagóge potrvá do konca 
júna.

Zaslal Milan Kupecký,

– a spomenul zážitok z obdobia 
2.tr. ZŠ, kedy ho vtedajší organista 
C. Minárik doma naučil hrať pie-
seň Anjelským pozdravením, a to 
farebným označením klávesov. Z 
obecenstva sa prihovoril aj Marián 
Mikloško, ktorý rozpovedal zážitky 
najmä z obdobia, keď páter pôsobil 
v Svätoplukove (25 rokov) a on mu 
ako stavbár pomáhal o. i. i opravo-
vaním kostola. Na záver si každý 

mohol za symbolickú cenu knihu 
odkúpiť a po duchovnej obžive sa 
občerstviť i telesne. O prítomnos-
ti všetkých generácií svedčí fakt, 
že biskupa Tótha prišla pozdraviť 
i Jozefína Cviková (81 r.) - bývalá 
kolegyňa C. Minárika v PD - a po 
požehnanie si prišla i neter rehoľnej 
sestry Márie Vyžinkárovej Laura (6 
r.).

Vdp. Cyril Minárik po rozpustení reholí v júli 1950

Víťazná kresba v kategórii nad 15 
rokov - Andrej Mišanek
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Starý a Nový Degeš bol v minu-
losti súčasťou katolíckej farnosti v 
Komjaticiach (spolu s Ondrocho-
vom a Černíkom). Keďže Komjati-
ce boli od osady vzdialené až na 1 aj 
¾ hodiny cesty, jej obyvatelia čas-
tejšie navštevovali katolícke kostoly 
v Mojmírovciach alebo Dolnom 
Jatove. V osade sa nachádzala iba 
malá drevená zvonica vybudovaná 
panstvom.

Územnosprávna reorganizácia 
katolíckej cirkevnej správy v dô-
sledku Viedenskej arbitráže v roku 
1938, keď sa Degeš stal pohranič-
nou obcou, zasiahla aj do života 
tunajších katolíkov. Apoštolská ad-
ministratíva v Trnave sa rozhodla 
už 1 . apríla 1939 poveriť Jakuba Fe-
keteho, kaplána v Mojmírovciach, 
výkonom duchovnej správy obcí 
Starý a Nový Degeš aj s ich majermi 

a obcou Poľný Kesov. Zároveň bol 
poverený skúmať možnosti zriade-
nia farnosti v Degeši a výstavbou 
kostola. Pretože obyvateľstvo obce 
prevažne rímskokatolíckeho viero-
vyznania nebolo obzvlášť majetné, 
bohoslužby sa začali spočiatku ko-
nať v budove štátnej ľudovej školy. 
Fekete navrhol použiť pre rímsko-
katolícky kostol budovu sýpky, kto-
rá patrila Roľníckemu družstevné-
mu liehovaru. S prestavbou sýpky 
na kostol sa začalo už na jar roku 
1941 pod vedením architekta Smita 
z Nitry. Celý projekt bol � nanco-
vaný z peňazí miestnych farníkov, 
darov, príspevkov štátu i prezidenta 
republiky.

Dňa 19. marca 1942 bola v De-
geši zriadená samostatná katolícka 
farnosť. Jej prvým správcom sa stal 
Jakub Fekete, rodák z Rače. Farský 
kostol vznikol v rokoch 1939-1941 
prerobením a adaptáciou sýpky, 
kde bol zriadený aj farský úrad a 
byt pre farára a kultúrna miestnosť. 
Organistom sa stal miestny učiteľ 
Podešva a po ňom Ján Arpáš. 

–arch-

Územnosprávna reorganizácia 

Kniha o pátrovi Cyrilovi Minárikovi už 
na prvý pohľad motivuje k čítaniu

Založenie katolíckej farnosti v Rastislaviciach

Vznik evanjelického a katolíckeho 
cirkevného zboru

Už obal knihy priťahuje čitateľa. 
Bledohnedý obal na prednej strane 
s kresbou budovy a bielymi pís-
menami „Spomienky“ a fotogra-
� ou tváre stále sa usmievajúceho 
kňaza v popredí je tiež ozdobený 
na zadnej strane pútavým textom: 
Páter Cyril, rodák z obce Hul pri 
Šuranoch, ako 21 ročný vstúpil 
do Spoločnosti Božieho Slova. 21 
rokov musel čakať na kňazskú vy-
sviacku, aby ako 42 ročný, vo veku, 
keď sv. Cyril zomrel, začal pôsobiť 
ako kňaz. Knižka podáva krátky 
životopis nezabudnuteľného pátra, 
ktorý bol ochotný obetovať život 
za Svätého Otca. Predslov napísal 
emeritný biskup Mons. Dominik 
Tóth. Medzi textami sú umiestnené 
ČB fotogra� e, vzadu je farebná ob-
rázková príloha a tri knižné novin-
ky. Okrem toho je obsah zložený z 
týchto častí: Úvod, Detstvo a mla-
dosť, V Spoločnosti Božieho Slova, 
Tŕnistá cesta ku kňazstvu, Cesta 
do Ríma a primície v rodnej obci, 
Život v pastorácii, Cyrilova obeta 

a záver životnej púte, Primičná ká-
zeň pátra Jozefa Škodu, Poznám-
ky... Vizitkou mladého historika 
Tomáša je už ÚVOD: Svetové a ani 
slovenské dejiny nikdy nepísali len 
verejne známe osobnosti stojace 
pri dôležitých historických medz-
níkoch, ktorých mená sa dostali do 
učebníc dejepisu a sú každoročne 
pripomínané či štátnymi predstavi-
teľmi oslavované. Naša minulosť je 
taktiež dielom zdanlivo obyčajných 
ľudí, ktorí na prvý pohľad ničím 
nevybočovali z radu svojich spolu-
občanov. Napriek tomu zanechali 
po sebe nezmazateľnú stopu a vý-
sledky ich skromnej a často nená-
padnej práce sú badateľné dodnes, 
pričom oni sami bohužiaľ pomaly 
upadli do zabudnutia. Počas života 
ocenil tieto osobnosti, ich prínos a 
činy len málokto. Také sú i životné 
osudy pátra Cyrila Minárika, rodá-
ka z obce Hul v okrese Nové Zámky 
a člena Spoločnosti Božieho Slova 
(Societas Verbi Divini – SVD).

Kolonizácia a založenie štátnej 
kolónie v Starom a Novom Degeši 
v roku 1928 výrazne zasiahla aj do 
náboženského života Rastislavíc. 
Medzi kolonistami bolo viacero 
rodín evanjelického a. v. vyzna-
nia, ktorí postupne v obci založili 
evanjelický cirkevný zbor. Už v Pa-
mätnom spise kolonistov z Degeša 
z 32. marca 1941 sa o pôvodnom 
zámere hovorilo: „Pri počiatočnom 
prevádzaní pozemkovej reformy boli 
robené kolónie nábožensky zmieša-
né. To sa však neosvedčilo, pretože 
ani jedna cirkev nemohla sa náležite 
starať o svojich veriacich. Preto bola 
snaha tvoriť kolónie nábožensky 
jednotné – katolícke zvlášť a evanje-
lické zvlášť. Degeš mala byť kolónia 
s evanjelickými kolonistami a tak sa 
aj stalo, že veľká väčšina kolonistov 
v Degeši sú evanjelici. Kým zase su-
sedné kolónie Poľný kesov a Veľká 
Dolina sú čiste katolícke. Rímskoka-
tolíci, bývajúci v Degeši, boli prifa-
rení ku Komjaticiam, evanjelici ku 
Novým Zámkom.“

Pôvodne sa služby Božie odbavo-
vali v jednotlivých domácnostiach, 
neskôr v priestoroch štátnej jubilej-
nej školy (zriadenej v roku 1928) a 
v lete často na jej dvore. V ústrety 
im vyšli farári z cirkevného zboru 
Nové Zámky Juraj Holčík a od roku 
1934 Matej Tásler, ktorí duchovne 
zaopatrovali degešských evanjeli-
kov. Po pripojení Nových Zámkov 
k Maďarsku v dôsledku viedenskej 
arbitráže v roku 1938 sa Degeš za-
členil do Cirkevného zboru v Svä-
toplukove, ktorý vtedy spravoval 
evanjelický pastor Michal Cibulka.

V tom čase sa však čoraz inten-
zívnejšie začalo medzi degešský-
mi evanjelikmi uvažovať o stavbe 
vlastného kostola a vytvorení vlast-
ného cirkevného zboru. De� nitív-
ne sa o tom rozhodlo 21. decem-
bra 1934 a následne sa vypracoval 
projekt kostola, ktorý vypracoval 
zdarma architekt Václav Ložek z 
Prahy (mimochodom syn degeš-

ského kolonistu rímskokatolíckej 
viery). K položeniu a posväteniu 
základného kameňa evanjelického 
kostola v Starom Degeši došlo 27. 
júna 1937. Dňa 4. septembra 1938 
bol kostol vysvätený.

Vysvätenie kostola bolo význam-
nou udalosťou v dejinách obce, aj 
keď sa už konala na prahu smut-
ných jesenných udalostí, ktoré 
vyvrcholili Viedenskou arbitrážou 
v októbri 1938, keď sa Degeš stal 
hraničnou obcou. Vysviacky sa zú-
častnilo aj veľa ľudí z materských 
zborov kolonistov, ako aj zástupco-
via rôznych úradov, spolkov a kor-
porácií. Podľa záznamov v cirkev-
nej kronike sa vysviacka podobala 
na protiarbitrážovú manifestáciu 
nielen samotných evanjelikov, ale 
južných krajov vôbec. Zvlášť cen-
nou bola prítomnosť biskupa evan-
jelickej cirkvi a. v. vyznania Dr. 
Samuela Štefana Osuského, ktorý 
vykonal posviacku kostola za asis-
tencie seniorov a farárov z blízkeho 
a vzdialeného okolia.

K osamostatneniu evanjelické-
ho cirkevného zboru v Starom a 
Novom Degeši došlo krátko po 
vysviacke kostola v roku 1939. Jeho 
prvým farárom sa stal Štefan Havlík 
(pôsobiaci v rokoch 1939-1942). 
Jeho nástupcom bol Ján Gajdoš, s 
ktorým boli osudy cirkevného zbo-
ru späté až do roku 1972. Pracoval 
veľmi aktívne, okrem duchovnej 
práce sa za jeho pobytu postavili 
moderná fara a zborový dom. 

Celkový počet členov cirkevné-
ho zboru v Degeši sa pohyboval 
od 210 do 300 členov, čo nestačilo 
na komplexnú údržbu cirkevných 
budov aj plat farára z vlastných prí-
spevkov. Pri výstavbe kostola a fary 
bolo nutné organizovať zbierky v 
iných cirkevných zboroch, najmä v 
materských zborov kolonistov, ale 
využila sa aj pôžička z cirkevného 
ústredia a z nájomného za majetok 
odkúpený cirkevným zborom od 
pôvodných kolonistov.           -arch-

Pýta sa malý Janko:
- Oco, mohol by si mi vysvetliť čo je to kontrast? 
- Syn môj, uvediem príklad. Ak náhodou sleduješ v televízii v rovnaký deň 
našu futbalovú ligu a futbalové majstrovstvá sveta, to je kontrast.
- Miško, je to pravda, že lož má krátke nohy?
- Ale kdeže, -vraví mu otec. 
- Ak by to bola pravda, Dzurinda s Miklošom by už boli dávno trpaslíkmi.
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Narodil sa v kresťanskej rodine 
(17. 7. 1927 – 24. 11. 1996) ako štvrté 
dieťa Márie a Cyrila Minárikovcov, 
pričom otec mu zomrel dva me-
siace pred jeho narodením. K jeho 
duchovnému smerovaniu prispela 
udalosť, ktorá sa odohrala, keď mal 

9 rokov: keďže nešťastne spadol 
pod kolesá voza a utrpel zranenia 
ohrozujúce život, matka sa modlila 
k Pánu Bohu s prosbou, že ak sa Cyril 
uzdraví, zasvätí mu ho. Ľudovú školu 
v Huli navštevoval od r. 1933 a slo-
venské gymnázium v Šuranoch od r. 
1940. Keďže škola sa presťahovala do 
Nových Zámkov, tu 9. 6. 1948 zma-

turoval. Do kanonického noviciátu 
v Nitre nastúpil 28. 8. 1948, po roku 
zložil prvé rehoľné sľuby a v Nitre 
nastúpil na štúdium � lozo� e. Kvôli 
zásahom komunistického režimu 
do Cirkvi prežil Cyril 50. a 60. roky 
v rodnej obci, kde pracoval ako orga-

nista a tu i na Dolnom Ohaji založil 
dva štvorhlasné miešané spevokoly. 
Vyšetrovali ho aj príslušníci ŠtB, kto-
rí mu vykonali domové prehliadky a 
niekoľkokrát ho vypočúvali. Na ich 
odporúčanie si musel nájsť štátne 
zamestnanie, a tak od 15. 3. 1962 – 
30. 9. 1969 pracoval ako účtovník na 
miestnom JRD. Po likvidácii rehole 

Portrét pátra Cyrila Minárika

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

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

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

naďalej tajne študoval teológiu u pát-
ra Aladára Janegu SVD, u ktorého 
v r. 1956 spravil záverečnú skúšku 
z � lozo� e. V tom čase mal dokonče-
né aj iné skúšky, no kvôli uväzneniu 
pátrov ďalšie zložiť nemohol. Prvé 
rehoľné sľuby zložil Cyril koncom 
augusta 1949 verejne, ďalšie musel 
tajne. Večné sľuby zložil 28. 7. 1967 
v Nitre pred pátrom Alojzom Dúb-
ravickým SVD a za kňaza bol vy-
svätený spolu s Eduardom Gézem 
SVD 23. 8. 1967 pomocným bisku-
pom paderbornského arcibiskup-
stva Mons. Fridrichom Maria von 
Rintelen v Magdeburgu v NDR. C. 
Minárik dostal v júli 1968 od hul-
ského JRD neplatenú dovolenku a s 
povolením od ČS úradov vycestoval 
do Talianska. Ročný pobyt v Ríme 
bol pre neho jedným z najkrajších 
období v živote. 26. 8. 1969 ukončil 
v nemeckom Walchensee neďaleko 
Mníchova dvojmesačný kurz nem-
činy, odkiaľ sa vrátil domov a týždeň 
po príchode mal vo svojom rodisku 
primície. V knihe sa táto udalosť 
uvádza ako „najväčšie ľudové zhro-
maždenie miestneho obyvateľstva“, 
ktoré sa zapísalo do dejín. Podrobne 
sa popisuje výzdoba jeho rodného 

domu, obce i kostola, celková atmo-
sféra a sú tu vymenovaní aj vzácni 
prítomní hostia. 17. 9. 1969 dostal 
z Rímskokatolíckej cyrilometodskej 
bohosloveckej fakulty absolutórium 
zo štúdia teológie a zadelili ho na 
Kalváriu do Nitry, kde vykonával 
funkciu katechétu na nitrianskych 
školách – vyučoval okolo 500 detí, 
hrával na organe a staral sa o duchov-
nú službu v nemocnici. Kvôli tlaku 
štátnej moci musel z Nitry odísť, 
a tak odišiel do Svätoplukova, kde 
pôsobil 25 rokov. Okrem toho mal 
množstvo ďalších povinností. Ťažko 
chorý koncom roka 1995 najprv odi-
šiel do Misijného domu Matky Božej 
na nitr. Kalvárii, no vrátil sa do Hulu 
k príbuzným. Žil u netere Jolanky, 
kde slúžieval i sv. omše. Po mozgovej 
príhode ho po návrate z nemocnice 
opatrovala sestra Margita, u ktorej 
zomrel. Pohrebné obrady boli o tri 
dni neskôr a viedol ich pomocný bis-
kup vtedajšej bratislavsko-trnavskej 
arcidiecézy Mons. Vladimír Filo. Po 
skončení sv. omše prehovoril okrem 
iných hostí aj kňaz Štefan František 
Muška OFM, ktorý pôsobil vo far-
nosti takmer 40 rokov (1972-2011).

Jana Slobodníková

Vdp. Cyril Minárik so spolubratmi v Ríme



CHÝRNIK6

Vitpy

Čo vŕta Milanovi Kupeckému v hlave
Naši vládni politici sú sklerotikmi. Razom počas volebného obdobia 
zabudnú, čo sľubovali voličom.
Každá riť má svoju stranu.
Láska pomáha prežiť. Najmä láska k jedlu.
Zaujímavý paradox: Aj predvolebným gulášom sa možno opiť.
Inovované príslovie: Všade dobre, doma najdrahšie!
Je zbytočné dať demokraciu volom. Bez jarma nepotiahnu.
Súčasné politické mŕtvoly smrdia aférami...
Ľudia chcú byť klamaní. Práve na to slúži predvolebná kampaň.
Sen mnohých podnikateľov je byť v raji. Aspoň v daňovom.
Najťažšie sa priznáva ku krádeži, k nevere a k privatizovanému majet-
ku.
Okrem nemanželských sa dnes taja aj majetkové pomery.
Je veľmi ťažké dnes byť poslancom. Mnohí potom, čo prepíšu svoj milió-
nový majetok na manželku a deti, razom sa chudáci stávajú nemajetný-
mi bezdomovcami.
Niektorí politici môžu mať aj z nízkych preferencií vysoký tlak.
Futbal sa hrá už dnes všade, na všetkých kontinentoch. Iba u nás nie.
Inovované Coubertinovo olympijské heslo: Nie je dôležité zvíťaziť, ale 
dobre sa umiestniť na predvolebnej poslaneckej kandidátke!
Dnes je ľahšie predať celú republiku, ako vrece zemiakov.
Súdiac podľa prania špinavých peňazí, sme veľmi čistotný národ.
Sú ľudia, ktorí sa topia vo svojej plytkosti.
Dobrej povesti sa u nás naposledy tešil Pavol Dobšinský.

Nikdy nenos so sebou svoju výplatnú pásku. Keby si náhodou zomrel pri 
nehode, ľudia by si mohli myslieť, že to bola samovražda!

*  *  *
- Karol, prečo si vstúpil do strany, ktorá má v programe ochranu prírody?
- Pretože mám na to predpoklady politika. Prefíkaný som ako líška, fa-
lošný ako mačka a kradnem ako
straka. 

*  *  *
Idú dvaja bojovníci Talibanu vo svojom aute po Kábule a jeden druhému 
hovorí :“Prosím ťa, vyhoď ma pred americkou ambasádou...“

*  *  *
Švédsky stôl, to mi priateľ ver,
je chudákovi plný kontajner!...       J. Szabo

Začína sa rekonštrukcia mosta 
v Nových Zámkoch

Dolný Ohaj je rozvojová a perspek-
tívna obec

Podvedení šurianski urbári

Železnice slovenskej republiky 
začali s kompletnou rekonštruk-
ciou mosta na trati Devínska Nová 
Ves – Štúrovo, ktorý sa nachádza 
v železničnej stanici v Nových 
Zámkoch a premosťuje Mlynský 
potok. Most pozostáva z dvoch 
častí. Keďže časť vybudovaná pod 
3. koľajou je v havarijnom stave a 
vyskytli sa aj trhliny nosných kon-
štrukcií a klenbových polí, doprava 
na tejto koľaji je v súčasnosti vy-
lúčená. Podľa návrhu projektanta 
(Reming Consult Bratislava, a.s.) 
bude sanácia rozdelená na dve 

časti. V prvej časti prebehne re-
konštrukcia jednotlivých klenieb, 
teda nosnej konštrukcie. Druhou 
časťou prác bude sanácia spodnej 
časti stavby a pilierov. Následne sa 
demontuje koľaj č.3 v dĺžke približ-
ne 100 metrov a odstráni štrkové 
lôžko kvôli preskúmaniu vrchnej 
hydroizolácie mosta. Zhotoviteľom 
stavby je Železničné stavebníctvo, 
a.s. a približné investičné náklady 
na tento rok sú vo výške 92 000 €. 
Ukončenie rekonštrukcie mosta je 
plánované do konca júla 2013.

Martina Pavliková,
 hovorkyňa ŽSR

Obec Dolný Ohaj leží na ľavom 
brehu rieky Žitava, a jej ramena 
Chrenovky, chráneného územia 
tzv. „morské oko“ (kenderáš).

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

Známa je napríklad záhradkár-
ska pálenica, pôsobí tu nová � rma 
PROPOS Elektrik, no zahanbiť sa 
nedajú ani dorábatelia kvalitné-
ho vína. Kedysi sa v obci mohli 
pochváliť aj miestnym mlynom a 
škrobárňou.

V obci bol nedávno postave-
ný Dom seniorov a v roku 2003 
Kaplnka blahoslavenej sestry 
Zdenky, v ktorej sa nachádzajú jej 
relikvie a jej obraz, ktorý v roku 
2003 posvätil Svätý otec Ján Pavol 
II. Samozrejme, v obci nechýbajú 
ani – Kultúrny dom a Základná 
škola s telocvičňou a trávnaté fut-
balové ihrisko.

V Dolnom Ohaji veľmi dobre 
„funguje“ Miestny odbor Matice 
Slovenskej, jeho matičný spevokol 
a ochotnícky divadelný krúžok.

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

Obyčajný, radový človek- občan 
má pocit, akoby ani nežil v práv-
nom štáte ale kdesi v rovníkovej 
Afrike, kde ešte stále platí právo 
silnejšieho. Je priamo zarážajúce 
až nepochopiteľné, že občanovi je 
odopierané právo na informácie 
dokonca o vlastnom majetku! Píše-
me o vlastníkoch urbárskych rolí v 
Šuranoch, ktorí si nevedia pomôcť. 
Je tu zopár samozvancov, ktorí po-
dozrivo a zahmlene spravujú cudzí 
urbariát, svojvoľne zahrávajú veci 
do stratena a do premlčacej doby, 
zneprehľadňujú � nančné toky a bez 
zdôvodnenia nevyplácajú nájomné 
tým, ktorým pôda patrí. Je smutné 
až nepochopiteľné, že tých 300 bez-
mocných členov šurianskeho urba-
riátu si nevie rady. Už viac rokov 
majitelia, samozvanci privlastňujú-

ci si pôdu všetkých členov urbari-
átu, spolku, ktorý vraj de facto už 
neexistuje. Majitelia sú bezmocní 
a nevedia zvolať (prinútiť) už viac 
rokov členskú schôdzu, kde by mali 
možnosť vyjadriť sa k danej situácii 
a tak mlčky trpia. Nemajú si kde a 
komu povedať svoj názor. Naďalej 
sú okrádaní, navyše na ich pôdu 
dostávajú dokonca títo zlodeji a sa-
mozvanci dotácie podvodne z EÚ. 
Nezákonne využívajú cudziu pôdu 
a nemajú vôbec záujem s vlastník-
mi pôdy komunikovať!!! Proste, 
neexistuje v štáte sila, ktorá by im 
pomohla, pričom médiá píšu neraz 
iba o neopodstatnených, najmä po-
litických veciach, ktoré k ničomu 
nevedú a sú ďaleko vzdialené od 
reality, od občana.

František Miček, Šurany

Rastú!!!
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Nákaza 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!

V udriemanej uhorkovej 
sezóne ako bomba zapôsobila 
správa o novej nákaze. Nik-
to nevie, kde prepukla, ale 
začala sa šíriť neuveriteľnou 
rýchlosťou s neuveriteľnou in-
tenzitou. Jednalo sa o zvláštny 
druh nákazlivého smiechu, 
ktorý sa prejavoval neutícha-
júcimi záchvatmi. Postihnutí 
sa smiali celé hodiny, zdanlivo 
bezdôvodne. Ich smiech pre-
chádzal do neartikulovaného 
jačania, kuckania a zavíjania 
až sa od samého vyčerpania 

zvalili a zaspali. A to sa ešte i 
v spánku uškŕňali. Samozrej-
me že nákaza paralyzovala 
chod celej spoločnosti. Ľudia 
nič iné nerobili len sa smiali. 
Kolaps hrozil celým štátom. 
Samozrejme, že lekárska veda 
zatrúbila na poplach. Začalo 
sa hľadať sérum proti šíriacej 
sa nákaze. Robili sa preven-
tívne opatrenia, obmedzilo 
sa cestovanie, Kto sa zasmial, 
bol podozrivý a ako potenci-
álny zdroj nákazy okamžite 
izolovaný. Ohrozená bola už 

takmer celá Európa. Smiech 
sa ozýval už v tesnej blízkos-
ti hraníc štátu, takpovediac za 
humnami. Bolo rozhodnuté, 
že ako náhle sa podarí vyro-
biť sérum, bude zakúpené, 
nech to stojí koľkokoľvek. V 
štátnom záujme sa siahne i na 
strategické štátne rezervy. A 

vtedy sa stalo niečo nečaka-
né. Nákaza sa zastavila. Kým 
všade navôkol sa to otriasalo 
smiechom, doma bol pokoj. 
Bolo jasné že očkovanie nebu-
de potrebné. Podcenila sa pri-
rodzená imunita obyvateľstva. 

Milan Kupecký



CHÝRNIK8

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

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

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

Projekt Karta Novozámčana sa 
spúšťa dňa 25.06. 2013.

Karta Novozámčana je regionál-
na karta pre skvalitnenie a zlacne-
nie života obyvateľov mesta Nové 
Zámky a obcí v okolí. Hlavným 
partnerom projektu je Mesto Nové 
Zámky. 

Karta Novozámčana je jediná 
karta, ktorá poskytuje zľavy a vý-
hody pre obyvateľov tohto regiónu.

Všetky informácie o Karte No-
vozámčana a jej výhodách nájdete 
na stránke: http://www.vyhodyka-
riet.sk/.

Pri výhodách Karty Novozám-
čana sú pravidelné informácie o 
možnosti využiť akcie a ešte vyššie 
zľavy označené logom Akcia. Zľavy 
v Nových Zámkoch a okolí môžete 
využívať vo vybraných mestských 
organizáciách a veľkom počte spo-
ločností v meste Nové Zámky a 
okolí. 

Uvedeným zameraním výhod sa 
podporuje kúpna sila obyvateľov 

našej lokality. Každá prevádzka, 
ktorá poskytuje zľavy na Kartu No-
vozámčana, je označená nálepkou 
na vstupných dverách a pri poklad-
ni:
Kde získate Karty Novozám-
čana?

V Informačnom centre mesta 
Nové Zámky, Hlavné námestie č. 7 
a tiež u partnerov karty, ktorí po-
skytujú zľavy. Kartu Novozámčana 
je možné zakúpiť alebo získať ako 
darček. Predajná cena Karty Novo-
zámčana je 6,90€ s DPH.

Pre partnerov karty
Spoločnosť Spolefekt s.r.o. po-

núka partnerstvo podnikateľským 
subjektom, ktorí chcú zviditeľniť 
svoje podnikanie, zvýhodniť zákaz-
níkov na území mesta Nové Zámky 
a v obciach v okolí.

Vďaka dostupným informáci-
ám o zľavách a bene� toch veľký 
počet obyvateľov presúva v súčas-
nosti svoju kúpnu silu do rôznych 

Karta Novozámčana obchodov a obchodných centier 
mimo mesta Nové Zámky.

V prípade, ak občania dostanú 
kartu s hodnotnými výhodami, 
ktoré môžu prostredníctvom nej 
využívať, získajú  aj informáciu o 
predajnom mieste partnera v ich 
meste, o sortimente, ktorý ponúka 
a o zľave, ktorú získa za to, že je 
držiteľom Karty Novozámčana a 
nákup uskutočňuje v lokalite svoj-
ho bývania. Karta Novozámčana 
je v súčasnosti jediný vernostný 

program svojho druhu, ktorý sa sú-
stredí na lokalitu mesta Nové Zám-
ky a spája zákazníkov s obchodník-
mi, ktorí sa pri nákupe navzájom 
podporujú.

Kontakt
e-mail: info@vyhodykariet.sk, 
tel.: +421 948 440 552.

Všetky informácie nájdete na 
www.vyhodykariet.sk pri Karte 
Novozámčana.

L. Bednár: Pocity strachu
Obávam sa noža, päste,
nie som zvyknutý na muníciu
bojím sa vyjsť preto v našom meste
večer na ulicu.
Len sa smejte ľudia zlatí,
že som zbabelec veľký
ale radšej sa dám zmlátiť
od vlastnej manželky.
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A nap mondása
Ch. Dupoint
„Nem abban van az élet mértéke, hogy mekkorát tud kérdezni az ész, 
hanem abban, hogy milyen nagyot tud felelni a szív.”
Gracián
„Semmi sem kíván több tapintatot, mint az igazság; Elmondásához 
ugyanannyi hozzáértés kell, mint az elhallgatásához.”

Apuka és kis� a együtt autóznak.
 Az apa átmegy egy piros lámpán, és zavartan mondja a � ának:
 -Kis� am, ez egy szabálytalan dolog volt, ilyet nem szabad ám csinálni!
 -Semmi baj, apa! - mondja a � ú.- A mögöttünk jövő rendőrautó is 
átjött rajta!

*  *  *
Két székely horgászik. Egyszer csak az egyik fog egy szép pontyot. Szó 
nélkül elteszi a haltartóba, újra bedob, leül a bot mögé, aztán végre meg-
szólal:
 - Na, megvan a második.
 Csodálkozik a másik székely:
 - Na ne, mikor fogta az elsőt?
 - Úgy öt éve.

*  *  *
Száguldozik egy motoros az országúton, amikor nekicsapódik a bukó-
sisakjának egy veréb.
 A veréb elájul, a motoros megsajnálja és hazaviszi.
 Otthon beteszi egy kalitkába, ad neki egy kis kenyeret, vizet, és elmegy 
munkába.
 Kis idő múltán a veréb magához tér és körbepillant:
 - Atya ég! Rács, kenyér, víz... Csak nem halt meg a motoros?

*  *  *
Elkapnak a rendõrök egy betörõt, amint az éjszaka közepén nagy zsákkal 
jön ki egy kis üzletbõl. Kérdezik tõle:
 - Miért pont ezt az üzletet rabolta ki?
 - Ez volt a legközelebb. Tudják, nem akartam sokáig õrizetlenül hagyni 
a lakásomat.

*  *  *
Az újdonsült apuka kirohan a szülőszobából az összegyűlt rokonság-
hoz:
 - Ikreink születtek!
 - És kire hasonlítanak? - kérdezi az anyja.
 - Egymásra! - feleli az apa.

*  *  *
A sas anyuka megkérdezi a � ókáit, mit szeretnének reggelire.
 - Vércsét, vércsét!
 Az anyuka elmegy, hoz nekik vércsét. Délben megkérdi, hogy mit szeret-
nének ebédre?
 - Vércsét, vércsét!
 Elmegy, hoz nekik egy vércsét.
 Este nem kérdezi meg, hogy mit szeretnének, hanem minden szó nélkül 
elmegy, és hoz egy héját.
 - De mi vércsét akarunk! Vércsét!
 - Gyerekek, ezt is meg kell enni! A héjában van a legtöbb vitamin!

*  *  *
Az iskolában Pistikének óriási piros folt van az arcán. Megkérdezi a 
tanárnő:
 - Pistike, mitől olyan piros az arcod?
 - Megcsípett egy szúnyog.
 - Ne hazudj, egy szúnyogcsípéstől nem lehet olyan piros!
 - Igen, de a bátyám az ásóval akarta lecsapni.

*  *  *
Angliában egy utazó bekopog a „György és a Sárkány” nevű fogadóba.
 Egy mogorva nő nyit ajtót:
 - Kaphatnék egy kis élelmet és szállást?
 - Nem! - mondja a nő és bevágja az ajtót.
 Az utazó nem adja fel és újra bekopog. Megint a nő nyit ajtót, egyből 
mondja neki az utazó:
 - Nem beszélhetnék inkább Györggyel?
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Gútai érmek a karate EB-en
Az elmúlt hétvégén (június 15. 

és 16-án) a Shito Ryu Karate Szö-
vetség Európa-bajnokságát ren-
dezték meg Érsekújvárban. Fel-
vidéket két gútai klub, a Corvin 
HE és a Taiyó képviselte. Remek 
eredményeikről az alábbi össze-
állításban számolunk be.

A kontinenstornát megelőző 
selejtezőkön hat ország 324 ver-
senyzője szerzett jogot az EB in-
dulásra. Az erős mezőny ellenére 
az országok közötti versenyben 
Szlovákia kitünően szerepelt: 21 
aranyérmet, 23 ezüstérmet és 35 
bronzérmet szerzett. 

Történelmet írtak Érsekújvár-
ban a gútai Taiyó karate egye-
sület versenyzői, eddig ugyanis 
nem volt Európa-bajnoki arany-
érmük, most azonban mindjárt 
kettőt is szereztek. A legfénye-
sebb érmek mellé a csallóközi 
klub begyűjtött még négy ezüs-
töt, két bronzot, valamint négy 
ötödik és két hetedik helyezést 
is. „Eszméletlen és hihetetlen az, 
amit véghezvittünk a hétvégén az 
EB-n. Két Európa Bajnokot ad-
tunk Szlovákiának, Felvidéknek 
és Gútának! Ez hatalmas ered-
mény a legjobbak között. Re-
mekül helytálltunk, a szivünket 
hagytuk ott a szőnyegen! Nagyon 

büszke vagyok védenceimre, füg-
getlenül attól, hogy dobogósok 
lettek-e vagy sem. Mindannyian 
hatalmasak voltatok, köszönöm 
nektek fiúk, lányok!” - nyilat-
kozta portálunknak Kiss Tibor, a 

Taiyó klub vezetője, aki maga is 
gondoskodott egy elsőségről.

A szintén gútai Corvin HE 
roppant fiatal versenyzői is re-
mek eredményeket értek el az 
újvári Európa-bajnokságon. Ku-
rucz Márió, a tehetséges fiatal 
sportoló a bronzérem (kumite) 
mellé katában hetedik helyezést 
ért el, Horváth Zoltán (Kumite 
kadétok) 5., Samu István (Kata 
felnőttek) 5., Bezúr Niki (kata 
7-8 évesek) 5., Mezei Szabolcs 
(Kata 9-11 évesek) 7. helyen vég-
zett. „Már az EB-re való kijutás 
is nagy fegyverténynek számít, 
ezért valamennyi résztvevő meg-
érdemli a gratulációt. További 
sok sikert minden sportolónak, 
Hajrá CORVIN HE!” - mondta a 
Felvidék.ma-nak a verseny után 
Kurucz József, aki a Corvin HE 
belső és külső kapcsolati ügyeiért 
felel.

A Taiyó karate egyesület ered-
ményei: 

ARANYÉREM: Kiss Tibor, kata 
masters +35
ARANYÉREM: Bagita Dániel, 
kumite
EZÜSTÉREM: Szulcsányi Anasz-
tázia, kata
EZÜSTÉREM: Bagita Roland, 
kata team senior
EZÜSTÉREM: Bogár Dominika, 
kata 
EZÜSTÉREM: Balázs Zoltán, 
kumite seniors
EZÜSTÉREM: Jóba Attila, 
kumite
BRONZÉREM: Szulcsányi Vik-
tor, kumite
BRONZÉREM: Balázs Zoltán, 
kumite
Angyal Zoltán, kumite: 5. hely
Szabó Imi, kumite: 5 hely
Čerňanská Patrik, kata: 5 hely
Forró Áron Gyula, kumite: 5 hely
Bogár Ján, kumite: 7 hely
Nagy Viktor, kata: 7 hely.
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Iskolaválasztás - a távolság a döntő

Érdekes eredményre jutott a 
McROY Slovakia társaság abban a 
munkájában, mikor azt vizsgálta, 
milyen szempont alapján válasz-
tanak egyetemet vagy főiskolát a 
diákok. 

Kiderült, a továbbtanulás szem-
pontjából fontosabb, hogy az iskola 
közel legyen a lakóhelyhez, mint 
az, hogy egy-egy iskola elvégzése 
milyen lehetőséget kínál az állás-
szerzésre. A felmérést 12 oktatási 
intézmény 600 diákjának a meg-
kérdezésével végezték. Voltak kö-
zöttük humán és műszaki irányzatú 
iskolák egyaránt.

„Paradox helyzettel találkozunk. 
Egyik oldalon megjelenik a magas 
munkanélküliség, a másikon az ál-
lások betöltése. A végzősök között 
több a humán végzettségű, mint 
kellene, a műszaki szakemberek 
viszont hiányoznak. Megkérdez-
tük a diákokat, milyen szempont 
alapján döntöttek az iskolaválasztás 
idején?” - mondta Luboš Sirota, a 
McROY vezérigazgatója.

A műszaki iskolák diákjai komo-
lyabban tekintenek a jövőre, mint 
a humán oktatási intézmények 
hallgatói. A majdani könnyebb el-
helyezkedés reményében a műszaki 

diákoknak 46 százaléka választott 
iskolát, a humán oldalon ez csak 24 
százalék. A humán iskolák hallga-
tóinak 14 százaléka úgy nyilatko-
zott, hogy merő véletlen, hogy ebbe 
az iskolába jár. A műszaki hallga-
tóknál csak öt százalék nyilatkozott 
ilyen értelemben.

„Ennek tudatában nem megle-
petés, hogy az iskolaügy a mun-
kanélküliség egyik bölcsője. Ezért 
van olyan sok � atal munkanélküli 
Szlovákiában, és ezért tartozunk 
ebből a szempontból az Európai 
Unió leggyengébb országai közé” - 
mondta Sirota. A főiskolai és egye-
temi végzősök egyharmada olyan 
állást tud csak szerezni, amelynek 
betöltésére középiskolai végzettség 
is elegendő lenne. Sirota számításai 
szerint az állam évi 40 millió eurót 
költ olyan diákok képzésére, akik 
később a képzésüket a munkájuk 
során nem is érvényesítik.      SITA

Történelmi csúcsot döntött meg 
a meleg szerdán és csütörtökön 
Szlovákiában. Az emberek rekord-
számban lettek rosszul a hőségtől, a 
szlovák meteorológiai intézet pedig 
másodfokú riasztást rendelt az or-
szág déli járásaiban. 

A meteorológiai szolgálat szerint 
a szerdai nap (megj.: jún. 19.) az el-
múlt másfél évszázad legmelegebb 
napja volt Szlovákia területén. A 
„trópusi” éjszakát követően, csü-
törtökön sem csökkent a hőség, az 
ország déli, délnyugati járásaiban 
szinte mindenütt 35 Celsius-fok 
körüli csúcshőmérsékleteket mér-
tek.

Az elmúlt napok során jelentős 
mértékben nőtt és rekordot döntött 
a hőség miatt rosszul lett emberek 
száma is. Az egészségügyi mentő-

szolgálat központjának jelentése 
szerint a hét közepén már csaknem 
kétszer annyi helyszínre kellett ki-
szállniuk rosszullétek miatt, mint 
egy átlagos júniusi napon. Csütör-
tök délutánig 134 ember lett rosz-
szul a melegtől, 53 fővel több, mint 
kedden.

Az időjárás a pozsonyi tömeg-
közlekedésben is fennakadásokat 
okozott, a sok 20 évesnél is öregebb 
járművel rendelkező járműpark kö-
zel két tucat autóbusza már a regge-
li órákban felmondta a szolgálatot, 
ezért a tömegközlekedési vállalat 
járatritkításokat volt kénytelen el-
rendelni. 

A meteorológiai intézet előre-
jelzése szerint Szlovákia területén 
csak a hét utolsó napján lehet szá-
mítani a hőség enyhülésére.

Történelmi csúcsot döntött a hőség 
Szlovákiában is
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Fő az egészség! A hasmenéstől a napégésig - címszavakban
A leggyakoribb nyári nyavalyák

Minden évszaknak megvannak 
a maga nyavalyái, amelyekre fel 
tudunk készülni. Ezúttal a nyári 
hónapok kellemetlenségeit vesszük 
sorra.
Hasmenés

A hőmérséklet emelkedése miatt 
virulnak élelmiszereinkben, étele-
inkben a baktériumok: általában 
a szalmonella a főbűnös, illetve a 
Campylobacter jejuni, és kisebb 
számban a Shigella, az Escherichia 
coli és a Yersinia enterocolitica is 
előfordul a nyári hasmenések oko-
zójaként, de a különböző vírusok is 
jelentős szerepet játszhatnak.
Szénanátha

A szénanátha a légúti allergia 
egyik megjelenési formája, a sze-
zonális allergiás orrnyálkahár-
tya-gyulladás (rhinitis) és kísérő 
tüneteinek összefoglaló neve. Jel-
lemzően a pollenszezonhoz köt-
hető, azaz a tavaszi pollenek meg-
jelenésétől késő őszig kínozza az 
érintetteket.
Asztma

A krónikus betegség a légutak 
gyulladásával kezdődik, a gyulla-
dást pedig a környezetben található 
szmog és más szennyeződések, pol-
lenek, a magas ózonszint és pára-
tartalom váltja ki. Ezeknek nyáron 
gyakrabban vagyunk kitéve, hiszen 
több a szabadtéri program az éle-
tünkben.
Légionárius betegség

Tipikus nyári kór, mivel a bak-
térium, amely okozza, 20 fok felett 
szaporodik el. A légionárius beteg-
ség egy nem tipikus tüdőgyulladás, 
és a nem megfelelően tisztított klí-
maberendezéseknek, zuhanyzók-
nak, pezsgőfüdőknek, szökőkutak-
nak, párásítóknak „köszönhetően” 
fertőződhetünk meg. Jellemző, 
hogy a 2-10 napos lappangási időt 
követően in� uenzához hasonló tü-
netekkel - magas lázzal, felfájással, 
izgatott köhögéssel, mellkasi- és 
izomfájdalommal - kezdődik. Kez-
detben csak hőemelkedést és fej-
fájást okoz, később erős köhögés, 
hidegrázás, magas láz és hasmenés 
is jelentkezhet.
Gombás fertőzések

A gomba megtelepedését a kö-
zös használatú zuhanyzók, fürdők, 
strandok segítik, ahogy az erőtel-

jesebb izzadás is, hiszen a gomba 
a nagyhajlatokban megtelepedve 
további kellemetlen tüneteket okoz 
(vörös, viszkető és fájdalmas bőr-
felületek). Fontos említést tenni az 
ún. „napgombáról” is, mely a szo-
láriumokban terjed (tavasszal, nyár 
elején többet járunk szoláriumba 
is), és a felsőtesten kerek, � noman 
hámló, barnás foltokat okoz. Napo-
záskor a fertőzött területeken nem 
képződik pigment, az elpusztult 
gombatelepek helyén fehér foltok 
láthatók, amelyek azonban nyom 
nélkül gyógyulnak. 
Alacsony vérnyomás

Az időjárási körülmények mi-
att - magas hőmérséklet, változó 
légnyomás - és megváltozott élet-
ritmusunk, illetve a dehidratáltság 
okozhat vérnyomásgondokat, ala-
csony vérnyomást. Ennek tünetei a 
fejfájás, a szédülés, a fáradékonyság 
és a látászavar.
Visszeres panaszok

A nagy melegben többen tapasz-
talják, hogy visszereik kidagad-
nak és kellemetlenebb tüneteket is 
okoznak, hiszen a melegben az erek 
kitágulnak, lassul a vérkeringés, 
fokozódik a pangás és emiatt rosz-
szabbodnak a panaszok. Ráadásul 
a hosszú autó-, illetve repülőutak 
fokozott trombózisveszéllyel járnak 
arra nézve, aki a betegségre - kór- 
és családi előzménye miatt - hajla-
mos.

Égés
A túlzott napozás rövid távú kö-

vetkezménye a napégés, ami a nem 
megfelelő fényvédelem eredménye, 
oka pedig az ibolyántúli (UV) su-
gárzás. Nyáron bárki, aki strandol 
vagy a szabadban tartózkodik, ki 
van téve a napégésnek. A megfelelő 
faktorszámú naptej és ruházat elen-
gedhetetlen, továbbá a déltől dél-
után három óráig tartó időszakban 
kerüljük a napot! 

naturahirek.hu
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Süssünk-főzzünk! 
A tökéletes lecsó
Hozzávalók:
61 kg paradicsom
2 kg paprika
3 vöröshagyma
10 dkg húsos szalonna
25 dkg kolbász

Elkészítés
A paradicsomokat szabadítsd 

meg a héjuktól, ehhez forró vízben 
úsztasd meg őket, utána egyszerűen 
lehúzhatod. A paprikákat mosd meg, 
majd karikázd fel egyenlő méretű 
darabokra. A szalonnát kockázd fel, 
majd dobd egy mélyebb serpenyőbe, 
és kezdd el melegíteni.

A hagymákat pucold meg és koc-
kázd fel, majd add a szalonnához 
pirulni, a kolbászt karikázd fel, és 
szintén dobd a serpenyőbe. Ami-
kor a hagyma már pirul, tedd bele a 
paprikát is, majd ha már az is kezd 
átfőni, add az egészhez a cikkekre 
vágott paradicsomot, adj hozzá sót 
és borsot, pár percig hagyd együtt 
főni az egészet, utána vedd le a tűz-
ről. Természetesen, ha könnyedebb 
fogásra vágysz, a kolbászt kihagyha-
tod, és a szalonnát is helyettesítheted 
olívaolajjal, így máris egészségesebb 
ételt kapsz.

Macaron
Hozzávalók 12 személyre:
200 g porcukor (tésztához)
200 g mandulaliszt (tésztához)
75 g tojásfehérje (tésztához)
200 g kristálycukor (tésztához)
65 ml víz (tésztához)
75 g tojásfehérje (tésztához)
ételfesték (tésztához)
lekvár (töltéshez)
ganache töltelék (töltéshez)
Elkészítés

1.) A porcukrot, mandulalisztet, 
és az első adag tojásfehérjét egy tálba 
mérjük. Kezünkkel alaposan össze-
keverjük, összedolgozzuk marcipán-
szerű masszává.

2.) Ezt követően a vizet a kristály-
cukorral a tűzhelyre tesszük, és kö-
zepes hőfokon, pontosan 121 C-ig 

főzzük.
3.) Míg a cukorszirup fő, a máso-

dik adag tojásfehérjét elkezdjük ha-
bosítani. Kemény habbá verjük.

4.) Mikor a cukorszirup elérte a 
121 C-t, folyamatos habosítás mellett 
hozzácsurgatjuk a kemény fehérje-
habhoz.

5.) További habosítás mellett hoz-
záadjuk a habhoz a piros ételszíne-
zéket is. Majd kihűlésig habosítjuk a 
fehérjét.

6.) Ezután kis részletekben a ko-
rábban elkészített marcipánszerű 
masszához keverjük a tojáshabot 
egy keverőkanállal, nem habverő-
vel! Mikor az összes hab benne van, 
a csokoládétemperáláshoz hasonló 
mozdulatokkal simára \”kenjük\” 
a masszát. Nem kell félteni a habot, 
itt egyáltalán nem baj, ha összeesik. 
Szép sima masszává kell dolgozni a 
keveréket!

7.) Sima csöves nyomózsákba 
szedjük a masszát - ha tehetjük, a 
zsákban hagyjuk fél órát állni a masz-
szát -, és szilikonos sütőpapírra - csak 
szilikonoson fog működni! - 2-3 cm 
távolságra egymástól szabályos kör 
alakokat nyomunk. Ha kinyomtuk, 
az asztalhoz csapkodjuk a lemezt, 
hogy kicsit elterüljenek.

8.) Minden második sort meg-
szórunk kevés szezámmaggal, majd 
40-50 percen át hagyjuk bőrösödni a 
macaronokat.

9.) A bőrösítés után 130 C-ra elő-
melegített sütőben 20-25 percen át 
sütjük őket légkeverés nélkül. Szép 
világosnak kell maradniuk sütés vé-
gére, nem szabad, hogy megpirulja-
nak sehol a macaronok!

10.) Kisütés után a lemezen hagy-
juk kihűlni őket. Ezután sűrűre főzött 
málnalekvárral töltjük - még jobb, ha 
ganache töltelékkel -, és betöltés után 
fél napig hűtőben, légmentesen le-
zárva pihentetjük az elkészült málnás 
macaronokat! Azért fontos légmen-
tesen lezárva tárolni, mert különben 
a hűtőben lévő párától teljesen felpu-
hul a roppanós kéreg!
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(folytatás az 1. oldalról)
takar, amit paprikalekvárral ken-
tem meg, majd sóztam és borsoz-
tam“ – tárta fel a részleteket.

A hagyományos ételek kóstoló-
ján a legtöbb pontszámot a früs-
tökre sült hús kapta, amit tejfölös 
uborkával és lekváros siskával kí-
náltak.

A kurtaszoknyás falvak hagyo-
mányőrző csoportjai a rendez-
vény záróakkordjaként egy közös 

produkció keretében lakodalmast 
mutattak be a közönségnek. A XII. 
Duna Menti Fesztivált Korpás Éva 
és barátai fellépése zárta.  -sztruhár-

Népzenétől volt hangos Köbölkút

5

Könyvajánló
Márai Sándor: Hallgatni akartam

(folytatás az előző oldalról) 
Viczena Ilona leplezték le. A koszo-
rúzás alatt Hegedűs Fanny előadá-
sában a Van fenn egy ország c. dalt 
hallgathatták meg. Mezei Gizella 
mondta majd el K. László Szilvia 
Tarisznyába való versét.

A megemlékezés a kultúrházban 
ünnepi műsorral folytatódott. A 
műsorban felléptek a helyi óvodá-
sok, Petrécs Zsolt, Hegedűs Fanny, 
az izsai Döme Károly Alapiskola 
tanulói , akik az Emlékek útján c. 
emlékműsorukat adták elő, Dudás 
Katalin igazgatóhelyettes betanítá-
sának köszönhetően. A kultúrmű-
sort a Piros Tulipán Énekcsoport 
fellépése zárta.

A család nevében Boschetti 
Adrianna (unoka) , az izsai Döme 
Károly Alapiskola igazgatónője kö-
szönte meg a rendezvényt. Beszédé-
ben kiemelte, engedjék meg,hogy a 
családom nevében köszönetemet 
fejezzem ki mindannyiuknak mai 
megemlékezést. Ha nagyapám 
Világhy Árpád élne,biztos min-
den erejével azon lenne,hogy el-
hárítsa a felé irányuló � gyelmet 
és az ünneplést. A vele kapcso-
latos emlékeim közt kutatva,azt 
kell hogy mondjam,hogy az ő 
otthona itt Paton volt. Ebben a 
faluban dolgozott,az itt élő lako-
sokat igyekezett minden téren 
segíteni,jó tanácsokkal ellátni. 
Szeretetét,ragaszkodását még 
az árvíz sem moshatta el. Saj-
nos az otthonát az 1956-os ár-
víz tönkretette,de a szív továbbra 
is ide húzta vissza. Családunk 
szemtanúja volt annak,mennyire 
megviselte,hogy Komáromban 
kellett élni az árvíz után. Gyakran 
látogatott ki Patra, tartotta az itt 
élő lakosokkal a kapcsolatot,és bá-
natos volt mikor hazajött,hiszen az 
ő szíve Paton volt igazán otthon. 
Feleségével nemcsak tanították 
a falu diákjait,hanem részt vet-
tek a falu mindennapi életében is. 
Polcz Alaine szavait idézve: Olyan 
mintát kaptam,mely szerint nem 
a szépség,az ész a fontosak,hanem 
valami egészen más. És az,hogy mit 
hogyan mondunk. Persze mond-
hatunk sok mindent,nem kell 
félni,hogy melyik szavunk hová 
esik és mi lesz belőle,de amit szív-
ből mondunk,az tényleg belehullik 
a lelkünkbe,mint egy mag. Ilyen 

vagy,olyan vagy,nem számít,ha 
mindeközben szeretnek. Gyerek-
korom legszebb emlékei,amikor 
esténként nagyapám mesélt,vagy 
magával vitt a méhekhez. Kicsit 
zokon vettem,mikor beszéd közben 
kijavított,vagy jelezte egy kézszorí-
tással mikor és kinek köszönjek az 
utcán.

Mikor alapiskolai tanulmányaim 
végéhez közeledtem,akkor ismer-
tem fel,milyen mély nyomot hagyott 
bennem az ő nevelése. Nemcsak 
nagyapám volt,hanem az édes-
apám nevelését is pótolta,mikor 
szüleim elváltak. Mivel a közelük-
ben élt,így az ő nevelése rányom-
ta bélyegét életem alakulására. 
Szigorú,becsületes,őszinte ember 
volt. A legtöbbünk ilyen embert 
választ példaképül. Az,hogy taní-
tó leszek,számomra természetes 
volt,nem férhetett hozzá sem-
mi kétség. Annak tiszta szívből 
örülök,hogy most több pati szülő-
nek taníthatom gyermekét,akiknek 
nagyszüleit még talán nagyapám 
tanjtotta. Biztos vagyok benne,nem 
csak az én életemre volt nagy hatással 
nagyapám tanítása,nevelése,hanem 
sok pati kedves lakos is szeretettel 
gondol vissza Világhy Árpádra,a ta-
nító úrra,ahogy itt ismerték.

Végül azt szeretném kérni az 
elhunyt nevében,tegyünk meg 
mindent az itt élő gyermekekért. 
Okítsuk Őket a tiszteletadásra,bec
sületességre,hogy dolgos emberek 
legyenek. Ezzel tennék eleget az ő 
emlékének,végakaraténak.

Végezetül köszönöm min-
den kedves jelenlévőnek a 
megemlékezést,Szabó Olga pol-
gármester asszonynak,Path 
önkormányzatának,a lakosok-
nak az emléktábla avatáshoz a 
hozzájárulást,a megvendégelést a 
szép ünnepi aktust és a kolléganőm-
nek Dudás Katalinnak a segítséget 
a gyűjtőmunkában,műsorkészítésb
en.

Beszédét Caramel ( énekes) 
és Nicholas Sparks (amerikai 
bestsellerszerző) gondolataival 
fejezte be: Most elköszönni kell 
csendesen. Remélni,hogy nyo-
mot hagyok a szíveken. Ígérd meg 
nekem,hogy nem felejtesz el,hiszen 
a részem vagy és a szívemben min-
dig ott leszel. (Caramel)

Köszönöm, hogy beléptél az 

(folytatás a 2. oldalról) 
Bárdossy Lászlóról, Bethlen István-
ról. Kiemelte, a könyv a történészek 
számára is izgalmas lehet.

Mint Kovács Attila Zoltán rá-
mutatott, Márai nem akarta, hogy 
könyve külföldön megjelenjen, 
ugyanakkor Magyarországon a 
cenzúra miatt nem számíthatott 
kiadására. Az előbbit a kiadó veze-
tője azzal indokolta, hogy az író a 
könyvben korával néz szembe, az 
európai polgárság sorsával, arról ír, 
hogy mi lesz ezzel a társadalmi ré-
teggel 1938 után, de kritikát mond 
a Horthy-rendszer, az úrhatnám, 
dzsentri világ felett is.

A főszerkesztő szerint Márai az-
zal szembesült, hogy a 19. századi, 
polgári világ Európában megszű-
nőben van, ezért az ezzel kapcso-
latos könyveit „nemkívánatosnak” 
érezte, a kérdéskör tabutémává vált 
számára. Csak akkor vette elő újra, 

amikor már San Diegóban élt - je-
gyezte meg Kovács Attila Zoltán.

A főszerkesztő elmondta, hogy 
a kötet az eredeti szöveghez hűen 
a szerzői kihúzásokat, javításokat 
is tartalmazza, emellett a könyvet 
jegyzetekkel látták el. A Hallgatni 
akartamot Mészáros Tibor, a Má-
rai-hagyaték gondozójának utósza-
va zárja.

A Márai-hagyatékról szólva 
megjegyezte, hogy több lappangó 
kézirat van még, ezek gondos ta-
nulmányozásra várnak. A kiadó-
nál a könyvvel együtt jelenik meg 
A teljes napló-sorozat 1964-66-ról 
szóló kötete. Új projektként irodal-
mi bédekkersorozat is indul a Régi 
Kassa, álom című könyv mintájára: 
a tervek szerint hasonló kiadvány 
jelenik meg Nápolyról, Salernóról, 
New Yorkról, illetve San Diegóról 
is.

felvidek.ma

életembe,és örömet szereztél 
nekem,köszönöm,hogy szerettél,és 
elfogadtad az én szeretetemet. 
Köszönöm az élményeket,az 
emlékeket,amelyeket életem végéig 
féltő gonddal megőrzök. És főleg 
köszönet illet, amiért megmutattad 
nekem,hogy eljön az idő,amikor el-
engedhetlek. (Nicholas Sparks).

A rendezvény a község polgár-
mestere fejeződött be: „ Meggyőző-
désem, hogy emlékét a továbbiak-
ban is ápolni fogjuk. Megköszönöm, 
hogy ezt a délelőttöt velünk töltöt-
ték és együtt emlékezhettünk egy 
csodálatos emberre. Karl Jung egyik 
idézetével búcsúzom tőle: Tiszte-
lettel gondolunk vissza nagyszerű 

tanárainkra, de hálát azok iránt ér-
zünk, akik megérintették lelkünket. 
A tanterv nagyon fontos, új isme-
retanyag, de a melegség életfeltétel a 
sarjadó növény és a gyermeki lélék 
számára. Köszönjük a melegséget, 
a szeretetet. Hála Istennek mindig 
akadtak ebben a kis közösségben 
emberek, akik a köz érdekeit a saját-
juk elé helyezték. Azt hiszem, ezért a 
kezdeményezésért a Tanító Úr ránk 
mosolyog a mennyből. De tetszene 
neki az is, hogy délután gyerekeink 
számára sportnapot szervezünk. 
Előtte azonban helyezzük el  sírjára 
kis koszorúinkat, emlékezzünk rá 
néma csendben és mondjunk lelki 
üdvéért el egy imát.   Miriák Ferenc
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Az árvíz után a Világhy család elköl-
tözött Komáromba, de ő visszajárt 
tanítani Pathra. 1967-ben vonult 
nyugdíjba. Tudta,hogy a jó tanító 
nem saját tudásának gyümölcseit 
osztja meg a tanítványaival, hanem 
megmutatja nekik,hogyan arassák 
le saját gondolataik gyümölcseit. 
(Kahlil Gibran). Az oktatás nem 
arról szól,hogy megtöltünk egy 
csöbröt,hanem hogy meggyújtunk 
egy tüzet (William Butler Yeats). 
A legtöbb,amit gyerekeinkenk 
adhatunk:gyökerek és szárnyak. 
(Goethe)

Akaratlanul is felmerül a kérdés: 
Mit tett hát amivel kiérdemelte az 
emberek tiszteletét?

A jobbágysorból kikerült 
szegénysorsú pathiak magas ka-
matú hitelre vett földjeiket lovak-
kal művelték meg. A Tanító Úr 
hosszas meggyőzéssel elérte,hogy 
a lovak helyett inkább tehenet 
tartsanak,mert igavonó állat az is,és 
tejet is ad. Lassan rábeszélte a szü-
lőket a gyümölcsfák ültetésére,mert 
a gyerekeknek szükségük van a 
gyümölcsre. Megtanította a szülő-
ket méhészkedni,mert a méz fontos 
tápanyagokat tartalmaz. Voltaire 
szerint: Igazságot hirdetni,vagy 
hasznos dolgokat javasolni az em-
bereknek, biztos módja annak,hogy 
üldözzenek minket.

A Tanító Úr tanácsait sem egyik 
napról a másikra fogadták meg az 
emberek,de kitartó volt és hűséges. 
Tudta,hogy csak ép testben lehet 
ép csak a lélek,ezért megtanítot-
ta a szülőket a marhatenyésztésre, 
méhészkedés, gyümölcstermesz-
tés alapvető ismereteire. Célja az 
volt,hogy a gyerekek jól tápláltak,eg
észségesek,épek,elevenek,okosak és 
tanultak legyenek. Nem volt titok 
előtte,hogy a tudás hatalom. Évek-
be telt,amíg az iskolába beszerezte 
a szükséges tankönyveket, melye-
ket a szülők meg� zetni nem tud-
tak. Sőt,idővel létrehozta az iskolai 
könyvtárat is. Gondolom,velem 
együtt sokan kölcsönözték ki onnan 
a 12 hónapról szóló gyönyörűszép 
mesekönyvet,vagy a János vitézt.

Részt vett a népszínmű-
vek műkedvelő előadásainak 
betanításában,a tűzoltószervezet 
megalkotásában . Sokan voltak az 
idősebbek közül részesei az ásatá-
soknak a Duna parton,amelyeket a 

Tanító Úr kezdeményezett. A lelete-
ket az ország különböző múzeuma-
iban helyezték el. Honnan tudom 
mindezt? Hát a krónikából ame-
lyet sok évi munka mennyiségében 
is,minőségében is nagyon jelentős. 
Már ezzel kiérdemelte az utókor el-
ismerését. Pedig emberi nagyságá-
ról, önzetlenségéről, végtelen sze-
rénységéről, alázatáról még nem is 
szóltam. Nem beszéltem arról,hogy 
nem csábította őt a gazdagság,nem 
akart karriert. Tudta,hogy csak a 
szerénynek nem hoz vágya kínt. 
Emlegetik az idősebbek,hogy kán-
torként nem vett el pénzt szolgála-
taiért a szegényektől. A kevésből is 
adott,kölcsönzött,hogy a pathiak a 
földekre felvett kamatok hiteleit � -
zetni tudják. Igy történt meg,hogy 
volt olyan karácsony,amikor csak 
krumpli került a család asztalá-
ra. Mai mércével mérve,amikor 
a pénz az úr,szinte hihetetlen,de 
szegényen is úr maradt. Nem a 
ruhája,nem a környezete tette őt 
azzá, hanem embersége és tartása. 
Népének lámpása kívánt lenni,és 
az is volt. Ebbe az elmaradott, Isten 
háta mögött levő kis községbe hoz-
ta a fényt,a tudás,emberség,önzetle
nség,szerénység,alázat fényét.

Emberi tartás. Mi jut eszünkbe 
róla? Nekem egy tanító,akinek el-
vették állampolgárságát,elvették 
a munkáját,aki más házában élt 
mások kegyelemkenyéren,de nem 
reszlovakizált és nem lépett be a 
pártba. Nem tagadta meg az elveit. 
Se hitét,se nemzetét.

Alma mellé vesszőt- szólt taní-
tói hitvallása. Büntetett,ha meg-
érdemeltük. Nem méregből ,nem 
dühtől elvakultan- javító szándék-
kal. Dicsért és szeretetet adott,ha 
megérdemeltük. És itt a lényeg? 
Érdem szerint dicsért és bünte-
tett. Ettől volt mindig hiteles. A 
nevelés,oktatás számára nem az is-
kolában kezdődött és nem is ott ért 
véget. Nevelte és tanította az egész 
közösséget. Nehéz időkben helyt 
állt és példát mutatott. Ezért ne-
veztünk el utcát róla,ezért őrizzük 
emlékét.

Ezt követte az emléktábla leleple-
zése, amely Zsapka Gyula alkotása. 
A táblát a család nevében Kruta Ilo-
na, a község képviseletében Szabó 
Olga, a tanítványok nevében 

(folytatás a köv. oldalon)

Emléknap a néhai tanító 
tiszteletére Paton

Pat község önkormányzatának 
döntése értelmében emléknappal 
járultak hozzá Világhy Árpád né-
hai tanító eszmei hagyatékának to-
vábbadásához. 

Emlékezni egy emberre, aki nem 
ismerte a megalkuvást és lámpása, 
égő fáklyája volt egy közösségnek 
mindig időszerű.

A megemlékező rendezvény a 
volt iskola udvarában kezdődött, 
ahol a Szózat után Donászi Mag-
da „Ma szívünk ünnepel” c. versét 
mondta el Tóth Vivien, majd kö-
vetkezett Szabó Olga polgármester 
ünnepi beszéde.

„Ki volt Világhy Árpád? Mit tett 
a faluért, hogy utcát neveztek el 
róla? –kérdezték a � atalok. Nem-
zedékek nőttek fel, akiket már nem 
ő tanított a betűvetésre, akik az ál-
tala képviselt értékeket már szüleik 
közvetítésével ismerték meg. Ezért 
döntött úgy az önkormányzat, hogy 
emléktáblát helyez el születésének 
11o. évfordulója alkalmából a volt 
iskola épületére és ünnepi műsorral 
tiszteleg emléke előtt.

Képzeletben lapozzunk vissza a 
sors könyvében 110 évet és nézzük 
meg,hogy mi is történt.

Január elsején este 9 óra körül 
megszületett Csallóköznádasdon 
Világi Ferenc kisbirtokos és Álló 
Anna második gyermek,Árpád. 
A kis� ú kedves és értelmes 
volt,ezért a szülei taníttat-
ták. Arra biztatták,hogy legyen 
állatorvos,mert az biztos,tisztes 
jövedelem,de ő mindenképpen 
tanító akart lenni. Már tanítókép-
zőbe járt Győrbe,amikor édes-
apja rablótámadás áldozata lett. 
Ezután neki kellett vezetnie a 
birtokot és gondoskodni kistest-
vérei felneveléséről,taníttatásáról. 
Bizony,elteltek a z évek,amikorra 
testvérei felcseperedtek,letöltötte 
tényleges katonai szolgálatát,és 
folytathatta tanulmányait.

26 éves volt,amikor Pathra he-
lyezték tanítónak. Itt ismerte meg 
Esössy Ilona tanítónőt,későbbi 
feleségét. Házasságukat az Isten 3 
gyermekkel áldotta meg. Ilonával, 
Katókával és Árpáddal. Közülük 
Katóka nem sokáig maradt a föl-
dön, mondják,jó és kedves volt 

mint az angyalok. El vitték hát 
maguk közé. Korai halála nagy 
megpróbáltatás volt a családnak. 
Sajnos a gondok,bajok,Világhy Ár-
pád életében ezután szinte vég nél-
kül sorjáztak. A háború szele nem 
kímélt senkit,így Levente oktató-
ként 1944-ben be kellett vonulnia. 
Az embertelenségben legfőbb fel-
adatának tartotta,hogy haza vigye 
szüleiknek a rá bízott � atalokat. 
Nem lett katonaszökevény,pedig 
felettese biztatta rá,hogy ment-
se a bőrét és saját érdekeit tartsa 
szem előtt. Leventéket épségben 
hazahozva az új országban talál-
ta magát,ahol a magyar iskolákat 
bezárták és a magyar tanítókat el-
bocsájtották. Munka és fedél nél-
kül maradt ,de nem reszlovakizált. 
Megmaradt magyarnak. Munka 
is,fedél is akadt volna,ha belép a 
pártba,de ő megmaradt híbő ke-
reszténynek. Megkapta a fehér 
levelet is. A család már össze pa-
kolta kevéske holmiját,amikor le-
állították a kitelepítést. Ebben a 
kilátástalan helyzetben állt mellé a 
falu népe. Szállásal,természetbeni 
járandósággal segítették a családot. 
Azokban az években jól hozott a 
méhészkedés és a nyúltenyészet is. 
A megpróbáltatások azonban meg-
törték felesége egészségét, aki 1952-
ben átadta lelkét teremtőjének.

Világhy Árpád egyedül nevelte 
fel az akkor 9 éves � át, és haláláig 
példamutató hűséggel, özvegyen 
élt.

Hét év mellőztetés után, 1952-
ben taníthatott újra. A pathi iskolát 
igazgatta. Elhatározta,hogy házat 
épít,hogy soha többet ne legyen 
kiszolgáltatva a hatalom kénye-
kedvének. 1958-ban el is készült 
a takaros kis házikó,amit az árvíz 
1965-ben összedöntött. Az isko-
la akkor nem működött, a diákok 
Porubkán és Stará Turán tanultak. 
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sorolja a kézműves-foglalkozásokat 
– „Emellett elindult a kosárfonás, 
amire Józsa Joachim bácsi tanított 
meg sokunkat. A kézi kötélverést 
is elsajátíthattuk tőle, aminek nagy 
mestere volt.” A csuhéból babák 
és díszek mellett lábtörlőktől a tás-
kákig sok minden készül itt, de az 
üvegfestés és az agyagozás is mindig 
szerepel a programban. A leginkább 
lányokat érdeklő foglalkozások a 
gyöngyözés, a makramé és különbö-
ző csomózási technikák. A batiko-
lással egyedi felsőket varázsolhatnak 
maguknak a gyerekek.

„2008-ban kezdődött a fafaragás. 
A tábori alkotásokat hazaviszik, de 
a tábor emlékére közös mű is ké-
szül” – mutatja közben Zsuzsanna 
a képeket.

„Múlt évben kezdtük a nemeze-
lést, amivel tarisznyák, hajdíszek ké-
szülnek. Ugyancsak egy éve tartunk 
sziklaöntést. Az újból felfedezett ősi 
építészeti kazeines technika túró 
és kalcium keveréke, ami ragasztó 
szerű anyaggá alakul át. Sóderrel 
keverve egy idő után megszilárdul 
és törhetetlen, de addig írhatunk 
bele.” A szülők kérésére múlt év 
őszén elindították a hétvégi felnőtt 
alkotótáborokat, akik olyan lelkesen 
kézműveskednek, mint a gyerekek. 
„Megtanulhatják a népi motívumok 
festését és kipróbálhatják a szappan-
készítés fortélyait. Ezzel azt mutat-
juk be, hogy mindent el lehet készí-
teni a körülöttünk lévő természetes 
alapanyagokból” – meséli lelkesen a 
vezető.

A tábori étkeztetés során a táj-
házban készült lekvárokkal és kom-
pótokkal ízesítik a kemencében sült 
lepényeket, kalácsokat. Üdítőnek – a 
mindenki kedvencét – bodzaször-
pöt kínálnak. „Azon vagyunk, hogy 
megőrizzük a hagyományos ízeket, 
hiszen az üzletekben vásárolt édes-
ségek, lekvárok közel sem olyanok, 
mint a háztáji. Múlt évben a gye-

rekekkel lekvárt főztünk, kovászos 
uborkát tettünk el és az otthonról 
hozott recepteknek és a gyümölcs-
aszalásnak is nagy sikere volt” – avat 
be a részletekbe Zsuzsanna.
A hűtőmágnes és a pajta esete

A tájház vezetője fontosnak tartja, 
hogy a � atalok is részesei legyenek 
a munkának. 2004-től a civil szerve-
zetek is bekapcsolódhatnak a mun-
kaügyi programba, így már akkor 34 
munkanélküli személyt foglalkoztat-
tak. Többségében � atal édesanyákat, 
akik gyermekük mellett nem tudtak 
munkát vállalni. Ezek közül kerül-
tek ki a ma foglalkoztatott kézmű-
vesek. Az aktivációs program idén is 
működik. Beszélgetésünk közben az 
udvaron készülnek a hűtőmágnesek 
és a többi apróság, amit ajándék-
tárgyként árulnak. Ezekből persze a 
tájház nem tudja fenntartani magát, 
különböző pályázatok és alapítvá-
nyok segítségével működik. „Annak 
idején az Illyés Közalapítvány, majd 
a Szülőföld Alap és most a Bethlen 
Gábor Alap, amely folyamatosan 
támogat minket. A helyi alapiskolá-
val való együttműködést kiemelten 
segítik. Három éve Lelocký Krisz-
tina igazgatónő azzal az ötlettel 
jött, hogy az ötödikesek számára a 
nevelésórát a tájházban szeretnék 
megtartani. Nagyon örültünk a fel-
kérésnek. Először egy osztály, majd 
a pályázat által az egész iskola rend-
szeresen jár” – magyarázza a vezető.

A társulás célja, hogy a szom-
szédos épületet megvásárolják, és 
egy 120 fős táncházpajtává alakíta-
nák. „Újból elindítjuk a népszínját-
szást is, mivel Ipolyszalka szülötte 
Csepreghy Ferenc, népszínműíró, a 
Népszínház »háziszerzője«. Emellett 
a lakodalmast és a disznótorost sze-
retnénk bevezetni” – beszél a jövő-
ről Zsuzsanna.

Nem titkolt szándékuk a falusi 
turizmus fellendítése. A tájház kí-
nálatán kívül gyönyörű környezet, 
kiváló túrázási lehetőségek vannak, 
lehet lovagolni és kocsikázni, illetve 
ízletes helyi borok.

A határ menti falu mindent meg-
tesz azért, hogy a neve ne merüljön 
feledésbe. Nem kizárt, hogy pár év 
múlva valamelyik � atal felnőtt az itt 
tanultakból építkezve lesz kézmű-
ves, aki továbbviszi az ősök hagyo-
mányát és kultúráját.

Ando Krisztina
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Látogatás az ipolyszalkai tájház portáján
Szabadságot és függetlenséget a jövő 
generációjának!

Vadregényes tájnak kis falujában 
búzavirágos házat láttam… Valóban 
így történt, hiszen a Burdával és a 
Börzsönnyel szegélyezett Ipolyszalkán 
a tájház utcára néző falát az 1800-as 
évek végén gyönyörű, virágdíszes or-
namentikával díszítették.
Tiszta porta, rendes ház

A nyitott kapu tárt karokkal vár 
mindenkit. Páran sürgölődnek az 
udvaron, és a konyhában. Rögtön 
körülnézek. A parasztház tisztaszo-
bájának megrakott ágyain ünnepi 
viseletek sorakoznak. A család csak 
kivételes alkalmakkor használta: a 

születés, az esküvő és a temetés ide-
jén. A második helyiség a tisztakony-
ha, ami a vendégek fogadására volt 
szánva, az asztalon a vendégkönyv, 
képeslapok, kis levendulazsákok és a 
tájházat ábrázoló hűtőmágnesek so-
rakoznak. A harmadik helyiség volt 
a hálószoba, itt főztek és aludtak. A 
nyári konyhának és a közösségi he-
lyiségnek külön bejárata van. Köz-
ben megérkezik Dikácz Zsuzsanna 
az Ipolymenti Kulturális és Turiszti-
kai Társaság vezetője és a búbos ke-
mencés közösségi helyiségbe kísér, 
ahol a tájház létrejöttéről kezdünk 
beszélgetni. „2001 januárjában ala-
pítottuk meg az Ipolymenti Kultu-
rális és Turisztikai Társaságot. A cé-
lunk a hagyományok megmentése 
volt az utókor számára. Mindemel-
lett a tárgyi és kulturális hagyatékot, 
illetve a kézművességet szerettük 
volna kiemelni és átadni. 2003-ban 
az Illyés Alapítvány támogatásával 
sikerült megvásárolni az épületet. 
Még abban az évben felújítottuk, be-
vezettük a villanyt és október végén 
megnyitottuk” – kezdi a történetet 
Zsuzsanna, majd tovább folytatja 
– „Következő évben az alapiskolák 
számára meghirdettük programun-

kat a Száz évet vissza az időben cím-
mel. Két hónap alatt 34 csoportot 
fogadtunk. A pedagógusoknak és a 
diákoknak egyaránt tetszett az új le-
hetőség, ami a tájházban megtartott 
kézművességeknek köszönhető.”

A társaság elnöke szívügyének 
tartja, hogy a mai gyerekek megis-
merjék a kézművesség fontosságát 
és az általa adott szabadságérzetet. 
„A világ mai materialista szemléle-
tét azzal tudjuk ellensúlyozni, hogy 
a gyerekek megtapasztalják, a saját 
kezűleg elkészített dolgoknak sok-
kal nagyobb értéke van. Mindez 
egyfajta függetlenséget és szabad-
ságérzetet ad, hiszen nem kell min-
dig mástól függeni” – magyarázza 
Zsuzsanna a tájház lényegét, majd 
folytatja az épület történetével – 
„2004-ben elkészült a kinti kemen-
cénk, ahol hagyományos ételeket 
készítünk, úgy mint a lakodalmas 
kuglóf, kenyér, pogácsa, kemencés 
lepény, kalács, rétes de húsételeket 
is sütünk benne. A kemence mellé 
nádtetős pihenőt alakítottunk ki, és 
nyáron itt tartjuk a foglalkozásokat.”

2006-ban bővítésre szorult a táj-
ház, hiszen a csoportok már nem 
csak pár órára érkeztek, hanem akár 
több napra is. Ezét az istállórészhez 
hozzáépítettek, és így közösségi he-
lyiséget kaptak, amelyet télen búbos 
kemencével fűtenek ki. Emellett 
családi rendezvényeknek, baráti 
összejöveteleknek is helyt ad. A te-
tőrészben két matracos hálóhelyiség 
található. Ekkor vezették be a vizet 
és kialakították a szociális helyisé-
geket is.
Légy kreatív!

A tájház arról híres, hogy egész 
évben tart kézműves-foglalkozá-
sokat. „Az első pályázatunk a sző-
nyegszövésre irányult, amelynek 
Ipolyszalkán nagy hagyománya volt. 
2000-ben – mielőtt a társulás meg-
alakult volna – Szép Valériától szinte 
az utolsó pillanatban sikerült megta-
nulnunk a szövőszék használatát és 
felvetését. Már akkor 17 érdeklődő 
volt, és ez volt a kézművestáborok 
alapja, amiket abban az évben indí-
tottunk el a helyi sportcsarnokban” 
–s a történettel újból visszarepü-
lünk a kezdetekhez, és Zsuzsanna 

A csuhévirágok születése

Az ipolyszalkai tájház díszes 
homlokzata
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„Az illetékes hatóság szakem-
berei vizsgálatokat végeztek az ár-
vizekkel sújtott térségekben, majd 
kiválasztották a szúnyoginvázió 
szempontjából legveszélyeztetet-
tebb településeket. A Dunaszer-
dahelyi járás négy községében 
Dunatőkésen (Dunajský Klátov), 
Pozsonyeperjesen (Jahodná), 
Csallóközkürtön (Ohrady) és Bő-
sön (Gabčíkovo) tanácsolják a per-
metezést - mondta Lenka Skalická, 
a Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ) 
szóvivője a SITA hírügynökségnek.

Az Érsekújvári (Nové Zámky) já-
rásban Garamkövesden (Kamenica 
nad Hronom) és Helembán 
(Chľaba) kellene mielőbb elkez-
deni az átfogó szúnyogirtást. A 
közegészségügyi szakemberek 
ugyanezt javasolják Révkomá-
rom, Gúta (Kolárovo), Marcelháza 
(Marcelová) és Karva (Kravany nad 
Dunajom) esetében is. 

A Galántai járásban a szúnyog-
invázió szempontjából Nádszeg 
(Trstice), Királyrév (Kráľov Brod) 
és Alsóhatár (Dolný Chotár) bizo-
nyul a legveszélyeztetettebb telepü-
lésnek. Az ÚVZ a permetezést csak 
ajánlhatja az önkormányzatoknak, 
de nem rendelheti el az intézke-
dést. Az adott települések hatáskö-
rébe tartozik annak eldöntése, hogy 
megkezdik-e a szúnyogirtást, vagy 
nem. 

Peter Kažimír pénzügyminiszter 
a június közepén tartott kormány-
ülés után az önkormányzatokat 
arról biztosította, hogy a szúnyog-
irtással kapcsolatos kiadásokat ál-
lami költségvetésből térítik meg az 
érintett településeknek. A kormány 
11 millió eurót különített el válság-
helyzetek költségeinek fedezésére, 
s ebből téríti meg az árvíz sújtotta 
települések szúnyogirtással kapcso-
latos kiadásait is. 

Horváth Árpád, Gúta (Kolárovo) 
polgármestere portálunknak el-
mondta, városukban már szerdán 
este elkezdték az átfogó szúnyog-
irtást. 

„Szerdán este 9 órától hajnali 5 
óráig permeteztünk a parkokban, 
iskolákban, óvodákban, szúnyo-
gok által veszélyeztetett utcákban, 
tegnap pedig a környező tanyavi-
lágban és a kiskerti övezetekben. 

A helyzet alakulásától függően 
valószínűleg megismételjük a föl-
di permetezést, mivel az egyszeri 
vegyszeres kezelés nem lenne ha-
tékony“ – magyarázta Horváth 
Árpád. A polgármester hozzátette: 
Gúta idei költségvetésében nem 
különítettek el pénzt szúnyogir-
tásra, mert sem tavaly, sem tavaly-
előtt nem volt szükség a városban 
permetezésre. Mivel most jelentős 
szúnyogszaporulattal kell számol-
nia a településnek, elvégezték a 
permetezést, bízva a minisztériumi 
ígéretben, hogy indokolt esetben az 
árvízsújtotta térségben megtéríti az 
állam a szúnyogirtás költségeit. A 
Komáromi járásban még érvény-
ben van a 2. fokú árvízvédelmi 
készültség, ami jogalapot biztosít 
Gútának is a rovartalanításra for-
dított pénz visszaigénylésére. „Az 
eddigi szúnyogirtás hozzávetőleg 
4 ezer eurónkba került, de vélhe-
tően további ezreket kell majd erre 
a célra költenünk“ – hangoztatta a 
polgármester. 

Nádszegen (Trstice) holnap 
kezdődik el a szúnyogirtás. „Bíz-
va Kažimír ígéretében, szombaton 
estétől hajnalig községünkben is 
elvégezzük a permetezőkocsis szú-
nyogirtást. Mivel nem biztos, hogy 
az állami költségvetésből valóban 
visszakapjuk a permetezésre fordí-
tott 4-6 ezer euró körüli összeget, a 
hozzávetőleg 600 hektárnyi veszé-
lyeztetett területen egyelőre csak 
egy lefújást merünk bevállalni. 
Hangsúlyozom: mivel még nálunk 
is a 2. fokú árvízvédelmi készültség 
van érvényben, az államtól min-
denképp igényeljük majd ennek a 
községi kasszából � zetett összegnek 
a megtérítését“ - nyilatkozta Juhos 
Ferenc polgármester. 

Révkomáromban akárcsak 
Gútán, már szerdán este megkez-
dődött az átfogó szúnyogirtás, 
amely itt két hétig tart majd. A vá-
ros önkormányzata 28 ezer eurót 
különített el erre a célra. A telepü-

Irodalmi szenzáció - Márai legis-
mertebb műve folytatásának meg-
jelenése a Helikon Kiadónál. „És 
meg kell írni a „Polgár vallomásai” 
harmadik, befejező kötetét. Ez ál-
matlan éjszakákon e kötet szerke-
zetén gondolkozom” – írta Márai 
1944-ben a Naplóban. 

 De az ötlet csak 1949-ben érik 
be, az eredeti, eddig a hagyatékban 
kallódó kéziraton 1950 szerepel 
befejezés gyanánt, vagyis a Hallgat-
ni akartam tekinthető Márai első 
emigrációban írt – befejezett – mű-
vének! Az író maga választotta kez-
dődátuma az Anschluss, Ausztria 
1938-ban történt hitleri megszál-
lása, mely történelmi eseménnyel 
Márai szerint elveszett a klasszi-
kus Európa. A kötet vallomás egy 
értékvesztett időszakról, egyben 
pontos rajza a polgári Európának 
és Magyarországnak, egyszersmind 
hiánypótló olvasmány.

A Hallgatni akartam címmel 
Márai Sándor eddig ismeretlen 
munkáját, az Egy polgár vallomásai 
harmadik részének tekinthető esz-
széregényt mutatta be 2013. május 
28-án a Helikon Könyvkiadó. Az 
író az emigrációban született első 
művében 1938-tól 1950-ig rajzolja 
meg a polgárság történetét.

Kovács Attila Zoltán irodalom-
történész, a Helikon főszerkesztője 
az MTI-nek elmondta, hogy régóta 
sejteni lehetett, Márai Sándor meg-
írta az Egy polgár vallomásai har-
madik részét, hiszen erre naplóiban 
is utalt. „És meg kell írni a Polgár 
vallomásai harmadik, befejező 
kötetét. Ez álmatlan éjszakákon e 
kötet szerkezetén gondolkozom” 
- idézte a főszerkesztő Márait, aki 
1944 novemberében írta e sorokat 
naplójába. Hozzátette, a kézirat ed-
dig a hagyatékban rejtőzött, és „iro-
dalmi szenzáció” a megjelenése.

A kiadó adta a könyv címét, mi-
vel a kézirat nem kapott egyértelmű 

szerzői megnevezést. Több címötlet 
szerepelt rajta áthúzva - köztük az 
Egy polgár vallomásai 3, illetve 
a Föld, föld! -, de a kiadó végül a 
kézirat első mondatát emelte cím-
helyzetbe.

Arra a kérdésre, hogy miért nem 
a kézenfekvő, Egy polgár vallomá-
sai 3-ra keresztelték a könyvet, Ko-
vács Attila Zoltán azt felelte, hogy 
a kiadó tervezi az Egy polgár vallo-
másai-sorozat teljes, kritikai kiadá-
sát, amelynek ezt a címet szánják. 
Felidézte, hogy 1935-ben Márai 
egy vesztes per után átdolgozta a 
regényt, így közel három fejezettel, 
számos bekezdéssel rövidebb a ma 
ismert mű az eredetinél.

A mintegy 180 oldalas Hallgatni 
akartamról elmondta, hogy a Föld, 
föld! című könyve első két fejeze-
teként született a mű 1949 és 1950 
között, de végül az író elhagyta a 
szövegrészletet az 1970-es években 
megjelent kötetből. Szerinte az új 
könyv az Egy polgár vallomásai-so-
rozat „kiegészítő esszéköteteként” 
értelmezhető, hiszen amellett, hogy 
a jól ismert elbeszélői hang szólal 
meg, a rendszer kritikájaként is 
olvasható, ráadásul rövid, tömör 
politikusportrék is helyet kaptak 
benne, többek között Teleki Pálról, 

(folytatás az 5. oldalon)
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Szúnyoginvázió
Permetezést tanácsolnak a szakemberek

Arra a kérdésre, hogy miért nem 

Könyvajánló
Márai Sándor: Hallgatni akartam

lés kataszterében hozzávetőleg ezer 
hektárt boríthatnak szúnyoglárvák. 
A szúnyogirtás 10-11 euróba ke-
rül hektáronként . Patus Sándor, a 
Komáromi Városi Hivatal kommu-
nális főosztályának vezetője por-
tálunknak elmondta, elsődlegesen 

a Duna és a Vág árterét, továbbá a 
kertészeti övezeteket és a parkokat 
permetezik majd. „Ha az anyagi 
helyzetünk lehetővé teszi, esetleg a 
lakott övezetekben is permetezhe-
tünk - fűzte hozzá.
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ez volt a reggeli. Nyakon öntötték 
paradicsommártással hagymával, 
így ez jó kiadós kis reggeli volt, 
amivel egész délig telített volt a 
bedőnk“ - árulta el.

A párkányi származású, Köböl-
kúton élő Mocskos Dorna Renáta 
arról beszélt, hogy régen a kemény 
munka mellé odahaza szüreti kol-

bászleves és paprikás kattancs 
dukált, amit a fesztiválon maga 
is elkészített.  „Nagyon egyszerű 
zöldségekben gazgad ételről van 
szó, amelynek elkészítéséhez hagy-
mát, kolbászt és tojást főztem össze, 
míg maga a paprikás kattancs tulaj-
donképpen egy sós kelt tésztát

(folytatás az 5. oldalon)

Duna Menti Fesztivál
Népzenétől volt hangos Köbölkút

Júliustól üzemelhet a révátkelő 
Lábatlan és Karva között

Tizenkettedik alkalommal ren-
dezték meg Köbölkúton a Duna 
Menti Fesztivált. Az Érsekújvári já-
rás hagyományőrző csoportjainak 
seregszemléjén gyermek és felnőtt 
csoportok váltották egymást.

Az Érsekújvári járás Csema-
dok alapszervezetei által rendezett 
Duna Menti Fesztivál rendhagyó 
módon kopjafaavatással kezdődött. 
Dudás Anita, a Csemadok Köböl-
kúti Alapszervezetének elnöke 
elmondta, Makovecz Imre tiszte-

letére avatták fel a kopjafát annak 
apropóján, hogy 17. éve épült fel a 
neves magyar építész  tervei alap-
ján a fellépések színteréül szolgáló 
szabadtéri nádszínpad. Az egész 
délutánt betöltő változatos műsor-
ban gyermek és felnőtt csoportok 
váltották egymást.

„Ez egy komoly lehetőség arra, 
hogy a csoportok megmutathas-
sák mire képesek, hogy látassák a 
nagyérdeművel, milyen szintű fej-
lődésen mennek keresztül évről-
évre“ – jegyezte meg Szigeti Lász-
ló, az MKP Országos Tanácsának 
elnöke, érsekújvári járási elnök. A 
politikus kiemelte, minden térség 
büszke a tudására, az érsekújvári 

régió ráadásul arra is büszke lehet, 
hogy rendkívül sok csoporttal ren-
delkezik.

A szervezők a vidék gasztro-
nómiai hagyományait is értékes-
nek tartják, ezért meghirdették a 
hagyományos ételek kóstolóját. 
Danczi Mónika, a Csemadok Ér-
sekújvári Területi Választmányá-
nak elnöke szerint ez olyan terület, 
amelyről egyelőre kevés informáci-
óval rendelkeznek. „Egyre inkább 
feledésbe merülnek egyes ételek. 

Ezek közül soknak talán már a 
nevét sem ismerjük. A helyi gaszt-
ronómiai hagyományokat nem na-
gyon mértük még fel. Most azon-
ban nagy örömmel jelenthetem be, 
hogy néhány jelentkezővel útjára 
indulhat a régió hagyományos éte-
leinek népszerűsítése” - nyilatkozta 
portálunknak.

A zsűri különféle lepényeket, ka-
lácsokat, kuglófot kóstolt végig, de 
a terülj-terülj asztalkámra laskale-
ves, szüreti kolbász leves és pecse-
nye is került. A Szalkáról érkezett 
Varga Mihálynak gyerekkorát ele-
venítették fel a � nom étkek. „Ilyen 
lecsós sonkás szeletet valamikor az 
édesanyám készített. Télen mindig 

Elkészült a magyarországi Lá-
batlan és a szlovákiai Karva közötti 
révátkelő, amely személyszállításra 
alkalmas a Dunán - mondta el a 
beruházás projektzáró ünnepségén 
Dinnyés István, független polgár-
mester.  

Karván a település birtokában 
lévő kishajót felújították, új motort 
és radarberendezést szereltek be. 
Lábatlanon megépítették a kikötést 
lehetővé tevő úszóművet, valamint 
parkolókat építettek és rendezték a 
kikötő környékét - ismertette a tele-
pülés vezetője. 

A Magyarország-Szlovákia Ha-
táron Átnyúló Együttműködési 
Program keretében megvalósult 
beruházás teljes költsége 783 ezer 

euró volt, ebből Lábatlan 490 ezer, 
Karva pedig 293 ezer eurót kapott 
uniós és költségvetési forrásokból, 
A településeknek öt százalék önerőt 
kellett biztosítaniuk. 

Lábatlanon az 1860 években 
már volt kikötő, amit a II. világ-
háborúban felrobbantottak, az új 
létesítmény ennek helyén épült fel. 
A hajó 12 személy vagy kerékpá-
ros szállítására alkalmas, illetve a 
kikötő szállodahajók fogadására is 
alkalmas. A település polgármes-
tere elmondta: a létesítmény és a 
kapcsolódó beruházások mindkét 
oldalon üzemkészek, azonban hi-
ányzó engedélyek miatt csak várha-
tóan egy hónap múlva kezdik meg 
a működést.                          hirek.sk

A Lábatlan és Karva közti révátkelő terve


