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Bratstiev sv. ruženca a 12. októbra 
je audiencia u pápeža Františka 
bratstiev Fatima. Aj na takýchto 
stretnutiach si uvedomujeme čnosti 
ako sú viera, nádej a láska. Všímaj-
me si ľudí okolo seba, veď: „Anjeli 
k nám môžu prísť v rôznych mas-
kách, v mnohých tvaroch a veľkos-
tiach, v smiechu i v slzách, v šťastí 
i v smútku. Anjeli sú tu s nami v 
každej časti nášho života, pomáha-
jú nám, milujú nás, pomáhajú nám 
milovať.“ Október bol v pôvodnom 
rímskom kalendári ôsmym mesia-
com (lat. octo = osem) v roku, kým 
ešte neboli zaradené do kalendára 
január a február. Podľa informácií 
z internetu to bol mesiac, v kto-
rom obyčajne končievali vojenské 
výpravy, preto jedným z hlavných 
sviatkov bolo tzv. armilustrium 
– čistenie zbraní a ich ukladanie 
do chrámu. Názov mesiaca zostal 
naďalej, hoci už pod iným porado-
vým číslom. Október je mesiacom 
zdravých zubov i mesiacom úcty k 
starším. Po celom Slovensku sa pre-
to dejú akcie i podujatia, preukazu-
júce úctu k seniorom.

Hneď prvý deň mesiaca je veľmi 
významný, pretože je to Medziná-
rodný deň starších ľudí, Medziná-
rodný deň hudby, Medzinárodný 
deň lekárov, Svetový deň vegetari-
ánov a v byzantskom obrade sa pri-
pomína Sviatok Pokrovu (Ochra-
ny) presvätej Bohorodičky.

Ani v tomto mesiaci nechýbajú 

udalosti, napríklad v roku 1869 sa 
v Rakúsko-Uhorsku začali posie-
lať prvé pohľadnice, v roku 1880 
americký vynálezca � omas Alva 
Edison založil prvú továreň na 
výrobu žiaroviek v Menlo Parku, 
New Jersey, USA, v roku 1946 bol 
ukončený Norimberský proces, vy-
nesenie rozsudku medzinárodného 
vojenského tribunálu nad nacistic-
kými vojnovými zločincami atď. V 
roku 1762 sa narodil Anton Berno-
lák, slovenský kňaz, jazykovedec 
(† 1813), v roku 1963 – Eva Černá, 
slovenská politička a iné významné 
osobnosti. Pamätnými dňami sú 
6. október – Deň obetí Dukly, 27. 
október – Deň černovskej tragédie, 
29. október – Deň narodenia Ľu-
dovíta Štúra, 30. október – Výročie 
Deklarácie slovenského národa, 31. 
október – Deň reformácie. 

Práve október je mesiacom, kedy 
začína sedem za sebou nasledu-
júcich sviatkov, a to 27. októbra. 
Okrem spomínaných tam patrí 
aj 28. október, kedy v roku 1918 
vzniklo Česko-Slovensko a 1. a 2. 
november sú každému známe ako 
Sviatok všetkých svätých a Pamiat-
ka zosnulých. Najmä november je 
mesiacom zmien a revolúcií. Októ-
ber sa spája aj s menom Jozef Tiso, 
ktorý bol 26. 10. 1939 zvolený za 
prezidenta SR a 22. 10. 1942 mu 
slovenský snem udelil titul vodca. 

Jana Slobodníková

V Medzinárodnom kalendári je 
1. október Medzinárodný deň se-
niorov, 5. október Medzinárodný 
deň učiteľov (UNESCO), 9. ok-
tóber Svetový deň pošty (UPU) a 
16.október Medzinárodný deň jed-
la (FAO).

Popri telesnej existuje aj duchov-
ná obživa, a preto je najdôležitejšia 
informácia, že október je mesia-
com ruženca. 7. októbra má sviatok 
Ružencová Panna Mária. Ruženec 
bola najobľúbenejšia modlitba pá-
peža blahoslaveného Jána Pavla II. 

Z kvetov ruženec symbolizuje ruža. 
Na jednej detskej svätej omši istý 
kňaz symbolicky prirovnal časti 
ruže k jednotlivým druhom ružen-
ca: stonku k Ružencu svetla (lebo 
stonka sa tiahne do svetla), tŕne k 
Bolestnému ružencu (Ježiš bol pre 
nás o. i. tŕním korunovaný), listy 
k Radostnému ružencu (zelená je 
farbou nádeje a Ježiš sa narodil), 
kvet k Slávnostnému ružencu (Ježiš 
„slávne vstal z mŕtvych“, „vystúpil 
do neba“, „nám zoslal Ducha svä-
tého“, Pannu Máriu „vzal do neba“, 
„v nebi korunoval“) a vôňa ruže 
pripomína Ruženec Božieho mi-
losrdenstva, nadiktovaný Ježišom 
sestre sv. Márii Faustíne. Tá má 
sviatok 5. októbra. Okrem ďalších 

významných sviatkov majú v ok-
tóbri sviatok dve svätice, nosiace 
meno Terézia: 1. 10. sv. Terézia z Li-
sieux, panna a učiteľka Cirkvi a 15. 
10. sv. Terézia od Ježiša (z Avily). 
Kňaz Štefan František Muška (18. 
7. 1924 – 13. 4. 2001), ktorý kedysi 
pôsobil aj v našej farnosti, často 
zdôrazňoval, aké sú dôležité aj naše 
modlitby k sv. anjelom strážcom. A 
tí majú svoj sviatok 2. októbra. Je 
to skutočne tak, že každý z nás má 
svojho anjela. Slovo anjel znamená 
„posol“, pretože je to „nadpriro-

dzená duchovná bytosť podriade-
ná Bohu, slúžiaca človeku. Keďže 
v Nových Zámkoch máme bratov 
františkánov, je pre nás dôležitý aj 
4. október, kedy si pripomíname 
sviatok sv. Františka Assiského. 
16. októbra je sv. Márie Alacoque, 
ktorú 16. júna 1675 požiadalo Bož-
ské Srdce, aby dala zaviesť sviatok 
Božského Srdca Ježišovho. 18. 10. 
si pripomíname evanjelistu sv. Lu-
káša a 28. 10. apoštolov sv. Šimona 
a Júdu. Samozrejme vtedy nechýba 
v Štúrove tradičný jarmok. Nevy-
menovávame tu všetkých, no vší-
majme si svojich patrónov, ktorí 
sa za nás môžu prihovárať u nášho 
Stvoriteľa.

5. októbra je v Šaštíne stretnutie 

Nasledujúci mesiac je mesiacom zmien a revolúcií i 
spomienkou na zosnulých
Október mesiacom medzinárodných, 
svetových i domácich pamätných dní

Inzerujte v Chýrniku!

Využiť naše stránky môžete aj na oslovenie svojich potencio-
nálnych klientov! Firmy, podnikatelia, živnostníci, občania, 
môžete to priamo urobiť cez internetovú adresu: m.kupec-
ky@chello.sk, alebo na adr.: Redakcia Chýrnik, ul. SNP č. 
42, objednať nielen riadkovú a plošnú inzerciu, ale zvoliť 
si aj inú formu reklamy a propagácie (rozhovor, reportáž).

-tvorcovia novín-
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Navštívili sme podnikateľa fir-
my Záhrada a Kvety Štefana Šve-
ca, ktorého sme požiadali o krát-
ky rozhovor. 
Pán Švec, ak sa obzrieme vôkol 
seba, vidíme veľa stromov, kríkov, 
kvetov, je to ako v rajskej záhra-
de. Za aký čas sa vám toto všetko 
podarilo vybudovať, respektíve 
vypestovať?

- V tejto oblasti podnikám iba 
tretí rok, čiže človek sa stále učí, 
akoby ešte len začínal, hoci tých 

skúsenosti s podnikaním pribú-
da, vrátane prekonávania rôznych 
úskalí a podobne. Našťastie táto 
práca je zároveň mojim koníč-
kom, lásku k záhradníctvu a vô-
bec k pôde som zdedil asi po sta-
rých rodičoch, ktorí kedysi ako 
súkromní vlastníci obrábali pôdu. 
A samozrejme, už ak chlapec som 
sa im sem-tam, v niečom pomôcť. 
A možno tam niekde sú začiatky 
môjho vzťahu k prírode, pretože 
pestovanie kvetov, stromov a rast-
lín vôbec je činnosť spätá s láskou 
k pôde, k prírode. A možno aj 
preto sa nám darí.
Aké boli vaše začiatky?

- K ťažkostiam a úskaliam, kto-
ré napokon sprevádzajú každého 
podnikateľa začiatočníka by som 
sa nerád podrobne vyjadroval. 
V súčasnosti pôsobíme na výme-
re pôdy 18 árov, kde ako vidíte 
je nespočetné množstvo drevín, 
predovšetkým okrasných. Nie 
som sám, mojou spoločníčkou je 
Monika Karászová a okrem toho 
zamestnávam dvoch profesionál-
nych záhradníkov.
Podnikať dnes v čomkoľvek je 
vo všeobecnosti ťažké. Je slabá 

kúpna sila obyvateľstva a s tým 
súvisiaca nezamestnanosť. No je 
tu ešte jeden fenomén, konkuren-
cia...

- Konkurencie sa veľmi neobá-
vam, pretože my všetky produkty 
odoberáme a predávame od zná-
mej renomovanej záhradníckej 
firmy Plantex, ktorá je zárukou 
kvality. Samozrejme dreviny, 
vrátane kvetov sa už predávajú 
dnes takpovediac trhovo hoci-
kde, ibaže kupujúci si neuvedo-
mujú, že takýto tovar vzhľadom 
na neodborné uskladnenie je nie 
veľmi kvalitný. Napríklad môžu 
vzniknúť ťažkosti a problémy 
hneď po zasadení, Keď napríklad 
ovocný strom sa neujme, vyschne 
a podobne. U nás je niečo takmer 
nemožné, pretože sme zárukou 
kvality a možno povedať že naše 
produkty predávame aj v prijateľ-
nej cene.
Ponúkate niečo aj okrem predaja 
okresných drevín?

- Samozrejme robíme kom-
plet realizácie záhradných úprav, 
respektíve projektovej činnosti a 
dokumentácie. Ďalej realizáciu 
závlah, pritom zaručujeme okrem 
kvalitných ovocných stromov, 
peknú záhradu a samozrejme 
chutné druhy ovocia. Dá sa po-
vedať, že komplet služby, vrátane 
ošetrovania drevín. Patria medzi 
ne tzv. trvalky, tráva, ruže atď. 
Ako sa snažíte vyjsť, okrem rekla-
my, v ústrety zákazníkom?

- Organizujeme pravidelné 
záhradkárske akcie spojené s 
prednáškami, poradenské služby 
i akcie pre tých najmenších pod 
názvom Ovocné dni. Na všetky 
produkty v predajni ovocných a 
okresných drevín poskytujeme 
zľavy. 
A niektoré ďalšie služby?

- V ponuke máme takmer všet-
ky druhy ovocných stromov - 
jablone, hrušky, slivky, marhule, 
broskyne, čerešne, višne..i jahody.
Vysedením drevín však práca zá-
hradkárov nekončí...

- Samozrejme. Sezóna pre zá-
hradkárov začína práve teraz, 
v polovici októbra, kedy sa strom-
ky nielen vysádzajú, štepia, hnoja 

Interview s podnikateľom šurianskej firmy Záhrada a kvety 
Petrom Švecom
Poskytujú kompletné služby zákazníkom

ale i ošetrujú. K dispozícii nielen 
pre záhradkárov ale aj iných záu-
jemcov máme dostatok rôznych 
druhov substrátov na celoročné 
ošetrovanie, ale i črepníkov, hno-
jív, záhradnú keramiku a okrasné 
kamene. A tiež záhradnícke po-
treby, ktorých sortiment a even-

tuálny výber je skutočne bohatý. 
V súčasnosti máme na predaj aj 
kvety, vence, umelé kvety a veľmi 
lacné chryzantémy. Robíme aj na 
objednávku. Je toho oveľa viac, 
treba nás iba navštíviť a presved-
čiť sa o našej bohatej ponuke. 

Zaznamenal (kup)

Občianske združenie Vráťme 
mestu život už po tretí raz, teda 
možno povedať, že tradične pri-
pravuje podujatie pod názvom Šu-

ranci Šuranom. V jeho rámci bude 
prezentovaná ukážka tradičnej do-
máckej zabíjačky a výrobkov tzv. 
Zabíjačkové hody a tiež ukážka re-

mesiel, čo môže byť zaujímavé naj-
mä pre tých neskôr narodených, 
ktorí tieto časy ich rodičov nezaži-
li a tak si ich nepamätajú. Pre deti 
prepravili organizátori „Miku-
lášske prekvapenie. Nebude chý-
bať ani pestrý kultúrny program, 
Podujatie sa uskutoční 7. 12. 2013 
od 10:00 hod do 16:00 hod pri a v 
Spoločenskom dome v Šuranoch 
(bývalý Dom Matice slovenskej). 
O podujatí vás budeme ešte in-
formovať aj v našich novinách, 
ktoré vyjdú začiatkom posledného 
mesiaca v tomto roku. Prinášame 
zopár fotogra� í z predošlých roč-
níkov.                                      (kup)

Opäť váš pozývame na Zabíjačkové hody
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širokej verejnosti. 
V súčasnosti sa jeho podnikanie 

snúbi so športom, ktorý bol popri 
aktívnej činnosti aj jeho koníč-
kom. Týmto mini pro� lom Jaro-

slava Mráza sme chceli iba potvrdiť 
pravdivosť známeho osvedčeného 
sloganu, že „Nikto nie je doma pro-
rokom!“ 

Milan Kupecký, snímky autor
Aj mnohí Šuranci sú známi svo-

jimi významnými úspechmi viac 
v zahraničí, ako doma. Za príklad 
možno uviesť súčasného šurian-
skeho podnikateľa Jaroslava Mráza, 
majiteľa špeciálnej predajne Jáger 
so športovými zbraňami a stre-
livom. Jeho rodiskom je susedná 
obec Bánov, ktorú preslávili mnohí 
rodáci doma i v zahraničí a nie-
len v tom - ktorom druhu športu. 
Z tých známejších si dovolíme spo-
menúť prvoligových futbalistov 
Petra Mráza, bratov Brezíkových a 
najmä Karola, ďalej rodinnú ságu 
Petrániovcov, dorasteneckých pr-
voligových hráčov Jozefa Petrániho 
a Ivana Juríka, bežeckého olympio-
nika Dušana Moravčíka, Dušana 
Velciča, účastníka OH v lukostreľ-
be, známeho trénera Antona Dra-
gúňa a mnohých ďalších. 

Jaroslav Mráz sa venoval špor-
tovej streľbe takmer dvadsať rokov 
a popri mnohých úspechoch bol 
úspešným juniorským reprezen-
tantom v tejto disciplíne.

Mimochodom niekdajšia spo-
ločenská organizácia Zväzarmu 
v Bánove bola založená v roku 1953 
a združovala popri iných aj športo-
vý strelecký klub, v ktorom popri 
ďalších akými boli Július Jurík, Ja-
roslav Mráz a Marián Rácek vyras-
tal aj Jaroslav Mráz. S metodikou 
streľby sa oboznámil už v rodine 
prostredníctvom svojho otca Vin-
centa Mráza zakladateľa bánovskej 
organizácie a tiež reprezentanta 
v streľbe z guľových zbraní, na po-
česť ktorého sa koná v obci memo-
riál. Pamätným je najmä rok 1973, 
keď sa práve jeho otec Vincent 
Mráz vzdal pretekárskej činnosti a 
jeho syn Jaroslav sa stal majstrom 
republiky. Potom nasledovala zák-
ladná vojenská služba, ktorú Jaro-
slav Mráz slúžil v Banskej Bystrici, 
kde mal na túto športovú činnosť 
ideálne podmienky. To sa odzrkad-
lilo aj na dosiahnutých výsledkoch, 
keď sa stal Majstrom Európy za čo 
mu bol udelený titul Majstra športu 
a to v rodnej obci za prítomností 

Wellness hotel Patince sa nachádza na južnom Slovensku 
15 km od Komárna, smer Štúrovo. V hoteli sa nachádza 
krytý zážitkový bazén, ktorý je súčasťou bazénového sve-
ta vrátane detského bazéna. Lákadlom pre návštevníkov 
Wellness hotela Patince je aj saunový svet. 

Wellness hotel Patince poskytuje ubytovanie v komfort-
ne zariadených dvojposteľových izbách, rodinných izbách, 
nadštandardných Superior a De luxe izbách a luxusných 
apartmánoch, s celkovou kapacitou 218 lôžok.

Šuriansky podnikateľ Jaroslav Mráz pochádza z Bánova
Hrdí sa titulom „Majster športu“

Wellness hotel Patince
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Tradičná záhradkárska výstava počas jarmoku

Zúčastnili sa aj Novozámčania
Každoročne, vždy v mesiaci 

september sa koná v Šuranoch 
„Šuriansky jarmok“. Ani tento 
rok nebol výnimkou. Rôzni pre-
dajcovia na ňom ponúkali bohatý 
sortiment rôznych druhov tova-
ru, nechýbalo ani občerstvenie, 
kultúrny program a ďalšie sprie-
vodné akcie. Jednou z takýchto 
akcií bola už tradične výstava 
pestovateľských produktov, vý-
pestkov miestnych záhradkárov. 
Celkom bolo vystavených 312 
vzoriek ovocia a zeleniny a ten-
toraz ju spestril predaj kaktusov a 
sukulentov. Vystavené boli aj ruč-
né práce klubu dôchodcov, predaj 
medu a výrobkov z medu. 

Prezentoval sa aj Ústredný kon-
trolný a skúšobný ústav poľno-

hospodársky z Nových Zámkov, 
ktorého produkty obohatili vý-
stavu a zvýšili tak význam tohto 
vydareného podujatia. Navyše 
žiaci z viacerých šurianskych škôl 
vyzdobili panely vlastnými vý-
tvarnými prácami. Podľa odhadu 
výstavu si prišlo pozrieť viac ako 
štyristo žiakov a bezmála tisícka 
občanov mesta i zo širokého oko-
lia. Organizačne sa na príprave 
výstavy podieľali najmä členovia 
výboru - Emil Molda, Július Ko-
šík, Vojtech Červenka, ale i ďal-
ší, spolu s predsedom šurianskej 
Miestnej organizácie Slovenské-
ho zväzu záhradkárov Ing. Pet-
rom Malíkom. Veľa napovedia aj 
snímky, ktoré prinášame. 

(kup)

Pôvod a význam mena František
Pôvod a význam mena František 

pochádza z talianskeho Francesco, 
čo znamená malý Francúz.

Zdržanlivý, dobrý pozorovateľ, 
no na druhej stane vášnivý člo-
vek. Aj taký je František. Ak ho 
nepoznáte pôsobí na vás chladne, 
odmerane. No vedzte, že pod po-
vrchom tlie oheň, ktorý vás môže 
hocikedy prekvapiť. Má dve tváre: 
jedna pochádza z Albatrosa, ktorý 
symbolizuje veľkú mystickú cestu. 
Druhá je z galského kohúta, kto-
rý predstavuje agresivitu, pano-
vačnosť a pyšnosť. Budúci rodičia 
pozor. Vaše dieťa s týmto menom 
musíte neustále strážiť. Pri výchove 
sa s ním potrápite, ale každá práca 
má aj svoju plácu. Naučíte ho byť 
trpezlivým, smelý, sebaistým člove-
kom, ktorý je ochotný sa podeliť s 
každým.

U Františka, hlboko pod povr-
chom, vo veľkých hlbinách sa skrý-
vajú silné emócie, ktoré vás dokážu 
občas prekvapiť. Ak ich bude potlá-
ča, môže sa v budúcnosti stať vhod-
ným adeptom na návštevu psycho-
lóga. Byť priateľom Františka teda 
znamená byť bútľavou vŕbou.

Myslíte, že ste najlepší pracovník 
na svete? Ste na omyle. Presvedčiť 
vás o tom môže nositeľ tohto mena, 
aspoň si to o sebe myslí. Na de-
väťdesiat percent má pravdu. Jeho 
aktivita a neoblomnosť je veľmi 
vysoká. V práci ho nič nevyvedie 
z miery. Oplýva znamenitou inte-
ligenciou, prefíkanou bystrosťou. 
Svoj všeobecný pohľad na svet 
využíva vo svoj prospech. Ak mu 
budete odporovať s ľahkosťou vás 
privedie do rozpakov. Často je do-
mýšľavý. Je to však len sebaobranný 
re� ex, ktorý ho núti konať ďalej.

Aj v citovej oblasti je to človek 
dvoch tvári. Je schopný zbĺknuť ako 
fakľa, no o pár minút ďalej klesne 
ako hladina vôd po búrke. Chce 
aby sme ho ľúbili. V jeho slovách 
je ale cítiť neistotu, či dokáže do-
statočne opätovať city. Môžete byť 
zamilovaná až po uši, ale radšej si 
dajte pozor. Nesadajte si s ním do 
auta, lebo ak vzplanie jeho vášnivá 
nervozita, zbesilá a rýchla jazda ho 
predurčuje na darovanie orgánov.

Čo na záver? Šťastie, je jeho hlav-

nou hybnou silou úspechu. Úspech 
dosahuje vďaka svojej zakomple-
xovanej agresivite s akou zaobchá-
dza s okolím. Určite ho stretnete 
na diplomatickej pôde. V každom 
prípade lepšie učia, ako sa učia. Ak 
chcete byť zasvätený do tajov pe-
dagogiky. S pokojom si podajte in-
zerát, že hľadáte pedagóga menom 
František. Osobnosť: Muž, ktorý 
poučuje.
Pôvod a význam mena Viera

Pôvod mena z gréckeho Pistis, čo 
znamená viera. Pre ženu je to dosť 
ťaživé meno a na ceste za šťastím je 
veľkou prekážkou. Priťahuje k sebe 
totiž mnoho katastrof a situácií, 
kedy sa Vierky musia prejaviť ako 
silné a hrdinské ženy. No ich pod-
state to nevyhovuje a byť hrdinkou 
je pre nich často záťaž. Oveľa radšej 
by boli v ústraní, nie v popredí, sta-
rali sa o seba a rodinu, o manžela 
a nebojovali. Vedia, že majú v sebe 
silu, ale radšej by ju neprejavovali 
a všetko závažné radšej nechávali 
na iných. Až v poslednej chvíli sa 
rozhodnú konať, no vtedy sa me-
nia z pokojných osobností na tigri-
ce a levice, teda bojujú vášnivo a 
bez obmedzenia, a bez myšlienok 
na zadné vrátka. Každý, kto sa im 
dostane do cesty, keď za niečo bo-
jujú, stane sa obeťou, pretože ony 
necúvnu ani pred seba zničením. Je 
teda zbytočné s nimi bojovať, pre-
tože málokto je ochotný nechať sa 
zničiť. Vždy sú maximalistky, chcú 
mať vždy všetko - lásku, aj vernosť, 
aj dôveru, aj šťastie, aj peniaze - 
teda sú veľmi náročné. No ak im to 
muž poskytne, nikdy ho nezradia 
a budú ho obhajovať za každých 
okolností. Typickou farbou tohto 
mena je zelená.
Pôvod a význam mena Boris

Pôvod tohto mena z bulharské-
ho Bogoris, čo znamená malý. Už 
v mladosti, bude tento muž vystu-
povať sebavedome a lámať ženské 
srdcia. Vždy je plný nápadov a 
sily. Nebojí sa žiadnych prekážok. 
Naopak on problémy vyhľadáva, 
aby si spestril svoj už aktívny život. 
Ak nie ste „naladený“ na rovnakej 
vlnovej dĺžke, bude sa vám ťažko 
s ním držať krok. Pretože pokoj 
a pohoda mu vôbec nevyhovuje, 
on musí stále niečo robiť, aby mal 

Meniny podľa Gregoriánskeho ka-
lendára v tomto mesiaci

pocit, že každý deň žije plnohod-
notným životom. Ako partnerku si 
skôr volí „divožienku“ alebo „ama-
zonku“. Avšak v láske nebýva stáli, 
pretože rodinný život ho veľmi ne-
láka. Známi sa v ňom veľmi ťažko 
orientujú, pretože sú dni, kedy o 
ňom niet počuť, pretože práve nie-
kde pobehuje, ale keď sa na chvíľu 
zastaví, stáva sa z neho príjemný a 
šarmantný spoločník. V jeho živote 
neplatia obvyklé pravidlá, on si robí 
všetko po svojom, až kým sa nesta-
ne slávnym a uznávaným. Typickou 
farbou tohto mena je zelená.
Pôvod a význam mena Terézia

Pôvod mena z gréckeho � ere-
sia, čo znamená pochádzajúca z 
ostrova � ery. Terezka patrí medzi 
pôsobivé ženy, ktorej životná púť je 
podmienená túžbou o rovnováhu 
medzi jej rozpolteným chovaním. 
Občas sa prejaví jej cholerická 
stránka, inokedy prevláda jej me-
lancholická povaha. Býva nesmier-
ne emotívna, takže občas v spoloč-
nosti pôsobí dojmom divokej zveri, 

ktorú niekto naháňa a ona nevie 
kam sa schovať. Má tendenciu ne-
ustále každému pomáhať a najviac 
zo všetkého by bola nešťastný, kedy 
bola ukrátená o príležitosť zadosťu-
činenia. Má veľký zmysel pre česť a 
spravodlivosť. Najväčšiu hrozbu má 
z toho, že by sa mohla stať obeťou 
nejakého podvodu a klamstva. V 
spoločnosti zavše vystupuje placho, 
ale aj sebaisto, aj tu zohráva hlavnú 
úlohu jej rozpoltená osobnosť. Ako 
k životu, tak aj k štúdiu pristupuje 
s maximálnou úctou. Váži si toho, 
že má možnosť vzdelávania. Býva 
disciplinovaná a sebestačná. Veľký 
zmysel kladie svojmu budúcemu 
povolaniu, nič nenechá na náhodu. 
Terezka síce pôsobí dojmom anjela, 
ktorý by neublížil ani muche, ale 
sama sa rada oddá � irtu a nezáväz-
ným známostiam. Trvá veľmi dlho, 
kým nájde táto žena toho pravého 
a usadí sa. Typickou farbou tohto 
mena je oranžová. Osobnosť: Tá, čo 
prináša hviezdu šťastia.
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roslovienske Viruju (Verím) so só-
listkou Johankou Slobodníkovou a 
na záver pieseň Mnohaja lit (Mno-
ho rokov). Po svätej omši nechýba-
la poklona Štefanovi Moyzesovi pri 
jeho buste pred Obecným úradom. 
Miestny starosta povedal sprievod-
né slová, za ktorými nasledovala 
pieseň Slovenčina moja v podaní 
Spevokolu. Za predsedu Matice 
slovenskej Mariána Tkáča sa pri-
hovorila Libuša Klučková. Odznela 
báseň v podaní Adriany Kreháko-
vej, venovaná tomuto národnému 
buditeľovi, po ktorom je obec po-
menovaná, a Spevokol zaspieval 
oslavnú pieseň Sláva Tebe, Veľký 
Slávy Synu, keď hostia kládli veniec 

pred bustu. Po slávnostnom obede 
pokračoval program na vonkaj-
šom pódiu, sprevádzaný Tatianou 
Martišovou. S ľudovými piesňami 
vystúpili deti z MŠ i ZŠ z Mojzeso-
va, zarecitovala Alžbetka Hlavač-
ková, členky Spevokolu J. Holčeka 
z D. Ohaja zaspievali Trávnice a 
muži za pochodu regrútske piesne, 
moderné piesne o. i. aj zo svojho 
repertoáru interpretovala Miriam 
Klimentová so skupinou Salko, vy-
stúpil i FS Dolina a Dolinka z Mane 
a po žrebovaní tomboly Šurianski 
Tamburáši. Hostia ako i domáci si 
mohli pochutiť na dobrom guláši. 

Jana Slobodníková

Pripomenutie si 740. výročia 
prvej písomnej zmienky o obci 
Mojzesovo sa konalo počas futba-
lového zápasu mužstiev z Černíka 
a z Mojzesova a pokračovalo v ne-
deľu slávnostnou svätou omšou v 
Rímsko-katolíckom kostole sv. On-
dreja, programom pri buste Štefana 
Moyzesa pred Obecným úradom a 
ďalším kultúrnym programom na 
mojzesovskom am� teátri. Nedeľ-
ných osláv sa zúčastnili predstavi-
telia kultúrneho a spoločenského 
života: predseda VÚC NSK Milan 
Belica, členka výboru Matice slo-
venskej a riaditeľka Domu MS v 
Dunajskej Strede Libuša Klučková, 
predsedníčka okresnej organizácie 
SMER a riaditeľka ÚPSVaR v No-
vých Zámkoch Helena Bohátová, 
predsedníčka Okresného výboru 
Slovenského červeného kríža Zita 
Lutišanová, prednosta Obvodného 
úradu Nové Zámky Marek Oré-
mus, starosta Mojzesova Jozef Čun-
derlík a starostovia okolitých obcí. 

Miestny vdp. Witold Braňka na 
sv. omši vymenoval niekoľko vý-
znamných osobností, narodených v 

obci, a zdôraznil myšlienku potreby 
spomínania a oslavovania minulos-
ti. Toto obdobie pomenoval: „740 
rokov zápasu o prežitie, 740 rokov 
snahy o zachovanie si vlastnej iden-
tity, 740 rokov úsilia o odovzdáva-
nie toho najlepšieho, čo človek vy-
tvoril.“ Kňaz vzdal úctu mužom a 
ženám, predkom, za ich vytrvalosť, 
skromnosť a zápas so životom a 

vyzýval súčasníkov k uvedomova-
niu si vlastných hodnôt. Všetkým 
prítomným zaželal, aby sa podie-
ľali na šírení lásky a na zachovaní 
dedičstva našich predkov, našich 
Otcov. Slávnostnú sv. omšu sprevá-
dzal 45-ročný Spevokol Juraja Hol-
čeka pri MO MS v Dolnom Ohaji 
pod vedením Vojtecha Slobodníka. 
Okrem iných piesní zaznelo aj sta-

Oslavy 740. výročia prvej písomnej 
zmienky o obci Mojzesovo

Prvýkrát v histórii bol toho-
ročný festival kresleného humo-
ru a satiry Novomestský osteň s 
prívlastkom medzinárodný. Prí-
tomný na ňom bol aj zástupca na-
šej redakcie. Ako nás informoval 
riaditeľ podujatia Ing. Vladimír 
Pavlík, zúčastnili sa na ňom sú-
ťažiaci z 30 krajín Európy, Ázie 

a Ameriky. V piatok 20. septem-
bra popoludní vyhlásili najlep-
ších autorov. Víťazné trofeje si 
odniesli Jozef Grušpier (SR), Jiří 
Srna (ČR) a Konstantin Kazancev 
(Ukrajina). Pri tejto príležitosti 
bol vydaný katalóg Bienále Novo-
mestský osteň.

Milan Kupecký

O Novomestský osteň sa uchádzali 
karikaturisti z celého sveta

vyzýval súčasníkov k uvedomova-
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Klobúk
Vynašiel ho istý praktický človek, 

ktorý nemal rád zbytočné veci. Zrej-
me sa domnieval, že niektoré hlavy 
budú najefektívnejšie využité práve 
nosením klobúka. Neskôr sa zistili aj 
ďalšie výhody klobúka. Napríklad, že 
klobúk prospieva zdraviu a kariére. 
Zdraviu prospieva tak, že keď nám 
vietor sfúkne z hlavy klobúk, musíme 
za ním bežať. No a čo je beh? Predsa 
pohyb a pohyb prospieva zdraviu, to 
je dokázané. V prípade, že stretnete 
šéfa a máte na hlave klobúk, môžete 
ho veľmi výrazne pozdraviť, čo vám 

môže priniesť aj povýšenie. Sfúknutý 
klobúk vás tiež upozorní na to, od-
kiaľ fúka vietor, čím sa vyhnete mno-
hým nepríjemnostiam. Meteoroló-
govia by mali klobúky nosiť povinne. 
Nedoporučuje sa však nosiť klobúk 
vodičom motorových vozidiel, lebo 
môžu prísť ľahko o vodičský preukaz, 
ak by náhodou dopravní policajti zis-
tili, že v okamihu kontroly mali pod 
klobúkom. Najdôležitejšia funkcia 
klobúka je tá, že keď máte na hlave 
klobúk, máte aj hlavu na krku, čo je 
dôkaz, že ste ju nestratili. Veď na čom 
by ste potom nosili klobúk. /O hlavu 

by ani tak nešlo, stratili by ste však 
klobúk a ten stál kopu peňazí./

Vrecko
Vrecko je veľmi dôležitá vec. Vrec-

ká bývajú rôzne. Plné aj prázdne, 

deravé aj zašité. Plné vrecká sa vysky-
tujú väčšinou u bohatých, prázdne u 
chudoby a zašité vrecká majú vojaci. 
Holiči napríklad majú vrecká na pra-
covných plášťoch pre uskladnenie 
sprepitného. Prázdne vrecká žena-
tých mužov majú na svedomí ich 
manželky, ktoré im vrecká po výplate 
poriadne prešacujú a vybielia. Nieke-
dy ich predbehnú vreckoví zlodeji, 
ale pre postihnutých je efekt v oboch 
prípadoch rovnaký. Nezostane im vo 
vrecku ani deravý groš. Žiaľ, len po 
vreckových zlodejoch pátra polícia. 
Manželky na prekutávanie mužských 
vrecák oprávňuje sobášny list.

Zo svetových vynálezov
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V zbierkach mestského múzea 
sú okrem iného aj tri zviazané roč-
níky jediných slovenských novín, 
ktoré bolo možné vydávať na juž-
nom území obsadenom počas II. 
svetovej vojny. V týždenníku Slo-
venská Jednota sú aj mnohé články 
o Šuranoch a regióne Podunajska. 
Ako nám povedal riaditeľ Mest-
ského kultúrneho strediska Miro-
slav Eliáš, okrem iného je tam aj 
programová databáza � lmov, ktoré 
sa vtedy hrali v dvoch šurianskych 
kinách. Väčšinou to boli čiernobie-
le maďarské romantické komediál-
ne � lmy, jediný farebný z Ameriky. 
Šurany mali začiatkom štyridsia-
tych rokov dve kiná. Jedno patrilo 

Jednote katolíckych žien a sídlilo 
v budove potravného družstva, kde 
je teraz tržnica. Druhé premietalo 
v budove dnešného kina (hoci pô-
vodne táto budova bývala sýpkou). 
Jeden z pamätníkov vtedajších � l-
mových večerov si dodnes spomína 
na názov maďarského romantické-
ho � lmu a aj jeho hlavných pred-
staviteľov. Hlavný hrdina sa vraj 
ponáša na Ali beja zo súčasného 
televízneho seriálu. Podujatie na 
Zabudnuté � lmy alebo Šurianske 
kino 1939-41 sa konalo nedávno 
v šurianskej synagóge. Rozprá-
vanie bolo doplnené ukážkami 
zo starých � lmov. 

-red-

„Zabudnuté“ filmy v synagóge

Na valnom zhromaždení MS v 
Martine za prítomnosti vyše 500 
delegátov si slávnostne pripome-
nuli 150. výročie vzniku Matri-
ce slovenskej,. Zároveň sa konali 
voľby do orgánov matice, vrátene 
postu o post predsedu MS uchá-

dzali 3 kandidáti. Zostal staronový 
predseda Marián Tkáč s n Igora 
Kovačoviča a Romana Michelku. 
Za predsedu dozorného výboru 
(DV) MS bol zvolený Štefan Mar-
tinkovič. Bolo zvolených ďalších 5 
členov Dozorného výboru V. Prvou 

Pripomenuli si 150. výročia Matice slovenskej
Konali sa aj voľby

náhradníčkou je Jarmila Trungelo-
vá, predsedníčka MO MS v Mani. 
Zo starého výboru zostali v 38 
člennom kolektíve asi 4 matičiari 
medzi nimi Eva Garajová z Nových 
Zámkov. V diskusii odzneli aj prí-
spevky bývalého riaditeľa i terajšej 
riaditeľky Domu MS v Šuranoch 
Jozefa Steinera a Miroslavy Kozá-
rovej, predsedu MO MS v Dolnom 
Ohaji Vojtecha Porubského, pred-
sedu MO MS v Kolte Františka Po-
lakoviča a členky výboru MO MS v 

Nových Zámkoch Anny Roškovej. 
Prihovorili sa i Slováci žijúci v za-
hraničí, napríklad najstarší prítom-
ný matičiar z Mníchova historik 
Imrich Kružliak . V diskusii ho-
vorili nielen o Matici, ale aj o EÚ. 
Diskusné príspevky možno zhrnúť 
do tohto resumé: MS je realita du-
chovných hodnôt, bez ktorých Slo-
vensko nemôže existovať... Európa 
je naša budúcnosť. Toto je naša 
vlasť!.

Jana Slobodníková
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Čo vŕta Milanovi Kupeckému v hlave

Proti korupcii sa najvehementnejšie bojuje v médiách.
Čas je najlepší lekár a pritom neberie úplatky.
Protekcia vymrela, ale zanechala nám tu veľa nezaopatrených potom-
kov.
Známostiam hrozí vymretie. Veď na Slovensku už takmer každý kaž-
dého pozná.
S poctivosťou najďalej zájdeš. Ak náhodou nezablúdiš!
Aj by som nebral úplatky, ibaže tiež ich musím dávať.
Mnohí si stále pletú uplatnenie s úplatkárstvom.
Na každého raz príde! Ak sa poctivo postaví do radu.
Boj proti úplatkom stojí veľa peňazí.
Vtáka poznáš po perí, priateľa podľa smeru, ktorým sa ti obráti keď 
potrebuješ od neho pomôcť.
Neprijal pomocnú ruku. Bola prázdna.
Kto skôr dáva, ten je skôr uprednostnený.
Ej, čože je to päťdesiatka?! Ako úplatok.
Buďme ako jedna rodina! - vyhlásil podnikateľ, keď zakladal svoju ro-
dinnú � rmu.
Bol to slušne vychovaný človek. Nikdy nezabudol pozdraviť a dať úpla-
tok.
Komunistický archaický úplatok nahradilo demokratické všimné.
Nemohol vziať rozum do hrsti. Mal v nej úplatok.
Jeho silnými stránkami bola čestnosť a spravodlivosť. Napokon ich do-
kázal premôcť.
Nielen šaty robia človeka, ale aj známosti.
Nemali by aj úplatky podliehať zdaneniu?!
Žiť bez protekcie, na to treba veľkú známosť.
Najväčšie pletky bývajú práve kvôli úplatkom.
Závidím rieke. Tá si vie aj bez známosti urobiť koryto.
Tým, čo nemajú známosti, zostáva ešte nádej.
Tak dlho si navzájom otvárali účty, až ich zatvorili.
Zdravie sa však nedá kúpiť. Prečo potom dávame úplatky?
Hoci dal všimné, nevšimli si ho.
Heslo nedáš - dostaneš, patrí iba v športovej terminológii.
Človek má iba dve ruky, no provízie berie všetkými tromi.
Ak už aj vás nikto nepozná, fľaša koňaku je hneď každému povedomá.
Úplatok vznikol práve v čase, keď sa prestalo dávať už z rúčky do rúčky.
Nedivte sa protekcii. Veď aj pred svadbou potrebujete vážnu známosť.

Zasmejme sa....
- Chlapi, podľa oblečenia vidím, že ste parašutisti. A nebojíte sa výšok?
- Kdeže. V porovnaní s našimi cenami sú nízke.

*  *  *
Ide chlap po ulici a nesie dva ťažké kufre. Pritom si mrmle popod nos:
- Ja sa z toho poseriem. Keď sa to opakuje, zrazu sa zastaví a vraví: 
- No, nepovedal som?...

*  *  *
Na súde
- Kde ste boli 25 augusta tohto roku?
- Stál som pred vami, pán sudca a vysvetľoval som vám, kde som bol 
18. mája.

*  *  *
- Dežo, vieš, že Slováci sú najväčší Kresťania na svete?
- A to už prečo?
- Pretože držia pôst už dva týždne pred výplatou.

*  *  *
- Slovák mal kedysi tri halušky. Jednu poslal rozvojovým krajinám, 
druhú na medzinárodnú výstavu do Moskvy a o tretiu sa pobil so su-
sedom.
- A teraz?
- Teraz má už iba jednu halušku.

*  *  *
- Ondro, vieš aký rozdiel je medzi Spišskou borovičkou a Lipšicovou 
stranou?
- Nie.
- Nuž, čo sa týka preferencií, borovička má 40 percent a jeho politická 
strana o,4 percenta.

*  *  *
Telefonát ministrovi obrany:
- Pán minister, teroristi nám uniesli Dzurindu a Mikloša
- Žiadajú výkupné?
- Ešte horšie. Vyhrážajú sa, že nám ich vrátia.

*  *  *
- Dušan, ako sa ti páčil včerajší míting Lipšica?
- Bolo to výborné. Ľudia hádzali po jeho rečníkoch hnilé paradajky.
- A niekto aj tlieskal?
- Áno. Vtedy, ak niekoho z nich tra� li.
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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 benépe-
sítve, melyek mindenféle szélnél gyorsabban örvény-
lettek, menedéket és szabadulást keresve a változás 
kényszere elől, élet és halál dilemmája elől-célt, biz-
tonságot, örömöt keresve; megkísérelve, hogy értelmet 
adjanak a rejtélynek. Az emberek mindenütt kavargó, 
elkeseredett keresésben éltek. A valóság soha nem felelt 
meg álmaiknak, pedig a boldogság ott volt a közelük-
ben-ott, ahol soha nem keresték. És mindennek forrá-
sa az emberi elme volt.”

 (Dan Millman: A békés harcos útja)

Megállítja a rendőr az autóst.
 - Meg kell önt büntetnem, mert 
ez egyirányú utca.
 - Rendben van, ki� zetem a bün-
tetést, aztán megfordulok.
 - Itt nem lehet megfordulni.
 - Akkor tolatok majd.
 - Tolatni sem szabad.
 - Akkor itt hagyom a kocsit.
 - Csakhogy itt tilos a parkolás.
 - Rendben van, akkor beszéljük 
meg, mennyit ad a kocsimért...
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(befejezés az előző oldalról) 
után másképp reagált a kalóriában 
gazdag ételekre, a kalóriaszegény 
élelmiszerekre azonban nem. Ki-
derült, hogy az ételek vonzere-
jével kapcsolatos agyi terület, az 
orbitofrontális kéreg üres gyomor 
esetén aktívabbá vált. Amikor 
a vizsgálat végén a résztvevőket 

ebéddel kínálták, egyötödével 
többet ettek, amikor kihagyták a 
reggelit.

Dr. Tony Goldstone, az Impe-
rial College kutatója, a vizsgálat 
vezetője úgy véli, a fogyás egyik 
legnagyobb nehézsége éppen az, 
hogy a kalóriadús ételek vonzereje 
megnő.

A 3 legerősebb zsírégető, salaktala-
nító finomság októberben

Az őszi gyümölcsök segítségével 
megszabadulhatsz pár kiló felesleg-
től, serkentheted az anyagcserédet, 
valamint feltöltheted szervezeted 
vitaminraktárait - így nem ér majd 
felkészületlenül az in� uenzaszezon 
sem.

Az alábbi októberi gyümölcsök 
fogyasztásával elkerülheted, hogy 
a nyár múltával felszaladjanak rád 
a kilók.
Körte - magas rosttartalommal

A körte ideális diétás gyümölcs, 
hiszen legfőbb táplálkozástani ér-
téke magas rosttartalma. Ennek 
köszönhetően - kellő folyadékfo-
gyasztás mellett - serkenti az anyag-
cserét, felgyorsítja a salakanyagok 
távozását a szervezetből. További 
előnye, hogy lassan felszívódó fruk-
tózt tartalmaz, így cukorbetegek is 
fogyaszthatják.

A körte azonban vitaminok-
ban viszonylag szegény - ezért 
monodiétát ne építs rá -, ám ás-
ványi anyagai közül a káliumot 
érdemes megemlíteni. A vegyület 
vízhajtó hatása bizonyos fokig el-
lensúlyozza a félkész ételek, illetve 
a só túlzott fogyasztásából adódó 
fokozott nátriumbevitelt, aminek 
egyik következménye a hasi hízás.
Anyagcsere-pörgető szilva

A szilváról a népgyógyászat már 
évszázadok óta tudja, hogy kiváló 
természetes emésztésserkentő.

Mindegy, hogy lekvár, aszalt 
gyümölcs vagy szilvalé formában 
fogyasztod, a benne lévő természe-
tes cukor, szorbitol enyhe hashajtó-
ként hat a szervezetedre.

Októberben azonban érdemes 
friss gyümölcs formájában fogyasz-
tanod - hiszen még megteheted. 
A szilva kék színét a benne lévő 
antocianinoknak köszönheti: ezek 

az antioxidáns vegyületek bizonyos 
fokú védelmet biztosítanak a rák-
kal, valamint a szív- és érrendszeri 
megbetegedésekkel szemben. Ma-
gas oldhatatlanrost-tartalmának 
köszönhetően pedig ugyancsak se-
gíti az anyagcsere folyamatokat.
Rostban gazdag füge

A füge mind oldható, mind nem 
oldható rostban gazdag - az aszalt 
füge több mint két gramm élelmi 
rostot tartalmaz. Ennek köszönhe-
tően segít a székrekedéses panaszok 
csökkentésében. Napi pár szem 
füge fogyasztásával serkentheted 
az emésztésedet, illetve támogatha-
tod a fogyókúrádat. Ahhoz, hogy a 
nem oldható rostok valóban meg-
szabadítsák emésztőrendszeredet a 
salakanyagoktól, legalább napi két-
két és fél liter folyadékot is meg kell 
innod - lehetőleg víz formájában.

A füge ásványianyag-tartal-
ma meglehetősen magas: jelentős 
mennyiségű kálium van benne, 
melynek köszönhetően apadnak 
majd a hasi tájékon jelentkező 
pluszcentik. De vas-, magnézi-
um- és kalciumtartalma sem el-
hanyagolható - ezek mindegyike 
szükséges a zsírégető folyamatok 
beindulásához.

(femina.hu)
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(folytatás az 5. oldalról) ne-
héz újból ugyanarra a színvonal-
ra felhozni. Örülök annak, hogy 
Naszvadon sikerült elérni azt, hogy 
egyre többen járnak a rendezvé-
nyeinkre, ahol közösségben töltjük 
el az időt. Ha egy tíz napos rendez-
vény során van, aki nem a tévé előtt 
ül, hanem kulturális életet él – si-
kert értünk el.

Nálunk, a Csemadokban íratlan 
szabály, hogy havonta saját rendez-
vényt szervezünk. Ennek csak kis 
része a saját csoportok által készí-
tett műsorok. Ezeket más telepü-
léseken mutatjuk be. Viszont nem 
maradhatnak el a zenés műsorok, 
a színház, a könnyű- és a komoly-
zene sem. Ami dicséretes, hogy a 
Csemadok tagsága meghaladja az 
ezer főt. Ebből 120 aktív tagunk 
van, a kisgyermektől a nyugdíjas 
korúig, és bárkit szívesen látunk.
Mi a titka a naszvadi Csemadok 
sikerének? Mit tanácsolna a többi 
kulturális szervezetnek?

 Mindenképpen kell egy 2-3 
fős szűk csapat, aki akarja ezt a 
munkát végezni és vannak elkép-
zeléseik. Egy jó csapattal hegyeket 
lehet megmozgatni. Ha nem is tud 
mindenki egyformán vállalni a 
feladatokból, amit viszont elvállal, 
azt becsülettel végezze. Hisz nem 
mindenki rendelkezik egyforma 
mennyiségű szabadidővel, ami ért-
hető. Nagyon fontos, hogy olyan 
csapat jöjjön össze, akik jól érzik 
magukat egymás társaságában. Az 
sem baj, ha nincs sok ötlet, elég, 
ha nyitott szemmel járunk és más 
ötletekből is meríthetünk, amiket 
a mi lehetőségeinkre és körülmé-
nyeinkre átformálunk. Viszont 
utánozni sem kell, mert az sosem 
lesz saját munka. A sok kis ötletből 
születnek a saját elképzelések, ami a 
közösségé. Amit fontosnak tartok, 
hogy számos munkát egy ember is 
meg tudna oldani, de több személy 
bevonásával lesz igazán közösségi 
munka. Ugyanígy, az ötletek terén 
is jó, ha mindenkiét meghallgatjuk 
és megpróbáljuk elfogadni. Ezáltal 
a többség véleménye tükröződik 
vissza.

Ami viszont a legfontosabb: az 
az elhatározás. Édesapám mindig 
azt mondta, hogy: „Merjél álmod-
ni, és próbálj meg mindet megten-

ni azért, hogy álmaid valóra válja-
nak!”

Az ilyen munkát nem lehet � -
zetésért csinálni. Csak szeretettel 
lehet társadalmi munkát végezni. 
Az érdekből való munka gyorsan 
kifullad. Sokszor nehéz a kívülálló 
embereket meggyőzni arról, hogy 
mi az érdek és a mi a szívből jövő 
munka, de nem is ez a fontos – vi-
gyük előre a dolgokat. Kételkedők 
mindig lesznek.
A családja mennyire támogatja 
munkájában?

Hál’ Istennek nagyon jó felesé-
gem van, aki nem tűri, hanem jó 
szívvel elviseli a munkámat, hiszen 
nincs olyan este, hogy ne legyen 
program, megbeszélés, szervezé-
si munka. Szinte minden hétvége 
foglalt valamilyen rendezvény mi-
att. Mivel a gyerekek már felnőttek, 
ilyen szempontból szabadabban 
mozgok. Ami óriási előnyt jelent 
számomra, hogy a rendszerváltás 
óta magánvállalkozóként tevékeny-
kedem. Ezáltal az egész napomat 
magam osztom be. Természetesen 
ugyanezt a társaktól nem várhatom 
el.

Jó érzéssel adok. Számomra min-
dig nagyobb öröm volt adni. Ebben 
nőttem föl. A legnagyobb ajándék 
az, amikor látom a csoportnyi dol-
gozó embernek arcán, akik része-
sei voltak egy-egy rendezvénynek, 
hogy örülnek annak, ami létrejött 
és az ő érdemük is benne van. A 
társadalmi munkában ez éltet. 
Milyen tervek vannak még a tar-
solyában?

 Van egy nagy álmom. Nem tu-
dom, hogy mikor tudom megva-
lósítani, de már csak pénz kérdése, 
hiszen az elképzelés és az akarat 
adott. Egy Kárpát-medencei nép-
művészeti fesztivál szeretnék szer-
vezni, de olyan színvonalon, mint a 
Tűzvirág – Művészetek Hete, vagy 
a Harmónia-díj. A négy-öt napos 
fesztivált úgy tennénk érdekessé, 
hogy a tizenévestől az idősekig, 
mindenki jól szórakozzon. A ze-
nei összetételnek széles skálára 
kell mozogni, hogy minőségi, de 
egyben évről évre fejleszthető is 
legyen. Nagy vágyam, hogy a felvi-
déki magyarság kulturális életében 
ezt összehozzuk.

Ando Krisztina

„Csak szeretettel lehet társadalmi munkát végezni”
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EGÉSZSÉG
A testmozgás jótékonyan hat a kreativitásra
Ha mozognak a lábak, mozog az agy is

Henry � oreau író-� lozófus azt 
állította, hogy abban a pillanatban, 
ahogy lábai mozgásba lendültek, 
rögtön beindultak a gondolatai is.

Címkék: sportolás, agyműködés, 
kreativitás, testmozgás

Hasonlóan számos egyéb szerző 
vallott arról, hogy mielőtt beleve-
tette magát az alkotásba, tett egy 
nagy sétát a friss levegőn, mert ettől 
kitisztult az agya, és könnyebben 
jöttek a gondolatai.

Tudósok nemrégiben ugyanezt 
tudományosan is bebizonyították, 
nevezetesen, hogy a rendszeres 
testmozgás, sétálás vagy kerékpá-
rozás kreatív gondolatokat indít be 
az agyunkban.

Lorenza Colzato, a hollandiai 
Leiden Egyetem pszichológus pro-
fesszora arra a felfedezésre jutott, 
miszerint azok, akik hetente leg-
alább négyszer végeztek valami-
lyen testmozgást, sokkal kreatívabb 
gondolkodásra voltak képesek, 
mint azok, akik ülő életmódot foly-
tattak. Egy kísérlet során az alanyo-

kat először arra kérték fel, hogy so-
roljanak fel minél több lehetőséget 
arra, miként lehet egy tollat másra 
használni, mint írásra, a másik fel-
adatuk pedig az volt, hogy három 
szó között találják meg, mi az ösz-
szefüggés.

Mozgás hatására az agy sokkal 
kreatívabb gondolatokat képes te-
remteni  

Ezután összevetették az eredmé-
nyeiket azoknak, akik hetente leg-
alább négyszer rendszeresen végez-
tek valamilyen testmozgást, illetve 
azoknak, akik nem mozogtak rend-
szeresen, és megállapították, hogy 
előbbiek sokkal jobban teljesítettek 
a teszteken. Mindez pedig arra utal, 
hogy a � zikai aktivitás hatására az 
agy rugalmasabbá válik, és sokkal 
kreatívabb gondolatokat képes te-
remteni.

A Frontiers in Human 
Neuroscience című lapban köz-
zétett tanulmány azonban arra is 
felhívja a � gyelmet, hogy a moz-
gás agyra gyakorolt pozitív hatása 
hosszú távon már nem mutatko-
zott meg, a szellemi teljesítménye 
a rendszeresen sportolóknak is 
visszaesett akkor, ha abbahagyták a 
testmozgást.

(hazipatika.com)

Az agyi képalkotó vizsgálatok 
azt mutatják, hogy a reggeli ki-
hagyása következtében a zsíros, 
kalóriában gazdag ételek később 
vonzóbbnak tűnnek számunkra.

A 21 személyen végzett képal-
kotó vizsgálatokból az derült ki, 
hogy az agy a reggeli kihagyása 
esetén vonzóbbnak találta az étele-
ket, ezért a résztvevők többet ettek 
ebédre. A táplálkozási szakértők 
egyöntetűen azt állítják, hogy a 
reggeli tompítja az étvágyat. A 
kutatók azonban most arra voltak 
kíváncsiak, mi történik az agyban, 
ami meghatározza, milyen ételt 
választunk.

A Neuroscience 2012 konfe-
rencián bemutatott kísérletben 
huszonegy normális testsúlyú 

személynek mutattak az MR ké-
szülékben kalóriadús ételek fény-
képeit. Az egyik nap nem kaptak 

reggelit a vizsgálat előtt, egy másik 
napon viszont bőséges, 730 kalóri-
ás reggelit fogyasztottak a vizsgá-
lat előtt másfél órával. A kutatók 
szerint a reggeli kihagyása egyfajta 
„elfogultságot” alakított ki az agy-
ban a kalóriadús ételek iránt.

Az eredmények azt mutatták, 
hogy az agy a reggeli mellőzése 

(folytatás a köv. oldalon)
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Fűszeres alma-körte lekvár
Hozzávalók:
700 g gyümölcs (alma és körte vegye-
sen)
1 dl víz
1/2 csomag dzsem� x (12, 5 g)
350 g cukor (befőző cukrot használ-
tam) 
1 citrom reszelt héja
1 nagyobb fahéjrúd
4 kisebb, egész szegfűszeg

Elkészítés
Az almákat és a körtéket megmos-

tam, meghámoztam, eltávolítottam 
a magházaikat, és kb. 1,5 cm-es da-
rabokra vágtam őket. A vizet felfor-
raltam, beletettem a gyümölcsöket, a 
fűszereket, a cukrot és a dzsem� xet. 
Az egészet felforraltam, és addig 
főztem, amíg a gyümölcsök teljesen 
meg nem puhultak.. Kihalásztam az 
edényből a fahéjat és a szegfűszege-
ket. A lekvárt kifertőtlenített üvegek-
be töltöttem (a peremig), lezártam a 
tetejüket és néhány percre fejre állí-
tottam őket. Hagytam a lekvárokat 
teljesen kihűlni. (Nem tettem száraz 
dunsztba!).

Lecsós tarja rozsos bagettel
Hozzávalók:
-a lecsós tarjához:
2 nagy szelet disznó tarja
2 közepes méretű paradicsom
3 kisebb méretű TV paprika
1 kisebb méretű cukkini
1 nagy vöröshagyma
0,5 dl száraz fehérbor
só, frissen őrölt bors, pirospaprika
olaj
-3 rúd bagetthez:
300 g � nomliszt
200 g teljes kiőrlésű rozsliszt
fél csomag Alnatura rozskovász
1 csomag (9g) Alnatura szárított 
élesztő
330 ml langyos víz
egy csipet aszkorbinsav
2 kávéskanál só

1,5 ek. olaj
1 kk. méz
Elkészítés

Egy kisebb tepsit kiolajoztam, 
belefektettem a sóval, borssal, pi-
rospaprikával - mindkét oldalukon 
- befűszerezett hússzeleteket. A zöld-
ségeket megmostam, felkockáztam, 
ezután rászórtam a hússzeletekre. 
Újra sóztam, borsoztam, és az egészet 
meglocsoltam fehérborral. 180°C-ra 
előmelegített sütőbe tolva pirosra sü-
töttem a hússzeleteket. Közben több-
ször megforgattam őket. 

A bagett hozzávalóit tálba öntöt-
tem, és a szokásos módon hólyagos 
tésztává dagasztottam. Langyos he-
lyen a duplájára kelesztettem, három 
részre osztva formáztam, majd a 
tésztát bagett formában ismét duplá-
jára kelesztettem. 220°C-os, vízgőzös 
sütőben kb. 20 perc alatt sültek meg. 
Miután kihűltek a bagettek, felkari-
kázva a hús mellé kínáltam.

Sajtos-olívás rolók
Hozzávalók:
1 csomag leveles tészta (előre kinyúj-
tottat használtam)
100 g szeletelt sajt (pl. edami, nálam 
most ementáli)
20-25 szem fekete olajbogyó (erede-
tileg zöldet ír a recept)
a kenéshez, szóráshoz:
1 tojás, kis marék fenyőmag (felaprí-
tottam), őrölt fekete bors
Elkészítés

A leveles tésztát szétterítettem, le-
fedtem a sajtszeletekkel. A lecsepeg-
tetett olajbogyókat � nomra vágtam 
és beterítettem vele a sajtokat. A tész-
tát felvágtam a sajtszeletek illeszke-
désénél, egyesével feltekertem őket, 
majd szilikonlappal kibélelt sütőlapra 
helyeztem őket. Megkentem a teker-
cseket felvert tojással, megszórtam 
fenyőmaggal és őrölt borssal. 200 °C-
ra előmelegített sütőben nagyjából 
20 perc alatt aranybarnára sütöttem 
őket.                      (mezes� nomsagok)

Süssünk-főzzünk! 

Elkészítés

Agyunk keresi a zsírt, 
ha kihagyjuk a reggelit
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A nagymegyeri III. Önkormány-
zati Szabadegyetem „első felvoná-
saként”, október 10-én csütörtök 
késő este a sport szerepéről tartott 
kötetlen beszélgetést a régió három 
városának polgármestere.

A vitavezető Orosz Csaba 
somorjai olimpikon a somorjai 
Bárdos Gábort, a dunaszerdahelyi 
Hájos Zoltánt és a gútai Horváth 
Árpádot kérdezte. A résztvevőket 
házigazdaként a Pro Civis Polgári 
Társulás elnöke, Őry Péter köszön-

tötte.
Hájos Zoltán szerint a városveze-

tésnek és az önkormányzatnak fel 
kell mérnie az i� úsági és sportolási 
igényeket, lehetőségeket, és annak 
megfelelően kell ezek támogatásár 
megvalósítani. Dunaszerdahelyen 
a Támogatás nem csak pénzügyi, 
hanem különböző „naturális” for-
mákban is működik. A tradíciókat 
tekintve a futball kiemelt sportág-
nak számít. „Tudatosítani kell, hogy 
maga az önkormányzat nem képes 
a vállán vinni a sportot, meg kell 
hozzá találnunk a partnereket, vál-
lalkozókat, befektetőket” – mondta 
Hájos. Dunaszerdahelyen termé-
szetesen a DAC sorsa, valamint a 
városi stadion áll az érdeklődés kö-
zéppontjában. A futballpálya mo-
dernizálásába az állam is beszáll.

Bárdos Gábor a sport közös-
ségformáló szerepére mutatott rá. 
„Sajnos, mi a sportéletet tekintve 
Somorján „pályán kívül vagyunk”, 
ami az élsport támogatását illeti”. 
Ezért leginkább a tömegsportra és 
versenysportra összpontosítanak. 
Az önkormányzat feladata a diák és 
az i� úsági sport anyagi támogatása, 

az élsportra más forrásokból kell 
megtalálni a szükséges anyagi hát-
teret, a városi költségvetésből erre 
nem telik. Versenyszerűen 10 sport 
működik a sárosban, Somorja az 
élen áll az a lakosság és a regisztrált 
sportolók arányában.   

Horváth Árpád emlékeztetett 
arra, hogy Gútán a sport komoly 
hagyományokra tekint vissza, szá-
mos országos bajnok származik 
a városból.  Elárulta, évek óta a 
sportra fordított támogatás elosztá-

sa jelenti a költségvetés legnagyobb 
feladatát, órákon át folyik a vita, 
milyen sportot mennyi pénzzel 
támogassa a város, amely bevételé-
nek másfél százalékát fordítja erre a 
célra. 

A vitában felszólaló Őry Péter az 
önkéntes tűzoltók szerepére hívta 
fel a � gyelmet, akik az értékmentő 
és védelmező munka mellett egy-
fajta sporttevékenységet is folytat-
nak. 

Szigeti László (Párkány) volt ok-
tatásügy miniszter (MKP) szerint 
a jobb sporteredmények elérését 
nehezíti az a tény, hogy az állam 
gyakorlatilag 15 éve nem változtat-
ja a sport támogatásának keretét, 
leszámítva az olimpiai éveket. Az 
eredményesség értekében az ön-
kormányzatoknak az oktatási intéz-
ményekkel kellene jobban együtt-
működniük, hiszen a gyermekek az 
iskolákban szeretik meg leginkább 
a sportot. „Erre kell � gyelni, hiszen 
pont az i� úság az a terület, amelyet 
általában elhanyagolnak a városi 
költségvetések. Itt látok óriási tar-
talékokat” – mondta.

Oriskó Norbert (felvidek.ma)

Szeptember 4-én a pozsonyi Ma-
gyar Nagykövetségen az augusztus 
20-i államünnep alkalmából Ma-
gyar Ezüst Érdemkeresztben ré-
szesült Dobosi Róbert a felvidéki 
magyarság naszvadi közösségének 
érdekében évtizedeken át kifejtett, 
széles körű és hatékony társadalmi 
és közéleti tevékenységéért, továb-
bá a helyi szintű felvidéki magyar 
kulturális és közélet szervezéséért 
és önzetlen támogatásáért, a szlo-
vákiai magyar közösség felemel-
kedéséért, sorsának jobbá tételé-
ért folytatott áldozatos munkája, 
példamutató emberi magatartása, 
sikeres életútja elismeréséért. Töb-
bek között az ő nevéhez fűződik a 
Tűzvirág – Művészetek hete tíz-
napos rendezvény, illetve ő volt a 
Harmónia-díj szlovákiai magyar 
zenei elismerés egyik kezdeménye-
zője és megalkotója. Ez alkalomból 
kérdeztük a munkájáról, sikereiről 
és további terveiről.
Milyen érzés volt a díjat átvenni?

Az a típus vagyok, aki nem vár a 
köszönetekre. Számomra természe-
tes, hogy ezt teszem, hiszen ebben 
nőttem föl. Ettől függetlenül na-
gyon jó érzés volt, amikor értesí-
tettek és nagyon szépen megfogal-
mazták az indoklást.
Mit jelent önnek a közösség?

Elsősorban a családból indulok 
ki, ami a legközelebb áll az em-
berhez. Ezt követi a szűkebb kör-
nyezet, majd a tágabb ismeretségi 
kör. Az anyaországtól elszakadva a 
magyar kultúrát kell ápolnunk, ami 
külön része az életünknek. Mindezt 

csak úgy tehetjük, hogy a hozzánk 
közelálló emberekre és környeze-
tünkre oda� gyelünk. A valóságban 
ez egy nagy közösségnek a része, 
amit nem lehet kiragadni, hiszen 
a sok kis közösség egyirányú, aktív 
munkája viszi előre az egész közös-
séget.
Sok mindent köszönhet Önnek a 

faluja. Mi mindennel foglalkozik?
Helyi szinten az utóbbi évtized-

ben legtöbb időmet a Csemadok-
ban töltöm. Emellett jelenleg kép-
viselőként, előtte pedig bizottsági 
tagként tevékenykedtem. Állandó-
an a közéletben mozgó emberként 
nagyon sok helyen ott voltam. De 
úgy érzem, a munka a Csemadok-
ban csúcsosodott ki. Itt igyekeztem 
a korábbi tapasztalataimat kama-
toztatni.
Naszvadon a kulturális élet virág-
zik, aminek nagyban az Ön érde-
me.

Ami a kulturális életet illeti, a 
rendszerváltás a településre rossz 
hatással volt és ezt valamennyire 
még ma is érzékelhetjük. A Csema-
dok árnyékában nőttem föl, hiszen 
a szüleim és testvéreim aktívan ki-
vették részüket a kulturális életből. 
Gyerekkoromban sokkal aktívabb 
volt a falu. ’89 környékén mindez 
eléggé visszaesett, ami a kertészke-
dés rovására írható fel. Míg anyagi-
lag gazdagodott a falu, addig szelle-
mileg leépült, hiszen a sok munka 
mellett már nem volt idő és energia 
a kultúrára és a szórakozásra. Ha 
megszakad egy folyamat, nagyon 
(folytatás a 7. oldalon)
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Az ifjúság és a sport szerepe 
az önkormányzatok életében

Beszélgetés Dobosi Róbert kitüntetettel 
„Csak szeretettel lehet 
társadalmi munkát végezni”
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Az egyéni és a váltó kategóri-
ákban közel 250-en állnak rajt-
hoz a három országot érintő, öt-
napos Bécs-Pozsony-Budapest 
ultramaratoni futóversenyen, mely 
szombaton reggel indul a bécsi 
Praterből.

Az idei, 317 kilométeres verseny-
re már nevezett a tavalyi egyéni 
verseny első három helyezettje, a 
váltóra pedig mintegy 50 csapat 
jelezte eddig részvételi szándé-
kát. A rendezők pénteken este a 
Győri ETO parkban lévő verseny-
központban és másnap a rajt előtt 
órákban a bécsi Ernst Happel Sta-
dionban is elfogadnak nevezéseket.

A szervezők a szokásos Bécs-
Pozsony-Győr-Tata-Budakeszi-
Budapest útvonalon idén egy ki-
sebb módosítást hajtottak végre: 
a szlovák fővárosban ezúttal nem 
a Testnevelési Egyetem atlétikai 
pályáján lesz a befutó és a másna-
pi rajt, hanem egy másik sportlé-
tesítményben. Ennek oka, hogy 
az elmúlt években gond volt a 
kísérőkocsik parkolásával, ezért 
hosszabbították meg az útvonalat.

A második nap a pozsonyi rajt 
után Rajkánál érik el Magyarorszá-
got a futók, majd a Szigetköz festői 
szépségű tájain kanyargó útvona-
lon érkeznek Győrbe, a Széchenyi 
István Egyetem nagy sportcsar-
nokába. A harmadik szakaszon 
a Győri ETO stadion parkolója 
és tatai edzőtábor között 62 kilo-
métert, a negyedik etapon Tata és 
Budakeszi Knáb János utcai iskola 
tornacsarnoka között a jól ismert 
dimbes-dombos útvonalon 59 ki-

lométert tesz meg a mezőny. A 
zárószakasz félmaratoni táv lesz, 
a budapesti Sportmax2-ben ér vé-
get az embert próbáló verseny. Az 
utolsó napon külön félmaratoni 
versenyt rendeznek azok számára, 
aki nem vállalkoznak az ötnapos 
megmérettetésre.

Egy tavalyi közlekedési baleset-
ből okulva változtattak a szervezők 
a versenyszabályokon. Előfordul 
ugyanis, hogy a pályán lévő csa-
pattag hamarabb teszi meg futva 
a szakaszt, mint a kerülőutat vá-
lasztó kísérőkocsi a váltótárssal. 
Ilyen jellegű késés esetén a soron 
következő versenyző időjóváírás 
� gyelembevételével folytathatja a 
versenyt. Ezzel a módosítással az a 
célja a szervezőknek, hogy a késés 
miatt ne a közlekedés más résztve-
vőit veszélyeztetően közelítsék meg 
a csapatbusszal a váltóhelyet. (mti)

A Bécs-Budapest ultramaraton 
programja:
1. szakasz: október 19: Bécs-Po-
zsony
2. szakasz: október 20: Pozsony-
Győr, 84 km
3. szakasz: Győr-Tata, 62 km
4. szakasz: Tata-Budakeszi, 59 km
5. szakasz: Budakeszi-Budapest, 
Sportmax2, 21,1 km

és biztosan el fog tűnni a történe-
lem süllyesztőjében. Tűzzük ki azt 
a célt, amely minden nemzetnek 
egyetlen célja lehet: gyarapodni. Ha 
ezt tesszük, Isten segítségével meg-
maradunk.” Takaró Mihály végül 
Berzsenyi sorait idézte: „nem soka-
ság, hanem lélek, s szabad nép tesz 
csuda dolgokat...”

Klapka György szobrának meg-
koszorúzás után az Angol parkban 
található Aradi emlékoszlopnál 
folytatódott a megemlékezés. Itt 
Kustyán Ilona, a Jókai Közművelő-

dési és Múzeum Egyesület vezető-
ségi tagja előbb a komáromiakkal 
együtt emlékező budakeszi vendé-
geket köszöntötte. Majd történelmi 
áttekintésében – Aradot a magyar 
Golgotának nevezve – úgy fogal-
mazott: Damjanichék vértanúsá-
ga nem volt hiábavaló. Beszédét 
Szénássy Zoltánnak az aradi emlék-
oszlop alapkőletételénél elhangzott 
szavaival zárta: „Nem az a nép van 
legyőzve, akinek országát, hanem 
az, akinek hitét vették el.”

Felvidék.ma

Takaró Mihály: Magyarnak lenni - 
életélmény, megrendítő létvalóság

A megmaradás helyett a gyara-
podás jelszavára van szükségünk, 
hiszen az a nép, mely csupán az 
előbbit tűzi ki maga elé, biztosan 
el fog tűnni – hangoztatta Takaró 
Mihály irodalomtörténész Komá-
romban, október 6-án nemzeti 
gyásznapunk alkalmából tartott 
megemlékezésen. 

Ezen a szomorú, de dicsősé-
ges napon fekete szalagot tűzünk 
Komárom díszlobogójára, hogy 
mindenkit emlékeztessünk nem-
zetünk legbátrabbjaira, köztük a 
két komáromi tábornokra: Lenkey 
Jánosra és Török Ignácra. Az ő hi-
tükből, elszántságukból ma is erőt 
nyerhetünk önrendelkezési törek-
véseink és magyar iskoláink meg-
mentése érdekében folytatott har-
cokhoz – fogalmazott Stubendek 
László, a Csemadok komáromi 
alapszervezetének elnöke a Klapka 
téren megtartott nemzeti gyásznap 

ünnepi műsorán, melyet Drá�  Má-
tyás, Jászai Mari-díjas színművész 
szavalata és a Concordia vegyeskar 
előadása nyitott meg.

Takaró Mihály irodalomtörté-
nész, egyetemi tanár, a komáromi 
megemlékezés ünnepi szónoka 
beszédében kifejtette: nemzeti ün-
nepeink gyászokhoz és vesztesé-
gekhez is kötődnek, de csak látszó-
lag tragédiák ezek, hiszen mindig 
győzelemmé változnak. „Megem-
lékezünk 1711-ről, amikor sok-sok 
évnyi szabadságharc után le kellett 
tennünk a fegyvert, de ki tartaná 
vesztesnek II. Rákóczi Ferencet? 
És megemlékszünk 1848-49 hőse-
iről is, és az aradi vértanúkról. De 

ki tartja őket vesztesnek? És arról 
a napról is megemlékezünk, ami-
kor a világtörténelemben példát-
lan módon felemeltük a fejünket 
1956-ban az akkori világ leggyil-
kosabb diktatúrája ellen. Magyar 
� atalok keltek fel a szabadságért, 
és ezért megölték őket. De ki tar-

taná vesztesnek ezeket a � atalokat? 
A mi történelmünk nagyon régóta 
azokról a heroikus erőfeszítésekről 
szól, amiért Európában a szabadság 
népének hívták a magyart.”

Hangsúlyozta: a magyarság nem 
genetikai kérdés – ezt éppen az ara-
diak tanítják meg nekünk. „A ma-
gyarság tudatos sors- és kultúravál-
lalás. Magyarnak lenni: életélmény, 
megrendítő létvalóság.”

Ugyanakkor úgy véli: ünnepnek 
és gyásznak akkor van értelme, ha 
az ember személyessé teszi a maga 
számára, ha számot vet a nagyok 
árnyékában, hogy „ne legyünk egy 
törpe korszak elveszett generáci-
ója.” Véleménye szerint: a magyar 
ember szereti a történelmet és a 
valóságot látni, szeret véleményt 
mondani róla, de úgy, hogy kivon-
ja magát belőle. „Panaszkodunk: 
kevesebb a gyermek. Te hányat 
vállaltál? Panaszkodunk: elnéptele-
nednek a falvaink. Te honnan jöttél 
a városba? Panaszkodunk: gyerme-
keinket nem íratják magyar isko-
lába. A tieid hol vannak? Panasz-
kodunk: a � atalok nincsenek itt. A 
tieid itt vannak?” - � gyelmeztetett.

Nem elég azonban megmarad-
nunk, ez rossz jelszó – mutatott rá. 
„Amelyik nemzet nem gyarapodni 
akar, kisszerű célt tűz ki maga elé, 
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Bécs-Pozsony-Budapest ultramaraton - 
Közel 250-en indulnak
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(folytatás az 1. oldalról) 
gyásznap alkalmából.
Kövér László, az Országgyűlés 

elnöke a Pest megyei Tápiószelén 
mond beszédet az aradi vértanúk 
tiszteletére tartandó kopjafa-avató 
megemlékezésen.

Aradon Hende Csaba honvédel-
mi miniszter jelenlétében emlékez-
nek az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc 13 vértanú táborno-
kára. A honvédelmi tárca vezetője 
délelőtt részt vesz az aradi vérta-
núk emlékére celebrált szentmisén 
az Arad-belvárosi római katolikus 
templomban, majd délután meg-
koszorúzza az aradi vesztőhelyen 
1849. október 6-án kivégzett tizen-
három honvédtábornoknak emlé-
ket állító obeliszket.

Az aradi vértanúk emléknap-
ján az 1848-49-es forradalom és 

szabadságharc leverését követően 
Aradon kivégzett 13 vértanúról, il-
letve az ugyanezen a napon Pesten 
kivégzett Batthyány Lajosról, Ma-
gyarország első független, felelős 
kormányának miniszterelnökéről 
emlékeznek meg.

Az aradi vértanúk tiszteletére 
már szombaton országszerte meg-
emlékezéseket tartottak. A közpon-
ti rendezvényeket idén a budapesti  
Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 
Navracsics Tibor miniszterelnök-
helyettes nyitotta meg. A közigaz-
gatási és igazságügyi miniszter 
beszédében azt mondta: a magyar 
szabadságharc nem csak a magya-
roké volt, ahogy az aradi vértanúk 
között is található örmény, horvát 
szerb, német és osztrák mártír a 
magyarokon kívül.

(MTI)
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Országszerte megemlékezéseket 
tartanak a nemzeti gyásznapon

Nyitra, az ősrégi város már a 
kvád-római korban is ismert volt, 
és Kr.u. 880-ban már püspöki szék-
helyű. 1505-1512 között Bajoni Ist-
ván nyitrai püspök tanúsítja, hogy a 
nyitrai Zöld-hegyen – vagyis a mai 
Kálvárián – állt a Nagyboldogasz-
szony temploma. 

Ez a kegytemplom a 17. század 
elején megrongálódott. 1606-ban 
a Bocskai-hadak Rédey Ferenc ve-
zetésével kirabolták. Megjavítják, 
de a következő száz évben többször 
megrongálták és romos állapotba 
került, míg 1723 és 1738 között a 
templomot teljesen újjáépítették 
és nyugat felől tornyot építettek 
hozzá. Ekkor már kegytemplom-
ban volt a Fájdalmas Anya (Pieta) 

szobra. 
A török háborúk befejeztével a 

templomnak nem volt papja. Ezért 
Gusztinyi János püspök (1764-
1777) a templom mellett kolostort 
építtetett és meghívta a spanyol 
nazarénusokat (szerzeteseket). Jött 
is négy páter és egy laikus fráter, 
de 1771-ben kénytelenek voltak 
az országot elhagyni és hazájukba 
visszatérni.

Távozásuk után nyugdíjas pa-
pokra bízták a kegytemplomot 
egészen 1925-ig. Ezután az Isteni 
Ige Társasága – a verbiták – vette 
át, és nagyszerű missziósházat épí-
tenek. 1950-ben az egyházüldözés 
kitörésekor távozni kényszerültek. 
A templom mellett ma plébánia 
található.

A Fájdalmas Anya kegyszobor 
fölött Szűz Mária mennybevitelé-
nek egy olajfestménye látható, de 
a búcsútisztelet eszköze maga a 
szobor. Hasonló a pozsonyi feren-
ces templom Pietájához, sőt ennek 
mintegy másolata. 

Nagyboldogasszony napja au-
gusztus 15-én van, amely a kato-
likus egyház legnagyobb Mária 
ünnepe és egyben Magyarország 
védőszentje. A búcsújáró templom 
egész évben nyitva áll a hívők, a 
zarándokok és a turisták számára. 
A kálváriáról szép kilátás nyílik a 
városra és a Zobor-hegyre.

Összeállította: A.K

A Fájdalmas Anya a Zobor árnyékában

SZTYAHULA László 1950. 
november 15-én született Palás-
ton. Az Ipolysági Általános Kö-
zépiskolában érettségizett, majd 
1969-ben a nagyszombati Apos-
toli Adminisztratúránál felvételit 
nyert és érettségi után a pozsonyi 
Coménius Egyetem Szent Cirill és 
Metód Hittudományi Karán foly-
tatta tanulmányait a papi szeminá-
riumban. 1974. június 9-én szentel-
ték pappá a Szent Márton Dómban. 
Ezt követően lelkipásztorként te-
vékenykedett több helyen, jelenleg 
Kéménden teljesít szolgálatot espe-
res-plébánosként.

A rendszerváltás után lehetőség 
nyílt tanulmányai folytatására, így 
1998-ban a pozsonyi Coménius 

Egyetem Szent Cirill és Metód Te-
ológiai Karának Liturgikus Tan-
székén magiszteri fokozatot, majd 
2003-ban teológiai licenciátust 
szerzett. Később kiegészítő peda-
gógiai tanulmányokat folytatott a 
komáromi Selye János Egyetemen, 
ahol 2008-ban pedagógiai dokto-
rátust szerzett. 2007-ben felvételt 
nyert az ELTE Történelemtudomá-
nyok Doktori Iskola Új- és Jelen-
kori Magyar Történelem doktori 
programjára, ahol 2010-ben abszo-
lutóriumot szerzett. Doktori érte-
kezésének címe: A csehszlovákiai 
magyar katolikus egyház története 
1918-1950.

Dunajszky Éva, Felvidék.ma

Az aradi vértanúkra és a komáromi vár hőseire em-
lékezünk Komáromban vasárnap, október 6-án. 
Köztudott ugyanis, az aradi vértanúk között egyko-
ri komáromi várparancsnokok is voltak, ugyanakkor 
Klapka tábornok kemény alkudozással honvédeinek 
és a város több ezer lakosának menlevelet biztosí-
tott a későbbi császári megtorlások és üldözések elől. 
Ez a nap ezért Szénássy Zoltán tanár javaslatára 
és Stubendek László képviselői indítványára Komá-
rom város emléknapjaként szerepel, s ilyenkor feke-
te szalag kerül Komárom város kitűzött zászlajára. 

Tisztelettel várunk mindenkit!
Stubendek László, a Csemadok városi szervezetének 

elnöke
Program:

Komárom, 2013. október 6.
17.00 Koszorúzás Klapka tábornok szobránál

Üdvözlő:
Stubendek László, a Csemadok VSz elnöke

 Ünnepi megemlékezés: Takaró Mihály, művelődéstör-
ténész

Közreműködik:
Drá�  Mátyás színművész és a Concordia Vegyeskar

18.00 Koszorúzás a vértanúk emlékoszlopánál
Üdvözlő:

Keszegh Margit, a Jókai Egyesület elnöke
Közreműködik:

 a Klapka György Fér�  Dalkör
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Hiánypótló kiadvány látott 
nemrégiben napvilágot: Sztyahula 
László A csehszlovákiai magyar 
katolikus egyház története 1918-
1950 című könyve, amely a cseh-
szlovákiai magyar katolikus egyház 
belső történetét ismerteti a szóban 
forgó időszakban. Bár az első és a 
második Csehszlovákia időszakát 
érintően több kutatás és számos 
jeles munka is született, egyház-
történeti vonatkozású összefoglaló 
mű kiadására a kor viszonylatában 
korábban nem került sor.

A könyv annak a kornak a belső 
egyháztörténetét igyekszik össze-
fogni, amely a csehszlovákiai ma-
gyarság számára sorsdöntő jelen-
tőséggel írt. „Az első világháborút 
lezáró békeszerződés következté-
ben a Csehszlovákiához került ma-
gyar katolikus egyház egyik napról 
a másikra kisebbséggé vált. A ka-
tolikus hívek nem a saját döntésük 
vagy választásuk alapján, hanem 
az új országhatárok megvonása 
következtében kerültek kisebbségi 
helyzetbe” – olvashatjuk Sztyahula 
László könyvének bevezetőjében, s 
ez a tény jelentős mértékben meg-
határozta az itteni magyar katolikus 
közösség fejlődését a továbbiakban.

A szerző kronologikus sorrend-
ben öt főfejezetbe foglalva taglalja 
a Trianont követő évtizedekben 
ismétlődő területi változások hatá-
sát az itt élő magyar ajkú katolikus 
lakosságra. Az I. fejezet, amelynek 
címe: Az Észak-magyarországi la-
tin szertartású katolikus egyházi 
közigazgatás előzményei 1918-ig, 
a magyar katolikus egyház északi 
egyházmegyéinek 20. századi köz-
igazgatási történetével foglalkozik, 
az 1918-ig ezen a területen keletke-
zett magyar fennhatóság alatt lévő 
egyházmegyéket összegzi.

A II. fejezet, amely a Csehszlovák 
fennhatóság alatt: 1918. október 28. 
– 1938. november 1. címet kapta, 
a második világháborút követő 
jogbizonytalanság időszakának 
legfontosabb egyházi vonatkozású 
eseményeit taglalja, egyebek mel-
lett pl. a Nagyszombati Apostoli 
Adminisztratúra mint új egyhá-
zi közigazgatás létrejöttét vagy a 

Csehszlovákiához került püspök-
ségeket. Fokozott � gyelmet szentel 
a fejezet az egyes püspökségek te-
rületén élő és tevékenykedő hívek 
és a papság megváltozott körülmé-
nyek közötti szervezkedésének is, 
valamint a segítőkész néptanítók 
tevékenykedésének, akikre az új 
nemzedék oktatásának és nevelésé-
nek feladata hárult. Az akkori sajtó-
történeti dokumentumok tükrében 
bepillantást nyerhetünk az újonnan 
létrejött egyesületek és társulatok 
munkájába is, különös tekintettel a 
szenci esperesi kerület jegyzőköny-
veire, amelyek rávilágítanak az ak-
kori küzdelmekre.

A könyv III. fejezete, a Vissza-
térve: 1938. november 2. – 1944. 
augusztus 29. az első bécsi döntés 
következtében történt visszacsato-
lás utáni egyháztörténeti vonatko-
zású eseményeket eleveníti fel. A 
kisebbségi lét után új szempontok 
és feladatok kerültek előtérbe, az 
egyházmegyék területi változásai, 
a személyi beosztások, az iskolai és 
az iskolán kívüli népművelés és a 
papképzés. Korhű dokumentumok 
tükrében értesülhetünk például a 
kor egyik legjelentősebb esemé-
nyéről, a Szent Jobb Szent István-i 
örökséget felelevenítő első felvidéki 
útjáról. De betekintést nyerhetünk 
a kor sajtószemelvényein keresztül 
az országos mozgalmak tevékeny-
ségébe is, amelyek a társadalmat 
akkoriban áthatották.

A IV. fejezet, a Jogfosztottan: 
1944. augusztus 29. – 1948. októ-
ber 25. a csehszlovákiai magyar-
ság legdrámaibb időszakáról szól, 
a jogfosztottságról és annak kísérő 
elemeiről. Az állampolgárságukat 
elveszített magyar papokról, a Ma-
gyarországra menekült, kitoloncolt 
vagy kiutasított papokról, a bebör-
tönzött papokról, a Csehországba 
deportált magyarok körében tevé-
kenykedő papokról szól ez a fejezet. 
A visszarendezés következtében 
történt közigazgatási változások 
hatásairól, a magyar nyelv visz-
szaszorulásáról, majd betiltásáról 
több településen is az istentisztele-
tek során. Korhű dokumentumok 
bizonyítják a katolikus egyházat 

ért veszteségeket a magyarok által 
lakott területeken a kitelepítések 
következtében, mivel a kitelepített 
magyar katolikusok helyett több-
nyire evangélikusokat telepítettek 
be. Ebben az időben az írott ma-
gyar sajtó sem jelenhetett meg, 
legfeljebb egy-egy papi jubileumi 
emlékkép, amelyeket azóta is féltve 
őriz az utókor.

A könyv utolsó, V. fejezete, az 
Újra csehszlovák fennhatóság alatt: 
1948. október 25. – 1950. június 14. 
a csehszlovákiai magyar katolikus 
közösség Trianon utáni második 
szellemi elvérzésének időszaká-
ról szól. Az állam által létrehozott 
haza� as papság időszakáról, az ül-
dözések koráról, az egyház agyon-
hallgatásáról. A Katolikus Akcióról, 
amely a „Rómának csak a hit kér-
déseiben engedelmeskedünk, de 
teljesítjük állampolgári kötelessé-
geinket a Csehszlovák Köztársaság-
gal szemben” elv szerint járt el. Az 
egyházkormányzat teljesen állami 
felügyelet alá került, új, megnehe-
zített körülmények között zajlott a 
lelkipásztori képzés, a szerzetesren-
deket feloszlatták, és erősen korlá-
tozott volt az iskolai hitoktatás is. A 
katolikus papságnak ebben a nehéz 
közegben kellett helytállnia.

A nagyrészt feldolgozatlan for-
rásanyagra támaszkodó munka 
nagy érdeme, hogy egyházon be-
lüli személy, egy pap szemszögéből 
vizsgálja a könyvben említett kor-
szakokat. Sztyahula László espe-
resnek, aki több éve megszállottan 
kutatja a felvidéki katolikus ma-
gyarság egyháztörténetét, koráb-
ban is jelentek meg már rövidebb-
hosszabb értekezései a témakörrel 

kapcsolatban, ám a téma átfogó 
vizsgálatára eddig nem került sor. 
A könyv vitathatatlan erényét ké-
pezi továbbá a függelékben fel-
tüntetett hatalmas adathalmaz, az 
észak-magyarországi latin szertar-
tású katolikus egyházi közigazgatás 
archontológiája, papi névsora és 
helységnévtára, a felvidéki zarán-
dokhelyek és kegyhelyek jegyzéke, 

az állampolgárságukat elvesztett 
magyar katolikus papok névsora 
és több más, a kor szempontjából 
rendkívül értékes adat.

A fentiek � gyelembevételével 
úgy vélem, Sztyahula László köny-
ve, amely összegezve a jelenlegi 
Szlovákia területén élő magyar 
katolikus közösség nemzeti öna-
zonosság-tudatának alakulását, az 
ún. „felvidéki szellemiség” formá-
lódását jeleníti meg, kordokumen-
tumokkal gazdagon alátámasztva, 
kiváló olvasmány lehet mindeni 
számára, aki az eddiginél többet 
szeretne megtudni a csehszlovákiai 
magyar katolikus egyház történeté-
ről a taglalt időszakban.

A külső formájában is tetszetősre 
sikeredett, impozáns könyv magán-
kiadásban jelent meg a szerző meg-
bízásából az Ász Stúdió gondozá-
sában. Legközelebbi bemutatójára 
október 25-én Ipolyságon kerül sor, 
de előkészületben van a budapesti 
november 18-ai könyvbemutató is 
az Eötvös Lóránd Tudományegye-
temen, ahol a szerző a könyv alap-
jául szolgáló nagydoktori munkáját 
írta, de további felvidéki helyszí-
neken is bemutatásra kerül majd a 
közeljövőben. A könyvet a szerző-
től szerezhetik be az érdeklődők.

*** (folytatás a köv. oldalon)
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Országszerte megemlékezéseket 
tartanak ma az 1848-49-es forra-
dalom és szabadságharc aradi vér-
tanúinak tiszteletére.

A központi megemlékezések 
keretében Budapesten, a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Zrínyi Mik-
lós Laktanya és Egyetemi Campus 
alakuló terén katonai tiszteletadás 
mellett reggel felvonják, majd fél-
árbocra eresztik a nemzeti lobogót. 
Az eseményen, amelyen közremű-
ködik a díszzászlóalj és a Nemzeti 
Lovas Díszegység, Magyarország 
történelmi zászlói is felsorakoznak.

A rendezvény után koszorúzást 
tartanak a Fiumei úti Nemzeti Sír-
kertben a Batthyány-mauzóleum-
nál, ahol Áder János köztársasági 
elnök képviseletében Szegő László 
dandártábornok, Magyarország 
kormánya nevében Pintér Sándor 
belügyminiszter, az Országgyűlés 
nevében Latorcai János alelnök he-
lyezi el az emlékezés koszorúját.

Áder János köztársasági elnök 
a Komárom-Esztergom megyei 
Nagyigmándon mond beszédet, 
majd koszorút helyez el a nemzeti 

(folytatás a 3. oldalon)

Aradi vértanúk
Országszerte megemlékezéseket 
tartanak a nemzeti gyásznapon

nek a civil szervezet rendezvényein 
és ünnepségein való közreműkö-
désük elismeréseként. 

Velük ünnepeltek a község elöl-
járói, a Magyar Közösség Pártja 
színeit Farkas Iván képviselte.

A Hajnalvándor verséneklő 
együttes jelenlegi tagjai: gitár, 
ének: Danczi Mónika, billentyűk: 
Puskás Gábor, furulya: Sütő Szil-

via és Koller Erika, ütőhangszer: 
Kovács Tamás, énekesek: Jankulár 
Veronika, Sándor Euridike, Sütő 
Borbála, Sütő Zsuzsanna és Varga 
Barbara. Az énekegyüttes a továb-
biakban is szívesen fogadja a felké-
réseket főleg egyházi eseményeken 
való közreműködésre, illetve önál-
ló koncertek megtartására. 
Práznovszky Miklós, Felvidék.ma

Nem mindennapi eseményre 
került sor a felvidéki Kürt község-
ben. A Hajnalvándor keresztény 
zenélő énekegyüttes jubileumi 
koncertet adott fennállásának 15-
ik évfordulója alkalmából. Az elő-
adáson a falu lakosain kívül részt 
vett a közeli településekből és vá-
rosokból érkező közönség is az el-
múlt hétvégén, szeptember 28-án 
szombaton.

A jubileumi koncert keretén 
belül fellépett Berényi Korné-
lia, a szőgyéni cserkészcsapat 
tisztje, és Berényi Margit, a ma-
gyar nemesi családok Nobilitas 
Carpathiae felvidéki civil szervezet 
kultúrbizottságának elnöke, akik 
egy-egy verset adtak elő. Berényi 
Margit, a szervezet kulturális ve-
zetője Dsida Jenő versének szava-
latával köszöntötte az ünnepelte-
ket. Berényi Kornélia cserkésztiszt 
Sík Sándor  „A megyeri hitvallás” 
című versének részletét tolmácsol-

ta az ünneplő gyülekezetnek.
Az együttes létrehozásának az 

ötletgazdája Kovács József, a helyi 
Mindenszentek plébánia templom 
kántora volt. Ő 1998-ban felke-
reste Danczi Mónikát és felkérte, 
hogy a � atalok bevonásával ta-
nuljanak együtt egyházi éneke-
ket, hogy Istenhez így is közelebb 
juthassanak. Az ötlet hamarosan 
valóra vált és a � atal lelkes csapat 
„I� úsági énekkar” név alatt elin-
dult a folyamatosan felfelé ívelő 

pályáján. Akkortájt a létszámuk a 
huszat is meghaladta.

Kezdetben csak alkalmanként 
léptek fel különböző rendezvénye-
ken, mint például esküvőkön, ke-
resztelőkön, vagy búcsús szentmi-
séken. A kezdeti évek elmúltával 
olyan szintre került az együttes, 
hogy az énekükkel kifejezni kívánt 
mondanivalójuk több volt, mint 
amennyit egy-egy ünnepi éneklés 
alkalmával nyújtani tudtak. Ezért 
elhatározták, hogy önálló koncer-
teket is felvállalnak.

„A Hajnalvándor nevet 7-8 év 
elmúltával vettük fel, mert a köze-
ledő új évezred hajnalán a hajnal 
fényét, a reménységet szerettük 
volna tovább vinni és átadni az 
emberek életébe” – nyilatkozott 
a jubileumi koncert után Danczi 
Mónika, az énekegyüttes alapító 
vezetője, majd folytatta: „2007-től 
saját szerzeményenk is bekerültek 
a műsorunkba, párhuzamosan je-
lentek meg versek saját megzené-
sítésben, mint Sík Sándor piarista 
szerzetes, továbbá Reményik Sán-
dor, Weöres Sándor, Mezei András 
és sok más költő művei saját dala-
inkban .” Hozzátesszük, hogy a da-
lok és azok szövegének a szerzője 
maga Danczi Mónika.

„A Hajnalvándor zenélő ének-
együttesről eddig nem készült 
nyilvánosan elérhető anyag, de a 
mostani jubileumi koncert hang-
felvétele olyan jól sikerült, hogy azt 
az interneten keresztül elérhetővé 
tesszük. A közeljövőben sokak kí-
vánságára a saját dalok szövegeit is 
közzé kívánjuk tenni” – tájékozta-
tott az együttes vezetője.

A koncert végén JUDr. Ing. 
Práznovszky Miklós, a Nobilitas 
Carpathiae országos elnöke em-
léklapot adott át az énekegyüttes-

A Hajnalvándor keresztény ének-
együttes jubileumi koncertet adott


