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príliš drahí - dodal pán starosta. 
Môžeme sa zároveň pochváliť, že 
vlani sa nám podarilo okrem iného 
usporiadať zaujímavú satiricko-
-humoristickú výstavu, na ktorej sa 
prezentovali traja známi karikatu-
risti - František Bojničan z Hlohov-
ca, Stanislav Remeselník z Brezna a 
slovenský rekordér v rýchlokreslení 
Vlado Pavlík z Nového Mesta nad 
Váhom, ktorého rekord je zapísaný 
v Guinessovej knihe rekordov(!)

Samozrejme v kultúrnom 
programe nemohla chýbať, ako už 
tradične, ani domáca Radavanka 
a deti, teda domáci zbor, ktorého 
členovia tiež zožali patričný úspech 
v podobe aplauzu, v ktorom ich za 
vystúpenie odmenili nadšení spo-
luobčania, diváci mohutným po-
tleskom.

V príhovore hostí sa okrem pána 
starostu obce Mariána Chrenku, 
prihovorili divákom aj vzácni hos-

tia, akými boli – predseda Nitrian-
skeho samosprávneho kraja Milan 
Belica a podpredseda Nitrianskeho 
samosprávneho kraja, mimocho-
dom obyvateľ z nášho okresu, No-
vozámčan Ladislav Marenčák.

Domáci rezbár Vladimír Tinák 
v rozsiahlom a podrobnom preja-
ve prezentoval doterajšie výsledky 
dosiahnuté v rámci rezbárske-
ho sympózia. Ako povedal, tento 
rok sa snažili zvýrazniť udalosť 
spred deväťdesiatich rokov, kedy 
bol v obci osobne podľa záznamu 
z historických písomností, výrazná 
osobnosť slovenských dejín farár 
Andrej Hlinka. Na bohoslužbe sa 
vtedy zúčastnilo šesťtisíc ľudí. A 
keďže farár Andrej Hlinka svätil 
v rendvanskom svätom stánku zvo-
ny, v hlave majstra Tináka zarezo-
novala myšlienka vytvoriť drevený 
zvon, na ktorom by bol zobrazený 

(pokračovanie na str. 2)

Čo iné si želať, ako je uvedené 
v titulku i v podtitulku tohto prí-
spevku? Vraciame sa slovom i 
obrazom k podujatiu, ktoré obec 
Radava uskutočnilo už po siedmy 
raz, od roku 2007, kedy v Radave 
oslávili 770. výročie prvej písomnej 
zmienky o obci.

Kultúrny program, ktorý sa už 
tradične koná na ploche v priesto-
roch stredu obce začal predstave-
ním pre tých najmenších, prezen-
táciou členov bábkového divadla 
Dúha z Nových Zámkov v progra-

me Martinka v ríši rozprávok. 
Medzitým, po bohoslužbe svätej 
omše, ktorú celebroval miestny fa-
rár Imrich Kováč súťažili, ako už 
tradične, vo dvore pri obecnom 
úrade družstvá vo varení gulášov, 
na ktorých si účastníci tohto veľ-
mi vydareného podujatia mohli 
v priebehu celého dňa pochutnať. 
Družstvo poľovníkov pripravilo 
pod v vedením šéfk uchárov Tibora 
Kliského srnčí guláš, Ondreja Mr-
váňa diviačí guláš, manželia Rodní 
vinohradnícky a Združenie za kraj-
šiu Radavu fazuľový guláš. Keďže 
súťaž bola vyrovnaná, porota ude-
lila rovnako prvú cenu medzi všet-
ky štyri družstvá. Bábkové divadlo 

na javisku následne vystriedala po-
četná folklórna skupina Zbežanka 
zo Zbehov. Takpovediac „zlatým 
klincom“ kultúrneho podujatia 
bolo vystúpenie členiek známeho 
humorno-speváckeho súboru Mr-
chane z Bánova pod vedením Mi-
roslavy Kozárovej. Tento súbor sa 
predstavil divákom striedavo dva 
razy, pričom vo viacerých paródi-
ách nechýbal ani nový repertoár. 
Táto šesťčlenná skupina, ktorá sa 
istý čas prezentovala aj v programe 
Senzi-senzus, v skupine vtedy ešte 

žijúceho Dušana Hergotta, takpo-
vediac „roztancovala“ celú dedinu, 
nielen zúčastnených, ktorých bolo 
v hľadisku viac ako dvesto. Diváci 
vystúpenie Mrcháň z Bánova prija-
li snáď spontánnejšie ako vlaňajšie 
vystúpenie Marcely Laiferovej.

Počas uplynulých siedmich roč-
níkov sa popri vystúpení rôznych 
speváckych súborov vystriedali už 
viaceré známe slovenské spevác-
ke osobnosti, ako sú Dušan Grúň, 
Robo Kazík, Jadranka a ďalší, -po-
vedal starosta obce Ing. Marián 
Chrenko. - Už teraz rozmýšľam, 
koho pozveme na budúci rok, ke-
ďže navyše naše fi nancie sú limito-
vané a niektorí speváci sú pre nás 

Bohatý program, vynikajúce počasie, veľa zúčastnených
Veľmi vydarený Deň obce v Radave

Domáci súbor Radavanka
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Mrchane z Bánova, ktoré „roztancovali celú obec“
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(dokončenie zo str. 1) 
Andrej Hlinka a z druhej strany erb 
Radavy. Táto jeho myšlienka sa sta-
la skutočnosťou a takýto zvon, kto-
rý zhotovil majster Vladimír Tinák 
je v súčasnosti, popri ďalších dreve-

ných výtvarných dielach v podobe 
sôch historických osobností ďalším 
významným a cenným umeleckým 
dielom, ktoré odteraz je stálou a tr-
vácnou ozdobou obce. 

V rámci programu nechýbalo 
ani symbolické vyhodnotenie súťa-
že vo varení gulášov a dlho očaká-
vaná tombola, z ktorej si výherco-

via odniesli vecné ceny, venované 
sponzormi, za ktoré im tiež patrí 
poďakovanie, pretože obohatili 
program. Očakávaný záver kultúr-
neho programu vo večerných ho-
dinách patril speváčke Beáte Du-

basovej, ktorá ho spestrila svojimi 
najúspešnejšími hitmi. Čo povedať 
na záver? Radava si opäť zapíše 
do svojej kroniky jeden z ďalších 
významných a vydarených dní v 
podobe podujatia, ktoré sa iste pá-
čilo každému. 

Milan Kupecký, 
snímky Marián Mandúch

Veľmi vydarený Deň obce v Radave
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Na takýchto podujatiach nesmie chýbať ani vystúpenie domácej Radavanky a detí

Radavčania medzi sebou privítali aj vzácnych hostí, predsedu Nitrianskeho samosprávneho 
kraja Milana Belicu a jeho podpredsedu  Ladislava Marenčáka

Drevený zvon, na ktorom je z jednej strany 
portrét Andreja Hlinku a z druhej erb obce, 
zostrojil domáci rezbár Vladimír Tinák

Zaujalo aj vystúpenie speváčky 
Beáty Dubasovej
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V mesiaci plodov a jesennej rov-
nodennosti ľudia spomínajú  
na leto, na dovolenkové zážitky,  
na príjemné slnečné chvíle. Deti 
píšu domáce úlohy o prázdninách, 
dospelí ešte využívajú lacnejšie zá-
jazdy typu „Last Minute“ a všetci si 
vychutnávajú mesiac, ktorému ná-
rečovo hovoria „hrudeň“ alebo „ja-
seň“. Hovorí sa, že aké je počasie  
v prvých dňoch septembra, také 
bude celý mesiac alebo: Keď je  
na Egida (1. 9.) jasný deň, môžeme 
predpovedať peknú jeseň. Deň 
Ústavy SR je aj Medzinárodným 
dňom ochrany stvorenia. Začína 
akoby nový rok: nový školský rok, 
ktorý prichádza v mesiaci začínajú-
ceho ďalšieho ročného obdobia... 
Hoci sa o septembri vo všeobecnos-
ti vraví, že je to mesiac sucha, exis-
tuje v slovenskej frazeológii pranos-
tika: Septembrový dážď, poliam 
potrava, vinohradom otrava.  
V tomto mesiaci úrody je veľmi ak-
tuálna veta: September – z poľa ber. 
Naše pálenice, napr. Dolnoohajská, 
fungujú  na plný plyn, aby si neskôr 
všetci – pestovatelia i konzumenti 
– mohli pripiť o. i. aj na dobrú úro-
du a  na meninové oslávenkyne, 
napr. Marianny (7. 9.), Martiny (9. 
9.), Márie (12. 9.), Zdenky (23. 9.), 
Edity (26. 9.), Michaely (29. 9.)... A 
kamaráti si napr. z burčiaku budú 
odpíjať aj 20. – 21. 9. na Šurianskom 
jarmoku. Rybári zas majú možnosť 
pretekať sa v rybárčení  na tzv. Carp 
Maratóne 6. – 8. 9. Tak ako aj v 
iných mesiacoch, aj v tomto sa na-
rodilo veľa významných osobností: 
napr. 19. 9. 1924 v Čiernom Balogu 
spisovateľ Ladislav Ťažký († 2O. 1. 
2011  v Bratislave); 27. 9. 1864  
v Černovej katolícky kňaz Andrej 
Hlinka (†16. 8. 1938 v Ružomber-
ku), 17. 9. 1947 v Zelenči režisér 
Jozef Bednárik († 22. 8. 2013 v Bra-
tislave), ktorý by si  v septembri pri-
pomenul nedožité 66. narodeniny. 
Aj v tomto roku sa sestry Božského 
Vykupiteľa – Vykupiteľky – pripra-
vujú na pripomenutie si 200. výro-
čia od narodenia svojej zakladateľky 
sestry Alfonzy Márie, rodným me-
nom Alžbety Eppinger (*9. 9. 1814 
- † 31. 7. 1867 Niederbronn, Alsas-
sko, Francúzsko). 27. septembra 
1696 sa narodil sv. Alfonz Mária de 

Liguori, biskup a učiteľ Cirkvi, za-
kladateľ Kongregácie najsvätejšieho 
Spasiteľa, redemptoristov; 12. sep-
tembra 1797 prišla na svet v mesteč-
ku Gaillac v južnom Francúzsku sv. 
Emília de Vialar, zakladateľka misij-
nej rehole. 29. 9. si pripomíname 
meniny známeho Šuranca Michal 
Matunáka, rímskokatolíckeho kňa-
za, historika, archivára (*17. 7. 1866 
- †5. 12. 1932 Kremnica). Po Slo-
vensku sú v tomto mesiaci obľúbené 
dožinky a hody. V Bratislave sú tra-
dičné korunovačné slávnosti, v Krá-
ľovskom Chlmci 20. – 22. 9. festival 
s názvom Koštovka jesene 2013, 
ktorým oslavujú jesennú úrodu a 
vinobranie, v Nitre 8. 9. Podzobor-
ské vinobranie, v Trnave 12. 9. – 15. 
9. Tradičný trnavský jarmok, v Hlo-
hovci 21. 9. pôjde historický sprie-
vod mestom... Nebude chýbať ani 
pohyb fyzický spojený  s duchov-
nom, a to pri akciách s názvami Ná-
rodný maratón Bratislava – Devín 
(1. 9. 2013) a Národný pochod za 
život v Košiciach (22. 9. 2013). Čle-
novia Cykloklubu Tatra-bike Maňa 
sa 26. – 29. zúčastnia pešej turistiky 
na Liptove, putujúc   piatok na vrch 
Poludnica a v sobotu na vrch Bara-
nec. Ubytovaní budú v Liptovskom 
Jáne. Dalo by sa povedať, že tak ako 
sú máj a október mesiacmi Panny 
Márie, takým je aj september. O 
tom svedčia tri jej sviatky: 8. 9. Na-
rodenie Panny Márie, 12. 9. Najsvä-
tejšie meno Mária, 15. 9. Sedembo-
lestná Panna Mária, patrónka SR. 
Počas všetkých troch sviatkov sa 
konajú po celom Slovensku tradič-
né púte, samozrejme aj púť do Šaští-
na. Bazilika Sedembolestnej Panny 
Márie očakáva každý rok množstvo 
pútnikov. Meno Mária pochádza  
z egyptského Mirjam, má hebrejský 
pôvod, čo znamená „milovaná Bo-
hom alebo milovaná bohom Ja-
hvem“. Svet nezabúda ani  
na dátum 11. september, kedy  
v New Yorku v roku 2001 spadli 
Dvojíčky, sídlo Medzinárodného 
obchodného centra. Po celom svete 
sa v tento deň konajú sv. omše za 
obete hrozného činu a na osudnom 
mieste stojí pamätník v tvare zákla-
dov stavieb, obmývaný fontánami. 
V ten istý deň pripomenutia si tejto 
tragédie majú v cirkevnom kalen-

Naša besednica
Ďalší mesiac bohatý na udalosti

dári sviatok aj sv. Móric (Maurí-
cius), mučeník, a spoločníci, ktorí 
boli v roku 302 popravení za od-
mietnutie obety bohom.  V kresťan-
skej légii bolo asi 6000 osôb, sídlo 
mala v Agaunum (dnešnom St. 
Maurice vo Švajčiarsku). Na mieste 
pochovania mučeníkov bol posta-
vený kláštor, pri ktorom neskôr  
v opátstve žilo až 900 mníchov a 
vzniklo mesto. V 9. mesiaci v roku 
je čas odletu sťahovavých vtákov, a 
o tom hovorí pranostika „Panny 
Márie narodenie, lastovičiek rozlú-
čenie.“ Prichádzajúca jeseň sa ko-
mentuje už 14. 9.: Po svätom Kríži 
jeseň sa blíži. Hoci v niektorých 
predchádzajúcich rokoch, napr.  
v roku 2001 slniečko hrialo až do 
konca októbra, predpokladá sa, že 
„od Panny Marie Sedmibolestné 
(15. 9.) teplota rychleji poklesne“ a 
„po Matúši (21. 9.) čiapku na uši“. O 
chladnom počasí sú aj ďalšie pra-
nostiky: 23. 9. Svatá Tekla posledné 
jablko zjedla. 26. 9. Na svätého Cyp-
riána chladno býva často zrána. 27. 
9. Na Kosmu a Damiána studeno 
býva zrána. 28. 9. Na svätého Václa-
va býva blata záplava. 30. 9. O sva-
tém Jeronýmu připravuj se už na 
zimu. Najviac pranostík je na Mi-
chala i Michaelu (29. 9.), kedy je  
v cirkevnom kalendári sviatok ar-
chanjelov: sv. Michala, patróna rá-
dia Lumen, chorých a policajtov, sv. 
Gabriela, patróna vatikánskeho roz-
hlasu a sv. Rafaela, patróna cestujú-
cich. Ak sa do Michala hrozno ne-
dovarí, nebudeš mať z neho vína 
súdok starý. Ak sú do Michala vtáci 
doma, nebude tuhá zima. Ak sú  
na Michala lastovičky tuná ešte, tak 
sa tuhej zimy, ľudia, viac netešte. 
Akže na Michala padajú žalude, 
veru dlhé leto trvať už nebude. Čo 
svätý Michal zakazuje, to svätý Mi-
kuláš rozkazuje. Jasné nebo v noci 
pred Michalom zvestuje, že po ňom 
treskúca zima nasleduje. Koľko 
mravcov pred Michalom, toľko stu-
dených dní bude po Ďure (24. 4.). 
Michal – snehom kýchal. Michal – 
zimu dýchal. Michalovo žito a Ur-
banov ovos (25. 5.) znesú i slabší 
podnos. Svätému proroku verte Mi-
chalovi, ten vám o budúcej zime 
pohovorí. Aj v septembri je veľa me-
dzinárodných dní: 1. Európsky deň 
židovskej kultúry a dedičstva; 8. 
Svetový deň fyzikálnej terapie, Me-

dzinárodný deň gramotnosti 
(UNESCO); 10. Svetový deň pre-
vencie samovrážd; 13. Deň pozitív-
neho myslenia, Medzinárodný deň 
čokolády; 14. Dni európskeho kul-
túrneho dedičstva, Svetový deň 
prvej pomoci; 15. Medzinárodný 
deň demokracie; 16. Medzinárodný 
deň ochrany ozónovej vrstvy; 21. 
Svetový deň Alzheimerovej choro-
by, Svetový deň vďačnosti, Medzi-
národný deň mieru, Deň softvéro-
vej slobody; 22. Európsky / svetový 
deň bez áut, Medzinárodný deň ne-
počujúcich; 23. Medzinárodný deň 
proti sexuálnemu zneužívaniu a 
obchodu so ženami a deťmi; 24. Eu-
rópsky deň agrobiodiverzity; 25. 
Svetový deň mlieka v školách; 26. 
Európsky deň jazykov; 27. Svetový 
deň cestovného ruchu, Deň železni-
čiarov; 28. Svetový deň besnoty, 
Svetový deň za právo vedieť, Medzi-
národný námorný deň (IMO); 29. 
Sviatok sv. Michala, patróna cho-
rých, Svetový deň srdca; Medziná-
rodný deň prekladateľov. Na Sliači 
sa 2. 9. budú konať Medzinárodné 
letecké dni. V Cirkevnom kalendári 
má sviatok viacero osobností: Napr. 
3. 9. sv. Gregor I. Veľký, pápež a uči-
teľ Cirkvi; 5. 9. bl. Matka Terézia  
z Kalkaty, rehoľníčka; 7. 9. sv. košic-
kí mučeníci; 10. 9. sv. Hildegarda  
z Bingenu, opátka a mystička; 13. 9. 
sv. Ján Chryzostom, biskup a učiteľ 
Cirkvi; 21. 9. sv. Matúš, apoštol a 
evanjelista; 23. 9. sv. Pio z Pietrelci-
ny, rehoľník; 24. 9. sv. Bystrík, bis-
kup a mučeník; 26. 9. sv. Kozma a 
Damián, mučeníci; 27. 9. sv. Vin-
cent de Paul, kňaz; 30. 9. sv. Hiero-
nym, kňaz a učiteľ Cirkvi. Na záver 
ešte jedna pranostika: V septembri 
sa má jesť a piť všetko, čo Pán Boh 
požehnal. A popri telesnej obžive 
nezabúdajme ani na tú duchovnú. 
Čítajme Loretánske litánie, kde je 
Panna Mária ozdobená mnohými ti-
tulmi. Vyslovujme mariánsky chvá-
lospev Magnifikat – Velebí moja duša 
Pána – najstaršiu modlitbu, najkrajší 
liturgický hymnus. Modlime sa 
modlitbu Pod tvoju ochranu, pochá-
dzajúcu z 3. storočia a nezabúdajme 
ani na Zdravas´, Mária a na Posvätný 
ruženec. Poprosme našu Matičku 
známou prosbou: „Mária, Panna bo-
lestná, patrónka nášho Slovenska, ty 
poznáš všetky úzkosti, buď s nami  
v žiali, v radosti.“  Jana Slobodníková
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Dobrá rada nad zlato
Ako konzumovať ovocie

Spomienka na dobytie Šurianskeho hradu
Návšteva až z Turecka

Pred pár dňami si Šuranci pri-
pomenuli 350 rokov od vpádu Os-
manov na naše územie a dobytie 
Šurianskeho hradu. Vtedy navštívil 
mesto dvakrát i slávny turecký ces-
tovateľ Evliya Čelebi, ktorý zanechal 
o Šuranoch záznamy vo svojom 
diele Kniha ciest. Pri tejto príleži-
tosti uskutočnilo Mestské múzeum 
Šurany v synagóge podujatie pod 
názvom Victis honos, Sláva víťazom 
– česť porazeným! V rámci neho sa 
uskutočnila aj prezentácia dvoch 
kníh Miroslava Eliáša s názvom Šu-
riansky hrad v archeológii a Zabud-
nutí hrdinovia protitureckých bojov. 

Svojou návštevou nás poctila 
veľvyslankyňa Tureckej republiky 
v SR J. E. Lebibe Gülhan Ulutekin, 
ktorá sa zapísala do pamätnej knihy 
mesta. Hosťom bol i popredný šer-
miarsky majster Peter Koza – ume-
lecký vedúci Tovarišstva starých 
bojových umení a remesiel z Brati-
slavy (TOSTABUR). Pod jeho vede-
ním mohla verejnosť vidieť súboje a 
praktické ukážky bojového umenia 
uhorských vojakov a osmansko-

-tureckých janičiarov, rovnako tak 
i orientálne tance. V podaní súboru 
Musicantica Slovaca z Mojmíroviec 
odzneli pôsobivé janičiarske sklad-
by, hudba a piesne z dôb protirurec-
kých bojov. V ich podaní si šurian-
ska verejnosť po prvýkrát vypočula 
historický spev o činoch šurianske-
ho hradného pána Františka Ňáriho 
z roku 1544. Kniha Šuriansky hrad 
v archeológii je prvá slovensko-
-anglická publikácia o Šuranoch. 
Okrem stručného faktografi ckého 
prehľadu dejín hradu je hlavne foto-
katalógom archeologických nálezov 
z miesta Šurianskeho hradu, ktorý 
plnil dôležitú úlohu protitureckej 
pevnosti. Publikácia je výsledkom 
niekoľko ročnej práce autora a 
správcu múzea Miroslava Eliáša. 
Stáva sa vhodným darčekom na 
prezentáciu mesta i pre zahraničie. 
Kniha Zabudnutí hrdinovia proti-
tureckých bojov obsahuje zaujíma-
vé kapitoly nielen k dejinám mesta 
a regiónu, ale celého Slovenska. Je 
pútavým čítaním pre spoznávanie 
vlastnej histórie a pamiatok. 

Spracoval: Milan Kupecký

Znamená i to, že nemali by sme 
jesť ovocie po jedle! Ovocie by sa 
malo jesť na prázdny žalúdok.

Ak jete ovocie na prázdny žalú-
dok, bude to hrať hlavnú rolu pri 
detoxikácii, dodávajúcu vám veľkú 
dávku energie na chudnutie a iné 
životné aktivity.

Ovocie je veľmi dôležité jedlo.  
Povedzme, že zjete dva krajce chle-

ba a potom plátok ovocia. Ovocie 
je pripravené ísť rovno cez žalúdok 
do čreva, ale je mu v tom zabráne-
né. Medzitým všetko jedlo hnije a 
kvasí a mení sa na kyselinu. V mi-
núte keď príde ovocie do kontaktu 
s jedlom a tráviacimi šťavami celá 
masa jedla sa začne kaziť.

Takže prosím, jedzte ovocie na 
prázdny žalúdok alebo pred jed-

lom! Počuli ste ľudí sa sťažovať- 
vždy keď zjem melón tak si grg-
nem, keď zjem durian žalúdok sa 
mi nafúkne, keď zjem banán mu-
sím utekať na WC, atď. - nič z toho 
sa nestane, keď zjete ovocie na 
prázdny žalúdok. Ovocie sa mieša 
s iným jedlom a produkuje plyn a 
preto sa váš žalúdok nafúkne.

Šedivenie vlasov, plechavenie, 
výbuchy nervozity a tmavé kruhy 
pod očami nič z toho sa nestane 
,keď jete ovocie na prázdny žalú-
dok.

Nie je to pravda, že ovocie ako 
pomaranč a citrón ,že sú kyselino-
vé, pretože všetko ovocie sa stáva 
v našom žalúdku alkalické- teda 
zásadité, podľa Dr. Herberta Shel-
tona, ktorý o tomto robil výskum. 
Ak ste si osvojili správne jedenie 
ovocia, poznáte tajomstvo krásy, 
dlhovekosti, zdravia energie, šťas-
tia a normálnej váhy.

Keď chcete piť džús, pite len 
čerstvý, nie z fľaše. Nepite ani 
ohrievaný džús. Nejedzte upečené 
ovocie 

(pokračovanie na str. 7)
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vejšie a uznesenia centrálnej vlá-
dy prísnejšie, došiel príkaz náš-
ho „dráčika“ zlikvidovať. V tom 
sa však vynoril vážny problém. 
Drakov v krajine vyhubili pred 
mnohými rokmi a drakobijci buď 
vymreli, alebo sa rekvalifikovali 
na iné profesie. Najslávnejší 
z nich s titulom „zaslúžilý dra-
kobijca“ odišiel pred rokmi zlik-
vidovať draka do cudziny, kde sa 
oženil s dcérou panovníka. Návrh 
pozvať ho späť do Byrokrajiny bol 
úradmi zamietnutý z obavy pred 
zdĺhavým vybavovaním vízových 
formalít. Stal sa totiž vážny inci-
dent, keď nedávno po prehratom 
hokejbalovom zápase a následnej 
šarvátke divákov obe krajiny pre-
rušili vzájomné styky. 

Nereálnou sa stala aj možnosť 
využiť ďalšieho „vzorného drako-
bijcu“ Old Forehanda (vyslovuj 
„ould forhend“), ktorý sa dostal 
do nemilosti kvôli neprehľadné-
mu sprivatizovaniu firmy Šarkan 
s.r.o., v ktorej rozvinul výrobu 

papierových šarkanov, exporto-
vaných najmä do zahraničia. Nuž 
poslednou nádejou zlikvidovať 
draka sa stal Big John (vyslov „big 
džon“), nazývaný aj „hlúpy Jano“. 
Nemal síce tituly, no valaškou sa 
oháňal jedna radosť. Aj keď bol 
najlepší z drakobijcov, udelenie 
titulu mu vždy bolo zamietnuté, 
lebo chodil za manželkou miest-
neho starostu a mal sklon k alko-
holu. A tak aj v čase, keď nebolo 
na stínanie dračích hláv, dokázal 
sa Big John poriadne „sťať“. Nuž 
a raz tak vystrájal a zastrájal sa, 
že rozrúbe starostu, až mu bola 
valaška úradne odňatá aj s povo-
lením na jej nosenie.

Požiadavka na likvidáciu draka 
bola dostatočným dôvodom na 
vrátenie valašky, Big John však 
musel o to požiadať stoličné úra-
dy. Keďže na ojedinelú žiadosť 
nemala krajina príslušné tlačivo, 
musel Big John požiadať úrady 
o výnimku z obvyklého postupu. 

(pokračovanie na str. 8)

Kde bolo, tam nebolo, a kde ne-
bolo, tam bolo. Nebolo treba ani 
za sedem vrchov a sedem dolín 
chodiť, nuž a ani poriadnej hory 
tam už nebolo. Skrátka tam, kde 
sa z niektorých pot lial a niekoľ-
kým to sypalo, bola raz jedna By-
rokrajina. 

Inak by to bol celkom obyčajný 
územný útvar, keby nemal nad-
mernú administratívu. Na neveľ-
kej rozlohe krajiny vykazovalo 
svoju činnosť sedem ústredných, 
sedemdesiatsedem regionálnych, 
sedemstosedemdesiatsedem sto-
ličných a sedemtisícsedemsto-
sedemdesiatsedem miestnych 
úradov. Napriek tomu, že nikde 
nebolo ani chýru o úradníckej 
škole, úradníkov stále pribúdalo. 
Problém rastu administratívy na-
rástol do takej miery, že si s ním 
už ani regionálne úrady nevede-
li dať rady. A tak Ústredná rada 
v hlavnom meste New Stampel 
(vyslovuj „ňjú štempl“) prijala 
uznesenie na riešenie tohto kri-
tického stavu. Regionálne, sto-
ličné a miestne úrady rozpraco-
vali uznesenie a prijali opatrenia 
v rozsahu svojich administra-
tívnych právomocí. Na všetkých 
stupňoch boli zriadené komisie 
na posudzovanie možností znižo-
vania administratívnej náročnos-
ti. Vedecký prístup v plnení úloh 
mal sledovať nový centrálny Vý-
skumný ústav znižovania admi-
nistratívy. Ústav postupne zriadil 
svoje pobočky aj v jednotlivých 
regiónoch. Na návrh ústavu bol 
vytvorený štvrťročný štatistický 
výkaz o znižovaní administratívy. 
Výskumný ústav tlačív a hlásení 
doplnil výkaz o nové rubriky a 
zisťované údaje. 

Napriek vylepšovaniu výsledku 
zo strany vykazujúcich jednotiek 
ani po dvoch rokoch sa nepreja-
vilo viditeľné zníženie adminis-
tratívy. Krajina zároveň požiadala 
o financovanie úlohy zo štruktu-
rálnych fondov. Výskumný ústav 
tlačív a hlásení pozval ku spolu-
práci ďalšie výskumné pracovis-
ká. Niektoré spoluprácu odmietli 
s dôvodu vyťaženosti administra-

tívnymi úlohami. Výskumný ústav 
verejnej mienky rozoslal a vyhod-
notil dotazník s otázkou, či je ad-
ministratíva v krajine neúnosná. 
Väčšina respondentov neodpove-
dala. Mlčanie tak svedčilo o klad-
nej odpovedi na položenú otázku. 
(Kto mlčí, ten svedčí!) Zaujímavé 
boli aj výsledky tematických úloh 
niektorých vedeckých pracovísk. 
Ústav pracovného a mimopracov-
ného pohybu sumarizoval výsled-
ky tézami: „čo sa vlečie, neutečie“ 
a „pomaly ďalej zájdeš“. Ústav 
verejného osvetlenia hodnotil vý-
stup výskumnej úlohy záverom, 
že „pod lampou je najväčšia tma“. 
Zo spleti výsledkov nedokázali 
úlohu úspešne uzavrieť ani pra-
covníci Výskumného ústavu roz-
voja výskumnej činnosti, potvrdil 
sa však stúpajúci počet úradní-
kov. Na riešenie tohto stavu bola 
preto zadaná nová výskumná úlo-
ha, paralelne viacerým vedeckým 
ústavom.

Do riešenia sa zapojil aj Vý-
skumný ústav vývoja štatistic-
kých formulárov, čo znamenalo 
zásadný obrat v odhalení pôvodu 
rastu byrokracie. Dosiaľ nezistený 
pracovník tohto ústavu upozornil 
na svojho kolegu, ktorého práca 
a iniciatíva bola už dlho tŕňom 
v oku viacerých členov kolektí-
vu. A tak sa zistilo, že pôvodcom 
celého nešťastia v Byrokrajine 
je drak. Teda presnejšie úradník 
menom Jack von Drack. Niekto-
rí ho však s obľubou volali „Von-
-draček“. Všetko by síce bolo 
v poriadku, keby J. von Drak ne-
bol do roboty ako drak. Celé dni 
trávil nad zdokonaľovaním tlačív, 
vymýšľal nové výkazy a hláse-
nia. Inak bol skromný a mnoho 
nežiadal, iba panensky biely pa-
pier. Toho „konzumoval“ celé 
hromady. Taká pažravosť sa mu 
však tolerovala, lebo nadriadení 
sa chválili výsledkami jeho práce, 
čím sa im dostávalo uznania aj na 
Ústrednom úrade tlačív. Ten ná-
sledne tlačivá schvaľoval a zavá-
dzal do praxe.

Keďže opatrenia na znižovanie 
administratívy boli čoraz nalieha-

Fejtón
Bezhlavý boj s mnohohlavým drakom 
Takmer rozprávka o hlúpom Janovi
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karta novozámčana je regi-
onálna karta pre skvalitnenie a 
zlacnenie života obyvateľov mesta 
Nové Zámky a obcí v okolí. Hlav-
ným 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 benefi toch veľký 
počet obyvateľov presúva v súčas-
nosti svoju kúpnu silu do rôznych 
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-

Hoci nie ste Novozámčan, aj vy môžete využívať výhody tejto karty

Karta Novozámčana

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.



Chýrnik 7

rakoviny infarktu a mŕtvice.
JAhODY

Ochranné ovocie. Jahody majú 
najvyššiu celkovú silu antioxi-
dantov medzi ovocím a chránia 
telo pred ochorením rakovinou, 
upchatím ciev voľnými radikálmi.
POMArAnČ

Najsladšia medicína. Jedením 
2-4 pomarančov denne sa chránite 
pred chrípkou, vysokým choles-
terolom, obličkovými kameňmi a 
znižuje riziko vzniku rakoviny.
VODný MELÓn

Najchladnejší hasič smädu. 

Skladá sa z 92 % vody, ktorá je 
zabalená vo vysokej dávke gluta-
tiónu čo pomáha imunitnému sys-
tému. Tiež obsahujú lykopén proti 
rakovine. Obsahujú aj vitamín C a 
draslík.
GUAVA A PAPAYA

Najvyššia cena za vitamín C. Sú 
jednoznačnými víťazmi v súťaži o 
obsah vitamínu C. Guava je tiež 
bohatá na vlákninu, ktorá pomá-
ha pri prevencii zápchy. Papaya 
je bohatá na karotén, ten pomáha 
na očí.

(medicor)

(dokončenie zo str. 4) 
pretože vôbec nedostanete živiny. 
Dostanete len chuť. Pečenie ničí 
všetky vitamíny.

Ale jesť celé ovocie je lepšie než 
piť džús. Ak máte piť džús, pite ho 
pomaly po dúškoch, pretože ho 
musíte nechať zmiešať zo slinami 
než ho prehltnete. Môžete ísť na 3 
dňovú rýchlu očistu tela ovocím. 
Jedzte len ovocie a pite len džús 
počas 3 dní a budete prekvapený 
keď vám vaši priatelia povedia ako 

žiarivo vypadáte!
kiWi

Malé ale mocné. Je dobrým 
zdrojom draslíka, magnézia, vi-
tamínu E a vlákniny. Obsahuje 
dvakrát toľko vitamínu C ako po-
maranč.
JABLkO

Jablko denne vás udrží od dok-
tora? Hoci jablko obsahuje málo 
vitamínu C, má antioxidanty a fl a-
vóny, ktoré podporujú aktivitu vi-
tamínu C čo pomáha znížiť riziko 

Dobrá rada nad zlato
Ako konzumovať ovocie
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Čo vŕta Milanovi Kupeckému v hlave
TÉMA: ALKOHOL
Alkohol je jed, s ktorým možno beztrestne otráviť človeka.
Jedine pivári sa dožili sľubovanej svetlej budúcnosti.
Pitím do dna začína takmer každé pitie do neskorého večera.
Alkohol vraj hreje. Je to však drahé kurivo.
Najviac si zvykáme na pravidelnosť. Najmä čo sa týka pitia 
alkoholu.
Pitie piva je ako kulturistika. Formuje nám postavu.
Spánok je dôležitý, nie však s opicou a pod stolom.
Sláva a alkohol sú osožné dovtedy, pokým nevstúpia do hlavy.
Vo víne je pravda. To však neznamená, že ten kto viac vypije 
má aj viac pravdy.
Prázdna hlava a fľaša majú veľa spoločného. Nikoho nebavia.
Z alkoholu a zamilovania sa vytriezvuje.
Sviatočné dni v roku prinášajú toľko príležitostí vypiť si, že člo-
vek má problémy ako byť vôbec triezvy.
Podriadenosť možno kompenzovať rozkazovaním. Pri výčap-
nom pulte.
Nie každý hľadá vo víne pravdu. Mnohí naberajú odvahu ku 
klamstvu.
Sú ľudia, ktorí sa tešia vytriezveniu iba preto, aby si znova 
mohli vypiť.
Mal dve lásky. Jednej sa pozeral do očí a druhej na dno.
Spoznali ho. Hoci sa spil na nepoznanie.
Najčastejšie sa ľudia rozhodujú byť abstinentmi v tuhom alkoho-
lickom opojení.
Bol ku každému rovnako naklonený. Ak si vypil.
Vo víne je pravda. Najmä ak povieme - nemali sme toľko piť!
Aj tie najväčšie peniaze sa dajú utratiť v tej najmenšej reštaurácii.
Čo sa týka pitia u mnohých ťažko rozoznať všedný deň od osláv.
Alkohol neškodí každému. Vonkoncom nie výčapníkom.
Postupnou elektri� káciou sa dosiahlo, že pod parou sú už poma-
ly iba ľudia.
Zapíjať sa zvykne aj vtedy, ak chceme aby bolo všetko takpove-
diac v suchu.
Mnohí začnú myslieť triezvo až keď si vypijú.
Vytriezvenie ešte nie je zárukou triezveho rozmýšľania.
Zodpovednosť a sľuby sú ľahko rozpustné v alkohole

Takmer rozprávka o hlúpom Janovi

(dokončenie zo str. 5) 
Vzhľadom na vzťah žiadateľa a 
starostu bola na úrovni miest-
neho úradu žiadosť zamietnutá. 
Big John sa odvolal na stoličnom 
úrade, ten však po niekoľkotýž-
dňovom skúmaní „neobvyklú“ 
žiadosť postúpil regionálnemu 
úradu. Po necelom roku bolo 
z hlavného mesta New Stampel 
inštančným postupom Johnovi 
oznámené, že žiadosť o vráte-
nie valašky nemusí byť podaná 
na normovom formulári, ale ob-

vyklým úradným listom. Big John 
tak obratom urobil a list na miest-
ny úrad podal. Ten zaevidoval a 
preskúmal žiadosť a po posúdení 
drakobijcových zásluh ju postú-
pil obvyklým postupom vyššie 
na stoličný úrad. A Big John čakal 
týždne a mesiace kým úrady jeho 
žiadosť zaevidujú, preskúmajú a 
postúpia ďalej, až kým sa dostane 
až na ústredný orgán. A keďže Big 
John, ergo „hlúpy Jano“, bol pred-
sa aj trochu hlúpy, čaká dodnes...

J. Liptay

Kedy nastane obrat?
Ubehlo vyše dvadsať rokov a po 

krachu Elitexu, Calexu a Cukro-
varu nepodniká v Šuranoch po-
riadny zamestnávateľ , ktorý by 
občanom mesta poskytol stabilnú 
a slušne platenú prácu. Chcelo by 

to pritiahnuť veľkého investora 
aj s pridanou hodnotou - nielen 
ako doteraz vyrábať plasty v kó-
rejských fabrikách za minimálnu 
mzdu v strese pri páse s vyhrážka-
mi kórejských „menežérov”. 
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A nap mondása
“Mindenféle érzelemmel találkoztam. Meghallgattam a kínból 
fakadó sikolyokat és a hahotákat. Minden, ami emberi, nyitva 
volt számomra. Mindent éreztem és értettem egyszerre. A világ 
elmékkel volt benépesítve, melyek mindenféle szélnél gyorsabban 
örvénylettek, menedéket és szabadulást keresve a változás kény-
szere elől, élet és halál dilemmája elől-célt, biztonságot, örömöt 
keresve; megkísérelve, hogy értelmet adjanak a rejtélynek. Az 
emberek mindenütt kavargó, elkeseredett keresésben éltek. A va-
lóság soha nem felelt meg álmaiknak, pedig a boldogság ott volt 
a közelükben-ott, ahol soha nem keresték. És mindennek forrása 
az emberi elme volt.”

(Dan Millman: A békés harcos útja)

Humor

A munkahelyre egy szőke titkárnő kerül. A főnöke észreveszi, hogy bár 
cseng a telefon, a titkárnő sosem veszi fel. 
 Amikor megkérdezi, hogy ennek mi az oka, a titkárnő így felel: 
 - Természetesen nem veszem fel, tíz esetből kilencszer nem engem ke-
resnek.

* * *
A ruhat sétál az erdőben,találkozik 
a rókával.
 Mondja neki a róka:
 -Én a róka vagyok, és te ki vagy?
 -Én a ruhat vagyok, és most meg-
eszlek!
 -Mondta a ruhat, és megette a 
rókát!
 Ment tovább a ruhat az erdőben, 
találkozott a farkassal.
 Mondja neki a farkas:
 -Én a farkas vagyok, hát te ki 
vagy?
 -Én a ruhat vagyok, és most meg-
eszlek!
 -Mondta a ruhat, és megette a farkast is!
 Bandukol tovább a ruhat az erdőben, találkozik a medvével.
 Mondja neki a medve:
 -Én a medve vagyok, hát te ki vagy?
 -Én a ruhat vagyok, és most megeszlek!

 -Mondta a ruhat, és azzal a med-
vét is megette!
 Nagysokára a ruhat találkozik az 
emberrel.
 Mondja neki az ember:
 -Én az ember vagyok, hát te ki 
vagy?
 -Én a ruhat vagyok, és most meg-
eszlek!
 -Nem úgy van az!
 -mondta az ember, és megette a 
ruhatot!

 Mi ebböl a tanulság?
 Nem a ruhat eszi az embert!

* * *
 
A medve sétál az úton, egyszer 
csak jön egy Porschéval nyuszika.
 -Nyuszika, honnan volt pénzed 
erre az autóra?
 -Én nem iszom el az összes pén-
zem.
Másnap nyuszika egy Mercé-
desszel jön, következő nap egy 
BMW-vel.
A negyedik napon a medve a nyu-
szi mellé áll egy FERRARI-val.
-Honnan volt ennyi pénzed med-
ve?
-Beváltottam a sörös üvegeket.

 -Mondta a ruhat, és megette a farkast is!
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Mi változik az új helyesírási sza-
bályzatban?

Ön jól tudja, hogy az „észszerű” 
a helytelen, az „ésszerű” a he-
lyes forma? Tudja, miért hibás a 
„BÚÉK” forma, és hogyan kellene 
helyesen írni? Tisztában van vele, 
hogy Mariannal megy az Odeon 
moziba, vagy Mariann-nal az 
Odeon Moziba? Ráadásul büszke is 
erre? Már nem sokáig!

Körülbelül egy évvel ezelőtt lezá-
rultak a helyesírási szabályzat mó-
dosításai, jelenleg a szabályzathoz 
kapcsolódó szótár munkálatai foly-
nak. Addig azonban, ameddig az új 
szabályzat meg nem jelenik, az ille-
tékesek nem igazán szeretnék meg-
szellőztetni, hogy pontosan mi vál-
tozik. Az új helyesírási szabályzat 
elfogadását – a korábbi tiltakozások 
ellenére – ugyanis nem előzte meg 
széles körű szakmai egyeztetés. 
Igaz, a szabályzat nem fog sokban 
változni – ami nagy baj, hiszen a 
szabályok jelenlegi megfogalmazá-
sa elég sok kívánnivalót hagy maga 
után. Éppen ezért valóban szükség 
lenne egy új szabályzatra: a valódi 
reformra azonban az illetékesek (a 
Magyar Tudományos Akadémia 
Magyar Nyelvi Bizottsága) nem 
vállalkoztak, helyette a jelenlegi 
szabályzatot kozmetikázták: így 
például a birtokos személyrag (-jel) 
helyett most majd birtokos sze-
mélyjel (-rag) fog szerepelni, alanyi 
helyett általános (alanyi), tárgyas 
helyett határozott (tárgyas) rago-
zásról lesz szó. A szabályok megér-
tését egyik sem fogja segíteni.

A szabályok változása csak kevés 
esetben fogja érinteni a helyesírást 
– azaz túl sok új dolgot nem kell 
majd megtanulnunk, ha az aka-
démia pillanatnyi szeszélyeit sze-
retnénk követni (és az eddigiekkel 
már tisztában vagyunk). Tulajdon-
képpen azt is megkérdőjelezhet-
nénk, hogy van-e oka tizenkettedik 
kiadásról beszélni a tizenegyedik 
egy újabb változata helyett – valójá-
ban azonban korábban sem mindig 
a radikális változások jellemezték 
az új szabályzatokat, csupán a leg-
utóbbi kettő, az 1954-es és az 1984-
es hozott lényeges változásokat.

Az újdonságokról kétrészes cikk-
sorozatban számolunk be. Ebben 
a részben azokkal a kérdésekkel 

foglalkozunk, amelyeket a szabály-
zat korábban is érintett, de a tizen-
kettedik kiadásban már másképp 
foglal állást velük kapcsolatban. 
A sorozat következő részében azt 
vesszük szemügyre, mik azok a 
kérdések, amelyek korábban nem 
voltak szabályozva, de ezentúl lesz-
nek – illetve mik azok, amelyeket 
korábban szabályoztak, de többé 
nem fognak.

kötőjelek
Az új szabályzat egyik legpo-

zitívabb vonása, hogy bizonyos 
esetekben többféle írásmódot is 
lehetővé tesz. Ebből a szempont-
ból az egyik legfontosabb előrelé-
pés, hogy a többszörösen összetett 
szavakat akkor is írhatjuk kötőjel 
nélkül, ha azok hat szótagnál hosz-
szabbak. Továbbra sem lesz azon-
ban lehetséges kötőjellel írni azokat 
az összetett szavakat, amelyek hat 
szótagnál hosszabbak, de csak két 
összetételi tagból állnak (alumíni-
um-megmunkálás), amelyek több 
tagból állnak, rövidek, de szerke-
zeti egyértelműsítésük indokolná 
a kötőjel használatát, vagy amikor 
az összetétel egyszeres, rövid, olva-
sás segítése szempontjából mégis 
célszerű lenne kötőjelet használni 
(fa-szék, pác-só).

Az úgynevezett harmadik moz-
gószabály szerint korábban ha azo-
nos utótagú összetételek előtagjai 
kerültek mellérendelő kapcsolat-
ba, az utótagot külön kellett írni: 
fényjáték, árnyjáték, de fény-árny 
játék. Ezentúl azonban bizonyos 
szaknyelvi kifejezések esetében el-
fogadható lesz a nagykötőjeles írás 
is: fény–árny játék. Ezentúl az is 
kérdés, illetve megjegyzendő adat 
lesz, hogy hol használhatjuk ezt a 
megoldást. (Az alapkérdés persze 
az, hogy ha valami a szaknyelvben 
elfogadható, akkor máshol miért 
nem.) Arról nem is szólva, hogy ez 
a megoldás szembemegy azzal az 
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alapelvvel, hogy az összetett szava-
kat egy szóba (tehát legalábbis kö-
tőjellel) írjuk. 

A korábbi szabályozás szerint 
korábban a kettős betűre végződő 
vezetéknevekhez kötőjellel kellett 
kapcsolni az azonos betűvel kezdő-
dő toldalékot (Wittmann-nál), de 
a magyar keresztneveknél a három 
betű közül az egyik kiesett (Mari-
annál). Az új szabályozás szerint 
most már a magyar keresztnevek 
esetében is a kötőjeles megoldás 
alkalmazandó: Mariann-nal. Ez 
kiterjed minden tulajdonnévre: a 
Sakk-kal (de sakkal) – korábban a 
címek kérdése nem volt szabályoz-
va.

Korábban a betűszókhoz kap-
csolódó utótagot külön kellett írni, 
ha az utolsó betű ugyanazt a szót 
rövidítette, mint az utótag – ezen-
túl viszont a kötőjeles írás lesz a 
helyes, a korábbi CIB bank helyett 
a CIB-bank írásmódot kell majd 
alkalmaznunk. Az elválasztás sza-
bályai úgy változnak, hogy nem 
változnak: a szabályzatba bekerül, 
hogy nem esztétikus az összetételi 
szóhatártól egy betűnyire elválasz-
tani (súlya-dó) – tiltani azonban 
ezt nem tiltja továbbra sem semmi.
kisbetű, nagybetű...

Korábban az intézménytípusra 
utaló elnevezések (pl. minisztéri-
um, vállalat stb.) kisbetűvel volt 
írandó akkor is, ha egy bizonyos 
intézményre utalt. Ezentúl azon-
ban belső használatra elfogadható 
a nagybetűs írásmód is. (A gyakor-
latban ez a szabály értelmezhetet-
len: belső használatú dokumentu-
mokon bárki azt csinál, amit akar 
– másrészt nehéz elképzelni, mi 
minősülhet egy minisztériumban 
belső dokumentumnak, legalábbis 
ha feltételezzük, hogy demokrati-
kusan, átláthatóan működik.)

A korábbi szabályozás szerint 
„az intézmények azonos rendelte-
tésű kisebb egységeinek típusukra 
utaló megnevezését kiskezdőbetű-
vel írjuk” (189. c) – ezentúl azon-
ban megengedett lesz a nagybetűs 
írásmód is, tehát a pénzügyi osztály 
nemsokára Pénzügyi Osztályként 
is helyesnek minősül. Korábban a 
mozik és a vendéglátóipari egysé-
gek megnevezései nem lehettek a 
tulajdonnevek részei, azaz nem le-
hetett nagybetűvel írni őket (szem-

ben a színházakkal): a Városi Szín-
ház mellett csak az Odeon mozi 
állhatott, Odeon Mozi nem. Ennek 
azonban vége, sőt, ha az Odeon 
Moziban megnéztünk egy fi lmet, 
a Holló Sörözőben is leguríthatunk 
egy korsóval. A lehetőségek azon-
ban nem értek véget: ezentúl a ren-
dezvények neveit is írhatjuk csupa 
nagybetűvel. 
Toldalékolás

A szabályzat korábban nem en-
gedélyezett bizonyos alakokat ak-
kor sem, ha valaki kiejtésének azok 
feleltek meg. Így például a düh szót 
a mai magyar beszélők kétfélekép-
pen ejtik: [dü] vagy [düch]. A szó 
leírásában ez nem okoz gondot: a 
h egyértelműen írandó, hiszen az 
alak tárgyesetben mindenkinek 
[dühöt], az egyes szám harmadik 
személyű birtokos személyragos 
alakja [dühe] stb. Eltérhet azonban 
a kiejtés akkor, ha a szót a -val/-
vel raggal látjuk el: lehet [düvel] 
és [dücchel] is: a helyesírás eddig 
csak a dühvel alakot fogadta el, 
ezután viszont elfogadható lesz a 
dühhel alak is. Hasonló jellemző a 
-gAt képzős igék írására: itt egyes 
esetekben korábban csak bizonyos 
mássalhangzó-kieséses változatok 
voltak elfogadhatóak, a jövőben 
azonban a bólingat, kacsingat, te-
kinget mellett nem minősül hibás-
nak a bólintgat, kacsintgat, tekint-
get sem.

Változik egyes, keltezést kifeje-
ző számnevek toldalékolása is: az 
elsején korábban számmal csupán 
1-jén alakban volt írható, ezen-
túl elfogadható lesz az 1-én is; az 
elsej(e)i pedig az eddigi 1-j(e)i mel-
lett 1-(e)i alakban is írható lesz.

Sokak számára bizonyára a leg-
megdöbbentőbb változás lesz, hogy 
a -szerű elemet ezentúl nem úgy 
kell írni, mint a képzőket, hanem 
úgy, mint az összetételi utótago-
kat: azaz az ésszerűt felváltja az 
észszerű. A javaslat eredetileg Ke-
nesei Istvántól, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Nyelvtudományi 
Intézetének igazgatójától szárma-
zott. Mint Kenesei rámutatott, bár 
nincs önálló *szerű szó, ez az elem 
úgy viselkedik, mint az összetett 
szavak elemei, azaz mellérendelés-
ben el lehet hagyni: domb- vagy 
hegyszerű, ahogyan domb- 

(befejezés a köv. számban)
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EGÉSZSÉG
Aphrodité gyümölcse: az antioxidáns gránátalma

Sokunk kertjét díszíti egy-egy 
gránátalma bokor, melynek ágain 
pompás piros virágok és gyümölcsök 
mosolyognak ránk hívogatóan. A 
gránátalmát már az ókorban is nagy 
tisztelet övezte, nem véletlenül.

A gránátalma szó eredete a latin 

granum ’mag’, illetve granatus ’mag-
vas’ szóra vezethető vissza, amin 
nem is kell csodálkozni, hiszen aki 
látott már gránátalmát, az tudja, hogy 
rengeteg apró magocska található az 
alma alakú gyümölcsben. A gránát-
alma őshazája a Kaukázus környéke, 
Dél-, Nyugat- és Közép-Ázsia (Azer-
bajdzsán, Örményország, Tádzsikisz-
tán, Üzbegisztán, Türkmenisztán, 
Grúzia, Irán), de hazánkban is jól 
érzi magát. A gránátalma tavasszal, 
nyáron virágzik, a gyümölcs pedig 
ősszel érik be, és sokféle színű lehet, 
a legelterjedtebb a sötétpiros és a 
sárgászöld.  A gránátalma nagyon 
gazdag fl avonoidokban, káliumban, 
kalciumban és C-vitaminban. Az ed-
dig ismert erős antioxidánsok (azaz 
a szervezetet öregítő, károsító szabad 
gyököket hatástalanító) közé soroljuk 
többek között a zöld teát, a vörösbort, 
az áfonya- és a narancslevet. Ezek-
hez képest a gránátalma háromszor 
erősebb antioxidáns hatással bír, ami 
valóban nagyszerű! Ráadásul a benne 
található antioxidáns hatóanyagok 
rendkívül könnyen felszívódnak a 
szervezetben.
A gránátalma mint az egészség for-
rása

A perzsa eredetű gyümölcs kedve-
ző hatásai között említhetjük, hogy 
csökkenti az LDL (káros koleszterin) 
szintjét, egyúttal emeli a jótékony ko-
leszterin, a HDL szintjét a vérben.

A szív- és érrendszeri problémák-
kal küzdők is megoldást láthatnak a 
gránátalmában. Csökkenti a vérnyo-
mást, csökkenti az érfalakra lerakó-
dott plakkok méretét, mennyiségét, 
ezáltal csökken az embólia és a szív-
infarktus veszélyének kockázata.

Az elmúlt néhány év kutatási ered-
ményei arra is utalnak, hogy a grá-
nátalma segíthet többféle rákbetegség 
(bőrrák, emlőrák, prosztatarák) meg-
előzésében és kezelésében. Ezt a ha-
tását a benne található ellagénsavnak 
köszönheti, mely képes megállítani a 
rákos sejtek osztódását, elpusztítja a 
rákos sejteket, illetve gátolja a kiala-
kulásukat.

Mindezeken túl a gránátalma bak-
térium-, vírus- és parazitaellenes ha-
tását is igazolták a kutatások. A gyü-
mölcsök közül ez az egyetlen, amely 
képes szembeszállni a bélrendszeri 
candida gombásodással, mivel gátolja 
a szervezet számára káros gombák és 
az élesztőgomba szaporodását.

A kerekded gyümölcsben 
ösztrogénhez hasonló anyag találha-
tó, emiatt klimaxos panaszok, csont-
ritkulás esetén is ajánlható a fogyasz-
tása.
A gránátalma a különböző népek 
hitvilágában

A gránátalmát sokan a termékeny-
ség, a szerelem, a bőség szimbóluma-
ként ismerik, a benne található ren-
geteg apró magocska és piros színe 
miatt. Aphrodité gyümölcse még a 
mai görögök szemében is a bőség, a 
termékenység, a lét, illetve a megsem-
misülés jelképe.

Az ókori Perzsiában a legyőzhetet-
lenség szimbólumaként tekintettek a 
gránátalmára, ám a babiloni harcosok 
is hasonló tulajdonsággal ruházták 
fel. Ők a csatába indulás előtt gránát-
alma magokat rágcsáltak abban a hit-
ben, hogy az verhetetlenné teszi őket.

Az ókori Egyiptomban ünnepi 
füzéreket fontak a gránátalma virá-
gaiból, illetve magát a gyümölcsöt az 
elhunyt mellé helyezték az élet folyto-
nosságának biztosítása végett.

A buddhizmusban a Buddha-keze 
nevű citrusféle és az őszibarack mel-
lett az egyik szent gyümölcs. A grá-
nátalmára Kínában is a bőség, a gaz-
dag gyermekáldás szimbólumaként 
tekintenek, míg Koreában az istenek 
eledele, áldozati gyümölcs a szertar-
tások során.

Számtalan gyümölcs közül válo-
gathatunk; van, ami idővel feledésbe 
merül, és van, ami örökre belopja 
magát az emberek szívébe. Ilyen a 
gránátalma is, melynek híre, szépsége 
mit sem fakult az évszázadok alatt. 
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Őszi finomságok 
Almás pite
Hozzávalók:
12,5 dkg vaj
40 dkg fi nomliszt
12 dkg kristálycukor
1 tojás
fél citrom reszelt héja és leve
1 csomag sütőpor
1 csomag vaníliás cukor
1-2 evőkanál tejföl
A töltelékhez:
2 kg alma
fahéj
2 csomag vaníliás cukor

Elkészítés
A vajat morzsold el a liszttel, 

majd a többi hozzávalóval gyúrj 
belőle puha tésztát. Oszd két cipó-
ra, és hagyd pihenni, a legjobb, ha 
hűtőbe teszed. Ezalatt hámozd meg 
és magozd ki az almákat, majd egy 
nagy lyukú sajtreszelőn reszeld le 
őket. Az egyik cipót nyújtsd akko-
rára, mint a tepsi, amit használsz 
majd, majd fektesd is bele a kiva-
jazott, kimorzsázott formába. A ki-
facsart, lereszelt almát oszlasd el a 
tésztán, szórd meg a vaníliás cukor-
ral és a fahéjjal, majd ezt is hintsd 
meg zsemlemorzsával. A másik ci-
pót is nyújtsd ki ekkorára, majd a 
sodrófa segítségével fektesd a süti 
tetejére. Villával szurkáld meg, és 
kend be felvert tojássárgájával. 200 
fokra előmelegített sütőben 40 perc 
alatt megsül. Várd meg, amíg picit 
hűl, és utána kezdd el szeletelni.

Fahéjas bundás alma
Hozzávalók:
1 kg alma
20 dkg fi nomliszt
10 dkg porcukor
5 dkg kristálycukor
2 tojás
5 dl tej
1 kávéskanál rum
1-2 teáskanál őrölt fahéj
1 csipet só
Elkészítés

Az almákat hámozd meg, vágd 
ki a közepüket, majd vágd fel ujj-
nyi vastag szeletekre. Szórd meg a 
cukorral, locsold meg a rummal, és 
hagyd állni. Eközben készítsd el a 
palacsintatésztát a tejből, a lisztből 
és a tojásokból. Az almaszeleteket 
mártsd a tésztába, majd forró olaj-
ban süsd ki. Tálaláskor hintsd meg 

fahéjas porcukorral.

Fűszeres körteleves
Hozzávalók:
80 dkg körte
4 szem szegfűszeg
1 evőkanál cukor
2 dl joghurt
1 evőkanál liszt

Elkészítés
A meghámozott, felszeletelt kör-

tét tedd egy lábasba, és öntsd fel 
egy liter vízzel. Dobd a szegfűsze-
get a körtéhez, csipetnyi sóval és a 
cukorral ízesítsd. Forrald fel, és kis 
lángon két percig főzd. Közben ke-
verd a joghurtot a liszttel simára.

A forró levesből merj bele egy 
keveset, dolgozd simára, majd fo-
lyamatosan kevergetve öntsd a 
körtére, és két-három percig for-
rald. Hidegen és melegen egyaránt 
fi nom.

Belle helene körte
Hozzávalók:
20 dkg étcsokoládé
 1 dl tejszín
 5 cent vilmoskörtelikőr
 4 körte
 1 dl vörösbor
 ánizs és szegfűszeg
 egy evőkanál cukor
Elkészítés

A körtéket nagyon óvatosan há-
mozd meg úgy, hogy a száruk meg-
maradjon. Keverd össze a bort 6 dl 
vízzel és a fűszerekkel, valamint a 
cukorral, majd kezdd el melegíteni.

Ha forr a víz, állítsd bele a kör-
téket, és párold őket 20 percig. 
Közben készítsd el az öntetet. Víz-
fürdőben olvaszd fel a csokoládét a 
tejszínnel, a végén keverd bele a li-
kőrt. A körtéket óvatosan emeld ki 
a lábasból, állítsd tányérra, és öntsd 
nyakon az öntettel.       (femina.hu)
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vagy énekes, akit a tanulásom során 
állandó jelleggel hallgattam volna, 
mert számos jó énekes van. Így pró-
báltam kiválogatni, nekem mi tet-
szik, és ehhez beleadom önmagam 
is. Nem hallgatok reggeltől estig 
operát. A hétköznapokban otthon a 
rádió és a könnyűzene szól.
A szereplések mellett tanítással is 
foglalkozik.

Idén harmadik éve tanítok. Va-
lójában nem akartam tanítással 
foglalkozni. Voltak nagy álmaim: 
világhírű karrier, de legalább kül-
földi szereplések, elismerések. So-
káig nem tudtam elfogadni, hogy 
ez nem jött el. Az énekes-színészi 
pályán van olyan időszak, amikor 
egyszerre számos munkát aján-
lanak, és utána akár 2-3 hónapig 
semmit. Ez utóbbi lelkileg meg-
viselt, hogy nincs munka, és nem 
kellek. Akkor tudatosítottam, hogy 
miért lenne kevesebb egy tanár? Így 
jelentkeztem erre a pályára. Ma az 
ógyallai Művészeti Alapiskola ta-
nára vagyok és a világ legjobb vá-
lasztása volt. Ezáltal a szerepek is 
újra megtaláltak. Az is remek, hogy 
kihelyezett részeken, Naszvadon és 
Perbetén tanítok. A diákok örülnek, 
hogy hozzájuk megy a tanár és nem 
nekik kell utazni.

 Egyszerűen a fejemben helyre 
kellett rakni az értékeket. Ha a nem-
zetközi karriert választom, akkor a 
családi élet bizonytalan. Így van egy 
csodálatos férjem, egy jó munkahe-
lyem, ahol aranyos gyerekek várnak 
és emellett énekesként is kiteljesed-
hetek. Mi más kell még? Ha valaki 
megkérdezi, hogy jó így? Igen, bol-
dog vagyok! Csak legyen mindig 
egy kis színház, ahol a bolondságo-
mat, a másik énemet kiélhetem.
Milyen Becse Szabó Ilonához járni 
énekórára?

Nagyon sok gyerek, szerintem 

nem tudja, hogy a tanításon kívül 
mivel foglalkozom. Ezért múlt év-
ben színházlátogatást szerveztem 
Besztercebányára. Azt szerettem 
volna, ha látják milyen, amikor a 
tanárnő más bőrébe bújik. Többsé-
gében kollégák jöttek el, viszont a 
diákok itt a környéken gyakran lát-
nak énekelni a színpadon. Érdekes, 
amikor a diákok azt mondják, fel-
vételeket láttak rólam az internetes 
zenei megosztón.
Felvidéki magyarként sosem vá-
gyott Magyarország, Budapest 
meghódítására?

De igen, a budapesti Operettszín-
házba vágyom. Nagyon tetszenek az 
ottani előadások. A színház világá-
ban leginkább ajánlásokkal lehet 
bejutni, így Budapestre is. Remé-
lem, egyszer sikerül!
A közeljövőben hol láthatjuk Önt?

Október 19-én Ógyallán a Tánc-
dal Gálaesten lépek fel, ahol három 
diákom is bemutatkozik. Novem-
berben Érsekújvárott Klein Ottó-
val lesz közös szereplésünk. Ami 
a színházat illeti november 8-9-én 
a pozsonyi Nemzeti Színházban 
Ľubica Čekovská: Dorian Gray c. 
operában Sybil Vane szerepét éne-
kelem. Decemberben 13-14-én pe-
dig Besztercebányán Gejza Dusík: 
Hrnčiarsky bál c. operettjében Ilon-
ka szerepét játszom.
Milyen egyéb tervei vannak?

Nincsenek nagy tervek. Az lenne 
jó, ha mindig szeretnének és kel-
lenék. Nagyon szeretnék hódítani 
máshol is, de az is fontos, hogy ne 
menjen a család rovására. Az ál-
mom, hogy egészségesek legyünk, 
és még jó pár évig tudjak énekelni. 
Sokszor szerencse kérdése, hogy 
hova jutunk el. Érdemes jó időben, 
jó helyen lenni!

Ando Krisztina
Fotó: Holop Ferenc, Michal Hudák

A találkozásunkra egy kedves, sze-
rény hölgy érkezett, pedig kivételes 
szoprán hangjával van mire büszké-
nek lennie. A Naszvadon élő Becse 
Szabó Ilona opera és operetténekes 
meghódította a hazai nagy színhá-
zakat és számos nemzetközi, rangos 
versenyen bizonyította tehetségét. 
Beszélgetésünkkor azonnal megnyílt 
és őszintén beszélt karrierjéről, vá-
gyairól és félelmeiről egyaránt.
Miként került az opera és az operett 
világába?

Nálunk mindig az éneklés volt 
az első. A húgommal a zene mellett 
nőttünk föl, együtt énekeltünk. Ő 
táncdalénekes lett. A nagyszülőknél 
nagyon sokat daloltunk. Amikor 
nagyobbak lettünk, állandóan a 
Neoton Família, Dolly Roll és Zol-
tán Erika szólt a magnóból. Az alap-
iskola harmadik osztályát jártam, 
amikor beírattak a zeneiskola zon-
gora szakára. Az órán játszottam a 
feladott művet, amit pedig nem tud-
tam eljátszani, elénekeltem, mert 
a dallamot ismertem. A tanárnő 
felfi gyelt a hangomra és bemutatott 
az akkori énektanárnak, Paszmár 
Jánosnak, aki ma már a gútai Művé-
szeti Alapiskola igazgatója. Az alap-
iskola után két évig gimnáziumba 
jártam, de az éneklés számomra 
ugyanolyan fontos maradt. Így 16 
évesen jelentkeztem a Pozsonyi 
Konzervatóriumba – előtte a szü-
lők nem engedtek volna a főváros-
ba – ahová fel is vettek. Mindezt a 
Zeneművészeti Főiskola követte. 
Nagyon sokáig nem tudtam válasz-
tani az opera, operett és a musical 
között. Ahogy befejeztem a főisko-
lát, úgy jött az első szerep a Szlovák 
Nemzeti Színházban. Bekerültem 

Ruggiero Leoncavallo: Bajazzók 
– Nedda szerepére. A tanulási idő-
szak alatt a Víg özvegy előadásban 
hirtelen megüresedett Valencienne 
szerepe és engem kértek fel rá. Két 
hetem volt megtanulni a szerepet és 
ezzel debütáltam a Szlovák Nemze-
ti Színházban 2007. március 15-én, 
ami többszörösen jeles nap volt 
számomra. A többi szerep már jött 
magától. Még 2004-ben részt vet-
tem és első lettem a Lehár Ferenc 
Nemzetközi Operettversenyen, és 
itt ismert meg Zdeněk Macháček 
karmester. 2007 szeptemberében a 
kassai Állami Színházban váloga-
tást szerveztek a Csárdáskirálynőre, 
én Szilvia szerepére jelentkeztem és 
megkaptam. Besztercebányán szin-
tén a Víg özvegy Valencienne szere-
pe üresedett meg. Érdekes, ahogy ez 
a szerep végigkísér! Főként operett 
szerepekre hívnak, de szerepeltem 
operában is. Nagyon szeretem ezt 
csinálni!
A szerepekhez az ének mellett bizo-
nyára színészi képesség is szükséges.

A konzervatóriumban és a főis-
kolán is tanultunk színészetet, de 
ezt nem lehet teljesen megtanulni. 
A színházban fi gyelni kell a tapasz-
taltabb színészeket, énekeseket. 
Amikor először mentem be a szín-
házba próbálni, akarva-akaratlanul 
is meghúztam magam, ami a tartá-
somon is látszott. A rendezőasszisz-
tens Anna Kľuková, volt szólista – 
sajnos már nem él – odajött hozzám 
és azt mondta: „Húzd ki magad! 
Senki nem láthatja rajtad, hogy kez-
dő vagy! Csak te érezheted legbelül, 
de a színpadon nem szabad, hogy 
lássák.” A főiskolán megtanították, 
hogy bizonyos érzéseket miként fe-
jezz ki. Ehhez hozzá kell adni, ami 
belőled jön és azt is meg kell fi gyel-
ni, hogy a színpadon miként mutat. 
Az a szép a színházi életben, hogy 
számos élethelyzetet megélhetsz, 
más bőrébe bújhatsz és kiteljesed-
hetsz olyan dolgokban, ami a saját 
életedben nem tudsz megtenni.
Vannak példaképei?

Számomra minden egyes kolléga 
és az életben minden ember vala-
hol egy tanító. Hiszem, hogy nem 
véletlenül találkozunk bizonyos 
emberekkel. Nincs olyan énekesnő 

5

Beszélgetés Becse Szabó Ilona operetténekessel
„Csak legyen mindig egy kis színház!”
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táj szépsége, az apáról fiúra szálló 
örökség, az életszeretet van bo-
raikban. Ezért annyira finomak 
a búcsi borok! Igazolják Hamvas 
Béla állítását, miszerint: „Először 
a víz borrá változik, másodszor a 
bor vérré változik. A víz az anyag, 
a bor a lélek, a vér a szellem. Az 
anyagból lélek, a lélekből szellem, 
ez a dupla átalakulás, melyet itt a 
földön át kell élnünk.”

A jó bor a hírnevünket, kul-
túránkat viszi a világba, mint 
ahogyan a helyben kínált jó bor, 
mintegy kézenfogva az idegent 
mutatja be a tájat, a történelmet, 
a bort és a gazdáját.

„Minden bor egyéni. Minden 
borban – fajta, évjárat, táj, föld, 
kor – megismételhetetlen és 
utánozhatatlan géniusz él – írja 
Hamvas.

Kívánom, hogy ez a géniusz, a 
búcsi géniusz éljen a mi boraink-
ban a szakma tisztességére, méltó 
elismertségére és jövőjére!

Mai nap Ünnep: a szüret, az 
egész évi jól elvégzett munka ün-
nepe: hálaadás a Gondviselésnek 
és köszönet a munkát elvégzők-
nek.

Köszönet illeti elsősorban 

mindazokat, akik fáradságos 
kétkezi munkával nap mint nap 
teszik a dolgukat. Hiszen mi, 
szőlőművelők tudjuk: a szőlővel 
való törődés folyamatos munkát, 
küzdelmet jelent. Küszködést az 
időjárással, számolva a fejüket 
felütő betegséggel, gondoskodást 
a betakarításról, a megfelelő tá-
rolásról, a technológiáról, és nem 
utolsó sorban a piacra való jutás-
ról. A piac külön is kíméletlen és 
kemény versenyhelyzetet teremtő, 
területnek számít. Mindezeket 
összevetve: a mai alkalom ezért 
a jól és becsülettel végzett munka 
örömének közös ünnepe is.

Ezt követte a gazdag kultúr-
műsor, amelyen felléptek a búcsi 
óvodások és alapiskolások, a 
perbetei mazsorettek, a fóti CIHA 
táncegyüttes, Volter Tamás István 
és táncospárja, a zámolyi Nyug-
díjas klub, a kürti citerások és a 
búcsi Csemadok férfikórusa.

Kísérőrendezvények: a helyi ka-
rate klub bemutatója, Špaňo René 
karikatúra- és Tárnok Zoltán 
fotókiállítása, termékbemutató, 
tagtoborzó, gyűjtés a kultúrház 
felújítására. A rendezvény szín-
helyét az óvodások és iskolások 
töklámpásai és rajzai díszítették.

Természetesen nem hiányozha-
tott a búcsi borosgazdák borainak 
kóstolója és a CSEMADOK nagy 
asztaláról a sok finomságok.

A jó hangulatú rendezvény 
tombolahúzás és nosztalgia buli 
zárta.                      Miriák Ferenc

Szüreti ünnepség Szentpéteren 
és Búcson

Amióta bor készül a szőlő-
ből, a szüret ünnep. Ez ma sincs 
másként. A szüret a magyar népi 
kultúrában mindig kiemelkedően 
fontos időszaknak számított. 

A szüreti mulatságok ünne-
pi jellegéről már a 16. századból 
is tudunk, ezeken a napokon 
még a törvénykezés is szünetelt. 
Az 1900-as évek elején az ura-
dalmakban megszervezett, szü-
retet lezáró mulatságok min-
tájára egyesületek, testületek 
országszerte szerveztek hasonló 
rendezvényeket, amelyek néhány 
év alatt hagyományos rendet kö-
vető ünnepségekké váltak. A szü-
reti vigasságok mára sem veszítet-
tek népszerűségükből. Még csak 
most köszöntött be az ősz, s máris 
minden hétvégén találhatunk, 
nemcsak okot, hanem helyet is 
a présekből kicsorduló must ün-
neplésére.

A szentpéteri szüreti ünnepség 
már 17. alkalommal „mozgósí-
totta” a falubelieket, a borkul-
túra tisztelőit, a bor imádóit és 
fogyasztóit, fiatalokat és időseket 
egyaránt.

Az idei rendezvény már hagyo-
mányosan szüreti felvonulással, 
szüreti hívogatóval vette kezde-
tét, után Jobbágy József polgár-
mester hivatalosan is megnyi-
totta az idei szüreti ünnepséget. 
Ünnepi beszédében elmondta: a 
szentpéteri bor szellemiségében 
visszatükröződik kultúrtörténe-
ti értékeink mellett az élet, halál 
és az újjászületés isteni misztéri-
uma. „Az itteni borok az elmúlt 
évek során számtalan nemzetközi 
és hazai versenyen is megállták 
helyüket és öregbítették a község 
hírnevét. A szőlő nemességéhez, 
a borok érlelésének művészetéhez 
joggal és szorosan kötődik a köz-
ség. Erre az ősök által létrehozott 
szellemi értékre büszkék, ám fele-

lősséggel is tartoznak, hogy ezt a 
kultúrát, ezt a szellemi kincset to-
vább tudják gyarapítani”- mondta 
Jobbágy József.

A kultúrház színpadán a helyi 
Őszirózsa népdalkör tagjai ün-
nepélyesen átadták a falu polgár-
mesterének a szüreti koszorút, 
majd a Konvalinka éneklő cso-
port fellépése következett.

Kossányi József Alapiskola és 
Óvoda és a szlovák alapiskola 
tanulói kultúrműsorral köszön-
tötték a szüreti ünnepséget. Őket 
követte a Dunaj tánccsoport mű-
sora. A szüreti ünnepség kultu-
rális részét egy szórakoztató mű-
sor zárta, Kollár Katalin, Derzsi 
György, Magyar Nándor, Pivoda 
Zsolt magyar nótákat énekeltek, 
kísért Banyák István és cigányze-
nekara

A kultúrház melletti sátrak-
ban pedig minden kapható volt, 
mi szem-szájnak ingere, sőt a 
szentpéteri murcit is bátran fo-
gyasztották, egyesek azért mert 
szomjasak voltak, mások azért, 
hogy értékeljék az aroma érzelmi 
és jelképes értékeit, és megosszák 
véleményüket a környezetükkel. 
Ez volt a 17. szüreti ünnepség leg-
főbb küldetése!

A Csemadok búcsi alapszerve-
zete harmadik alkalommal ren-
dezte meg a Nyitott Pincenapot és 
családi vasárnapot a pinceúton. 
A Vintop - Karkó nagy rendez-
vénytermében Grajszkiné Szabó 
Szilvia, a Csemadok helyi szerve-
zetének elnöke nyitotta meg a pin-
cenapot. Ünnepi köszöntőjében 
hangsúlyozta, az ehhez hasonló 
rendezvények azt a célt szolgálják, 
hogy azt az értékteremtő embert, 
közösséget köszöntsük és ünne-
peljük, aki hajlandó kifejezni a 
tiszteletét azon teljesítmény iránt, 
ami megszületik ezen a csodás 
borvidéken. Hozzáfűzte, a szüreti 
napok kezdetektől az összefogás 
fesztiválja, idén is nagyon sokan 
segítették ennek létrejöttét, ami-
ért köszönet jár mindenkinek. A 
búcsi borosgazdák a régi, Búcshoz 
hűséges poncichterek méltó utód-
jai. Az ősök tisztelete, a megőrzött 
hagyományok, a föld szeretete, a 
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Kürtön új óvodai játszótér nyílt 
az átköltöztetett intézmény udva-
rában. 

Szeptember harmadik, keddi 
napja örömmel töltötte el Kürt 
(Strekov) legkisebbjeit, megnyílt 
az átköltöztetett óvoda új játszóte-
re. Az ünnepség a lurkók énekes-
táncos szereplésével indult, melyet 
Téglás János nyitóbeszéde követett. 
A polgármester üdvözölte a csöpp-
ségeket, s megköszönte a szülők je-
lenlétét, az óvónénik fáradozásait, 
valamint az építők munkáját. 

A már türelmetlen kisgyerekek-
től csupán annyit kért, óvják a te-
mérdek játékot és ne tegyék tönk-

re a hintát, csúszdát, homokozót, 
mert reményei szerint sokan ját-
szanának még azokkal! A zárszalag 

átvágásában az igazgatónő, Bajla 
Gizella segédkezett. A munkálato-
kat önerőből fi nanszírozták. 

KD/Felvidék.ma

Megnyílt a kürti óvoda játszótere
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„Impró párbaj”, Semi Holsen, 
Both Miklós Folk Side, Ritka Ma-
gyar Folkband és Korpás Éva – 
mindez szeptember 6-8. között a 
Kútfeszten, melyet harmadik alka-
lommal rendeznek meg Komárom-
ban, az Európa-udvarban. 

A háromnapos fesztivál első, 
pénteki napján a Jókai és a Th ália 
színház művészei a „Csavargók” csa-
patának tagjaival mérik össze imp-
rovizációs képességeiket. Az Impró 
párbaj „fellépői” lesznek: Bandor 
Éva, Olasz István, Nagy László, Ná-
dasdi Péter, illetve Molnár Xénia, 
Gál Tamás, Boldoghy Olivér, Ollé 
Erik. Az este hét órakor kezdődő 
szórakoztató műsor játékmestere 
Majorfalvi Bálint lesz. Győztest a 
közönség szavazatai alapján hirdet-
nek.

A napot a 2009-ben alakult, 
királyhelmeci Semi Holsen Zenekar 
esti koncertje zárja. A zenekar – sa-
ját meghatározása szerint - a me-
lodikus alternatív rock képvislője, 
dalaikat angol és magyar nyelven 
adják elő.

Szeptember 7-én, szombaton öt-
től az Emmer Péter – Rácz Csaba 
– Lakatos Róbert trió, hét órától a 
Ritka Magyar Folkband és Korpás 
Éva, kilenctől pedig a budapesti 
Both Miklós Folkside lép fel, mely-
nek frontembere egy hosszabb 
idejű kínai tartózkodás után tért 
haza és alapította meg Both Miklós 
FolkSide elnevezésű zenekarát. A 
fi atal énekes-gitáros zenésztársait 
(Lukács Miklós, Szokolay Dongó 
Balázs, Dés András, Novák Csaba) 
a hazai dzsessz és világzenei színtér 
kiemelkedő zenészeiből válogatta. 
A zenekart alkotó öt zenész először 
2011-ben a koppenhágai WOMEX 
fesztivál nyitókoncertjén játszott 

együtt.
A zárónapon az Európa-udvar 

közönsége három színházi elő-
adást láthat. Délután háromtól az 
őrsujfalusi ÉS?! Színház Petőfi  Sán-
dor vígeposzát, A helység kalapácsát 
adja elő, majd fél öttől Arany János 

A Bajusz költeményének színpadi 
változata kerül bemutatásra – szin-
tén az ÉS?! Színház előadásában. Vé-
gül – este hattól – a Csavar Színház 
következik Csokonai Dorottyájával.

Az előttünk álló hétvégén azon-
ban további kulturális programok 
várják a közönséget Komáromban. 
A Kútfeszttel egyidőben rendezik 
meg ugyanis a városban a Borkorzót 
és a Borostyán Fesztivált is. Előbbit 
ezúttal is a bor, a zene és a fi nom-
ságok ünnepeként harangozták be 
a szervezők. Nem véletlenül, hiszen 
a már negyedik alkalommal meg-
rendezett rendezvény középpont-
jában ismét a bor és a különböző 
ételkülönlegességek kerülnek. Idén 
Szlovákiából a régió legjelentősebb 
borászai, Magyarországról a somlói, 
villányi, egri és a szekszárdi borvi-
dékek és Erdélyből a Recas borvidék 
borászai látogatnak Komáromba. A 
Borkorzó pavilonjai azonban nem-
csak e „földi hívságokkal” várják a 
látogatókat, hiszen például a Jókai 
Színháznak is lesz standja a „bor-
házak” között. A komáromi társu-
lat számos programmal várják a 
közönséget: pénteken Zsapka Attila 
és Madarász András énekel majd a 
gyerekeknek, lesz gyermekfoglal-
kozás, festés, gyurmázás, bábozás, 
ügyességi játékok. Feltűnik majd 
Süsü, a sárkány is - ígérik a szer-
vezők. Szombaton a már említett 
foglalkoztató programokon kívül 
néhány színésszel is mód nyílik egy 
kis ismerkedésre.           (felvidek.ma)

Az oktatásügyi minisztérium az 
iskolák anyagi támogatása során az 
iskolák minőségét is fi gyelembe ve-
szi majd. A jobb iskolák több pénzt 
kapnak. 

Erről Michal Kaliňák, a miniszté-
rium szóvivője tájékoztatatta a Plus 
jeden deň napilapot. Ezzel akarják 
ösztönözni az iskolákat arra, hogy 
emeljék az oktatás minőségét. Mint 
mondta, az eredményeket veszik 
majd fi gyelembe, az azonban egy-
előre nem tisztázott, hogy ezt mi-
ként teszik meg. Kaliňák szerint 
még dolgoznak a kritériumok meg-
határozásán. Annyit elárult, hogy 

nem csak az alapiskolákra vonatko-
zóan tervezik a minőségi jutalma-
zást, hanem a középiskolákra is.

A minőségi jutalmazás egyfajta 
bónusztámogatás lenne, miután a 
normatív támogatást az iskolák to-
vábbra is megkapják majd. 

Mária Barancová, a Szlovák Pe-
dagóguskamara elnöke szerint a 
minisztérium „vékony jéger” lépett. 
Arra fi gyelmeztetett, hogy az is-
kolák minőségét nem lehet csipán 
tanulmányi eredményekkel mérni, 
hanem az olyan szubjektív dolgok 
is oda tartoznak, mint a diákok és a 
szülők elégedettsége, vagy az embe-
rek közötti kapcsolatok minősége. 
Arra is felhívta a fi gyelmet, hogy 
vannak olyan iskolák, ahová olyan 
diákok járnak, akiknek gond van a 
magaviseletükkel, így nehezebb ve-
lük kimutatható eredményt elérni, 
ám nem biztos, hogy ez az iskola 
alacsonyabb minőségének tudható 
be.

Felvidék.ma

Örömöt, szeretetet és egészséget 
sugároz a jövő év legtrendibb ár-
nyalata, a ragyogó orchidea. 

A Pantone intézet, ahogy min-
den évben, úgy idén is bejelentette a 
következő év hivatalos trendszínét: 
2014-ben ez a Pantone 18-3224-es 
árnyalat, azaz a ragyogó orchidea 
lesz. Vagyis a rózsaszínes lila.

„A fukszia, a rózsaszín és a lila 
árnyalatok varázslatos harmóni-
ája, a ragyogó orchidea magabiz-
tossággal tölt el, és nagy örömöt, 
szeretetet és egészséget sugároz. 
Egy lenyűgöző lilaárnyalat, mely 

csábító varázsával hívja fel magá-
ra a fi gyelmet” – jellemezte a színt 
Leatrice Eiseman, az intézet ügyve-
zető igazgatója.

A Pantone által az év hivata-
los trendszínének kijelölt árnyalat 
rendszerint valóban meghatározó 
szerepet kap a következő év divat-
kollekcióiban. Igaz, a 2013-as év 
épp kivétel volt, ugyanis a Pantone 
szerint idén elvileg a smaragdzöld 
volt az év divatszíne, azonban még-
sem terjedt el annyira a divatban, 
mint például a kockás minta.  

Pantone.com
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Ez lesz 2014 divatszíne

Hétvégén Kútfeszt a komáromi Európa-udvarban



hÍrnÖk

Idén - október 9-én - a Párká-
nyi csata 330., valamint a LIMES 
– ANAVUM Regionális Kulturális 
Társulás által 2008-ban, a 320. év-
forduló alkalmából felállított em-
lékmű ötödik évfordulóját ünneplik 
meg Párkány városában.

A jelentős történelmi esemény-
re való megemlékezés-sorozat már 
nyár végén elkezdődött a városban. 
Lengyel turisták százai rótták le tisz-
teletüket III. Sobieski János lengyel 
király bronz lovas szobránál a temp-
lom mellett az évforduló apropóján 
felállított emlékműnél.

Szeptember 11-én 200 lengyel 
motoros lepte el a várost, akik hazá-
jukból indulva Esztergom- Párkány 
– Bécs vonalon teszik tiszteletüket 
egykori királyuk győzedelmes csatái 
útvonalán.

Esztergomi koszorúzásuk után, 
reggel részt vettek a Bazilikában lévő 
szentmisén, majd átkeltek a Mária- 
Valéria hídon és a szobornál tették 
tiszteletüket. Itt elmondtak egy imát, 
majd rövid történelmi ismertetőt 

kaptak vezetőjüktől, koszorúztak, s 
elénekelték himnuszukat. A csapa-
tot elkísérte Lengyelország Pozsonyi 
Nagykövetségének tanácsosa Piotr 
Lebek is. Párkányban a csapatot a 
LIMES – ANAVUM PT vezetősége 
várta és köszöntötte.

A megemlékezés-sorozat követ-
kező rendezvénye a városi múzeum-
ban lesz, szeptember 27-én, amikor 
a városi napok keretében megnyit-
ják a Párkányi csata emlékére készí-
tett dokumentum kiállítást.

Október 5-én az ausztriai lengyel 
lap a POLONIKA szerkesztői jön-
nek megkoszorúzni Párkányban az 
emlékművet.

A LIMES – ANAVUM Regionális 
Honismereti Társulás október 19-én 
egy hálaadó magyar – lengyel szent-
mise keretében tart megemlékezést 
a 330. évforduló alkalmából.

A párkányi csata néven ismert 
ütközetet 1683. október 7–9. között 
Sobieski János lengyel király serege 
vívta  a Kara Musztafa vezette török 
csapatok ellen. Miután a Habsburg-
lengyel hadsereg szeptember 12-
én tönkre verte a Bécset ostromló 
törököket, Sobieski a visszavonuló 
Musztafáék után eredt, azzal a szán-
dékkal, hogy Érsekújvárt és Eszter-
gomot is visszaszerzik a törököktől. 

Szeptember elején jelenik meg a 
Historium 14. könyve, A Holló Év-
százada. 

A kötet, mely a Hunyadiak korá-
ba repíti vissza az olvasót, és mely-
nek nem kisebb író, mint Bán Mór 
jegyzi az előszavát, összesen tizen-
két válogatott novellát tartalmaz az 
1400-as évekből. Holló emelkedik 
keletről az égre, kun kenézek véré-
ből fenséges magyar madár, mind 
magasabbra száll, mind nagyobbra 
nő, csőrével félholdat és lófarkat 
szaggat, sűrűn tollazott, fekete szár-
nyával kitakarja a napot is – majd a 
mélybe hull némán, és csak emléke 
marad a dicső koroknak.

A könyv nagy sikerű Sár, vér, 
levendula folytatása. A holló évszá-
zada beteljesületlen szerelmekről, 
nagy csatákról, keserű sorsról, íny-
csiklandozó lakomákról, királyi va-

dászatról, kémekről és lázadókról, 
egy hősi magyar dinasztia felemel-
kedéséről és elmúlásáról mesél. Ti-
zenkét író tizenkét színes, izgalmas 
története a XV. századból, a Hunya-
diak korából. Bán Mór előszavával!
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Lengyel motorosok 
a párkányi emlékműnél

meg Párkány városában.

A jelentős történelmi esemény-

Könyvajánló
A Holló Évszázada - Történetek a Hunyadiak korából

Petőfi  Sándor:
ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN UJRA

 itt van az ősz, itt van ujra,
 S szép, mint mindig, énnekem.

 Tudja isten, hogy mi okból
 Szeretem? de szeretem.

 kiülök a dombtetőre,
 innen nézek szerteszét,

 S hallgatom a fák lehulló
 Levelének lágy neszét.

 Mosolyogva néz a földre
 A szelíd nap sugara,

 Mint elalvó gyermekére
 néz a szerető anya.

 És valóban ősszel a föld
 Csak elalszik, nem hal meg;

 Szeméből is látszik, hogy csak
 Álmos ő, de nem beteg.

 Levetette szép ruháit,
 Csendesen levetkezett;

 Majd felöltözik, ha virrad
 reggele, a kikelet.

 Aludjál hát, szép természet,
 Csak aludjál reggelig,

 S álmodj olyakat, amikben
 Legnagyobb kedved telik.

 Én ujjam hegyével halkan
 Lantomat megpenditem,

 Altató dalod gyanánt zeng
 Méla csendes énekem. –

 kedvesem, te űlj le mellém,
 Űlj itt addig szótlanúl,

 Míg dalom, mint tó fölött a
 Suttogó szél, elvonúl.

 ha megcsókolsz, ajkaimra
 Ajkadat szép lassan tedd,
 Föl ne keltsük álmából a
 Szendergő természetet.

Október 7-én csapott össze a két 
hadsereg, a csata első ütközetei két-
ezer lengyel katona életét követelte. 
Másnap azonban megérkezett Lo-
taringiai Károly sereg, így együttes 
erővel képesek voltak megfutamí-
tani a török csapatokat. A győzelem 
lendületében Sobieskiék ostrom alá 
vették Esztergomot is, a várat bir-

tokló Ibrahim pasa végül október 
28-án feladta a küzdelmet, a város 
140 éves török hódoltsága így véget 
ért. A párkányi és az esztergomi csa-
ta után tehát Magyarország északi 
részeit megszálló török csapatok 
visszavonhatatlanul vereséget szen-
vedtek és az út Magyarország felé 
nyitva állt.                DE/Felvidék.ma
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Így nem tartjuk őket vissza a szár-
nyalásban.”

A mai gyerekek a digitális világ-
ban nőnek fel, ők a „digitális benn-
szülöttek”. A tanárok igyekeznek 
lépést tartani velük, hogy az ő nyel-
vükön közvetítsék az információt. 
Ehhez nagy segítségükre van a két 
számítástechnikai terem. „Az egyik 
terem az iskola rekonstruálása so-
rán új gépparkot kapott, a másikat 
pedig idén decemberig szeretnénk 
felújítani. Emellett a város és a szü-
lői szövetség segítségével, már négy 
interaktív táblája van az iskolának, 
ebből kettőt az angol órákon hasz-
nálunk. A kollégák részt vettek egy 
a város által elnyert pályázaton, 
ahol bizonyos órákból interaktív 
tananyagot szerkesztettek magya-
rul és szlovákul is” – számolt be a 
fejleményekről Novák Mónika.

A tanulás mellett a mozgásra is 
odafi gyelnek. Múlt évben pályá-
zat segítségével közlekedési pályát 
alakítottak ki a belső udvaron. A 
testnevelés órák számát is emel-
ték. Ezért további termeket kellett 
kialakítani. „A tornaterem mellett 
felújításra került a kis tornaterem, 

ami a gimnasztikára összpontosít. 
A nagyok kérésére egy erősítőter-
met is berendeztünk, ahol koruk-
nak megfelelően erősítőgyakorlato-
kat végezhetnek a testnevelő tanár 
felügyelete mellett, aki edzői képe-
sítéssel is rendelkezik” – mondta az 
igazgatónő, majd kitért a könyvtár-
ra is: „Pár éve az iskolai könyvtárat 
is korszerűsítettük. A könyveket 
elektronizáltuk, olvasótermet ala-

kítottunk ki és számos könyvtári 
programmal igyekszünk olvasóvá 
nevelni a diákokat.”

A beszélgetésből az is kiderült, 
hogy a tanórákon szeretnék meg-
erősíteni a regionális nevelést. Er-
ről hasznos ismereteket szereztek 
a nyári egyetemi képzésen. „Idén 
harmadszor szervezzünk Czuczor-
hetet, mert szükség van arra, hogy 
ne csak őrizzék a hagyományokat, 
hanem a gyökerek is megerősöd-
jenek, a fi atalok itthon maradja-
nak és utódaikkal bővítsék majd 
az iskola padjait. Ma már egy-egy 
évfolyamból rengetegen külföldön 
tartózkodnak. Nem is tudom mi 
a nagyobb öröm számunkra, ha a 
nagyvilágban képviselnek minket, 
vagy itt maradnak és erősítik az 
érsekújvári magyarságot. Termé-
szetesen az iskola szempontjából 
az előbbi az ideális” – vélekedett az 
iskola elöljárója.

Egy-egy iskolai évben számos 
rendezvény színesíti a megszokott 
hétköznapokat. Szeptemberben 
tanévnyitó bulit rendeznek, majd 
mesefesztivált és a hagyományos 
Czuczorosok itt a helyetek! című 
gálán egykori és jelenlegi diákok 
légnek fel az iskola megsegítésére. 
Nem hiányozhat a sítúra, az iskola-
bál, a farsangi bál és a Czuczor-hét 
sem. Ezek többsége nem a tanórák 
rovására megy, hanem délutáni és 
hétvégi programként szolgálnak. 
„Jövőre az iskola épülete 90 éves és 
az itt folytatott magyar oktatás 65 
éves lesz. Már ebben az iskolai év-
ben elkezdjük a szervezést. Egykori 
diákjainkat és pedagógusainkat is 
megszólítjuk, hogy közösen egy 
igényes rendezvénysorozattal és 
évkönyvvel méltón megünnepeljük 
intézményünk fennállást” – mond-
ta befejezésül Novák Mónika.

Ando Krisztina
Fotók: czuczora.sk

Az érsekújvári Czuczor Gergely Alapiskolában jártunk

„Iskola a gyerekekért van”

Az utóbbi időben számos magyar 
iskola a létfenntartásért küzd, és 
nem egy intézményt a bezárás fenye-
get. Az érsekújvári Czuczor Gergely 
Alapiskola kitűnő példa arra, hogy a 
mai idők dacára egy magyar okta-
tási intézmény működhet sikeresen. 
Erről beszélgettem Novák Mónika 
igazgatónővel.

„Van egy nagyon jó, rugalmas 
tanári kar, amiben minden korosz-
tály képviselteti magát. Éppen ettől 
színes, hogy a lendületes kezdő és a 
tapasztalt kolléga, akinek megfi zet-
hetetlen a tudása is megtalálható a 
tantestületben. A friss erő ötleteket 
is hozott, talán ezért is egyre több 
a rendezvény és a külső-, belső 
megújulás. Úgy érzem, sokkal köz-
vetlenebb a kapcsolat a tanulók és 
a pedagógusok között – fontos a 
bizalom. Igyekszünk a szülők ré-
széről felmerülő problémákat is 
orvosolni. Nem utolsó sorban lel-
kes szülői szövetség áll mögöttünk, 
akik sok mindenben támogatnak, 
és óriási segítséget nyújtanak a 
munkánkban” – kezdte a beszélge-
tést Novák Mónika.

A tanár-diák-szülő kapcsolat jól 
működik az iskolában. Az igazga-
tónő beszélgetéséből kiderült, hogy 
eltűntek a merev határok. A szülők 
nagyon jól együttműködnek a pe-
dagógusokkal, és a gyerekek sem 
hagyják ki ebből, hiszen az iskola 
értük van.

Mindemellett az intézmény fo-
lyamatosan fejlődik és korszerű-
södik. „A nyáron a lakáskezelői 
vállalattal együttműködési szerző-
dést írtunk alá. Így a segítségükkel 
elkezdtük a fűtési rendszerünk fel-
újítását. Múlt évben a belső udvar 
lépcsője veszélyessé vált, ezért az 
önkormányzat támogatásával a 

nyáron felújítottuk” – számolt be az 
igazgatónő.

Az iskolai év végén elballagott 
az utolsó hármas évfolyam. Bár 
43 elsős érkezett, akik két osztályt 
töltenek meg, de még így sem pó-
tolják a harmadik osztályt. Idén a 
nulladik osztályra sem volt akkora 
igény. Ezért enyhe csökkenés érzé-
kelhető, és jelenleg 400 fő alá csök-
kent az iskola diáklétszáma. Erre 
még nem volt példa. „Úgy érzem jó 
felé haladunk, de a tanulói létszám 
csökken. Remélhetőleg ez átmene-
ti, hiszen az óvodák jelezték a lét-
számnövekedést. Ami szokatlan, 
hogy növekszik a külföldön tanuló 
diákok létszáma. 13 tanulónk van, 
akik törzsiskolaként bennünket vá-
lasztottak, de csak vizsgázni járnak 
haza, mivel a szülők átmenetileg 
külföldön dolgoznak” – véleke-
dett az igazgatónő, majd folytatta: 
„Emellett 36 integrált tanulónk 
van. Nem csak enyhébb képességű 
és különböző zavarokkal küszkö-
dő gyerekek tartoznak ide, hanem 
ez év szeptemberétől a tehetséges 
gyerekeket is integráljuk. Az ötö-
dik osztályban két ilyen tanulóról 
van szó, akik magas IQ-val rendel-
keznek és egyéni program szerint 
haladnak bizonyos tantárgyakból. 


