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tešiť z maličkostí. Keď si zalistujeme 
v kalendári, Milanovia oslavujú 27. 
novembra, kedy si pripomíname 
aj 24. výročie generálneho štrajku 
v ČSR. Deň boja za slobodu a de-
mokraciu pripadá na deň 17. 11. a 7. 
11. kedysi oslavujúcu VOSR (Veľkú 
októbrovú socialistickú revolúciu). 
Spomínam si, ako sa kedysi na že-
lezobetónovej ohrade ohajských 
Škrobární vynímali písmená: VOSR 
– mohutná sila svetového pokroku. 
Nuž, čo bolo „pokrokovým“ ke-
dysi, nemusí byť „pokrokové“ dnes. 

No ani dnes nechceme surový boj, 
nechceme násilie. Najmä v mesiaci 
november, kedy má veľa ľudí sklon 
k depresiám. Najmä vtedy si uve-
domujeme, aký dôležitý je pokoj. 
Aj v našom okresnom meste máme 
františkánov a slová ich zakladateľa 
– sv. Františka z Assisi – boli „pokoj 
a dobro“. Týmito slovami sa niektorí 
ľudia dokonca aj zdravia. Takto by 
sme sa mali zdraviť aj teraz, v me-
siaci volieb a ostatných významných 
výročí. 

Jana Slobodníková

Mesiac november je nielen me-
siacom spomienok, reminiscencií, 
revolúcií, prevratov, významných 
zmien ale v tomto roku aj mesiacom 
volieb. Preto je skutočne potrebné 
prevetrať si hlavu, okysličiť mo-
zog, aby sme sa pri voľbách správ-
ne rozhodli. Podľa internetového 
zdroja by sa o post poslanca NSK 
malo uchádzať 255 kandidátov, z 
toho 33 v novozámockom obvode, a 
o post predsedu 7 kandidátov. Sa-
mozrejme, zvolení môžu byť len 
niektorí. Mimochodom o post po-
slanca sa uchádza aj náš JUDr. Jan-
ko Štark, ktorý sa o Váš hlas uchádza 
na inom mieste dnešných našich 
novín. A tomu, kto nezvíťazí a ne-
podarí sa získať post o ktorý „boju-
je“ s ostatnými venujeme túto peknú 
myšlienku: „Niekedy, keď v živote 

nedostaneš to, po čom túžiš, nemusí 
to byť preto, že si to nezaslúžiš, ale 
preto, že si zaslúžiš omnoho viac... 
Zaujímavosťou je, že slovo novem-
ber pochádza z latinského novem, 
čiže deväť, keďže bol deviatym me-
siacom v rímskom kalendári, a voľ-
by budú práve 9. novembra. Hovorí 

sa, že všetky cesty vedú do Ríma, a 
v ten deň je výročie posvätenia Late-
ránskej baziliky v Ríme. Keďže sme 
národ kresťanský, veď cyrilome-
todský dvojkríž máme aj v zástave, 
niektorí z nás si všímajú i svätcov 
v kalendári. Voľby pripadajú na so-
botu, a to je mariánsky deň, kedy si 
uvedomujeme, že Panna Mária je 
aj našou matkou. Hovorovo „stu-
deň“, česky „listopad“ a poeticky 
„listopád“ je zároveň mesiac, kedy 
padajúce farebné listy navodzujú 
k zdravým jesenným prechádzkam. 
Sviatok má svätý Teodor Studi-
ta. Pôvod jeho mena je z gréčtiny, 
z � eodóros, a znamená Boží dar, 
Bohom darovaný. Slovanská podoba 
je Bohdan, Božidara. Toto meno nás 
navodzuje k myšlienke: Ako Boh dá. 
Sv. Teodor je patrónom vojakov a 

vojsk, uctievaným v bojoch a búrke. 
V tomto jedenástom mesiaci v roku 
má okrem iných oslávencov meni-
ny aj Milan. Význam tohto mena je 
zo slovanského slova - milý. Mohli 
by sme povedať, že meno Milan je 
revolúciou vo svete krízy, v svete, 
v ktorom sa málokto dokáže smiať a 

Tento mesiac je nielen mesiacom spomienok, 
prevratov, ale i volieb
Dôležitá je pokora a správne sa rozhodnúť

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-

Obec Pozba leží v Pohronskej 
pahorkatine 32 km severovýchod-
ne od Nových Zámkov. Zachované 
ľudové domy, blízkosť termálneho 
kúpaliska Podhájska a pútnické 
miesto Svätá studnička v katastrál-
nom území obce jej snáď pomôžu 
v budúcnosti pri hľadaní prosperi-
ty. Z južnej časti je obec obkolesená 
listnatým lesom, v západnej časti sú 
lúky, pasienky a vinice.

V centre obce je postavený klasi-
cistický kostol Reformovanej kres-
ťanskej cirkvi z roku 1785, ktorý 
bol v roku 1928 rozšírený o vežu. 
Vo veži je umiestnený bronzový 
zvon. V obci sa čiastočne zachoval 
židovský cintorín s mramorovými 
náhrobkami. K pamätníku padlých 
hrdinov v I. a II. Svetovej vojne pri-
budol v parku aj pamätník obetiam 
Holokaustu.

V chotári obce sa nachádza chýr-
ne pútnicke miesto Svätá studnič-
ka, kde sa podľa legendy zjavila 
Panna Mária. Neďaleko studničky 
je postavená neogotická kapln-
ka “Nad zázračným prameňom”, 
z roku 1926. Oproti sa nachádza 
ďalšia kaplnka z roku 1914. Medzi 
pozoruhodnosti patria aj: Lurdská 
jaskyňa, Božia muka a Krížová ces-
ta.

V súčasnosti sa v obci nachádza 
plne organizovaná základná škola 
s ročníkmi 1 až 9, materská škola, 
školský klub detí a zariadenie škol-
ského stravovania. Nedávno v obci 
vykonali rozsiahlejšiu rekonštruk-
ciu na budove školy. Zabezpečili 
školský autobus, ktorým zvážajú 
deti zo susedných obcí z Bardoňova 
a Beši. Zrekonštruovali 

(pokračovanie na str. 3)

Chcú mať malé turistické odpočívadlo
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Sedemnásty november 1989, 
„Nežná“ revolúcia... to všetko sú 
pojmy, ktoré nám pripomínajú his-
torickú udalosť – pád komunistic-
kého režimu a zrodenie slobody vo 
vtedajšom Československu. Mnohí 
z nás si pamätajú tú napätú atmo-
sféru v novembrových dňoch 1989, 
ale najmä prepuknutie masových 
demonštrácií v Prahe, Bratislave i 
po celom vtedajšom Českosloven-
sku. November 1989 bol obrov-
ským prelomom na ceste k slobode 
a demokracii. A tak je čas na krátku 
bilanciu a pozrieť sa krátkou retro-
spektívou späť a položiť si otázku: 
Máme sa horšie, alebo lepšie ako 
pred 20 rokmi? Na porovnanie si 
vezmime napríklad obchody a to-
varom. Pred dvadsiatimi rokmi boli 
všetky obchody rovnaké a tovar sa 
v nich objavoval veľmi striedmo. Či 
už to bolo ovocie, ako mandarínky, 
banány, pomaranče, či mäso alebo 
aj oblečenie a technika. Keď chcel 
niekto niečo kúpiť, a dozvedel sa, 
že príde tovar, často musel vystávať 
v dlhej rade. Niekedy sa nakoniec 
stalo, že odišiel z obchodu naprázd-
no. Buď sa mu tovaru neušlo, alebo 

práve to, čo chcel, nakoniec ani ne-
prišlo. Banány, mandarínky a po-
maranče sa kupovali iba na sviat-
ky, inokedy sa totiž v obchodoch 
nachádzali len málokedy. Tovar, 
ktorý sa ťažko zháňal, sa dal kúpiť 
v špecializovaných obchodoch, tzv. 
tuzexoch. Tam sa nakupovalo za 
špeciálne poukážky, bony. Takže 
ak chcel niekto značkové ri� e, te-
nisky či parfum, musel do tuzexu. 
Vo veľkom sa chodilo na nákupy aj 
do susedných krajín. Najčastejšie 
do Poľska, Maďarska, či východné-
ho Nemecka. Na hraniciach však 
boli prísne kontroly a tak nejeden 
cestujúci prežíval stresy, či ho ná-
hodou na hraniciach nezadržia. 
Z Maďarska sa dovážali prevaž-
ne mäsové výrobky a pálenky a z 
Poľska oblečenie, ako šuštiakove 
súpravy, ri� e či kožené bundy. Do 
roku 1989 boli základné potraviny 
dotované. Kilo čerstvého chleba 
stálo 2,80 Kčs, kilo hrubej múky 
3,80 Kčs, cestoviny 10,40 Kčs, ze-
miaky 1,60 Kčs, cukor 7,30 Kčs, kilo 
kurčaťa išlo po 30 Kčs, kilo bravčo-
vej šunky po 100 Kčs a kilo salá-
my po 60 Kčs, svetlé fľaškové pivo 

Zalistujme trocha do minulosti a nostalgicky si zaspomínajme
Čo nám vzala a čo priniesla tzv. „Nežná“ 
revolúcia

desiatka stálo 2,50 Kčs. Čo sa týka 
bielej techniky či áut, tak to bolo 
celkom inak ako dnes. Keď si chcel 
niekto kúpiť auto, musel sa zapísať 
na poradovník. Neraz sa stalo, že 
človek na to svoje prvé auto čakal aj 
niekoľko rokov. Ak chcel mať pro-
tekciu, musel podplatiť. Najviac na-
kupované boli škodovky 105 a 120. 
Ich ceny sa vtedy pohybovali okolo 
84 tis. Kčs. Za automatickú práčku 
sme zaplatili okolo 5900 Kčs, za vy-
sávač 1300 Kčs a chladničku 5700 
Kčs. V osemdesiatych rokoch nebol 
tento tovar v každej domácnosti, 
obchody boli poloprázdne. Dnes 
kúpime všetko na čo si zmyslíme, 
technika v domácnosti je úplná 
samozrejmosť. Absolútnym hitom 

medzi deťmi sa stali farebné céčka. 
Pôvodne sa vyrábali ako súčasti zá-
vesov do okien a dverí, no neskôr 
sa stali cenným zberateľským ar-
tiklom. Okolo céčiek sa rozpútalo 
doslova šialenstvo. Tieto plastové 

výlisky s veľkosťou okolo 1,5 cm 
bolo možné spojením zreťaziť a slú-
žili na hranie, ako módny doplnok 
alebo aj ako platidlo pre výmen-
ný obchod. S céčkami deti hrávali 
tzv. čiaru, čo bola hazardná hra, 
pri ktorej ten, kto hodil najbližšie 
k čiare, vyhrával všetky vsadené 
céčka ostatných hráčov. 

Zrazu prišiel november 1989. 
Od tohto prelomu bolo všetko iné. 
Do obchodov prišiel tovar, ktorý 
sme predtým videli len v rekla-
mách. Prišla sloboda. Cestovanie 
kamkoľvek za hranice Slovenska 
bolo od vtedy už banálnou vecou. 
Mnohým ľuďom však socializmus 
chýba. A to aj napriek komfortu aký 
dnes máme. Ľudia s priemerným 
príjmom si polepšili, horšie sú však 
na tom sociálne slabšie skupiny či 
nezamestnaní. O divokej privati-
zácii v rámci „kupónky“, či dražieb 
radšej pomlčíme. Nehovoriac o ra-
pídnej priepasti hŕstky multimilio-
nárov, prevažnej časti ľudí žijúcich 
na hranici chudoby a nespočetného 
množstva bezdomovcov. Ale taký 
je už kapitalizmus, ktorý k nám pri-
šiel z vysnívaného Západu a ktorý 
sme prijali. Musíme sa s ním vyrov-
nať tak, ako zo socializmom. 

Dr. Doc. Jozef Kudera 
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V Tepličke nad Váhom, kde ležia 
pozostatky Žo� e Bosniakovej sa 
uskutočnilo stretnutie predstavi-
teľov samospráv družobných obcí 
z Tepličky nad Váhom, poľského 
mesta Gminy Pawlovice a Šurian. 
Predstavitelia miest si navzájom 
vymenili skúsenosti zo všetkých 
oblastí života, vrátane samospráv. 

Súčasťou stretnutia bola aj návšteva 
závodu KIA Motors Slovakia, s.r.o., 
tzv. Materskej rozprávkovej školy, 
detského centra, kostola, a zaria-
denia pre seniorov Domova pokoja 
Žo� e Bosniakovej. Aj naši predsta-
vitelia mesta položili kyticu kvetov 
k urne s telesnými pozostatkami 
Žo� e Bosniakovej.               -tono-

Úcta Žo� i Bosniakovej

Karol (4. november)
Pôvod mena zo staronemeckého 

Karl, čo znamená muž, manžel. Muž 
s týmto menom je mimoriadne cie-
ľavedomí. Ak sa raz do niečoho pus-
tí, nič ho nedokáže zastaviť, pokiaľ 
nedosiahne koniec. Často krát ne-
hľadiac na následky svojich činov. Je 
� egmatik, ktorý na seba nepotrebu-
je upozorňovať. Ibaže to je skôr jeho 
stratégia ako zmiasť súpera. Karol 
musí mať vždy pevne stanovený cieľ, 
či už v materiálnej, duchovnej alebo 
ľudomilnej oblasti. Neraz sa cestou 
za úspechom pomýli, ale preto ne-
prestane postupovať vpred za úspe-
chom. Má strach zo slabosti iných. 
V záujme seba, ale aj svojho okolia 
sa vždy snaží fungovať na stodesať 
percent. Táto jeho cieľavedomosť 
mu dodáva na sebavedomí. Mimo-
riadne šikovný a aktívny študent, 
ktorý túži po tituloch a uznaní. Naj-
lepšie uplatnenie nájde na pozícii 
šéfa v akejkoľvek oblasti. V citovej 
oblasti je to už s ním ťažšie, keďže 
má problém s vyjadrovaním svojich 
citov. Hoci sa zdá ako z kameňa, ale 
aj napriek tomu nesmierne túži byť 
milovaný. Typickou farbou tohto 
mena je červená. Osobnosť: Ten, čo 
prechádza a všetko drví.
Tibor (10. november)

Pôvod mena z latinského Ti-
burtius, čo znamená pochádzajúci 
z mesta Tibur. Tibor vie, čo by chcel 
v živote dosiahnuť a aj keď je to vy-
soký cieľ, nedá sa ničím odradiť. Žiť 
s ním v jednej rodine nie je ľahké, 
lebo je tvrdohlavý a panovačný, veľ-
mi náročný a ťažko si priznáva svoje 
chyby. Býva vyznávačom otvorené-
ho jednania, nie je celkom vzdiale-
ný od nekalých obchodov, ale vždy 
povie všetko rovno. Jeho slová nie 
sú do vetra, on naozaj koná tak, ako 
to myslí a ako to povie. Táto jednot-
nosť je preňho typická, ale nerobí to 
kvôli mravným zásadám, on si len 
ťažko pamätá klamstvo a tak radšej 
volí cestu pravdy. Vždy si teda mô-
žete byť istí jeho plánmi a najbližší-
mi rozhodnutiami. V citovej oblasti 
Tibor dáva prednosť � irtu a zábave. 
Láka ho všetko, čo v živote nevyskú-
šal a neochutnal. Žena, ktorá sa roz-
hodne o spolužitie s týmto mužom, 
musí sa veľmi obracať, aby si udržala 
jeho pozornosť a lásku, pretože on 
sa totiž nerád nudí. Typickou farbou 

tohto mena je � alová a hnedá.
Katarína (25. november)

Pôvod mena z gréckeho Katha-
ros, čo znamená čistý, mravný. Žena 
s týmto menom je mimoriadne 
krásna zovňajškom, ale vo vnútri 
je nervózna cholerička. Na svoje 
okolie pôsobí namysleným doj-
mom, pretože málokoho si k telu 
pripustí. Je inteligentná a k svojmu 
okoliu kritická. Jej záchvaty zlosti 
vyvádzajú jej okolie z konceptu a 
šokujú zakaždým, keď vybuchne, a 
to viac menej vždy s cieľom niekoho 
zraniť, alebo zničiť. Veľmi rada ces-
tuje a venuje sa aj dvom činnostiam 
naraz. Uplatnenie nájde v technic-
kej oblasti, alebo ako podnikateľka. 
Má ešte jednu zlú vlastnosť a tou je 
klebetníctvo. Neunikne jej žiadna 
intriga, či najnovšia pikoška. V part-
nerskom vzťahu je to ona, ktorá ria-
di a diriguje svoju rodinu. Vyžaduje 
stálu partnerovu pozornosť. Svojím 
deťom je skvelou matkou, zavše sa 
zaujíma o ich životy. Trápi ju, ak sa 
jej rodina trápi. Typickou farbou 
tohto mena je červená. Osobnosť: 
Tajomstvo krv.
Milan (27. november)

Meno slovanského pôvodu. Muž 
s týmto menom sa už v rannom det-
stve prejaví ako rodený vodca, ktorý 
si svoje vodcovstvo bude dokazovať 
silou na menších a slabších. Každú 
situáciu a problémy sa snaží vyriešiť 
silou a nie rozumom. Nepatrí medzi 
práve najusilovnejších študentov, 
aby aspoň trochu uspel, opäť využí-
va svoju silu na to, aby využil slab-
ších a múdrejších pri plnení úloh. 
Rodičia to s ním preto nemávajú 
najľahšie. Je potrebné mu vysvet-
liť, že všetko sa dá vyriešiť v živote 
hrubou silou. V momente, keď to 
pochopí a začne sa snažiť sám plniť 
úlohy, malými krôčikmi sa dopra-
cuje k úspechu. 

Má plno priateľov, ktorých zabá-
va svojím humorom. Nikto z nich 
sa nebude pri ňom nikdy nudiť. 
V láske to bude mať rovnako ťažké 
ako v školských laviciach. Býva pre-
lietavý, láka ho ochutnať z každého 
krásneho koláča. Nikdy si nebude 
istý svojimi citmi a bude veľmi dlho 
trvať kým sa zamiluje. Ak to raz prí-
de, tak si bude svoju rodinu vážiť a 
chrániť ako oko v hlave. Typickou 
farbou tohto mena je hnedá.

Meniny majú v tomto mesiaci aj... Chcú mať malé turistické odpočívadlo
(dokončenie zo str. 1) 
čiastočne kultúrny dom, čím vytvo-
rili väčší priestor pre kultúrne vyži-
tie svojich občanov. Na športovom 
ihrisku rekonštruovali prezliekár-
ne, ktoré plne vyhovujú moderným 
požiadavkám. Plyno� kovali bu-
dovy základnej a materskej školy, 
kultúrneho domu a zaviedli verej-
ný vodovod do všetkých obecných 
priestorov, vrátane areálu cintorí-
na. Rekultivovali skládku tuhého 
komunálneho odpadu. Začali s vý-
stavbou chodníkov v obci. Starajú 
sa aj o kultúrne vyžitie občanov, pre 
ktorých organizujú kultúrne podu-
jatia na miestnej úrovni, pričom 
pozývajú aj amatérskych divadeľní-
kov a nezabudajú ani na deti, mat-
ky a dôchodcov. Zábavy organizu-

jú na verejných priestranstvách s 
možnosťou ich využitia pre všetky 
vekové kategórie občanov. V obci 
sú predajne potravín a rozličné-
ho tovaru, reštauračné zariadenia 
s možnosťou stravovania, ubytova-
cie zariadenia, rozmáha sa podni-
kanie v rôznych profesiach.

Najbližšie plánujú v strede obce 
s výstavbou parku s detským ihris-
kom, ďalej zrekonštruovať obecný 
dom, kultúrny dom a chcú pokra-
čovať vo výstavbe chodníkov. Pra-
cujú tiež na projekte “Malé turis-
tické odpočívadlo”, ktoré plánujú 
postaviť na okraji obce. Pokračujú 
aj v projekte “pozemkových úprav”, 
ktoré boli začaté v roku 2005.

Jozef Muranský
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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 sveta vrátane detského bazéna. Lákadlom 
pre návštevníkov Wellness hotela Patince je aj saunový 
svet. 

Wellness hotel Patince poskytuje ubytovanie 
v komfortne zariadených dvojposteľových izbách, ro-
dinných izbách, nadštandardných Superior a De luxe 
izbách a luxusných apartmánoch, s celkovou kapaci-
tou 218 lôžok.

ročia sú doklady o tom, že kláštor 
bol strediskom hudby a že sa tu 

spievali Pašie. V 18 storočí tu pô-
sobil P. Volgang Vozár, zostavovateľ 
duchovných piesní, ktoré vyšli aj 
knižne.

Pri kláštore bolo zriadené aj niž-
šie gymnázium už v rokoch 1842-
1890. To sa už blížime k novoveku 
no oveľa bohatšia je história rádu 
františkánov.

Juhász Zoltán 

Mnohí z nás chodia okolo tohto 
komplexu budov možno aj viac-
krát denne, niektorí sú dennými 
návštevníkmi a možno niektorí 
z nás ani nevedia, že za múrmi 
týchto budov sú oku a duši laho-
diace skvosty v podobe umeleckých 
diel. Nad vchodom je nápis ,, Pax 
intrntibus“- Pokoj vchádzajúcim“. 
Ešte viac indícií , napr. že rozhod-
nutie o výstavbe padlo ešte v r. 1620 

v Ostrihome. Toto rozhodnutie 
predviedol Peter Pázmány ostri-
homský arcibiskup. Áno, tí ktorým 
napadlo, že bude reč o Františkán-
skom kostole a kláštore v Nových 
Zámkoch, mali pravdu. Základný 
kameň osobne posvätil už menova-
ný arcibiskup 8. decembra v r. 1620 
z úcty k svätému Františkovi z As-
sisi /Taliansko/, zakladateľovi rádu 
františkánov. Základný kameň bol 
položený až v r. 1626 ale v r. 1629 
už začali pôsobenie prvý predsta-
vený a traja rehoľní bratia. 24. mája 
1631 kostol vysvätil arcibiskup Pe-
ter Pázmány. Dalo by sa očakávať, 

že potom nasledovali roky pokoja, 
ale toto obdobie netrvalo dlho, lebo 
po obliehaní hradu a jeho páde , už 
v roku 1663 sa kláštor až do roku 
1685 stal sídlom tureckého pašu a 
kostol im slúžil ako sklad.

Až po oslobodení novozámoc-
kého hradu spod tureckého jarma 
bol kláštor vrátený do rúk fran-
tiškánom a to v r. 1685. Pretože aj 
budovy sú súčasťou dejinných uda-

lostí, nebola história kostola a kláš-
tora v ďalšom období jednoduchá. 
Posúďte. Požiar, zničenie kláštora 
cisárskymi vojskami, prestavba a 
rozšírenie kláštora v r. 1724 ďalší 
požiar, rekonštrukcia a položenie 
základného kameňa veže v r. 1741. 
Ale už v r. 1763 boli budovy kos-
tola aj kláštora zemetrasením tak 
poškodené, že sa obe budovy mu-
seli takmer od základov postaviť. 
V roku 1770 bola postavená kapln-
ka Čiernej Madony. 

V kostole bol postavený nový 
organ s barokovo-rokokovou vý-
zdobou v r. 1774. Z konca 17 sto-

Svätý chrám ukrývajúci množstvo ume-
leckých diel

Wellness hotel Patince

Spomienky staršej generácie tvo-
ria nezabudnuteľné príhody spoje-
né s pasením husí, kráv, naháňaním 
po strniskách, pečením zemiakov 
či kukurice v poli, ale aj prvou ci-
garetou v kríži obilných snopkov. 
Nejeden starší si povzdychne: „To 
boli časy. Aj keď bola všadeprí-
tomná chudoba, život bol krajší a 
radostnejší.“ Stavitelia Gazdovstva 
Jankov Dvor na Kendereši mali 
pravdepodobne na mysli práve 
tieto časy. Postavili hostiteľské za-
riadenie z tradičného dreva dýcha-
júce spomienkami na staré ľudové 
stavby a život v nich. Akoby vedeli, 
že raz príde čas, kedy sa budú mať 
všetci ľudia lepšie a budú si môcť 

dopriať návraty do nostalgie čias 
minulých . Akoby vedeli, že v ľu-
ďoch ožije túžba nesedieť len v naj-
modernejších skvostoch doby, ale 
si riadne, bujaro zaspievať, zakrep-
čiť, buchnúť do stola i zaujúkať, aby 
sa zobudila hoci aj celá dedina. Asi 
každý človek sa raz za čas potrebuje 
poriadne „odviazať“. Sú na to pri-
pravení vyhovieť absolútne každej 
chuti vrátane milovníkov krbu či 
voľného opekania na ohníku. Špe-
cialitou je pravá domáca pálenka 
vypálená v Mojmírovciach (ak 
chcete, aj priamo zo suda v pivni-
ci). Konajú sa tu napríklad � remné 
prezentácie či rodinné oslavy. 

Szabó Láslo

Kendereš je významnou osadou
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dokumenty k šurianskemu cukrova-
ru a histórii mlynárstva. Zaujímavé 
sú dokumenty a predmety viažuce sa 
k soche gen. M. R. Štefánika v Šura-
noch, k obdobiu existencie slovenské-
ho gymnázia v r. 1938-45 a judaiká. 
Z osobností predstavujeme Michala 

Matunáka, � Dr. Karola Markoviča 
a Laca Zrubca. Z oblasti kultúry je 
v expozícii zastúpené divadelníc-
tvo, ktoré ma v Šuranoch 150-ročnú 
tradíciu, šurianski tamburáši, ako 
najdlhšie pôsobiace hudobné tele-
so v Šuranoch. Z oblasti etnogra� e 
- národopisu, je v expozícii zastúpe-

ná ľudová keramika, košíkarstvo a 
ľudový odev. Návštevníkov zaujme 
maketa mesta Šurany, ktorá zachy-
táva podobu mesta okolo roku 1660 
v čase osmansko-tureckej expanzie 
spolu so Šurianskym hradom. Stála 
expozícia bola vo februári 2009 re-

inštalovaná, doplnená novými expo-
nátmi, vymenili sa obrazovo-textové 
panely za nové, pribudli 2 nové vit-
ríny. Reinštaláciu a doplnenie expo-
zície sme realizovali vďaka � nančnej 
dotácii z grantového systému Minis-
terstva kultúry SR získanej v roku 
2008.                      -sz-

Ortodoxná synagóga v Šura-
noch (národná kultúrna pamiatka) 
patrí medzi skvosty synagogálnej 
architektúry na Slovensku. Šurian-
ska židovská komunita ju postavila 
v roku 1916. Fasáda od ulice, ako 
i bočné steny sú bohato zdobené 
oblúčkovými vlysmi, lizénovými 
pásmi s bohatou ornamentálnou 
výzdobou. Na tejto eklektistickej 
stavbe nájdeme maurské, secesné a 
byzantské prvky. Železobetónový ka-
zetový strop, pre synagógy ojedinelý, 
sa ponáša na renesančné kazetové 
stropy. V rohoch bohato zdobených 
stropných kaziet je štuková výzdoba 
s motívom vajcovky - perlovca. V po-
predí - na mieste svätostánku je dnes 
umiestnený monumentálny pamät-
ník obetiam holokaustu. V priebehu 
90. rokov 20. storočia sa uskutočnila 
rekonštrukcia interiéru synagógy a 
v máji 2005 sa sprístupnila verejnosti 
ako dôstojný kultúrny stánok. Uspo-
radúvajú sa tu muzeálne a galerijné 
výstavy, koncerty, prednášky a pre-
zentácie. 

Dňa 21. septembra 2007, 
v čase tradičného šurianskeho jar-
moku bola na poschodí synagógy 

sprístupnená stála expozícia MEST-
SKÉHO MÚZEA ŠURANY (MMŠ). 
Múzeum vzniklo ako súčasť Mest-
ského kultúrneho strediska uznese-
ním mestského zastupiteľstva 6. 9. 
2007, s vlastným štatútom. Je zaregis-
trované na Ministerstve kultúry SR. 
Cieľom MMŠ je zhromažďovanie, 
záchrana, ošetrovanie, dokumentá-
cia a prezentácia predmetov, ktoré 
majú historickú výpovednú hodnotu 
a sú dokladom vývoja spoločnosti, 
obzvlášť mesta a najbližšieho okolia. 
Múzeum zhromažďuje archeologic-
ké, historické a etnogra� cké pred-
mety, staré fotogra� e, písomnosti 
(archiválie) a staré tlače. Stála expo-
zícia na poschodí synagógy pribli-
žuje dejiny mesta, ako aj mestských 
častí Nitriansky Hrádok a Kostol-
ný Sek od praveku po 20. storočie. 
Vystavené sú archeologické nálezy 
z lokality Zámeček - Slovenská Tró-
ja z Nitr. Hrádku, nálezy z miesta 
Šurianskeho hradu, kópie mincí 
z pokladu qvartingov - štvrťdenárov 
z Kostolného Seku z 15. storočia, 
signované - značkované tehly zo Šu-
rian, ktoré dokumentujú minimálne 
200 ročnú históriu tehliarsta v meste, 

Synagóga, národná kultúrna pamiatka
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Vo � rme nebolo pracovníka, kto-
rý by o tom nebol vedel. Všetci sme 
si kládli otázku: Kedy sa vyrieši a 
s de� nitívnou platnosťou uzrie 
problém, o ktorom horlivo disku-
tujeme už druhý týždeň?

Jeho originalita a jedinečnosť nás 
úplne opantali. V prvom kole ho 
podrobne rozpitvali radoví pracov-
níci. Zvažovali, porovnávali, navr-
hovali možnosti...Neskôr sa posu-
nul do roviny vedúcich odborných 
útvarov. Tí vyhodnotili poznatky z 
nižšieho stupňa, problém podrobili 

dôkladnej analýze, navrhli niekoľ-
ko alternatívnych možností a po-
stúpili námestníkom.

Po trojhodinovej porade vybrali 
námestníci z odporúčaných mož-
ností štyri a predostreli ich direk-
torovi. Ten mal rozhodnúť o najvý-
hodnejšej z nich.

Riaditeľ ešte raz preskúmal všet-
ky pre a proti až napokon vyslovil 
meno - Evička Šninová!

Tým sa problém uzavrel. Spozna-
li sme Miss podniku pre rok 2013. 

Milan Hodál

Miss 2013
Ako sme sa informovali, šurian-

ske Gymnázium zorganizovalo 
pri príležitosti 75. výročia svojho 
založenia prvý ročník behu uli-
cami mesta „Šurianska desiatka“. 
Prítomný na tomto podujatí bol aj 
zástupca našej redakcie, keď pred-
seda Nitrianskeho samosprávneho 

kraja Milan Belica, ktorý slávnost-
ne odštartoval preteky, na ktorých 
sa zúčastnilo vyše sto registro-
vaných štartujúcich v rôznych 

kategóriách, ale aj jednotlivci a 
kolektívy spolupracovníkov, ktorí 
takto vzdali hold jubilujúcej škole. 
Podujatie sa konalo v uzavretom 
meste a sprevádzalo ho pekné je-
senné počasie a dobrá nálada. Naj-
starším bežcom bol Anton Hajro, 
najmladším účastníkom Adam 

Polák zo Šurian. Dúfajme, že Šu-
rianska desiatka sa stane v meste 
stane tradíciou. 

-red-

Beh ulicami mesta
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Dlhé roky som žil cnostným 
a bohabojným životom. Tak ako 
Písmo káže. Striedmy v jedle a 
pití, verný zákonitej manželke. 
No a to ostatné tiež. Nebola to 
síce žiadna veľká zábava, ale od-
mena mala stáť za všetko to po-
zemské odriekanie. Po smrti ma 
čakal raj, kráľovstvo nebeské.

V podvedomí mi však hlo-
dal červ pochybnosti. Aké je to 
v pekle? Budem sa tam škvariť 
v ohni spolu s ostatnými hrieš-

nikmi? 
Už dávnejšie som mal v pätách 

akéhosi čudného chlapíka. Cho-
dil za mnou, občas mi priateľsky 
zamával. Nebyť toho jeho čud-
ného výrazu v tvári, povedal by 
som - sympaťák.

Až raz, načakane sa pristavil 
pri mne. A začal bez veľkých 
okolkov.

- Som Xaver - povedal, - poď 
so mnou, niečo ti ukážem. 

Bez slova som ho nasledoval. 

Zaviedol ma do akejsi miestnos-
ti. Bol tam prehrávač s obrazov-
kou. Vložil doň CD-čko a zapol 
ho. Predo mnou sa vtom začínal 
odvíjať obraz nekonečných rado-
vánok. Poloodeté ženy, rozkoko-
šení muži, more alkoholu, drogy, 
rytmická muzika, tanec, chlast, 
striptíz, orgie... 

- Takto to vyzerá v pekle! - 
uzavrel Xaver naše stretnutie a 
náhle zmizol.

Od tej chvíle sa môj život zme-
nil. Nedbal som na božie priká-
zania. Veď načo aj, keď je peklo 
také lákavé. 

V pekle som sa ocitol potom, 
len čo som oči naveky zatvoril. 
Veľmi sa tam so mnou nemazna-
li. Šupli ma kotla s horúcou smo-
lou a začali podo mnou hajcovať. 

Kde sa vzal, tu sa vzal, stál pri 
mne môj známy Xaver. Rohy na 
hlave, nechýbal mu chvost a ko-
pýtko. Čert to bol veru. 

- A kde je to peklo, čo si mi 
na Zemi kedysi prehrával? - pý-
tam sa ho plný sklamania a bo-
lesti. 

- Jaj, priateľu, - zarehotal sa 
čertovsky - to bola iba predvo-
lebná agitka!        Milan Kupecký

Fejtón

Predvolebná agitka
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Čo vŕta Milanovi Kupeckému v hlave
Kedysi sa za štátne peniaze v malom popíjalo, dnes sa vo veľkom 
privatizuje.
Múdrejší ustúpi. Najmä ak je slabší.
Mnohí dnešní manažéri doplácajú na vlastnú hlúposť za štátne 
peniaze.
Najviac defektov majú ľudské duše
Akosi nám vymierajú nielen turisti, ale i náturisti.
Ťažšie sa stavia na nohy, ako niekomu do cesty,
Čas beží nezávisle, či pracujeme, alebo sedíme pri pive.
Nechcem počuť o lepšom zajtrajšku. Nie som včerajší.
Piate kolo u voza nie je vždy rezervou.
Ženy majú prednosť, no i napriek tomu muži zomierajú oveľa 
skôr.
Spravidla miešajú práve tí, ktorým prihára.
Tých čo zle riadia, treba preriediť.
Horšie ak máme plné zuby nielen jedla, ale aj tých čo ho pripra-
vujú.
Najoduševnenejšie bojuje za prehlbovanie hrobár.
Niektoré ženy sa nevedia vmestiť do kože, ak nie je z norky.
Najlepšie je ukryť sa za spoločnú vec.
Najskôr sa chytali za slovo, potom za krk.
Ustúpil,. Ale iba kvôli lepšiemu rozbehu.
Mnohí napredujú iba pri naháňačke.

ANDREJ ŠEBAN BAND opäť na Slovensku
Predstaví sa publiku aj v Nových Zámkoch 
Po veľkom úspechu minuloročného turné prichádza Andrej 
Šeban Band opäť koncertovať na Slovensko a to s najväčšou 
koncertnou šnúrou vo svojej histórii. Už v sobotu 9.11.2013 
skupina zavíta do Domu kultúry v Nových Zámkoch. 
V rámci TOUR 2013 skupina predstaví nový koncertný 
program, ktorého súčasťou bude niekoľko noviniek z diel-
ne týchto etablovaných hudobníkov. Na svoje si však určite 
prídu aj priaznivci klasických „šebanoviek“ akoBezvetrie či 
Bude ako nebolo, ktoré budú diváci opäť počuť v upravených 
aranžmánoch. Skupina Andrej Šeban Band je charakteris-
tická prepracovanými aranžmánmi, inštrumentálnymi vý-
konmi a kryšlaticky čistým koncertným zvukom. Aktuálne 
zloženie Andrej Šeban (gitara, spev), Daniel Špiner (kláve-
sy), Peter Rusňák (basgitara) a Michal Fedor (bicie). 
Andrej Šeban Band pre svojich fanúšikov pripravil navyše 
ešte jedno veľké prekvapenie – v rámci aktuálneho turné na 
návštevníkov čaká 40 minút úplne novej hudby plnej rôz-
nych inšpirácií a hudobných odkazov. Príďte si vychutnať 
tento jedinečný hudobný zážitok. 
07.11.2013. Okrem Nových Zámkov, ďalšími mestami v 
ktorých sa skupina predstaví ešte v priebehu tohto mesiaca 
november sú: Trnava, Šaľa, Vráble, Zvolen, Lučenec, Mi-
chalovce, Košice, Prešov, Bardejov, Poprad, Brezno, Banská 
Bystrica, Martin, Žilina, Trenčín, Prievidza, Topoľčany, 
Bratislava a Nitra.     Andrej Šeban 
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Humor

Az egyik kis� ú új kutyát kap. Elviszi sétálni, s út közben találko-
zik a barátjával.
- Jaj, de aranyos kutyád van! - kiált fel a barátja.
- Simogasd meg!
- Nem harap?
- Én is ezt szeretném megtud-
ni!

* * *
Két hangya egy-egy kenyér-
morzsát tol az úton. Arra megy 
az elefánt, odaszól neki az 
egyik hangya:
 - Fogadjunk, hogy nem tudod 
feltenni a fejedre ezt a kenyér-
morzsát!
 Az elefánt felrakja, mire oda-
szól neki a másik hangya:
 - De fogadjunk, hogy nem 
tudsz ráállni erre a másik kenyérmorzsára!
 Az elefánt rááll, mire a két hangya fetrengve a röhögéstől:
 - Vazze, mekkora szendvics!

* * *
A rénszarvas mászik fel a szilvafára. Látja ezt a medve és meg-
kérdezi:
- Te rénszarvas, minek mész oda?
- Almát enni.
- De hiszen ez szilvafa.
- Nem baj, hoztam magammal.

* * *
Az erdőben a nyuszika bemegy 
a húsboltba:
- Medve, adj egy liter húst!
- Nyuszika! Ha valahová be-
mész, illik köszönni, és ráadá-
sul az nem liter, hanem kiló 
hús! Menj ki, és próbáld meg 
még egyszer!
A nyuszika kimegy, majd visz-
szajön.
- Hé medve, egy liter húst!
A medve nem bírja cérnával, és 
így szól:
- Na állj ide a pult mögé, majd 
én megmutatom!

Kimegy, kopog, bejön.
- Jó napot! Egy kiló húst kérek!
Mire a nyuszika elkezd röhögni:
- Medve, de hülye vagy, nem hoztál üveget!

* * *
A sárkány egy páncélos lovaggal találkozik.
- Micsoda pechem van - sóhajt fel - megint konzerv!

8

A mosoly értéke

“Semmibe se kerül, de sokat ad.
Gazdagabbá teszi azokat, akik kapják, és mégsem juttatja kol-
dusbotra azokat, akik adják.
Egy pillanatig él csak, de az emléke örökké megmarad.
Senki sem olyan gazdag, hogy meglehetne nélküle, és senki sem 
olyan szegény, hogy ne lenne gazdagabb tőle.
Boldoggá teszi az otthont, táplálja a jóakaratot az üzleti életben, 

és a barátság biztos jele.
Nyugalom a megfáradtnak, napfény a csüggedőnek, világosság a 
szomorkodónak, és a természet legjobb orvossága a bajok ellen.
Mégsem lehet megvenni, elkérni, kölcsönadni vagy ellopni, mert 
nem áru, csak önként lehet adni.
 ….
Mert senkinek sincs annyira szüksége a mosolyra, mint annak, 
aki maga már nem tud mosolyogni!

Ha tehát meg akarod szerettetni magadat az emberekkel, ez a 
második szabály: Mosolyogj!”

(Dale Carnegie: Sikerkalauz)
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szerény szavakat és a hangulatos 
muzsikát nagy tapssal üdvözölte 
a jobbára a fellépőkből álló kö-
zönség. Jó egészséget kívánunk a 
százdiaknak a munkájuk folytatá-
sához!

A fesztivál díját, egy saját készí-
tésű citerát idén is Szilágyi Zoltán 
ajánlotta fel. A hangszert a három 
esélyes csoport közül végül a pár-
kányi Pengető citerazenekar kapta 
meg. A három esélyes között nagy 
örömünkre a Sústya citerazenekar 
is szerepelt. J Borsi Ferenc, akit 
zsűrizésre kért fel Huszár László, 
a Művelődési Intézet igazgatója, 
sajnálatát fejezte ki, mivel a mű-
sorban igen kevés volt a szólista. 
Bátorított mindenkit, hogy a jö-
vőben merjék egyedül is birtokba 

venni a színpadot.
Az ajándékok átadása után a 

zsűri szakmai tanácsokkal látta 
el a csoportok vezetőit, hogy a 
jövőben még színesebb, még él-
vezhetőbb műsorokkal tudjanak 
a színpadra lépni. Közben a nagy-
teremben a bőségesen megrakott 
asztalok mellett – belefáradva a 
beszélgetésekbe, tapasztalatcse-
rékbe – a sok muzsikus nótázásba 
kezdett. Az idő későre járt, mire a 
Jedlik Ház utolsó lámpáját is elol-
tották Szímőn.

Köszönjük a létrehozóknak, 
Huszár Lászlónak, Balogh Lász-
lónak, a Szlovákiai Magyar Műve-
lődési Intézet munkatársainak, a 
szervezőknek, Szímő község Ön-
kormányzatának, a szímői Cse-
madok Alapszervezet elnökének, 
Kantár Évának és tagságának, 
valamint a Csemadok érsekújvá-
ri Területi Választmányának ezt 
a kiváló lehetőséget, mely által a 
sok citeraegyüttes közösen tölt-
hetett egy kellemes és tartalmas 
délutánt.  (Lili, naszvad)

A kurkuma hatékonyabb mint 8 
különféle gyógyszercsoport

XV. Országos Citeratalálkozó
Naszvad sok citerása, a kicsik-

től kezdve egész az éltesebb korú-
akig nagy izgalommal várta októ-

ber 26-át. Erre a napra tűzték ki 
ugyanis az idei évben az Országos 
Citeratalálkozó időpontját. Az 
idén a Csemadok Szímői Alap-
szervezete vállalta magára a szer-
vezés feladatát. A társrendező, 
mint minden évben, a Szlovákiai 
Magyar Művelődési Intézet volt.

Egy remek hangulatú délutá-
non vettünk részt. 19 együttes 
mutatta be a műsorát, átfogó ké-
pet adva a Szlovákiában műkö-
dő citeramozgalomról. Naszvad 
mindhárom jelenleg működő – a 
különböző korosztályokat felölelő 
– citeraegyüttese részt vett a talál-
kozón, mindegyik igen eredmé-
nyesen. A Viza citerazenekar nagy 

közönségsikert aratott, a Sústya 
citerazenekar a zsűri elismerését 
nyerte el. A Kis-Viza munkájához 
pedig más csoportoktól érkezett 
gratuláció. A barátságok ápolása 
mellett arra is jó a találkozó, hogy 
más együttesek szakmai munká-

jába is bepillantást nyerhetünk. A 
Nagyabonyi citerazenekar nagyon 
szép, kidolgozott műsort mutatott 

be. Túlzás nélkül mondhatom, a 
csoport néhány év alatt az élme-
zőnybe küzdötte fel magát.

Az idén a vándorserleget – a 
hagyományokkal szakítva – az 
együttesvezetők közösen szavaz-
ták meg. A „szimpátiaszavazás” 
eredményeképpen a serleget az 
a Százdi Citerazenekar vihette 
haza, aki 1999-ben a legelső Ci-
teratalálkozót megrendezte azzal 
a céllal, hogy az országban mű-
ködő citeraegyüttesek megismer-
kedhessenek egymással. Az ötlet 
életre kapott, azóta minden évben 
más-más településen más-más 
citeraegyüttes vállalja a házigazda 
szerepét.

„Együttesünk megbeszélte, az 
idén olyan csokorral jövünk, ami 
a közönségnek tetszik, nem pedig 
a zsűrinek. Bejött…” – mond-
ta szinte bocsánatkérően Borka 
László, a Százdi citerazenakar 
vezetője, mikor a díjat átvette. A 
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(befejezés az előző oldalról)
(amely növeli a glükóz felvételét), 
és elnyomja a glukoneogenetikus 
génexpressziót (ami gátolja a glü-
kóz termelést a májban) a hepatoma 
sejtekben (a máj rákos sejteiben). 
Érdekes módon azt találták, hogy 
a kurkumin 500-tól 100.000-szer 
(a tetrahydrocurcuminoidokra 
(THC)-ra vonatkoztatva) haté-
konyabb, mint a metformin nevű 
gyógyszer az AMPK és az acetil-
CoA karboxiláz (ACC) ciklusok ak-
tiválásában.

8. Gyógyszerrezisztens rákfajták: 
Egy másik kutatási vonal a kurkuma 
és összetevői � gyelemre méltó terá-
piás tulajdonságait fedi fel a gyógy-
szer rezisztens és multirezisztens 
rákfajták kezelésében.   Mára már 
több tucat tudományos anyag bi-
zonyítja a kurkumin vezető rákölő 
szerepét.

Nem kevesebb, mint 54 tanul-
mányt találtunk, amely közül mind 
azt jelzi, hogy a kurkumin rákos sej-
tek halálát indukáló hatással rendel-

kezik, illetve a gyógyszer-rezisztens 
sejtvonalakat érzékennyé teszi a ha-
gyományos kezelésekre.

27 tanulmányt ismerünk, amely-
ben a kurkumin képes sejthalált 
előidézni, vagy a multigyógyszer 
rezisztens rákos sejtvonalakat felké-
szíteni, érzékennyé tenni hagyomá-
nyos kezelésekre.

Figyelembe véve a kurkuma több 
ezer éves erős múltját, azt ahogy 
különböző kulturák élelmiszerként 
és gyógyszerként használták évez-
redeken át, a kutatók a kurkumint 
alternatív adjuváns kezelésként ja-
vasolják a rákkal folytatott harcban.

Nekünk is van ám egy jó javas-
latunk: használjuk a kurkumát 
minden nap, kisebb kulináris dó-
zisokban, szórjuk bele a levesek-
be, főzelékekbe stb, hogy később 
ne legyen szükségünk a nagyobb 
koncentrációjú kivonatra. A súlyos 
betegségek megelőzése a legjobb 
gyógymód!

(naturahirek.hu)
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EGÉSZSÉG
A kurkuma hatékonyabb mint 8 különfé-
le gyógyszercsoport

A kurkuma manapság az egyik 
legalaposabban kutatott növényünk.  
A gyógynövény tulajdonságait első-
sorban fő alkotórésze a kurkumin 
adja, amelyet több mint 5600 lek-
torált és publikált orvosbiológiai 
kutatás bizonyít.  Tény, hogy az öt 
évig tartó kutatási projekt több mint 
600 lehetséges megelőző és terápiás 
alkalmazási területet fedett fel, vala-
mint 175 különböző kedvező életta-
ni hatásra derített fényt.

A kurkuma hatóanyaga- e � gye-
lemreméltó fűszerről végzett ku-
tatások és az egyre több megjelenő 
tanulmány szerint- felülmúlja az 
alábbi gyógyszercsoportok hatásait:

1. Lipitor / atorvasztatin (ko-
leszterinszint karbantartó gyógy-
szerek): A 2008-ban megjelent 
tanulmány a “Drugs in R&D” úgy 
találta, hogy a kurkumában lévő 
kurkuminoidok kedvező módon 
hasonlatosak a kereskedelmi for-
galomban lévő atorvastatin nevű 
hatóanyagú gyógyszerekhez. Ezek a 
gyógyszerek az endothél diszfunk-
ciókat hivatottak kiküszöbölni, az 

atheroszklerózist okozó patológiás 
vérerek állapotán javítva, 2-es típusú 
cukorbetegeknél pedig gyulladás és 
oxidatív stressz csökkentő hatását 
tartják számon.

2. Kortikoszteroidok (szteroid 
gyógyszerek): Az 1999-ben megje-
lent tanulmány � toterápiás kutatás 
témakörében megállapította, hogy 
a kurkuma elsődleges polifenolja: 
a sáfrány színű pigment, az úgy-
nevezett kurkumin, kedvezőbb 
eredményekkel gyógyította az ú.n. 
anterior uveitis- gyulladásos szem-
betegséget, mint a szteroidok. Egy 
2008-ban a “Critical Care Medicine” 
c. folyóiratban megjelent tanul-
mány megállapította, hogy állat-
modellben a kurkumin felülmúlta a 
kortikoszteroid tartalmú gyógyszert 
(a dexamethasont). Alternatív terá-
piaként választását javasolják tüdő 
transzplantáció-asszociált sérülések 

esetében a gyulladás regulálásá-
ra. Egy korábbi, 2003-as “Cancer 
Letters” tudományos folyóiratban 
megjelent tanulmány szerint, a 
kurkumin megintcsak jobban telje-
sített a tüdő ischaemia-repurfúziós 
sérülés modellekben, mint a 
dexamethason.

3. Antidepresszánsok (pl: 
Prozac): 2011-ben az “Acta Poloniae 
Pharmaceutica” folyóiratban azt a 
megállapítást közlik le, miszerint 
a kurkumin állatmodellben haté-
konyabban képes csökkenteni a 
depressziós viselkedést, mint a de-
presszióra felírt gyógyszerek.

4. Aszpirin (véralvadásgátló): 
Az 1986-ban megjelent in vit-
ro és ex vivo tanulmány a német 
“Arzneimittelforschung” tudomá-
nyos lapban megállapította, hogy a 
kurkumin vérlemezke- összetapa-
dás ellenes és prosztaciklin hatása az 
aszpirinéhez hasonlatos, jelezve ez-
zel azt, hogy véralvadásra hajlamos 
betegeknél az érrendszeri trombó-
zist kikerülendő arthritisz ellenes 
terápia nagy hatékonyságú alterna-
tív terápiája lehet. 

5. Gyulladásgátló gyógyszerek: 
A 2004-ben megjelent “Oncogen” 
című folyóirat tanulmányában kuta-
tók azt részletezik, hogy a kurkumin 
(és a rezveratrol is! ) az aszpirin, 
ibuprofen, sulindac, fenilbutazon, 
naproxen, indometacin, diclofenac, 
dexametazon, celecoxib és 
tamoxifen hatóanyagú gyógyszerek 
gyulladásgátló és tumorsejtek osz-
tódását gátló hatásával veszi fel a 
harcot.

6. Oxaliplatin (kemoterápiás 
gyógyszer ): A 2007-ben, az “In-
ternational Journal of Cancer”-
ben megjelent tanulmány úgy 
találta, hogy a kurkumin felül-
múlja az oxaliplatin, mint rákos 
sejt antiproliferatív agens hatását a 
colorectalis rákos sejtvonalakban. 

7. Metformin (diabétesz gyógy-
szer): A 2009-ben, a ” Biochemistry 
and Biophysical Research 
Community”- ban megjelent tanul-
mány azt vizsgálta, hogy a kurkumin 
értékes lehet a cukorbetegség keze-
lésében, megállapítva, hogy az akti-
válja az AMPK hatásmechanizmust 

(folytatás a köv. oldalon)
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Terítéken a sütőtök
Sütőtökös zabkása
Hozzávalók:
½ bögre zab
1 bögre víz
1/8 bögre darabolt sütőtök vagy 
püré
1 teáskanál sütőtök vagy mézeska-
lács fűszerkeverék
1 teáskanál barnacukor
édesítő ízlés szerint

Elkészítés
Tedd egy tálba valamennyi ösz-

szetevőt, és egészítsd ki némi ap-
rított mogyoróval, ha szereted. 
Mikrózd 2-3 percig, de vigyázz, 
hogy ne forrjon föl! Ezt a műveletet 
tűzhelyen is elvégezheted. Keverd 
össze alaposan, s amennyiben ez a 
reggelid, bátran kortyold el mellé a 
kávédat! Csupán négy perc, és ké-
szen is van.

Sütőtökös palacsinta
Hozzávalók:
másfél bögre tej
1 bögre sütőtökpüré
1 tojás
2 evőkanál növényi olaj
2 evőkanál ecet
2 bögre � nomliszt
3 evőkanál barnacukor
2 teáskanál sütőpor
1 teáskanál szódabikarbóna
1 teáskanál sütőtök vagy mézeska-
lács fűszerkeverék
1 teáskanál fahéj
½ teáskanál őrölt gyömbér
½ teáskanál só

Elkészítés
Egy edényben keverd össze a 

tejet, a sütőtököt, a tojást, az olajat 
és az ecetet, egy másikban pedig 
a lisztet, a cukrot, a sütőport, a 
szódabikarbónát és a fűszereket! 
Öntsd össze a kettőt, aztán köze-
pesen magas hőfokon hevíts egy 
kevés olajat, majd negyedbögrényi 
adagonként süsd meg a palacsin-

tákat, amíg aranybarnák nem lesz-
nek. A feltüntetett mennyiség 12 
darabra lesz elég. Összesen 40 perc 
alatt készítheted el.

Sütőtökös-fetás quesadilla
Hozzávalók:
3 bögre 2 centis darabokra vágott 
sütőtök
1 aprított, magtalanított jalapeño 
vagy csilipaprika
12 tortilla lap (készen vásárolható)
30 dkg morzsolt feta
másfél bögre friss koriander (opci-
onális, bazsalikommal is helyette-
síthető)
2 lime vagy 1 citrom
só, bors ízlés szerint

Elkészítés
1. Tedd a sütőtököt forrásban 

lévő sós vízbe, s főzd tíz percig, 
hogy megpuhuljon! Hagyd hűlni 
ugyanennyi ideig, majd pürésítsd. 
Keverd bele a csípős paprikát, aztán 
ízesítsd sóval és borssal. 

2. A masszát oszlasd el egyenle-
tesen 6 tortillán, tedd rá a fetát, a 
koriandert vagy a bazsalikomot, 
végül szórj rá borsot. Helyezz a te-
tejükre 1-1 újabb tortilla lapot. 

3. Közepes hőfokon addig süsd 
a quesadillákat, amíg aranyszínűek 
nem lesznek. Tálald lime-mal vagy 
citrommal!

Sütőtökös dzsem
Hozzávalók:
825 g sütőtökpüré
fél teáskanál őrölt fahéj
1 teáskanál őrölt szerecsendió
½ teáskanál őrölt szegfűbors
½ teáskanál őrölt szegfűszeg
55 g pektin (vagy a megszokott zse-
lésítő anyagod), 900 g cukor
Elkészítés

Keverd össze a sütőtökpürét, a 
fűszereket és a zselésítőt egy köze-
pes serpenyőben, magas hőfokon! 
A forrásponton add hozzá a cukrot, 
majd kevergesd folyamatosan egy 
percig! A tűzhelyről levéve azonnal 
helyezd steril, hőálló tartóba, zárd 
le gondosan, s miután szoba-hő-
mérsékletűre hűlt, tedd a hűtőbe!

Elkészítés

Elkészítés

Elkészítés
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ves dolgok. Ehhez viszont türelem, 
odaadás kell és a család részéről is 
fontos a támogatás.”

A gyerekeknek hagyományos já-
tékokat tanítanak, mint a gólyaláb, 
a golyózás, a kötélhúzás. Egy-egy 
délutánra magánszemélyektől és a 
helyi szövetkezettől kölcsönkérik 
a lovakat, ami szintén nagy öröm 
a gyerekek számára. Az ünnepek 
idejében külön foglalkozásokat tar-
tanak és a helyi rendezvényeken is 
mindig részt vesznek.

„Nem kötelező ezt csinálni, de 
szeretjük mindezt. Mindenki mun-
ka mellett teszi. Bevallom, nem 
egyszer elbizonytalanodtam és fel 
akartam adni, de elnézve a részt-
vevők örömét mindez csak egy 
pillanatnyi gyengeség volt, amin 
gyorsan átlendültem és folytatjuk 
tovább a munkánkat.”

Beszélgetésünk során kiderül, 
hogy Szabó Ferdinánd sok min-
denben otthon van. De mivel 
foglalkozik valójában? „Asztalos 
műhelyt vezetek az unokatestvé-
remmel. Vonzanak a régi dolgok. 
Azt mondják, ahogy öregszünk, 
annál jobban szeretjük a régi dol-
gokat. Én viszont gyerekkorom óta 
szeretem ezeket. Amióta a munka 
mellett van szabadidőm – ugyan-
is vállalkozóként tevékenykedem 
–, több idő jut a kedvteléseimre. 
A citerakészítésen túl sok minden 
érdekel, de nem tudok mindent 

százszázalékosan. A faluban min-
dig besegítek a kulturális rendezvé-
nyek szervezésben. Tardoskedden 
kétszer volt országos citeratalálko-

zó, idén Szímő ad otthont ennek a 
rendezvénynek. A Csemadoknál is 
segítek, amiben tudok. Szüleim és 
nagyszüleim is ragaszkodtak a ha-
gyományokhoz. Énekeltek, citerát 
készítettek és az egyik nagyapám 
ezermester volt. Talán innen ez a 
vonzalom a múlt iránt” – ad választ 
a kérdésemre.

A polgári társulásban résztvevő 
fafaragók a falu számára is faragtak 
köztéri szobrokat. A település pá-
lyázati pénzből négynapos fafaragó 
tábort szervezett és ez idő alatt szá-
mos alkotás született.

„Ami a jövőt illeti, fontos, hogy 
minél több gyerek és � atal legyen, 
akik érdeklődnek a hagyományok 
iránt. Úgy gondoljuk, hogy amit az 
elődeink ránk hagytak, kötelessé-
günk továbbadni az utódainknak” 
– búcsúzott vendéglátónk.

Ando Krisztina

Székely kapun keresztül jutunk be 
az Élő Hagyományok Polgári Tár-
sulás udvarába és alkotóműhelyébe. 
Régi szerszámok, eszközök sorakoz-
nak egymás mellett. Kinti kemence, 
fűszerpaprika, piros muskátli – igazi 
magyaros, takaros udvar. Szabó Fer-
dinánddal, a non-pro� t szervezet 
alapítójával és vezetőjével beszélget-
tem a tevékenységükről, céljukról.

„2008-ban lettünk polgári tár-
sulás, de már 2000-ben elkezdő-
dött a tevékenységünk, amikor a 
citerásokkal kezdtünk foglalkozni. 
Akkoriban részt vettem egy citera-
táborban, ahol volt alkalmam ala-
posan meg� gyelni a hangszereket. 
Nem citerázni tanultam, hanem a 
hangszereket tanulmányoztam és 
rajzoltam. Ezután kezdtem készí-
teni citerákat. A faluban sok ügyes 
kézműves él, így jött az ötlet, hogy a 
hagyományőrzésre kell a hangsúlyt 
fektetni.

A fafaragók mellett kosárfonók, 

parasztbot faragók, üvegfújónk és 
üvegvitrázs készítőnk is van” – kez-
di a beszélgetést Szabó Ferdinánd.

 Mindent elkészítenek, ami a 
paraszti élethez szükséges. Ha va-
lamiben megakadnak, akkor más 

településről hívnak mesterembert, 
hogy tartson bemutatót és tanít-
sa meg a csoportot. Ilyen volt a 
kukoricasústyából készült táskák, 
amit Gútán kákából is készítenek.

„Agyagozásra van korongozó 
gépünk és agyagégető kemencénk, 
amit pályázati pénzből vásároltunk. 
Az évek során lassan kiépítettük 
az alkotóműhelyt. Pályázatokat 

is írunk több-kevesebb sikerrel. 
Igyekszünk úgy felhasználni a be-
folyó támogatásokat, hogy minden 
szükséges eszköz és alapanyag meg-
legyen. Sok mindent kevés pénzből 
is meg lehet csinálni” – magyarázza 
a társulás vezetője.

A legtöbbször gyerekcsopor-
tok jönnek, de mentálisan sérült 
gyerekekkel is foglalkoztak már, 
akik negyedszer látogattak el 
Tardoskeddre. „Ilyenkor az anyó-
som és még három tapasztalt asz-
szony segítenek főzni. Emellett tan-
folyamokat is tartunk. Tardoskedd 
élő hagyománya a kosárfonás, több 
kosárfonó is él a faluban. A tavasz-
szal induló tanfolyamon bemu-
tattuk a kosárfonás egyes lépéseit. 
Először kimentünk vesszőt vágni. 
Ezután a tardoskeddi tájház ud-
varán vesszőt is ültettünk, hogy 
későbbre is legyen alapanyagunk, 
majd megtanítottuk a csoportot a 
kosárfonás titkaira” – meséli Szabó 
Ferdinánd, majd tovább folytatja – 
„A gyerekek, � atalok és idősek jól 
érzik magukat itt és hálásak azért, 
amit itt elsajátítanak. Egyre több 
embert érdekelnek a régi kézmű-
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„Amit elődeink ránk hagytak, kötelességünk továbbadni”
Az Élő Hagyományok Polgári Társulásnál 
jártunk

A pénzintézet elemzése szerint 
Szlovákiában a múlt év végére a la-
kosság 45 százalékára nőtt azoknak 
az aránya, akik rendszeresen vagy 
legalább időről időre a világhálón 
vásárolnak. Ez az arány öt évvel ko-
rábban még csak 16 százalék volt.
A webshopokban vásárlók aránya 
Szlovákiában az elmúlt fél évtized-
ben jelentősen gyorsabb ütemben 
emelkedett, mint az Európai Unió 
(EU) 28 tagállamában átlagosan, 
tavaly, év végére már meghaladta az 
EU-s átlagot. 2007-ben ugyanis az 
EU tagországaiban az arány 30 szá-
zalék volt, majd a múlt év végére 44 
százalékra nőtt.
Szlovákiában az online vásárlók 
legnagyobb hányada, egynegyede 
ruházati cikkeket és sporteszközö-

ket vásárol a világhálón, a máso-
dik leggyakoribb termékcsoport 
pedig a háztartási berendezéseké, 
ezeket vásárolja az online ügyfelek 
egyhatoda. Legkevésbé � lmeket, ze-
nét és élelmiszert vásárolnak a we-
ben a szlovákok, az utóbbi iránt csak 
a vásárlók 3 százaléka érdeklődik.
Az Eurostat adatai szerint Magyar-
ország az online vásárlók aránya 
2007-ben még csak 11 százalék volt, 
a múlt év végére már 25 százalék.
Az uniós tagállamok közül a webes 
felületen vásárlók aránya  tavaly 
Svédországban (74 százalék), illetve 
Dániában és Nagy- Britanniában 
(egyaránt 73 százalék) volt a legma-
gasabb,  Romániában (5 százalék) 
és Bulgáriában (9 százalék) pedig a 
legalacsonyabb.                 MTI/para

Megháromszorozódott az interneten 
vásárlók száma Szlovákiában
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A Munka- és Családkutató Inté-
zet (IVPR) által végzett felmérésben 
1560 nyolcadikos és kilencedikes 
diák vett részt. A kutatásba bevont 
alapiskolákat és diákokat véletlen-
szerűen választották ki a szakembe-
rek. A megkérdezett gyerekek közül 
111-en találkoztak szexuális vissza-
éléssel vagy vélték úgy, hogy ilyen 
bánásmód fenyegeti őket.

Visszaélésnek minősülnek a sze-
xuális célzások és sértések, valamint 
a gyerek testalkatára és kinézetére 
tett megjegyzések is. A 111 érintett 
70 százaléka találkozott az erőszak 
ilyen formájával. Egyharmadukat 
nemcsak szóbelileg bántalmazták, 
hanem fogdosták vagy szexuális 
aktusra kényszerítették őket. A fel-
mérés szerint a gyerekek a verbális 
visszaéléssel főleg az iskolában, míg 
a � zikaival leggyakrabban otthon 
találkoztak.

Az intézet kérdőívein nemcsak 
a szexuális, hanem a � zikai és lelki 

bántalmazással kapcsolatos kérdé-
sek is szerepeltek. A megkérdezett 
nyolcadikos és kilencedikes tanulók 
36 százaléka találkozott az erőszak 
ilyen formájával. Az igenlő választ 
adó diákok legnagyobb része úgy 
gondolta, saját engedetlen viselke-
désük adott okot a büntetésre. Má-
sodik leggyakoribb okként a rossz 
családi viszonyt nevezték meg, majd 
az alkohol, illetve az elvárásoknak 
nem megfelelő iskolai előmenetel 
következett.

Jozef Burian, a munkaügyi, szoci-
ális és családügyi tárca államtitkára 
leszögezte: a felmérés rámutatott, 
hogy valós probléma a gyerekek 
ellen elkövetett erőszak. A kutatás 
eredményeit a gyerekek védelmét 
célzó nemzeti stratégia elkészí-
tésénél használják fel. A jövőben 
nagyobb mintán is érdemes lenne 
megismételni a felmérést – tette 
hozzá.

(hirek.sk)

Gloria Victis
Jól szerepeltek a felvidéki iskolák a 
történelmi vetélkedőn

A Rákóczi Szövetség október 
21-23. között 21. alkalommal 
rendezte meg a Budapesti Mű-
szaki és Gazdaságtudományi 
Egyetemen Gloria Victis elneve-
zésű 1956-os emlékünnepségét, 
Kárpát-medencei ifjúsági talál-
kozóval és középiskolai törté-
nelmi vetélkedővel egybekötve. 
A rendezvényen több mint 1200 
határon túli egyetemista és kö-
zépiskolás vett részt. Emellett 48 
határon túli középiskola mintegy 
2000 diákja utazhatott a szövet-
ség diákutaztatási programja 
keretében különböző magyaror-
szági középiskolákhoz október 
21 - 23 között.

„Az egyik határon túli ma-
gyar közösség iskolái, diákjai egy 
másik magyar iskola diákjaival 
találkoznak, hogy megismerjék 
egymás jelenlegi életét, közös 
múltunkat, és ezáltal erősítsük 
a fiatal generáció nemzeti iden-
titását” – mondta Halzl József, a 
Rákóczi Szövetség elnöke.

Az utaztatási program mel-
lett a Gloria Victis fontos részét 
képezi a történelmi vetélkedő. 
A Műegyetemen tartották a ver-
seny középdöntőjét, amelybe 60 
Kárpát-medencei középiskola 
csapata jutott be, a Felvidéket 
több intézmény is képviselte. 
Az évente más-más témakörben 
meghirdetett vetélkedő idei té-
mája Bethlen Gábor - Az Erdélyi 
Fejedelemség története volt.

A somorjai Kovács László nyu-
galmazott tanár nagyon hasz-
nosnak tarja vetélkedőt, amelyre 
már több éve készít fel diákokat. 
„A témától függ, hogy mennyi 
gyereket lehet bevonni. Az adott 
témáról valamelyik osztályban 
tanult tananyag ad egy alapot, de 
külön felkészülésre van szükség” 
– magyarázta portálunknak.

A történelmi vetélkedő dön-
tőjébe 8 magyarországi csapat 
mellett 2 felvidéki iskola, a ko-
máromi Selye János Gimnázium 
és az érsekújvári Pázmány Péter 
Gimnázium diákjai is bejutottak. 
Az érsekújváriak végül a 2. helyet 
szerezték meg.

A háromnapos rendezvényre 
idén az eperjesi egyetemről 50 
szlovák anyanyelvű hallgató is 
érkezett. „Igyekszünk őket ki-
csit kényeztetni. Ellátogattak a 
Parlamentbe, megnézték a várat 
és budapesti városnézésen vettek 
részt” – mondta Csáky Csongor, 
a Rákóczi Szövetség főtitkára. 
„Bízunk benne, hogy úgy men-
nek el tőlünk, hogy kellemes em-
lékekkel és szívesen fognak visz-
szagondolni a városra, a magyar 
emberekre” – tette hozzá.

A határon túlról érkezett diá-
kok a Műegyetemen megtartott 
1956-os emlékünnepségen eleve-
nítették fel a forradalom esemé-
nyeit, majd a fáklyás felvonulá-
son is részt vettek.

(hirek.sk)

4

Gyakori a gyermekek elleni erőszak 
Szlovákiában?

A gútai Taiyó karateklub novem-
ber 10-én Siófokon, a Balaton Cup 
nemzetközi versenyen szerepelt és 
tíz éremmel, köztük négy arannyal 
tért haza. 

A Taiyó kilenc sportolót állított 
rajthoz, pontosabban a szőnyegre 
a főként szlovákiai és magyarorszá-
gi versenyzőkből álló mezőnyben. 

Ez a szám éppen eggyel kevesebb, 
mint ahány érmet szerzett a csalló-
közi egyesület. Négy arany (Nagy 
Viktor mindkét kategóriában győz-
ni tudott), egy ezüstérem és öt 
bronzárem - kiváló teljesítmény!
Eredmények:
Bogár Dominika, kata 1., kumite 3.
Nagy Viktor, kata 1., Kumite 1.
Kiss Tibor, kata 1.
Forró Réka Dorina, kumite 2.
Forró Áron Gyula, kumite 3.
Varga Tünde Emese, kumite 3.
Szulcsányi Anasztázia, kata 3. 
kumite 3.

(felvidek.ma)

Balaton Cup: A gútai együttes kilenc 
versenyzője tíz érmet szerzett
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fordulására engednek következtet-
ni. Sajnos még a kiemelten védett 
területen se lehet nyugalmuk, mert 
zavarja őket a nádvágás – a környe-
zetvédelmi hivatal engedélyével a 
téli hónapokban folyik – és az orv-
vadászok sem kímélik őket.

Aki szeretné bejárni a Párizs-
mocsarat, akkor azt a fészkelési 
időszak kivételével, október 1 és 
március 30 között megteheti.

Összeállította: Ando Krisztina
a Felvidék száz csodája című 

könyv nyomán

Kisújfalu és Köbölkút határá-
ban egy külön világ lakozik, ami a 
madarak, rovarok és kisebb állatok 
birodalma. A nádas között közép-
európai szinten jelentős élővilág 
lakozik. Ez a Párizs-mocsár, amely 
a Garamenti hátság vidékén észak-
nyugat-délkelet irányú, keskeny, 
hosszú, agyagos löszbe vájt völgy-
ben alakult ki és 184 hektáron terül 
el.

1731-ben Bél Mátyás írt a mo-
csárról – ami akkor még nagyobb 
kiterjedésű tó volt – amelyben 
„úszó szigetekként” említi. Egy 
évszázaddal később Gyurkovics 
György is méltatta őket. 1839-ben 
megjelent munkájának már a címe 
is sokatmondó: A kölökúti tóról, 
rajta létezett úszó szigetekről és an-
nak lecsapolásáról. Ebben többek 
között ezt írja: „Ezen hosszasan 
kiterjedő tónak hátán az előtt kevés 
esztendőkkel több szigetek úsztak. 
Az érintett úszó szigetek természeti 
tulajdonsága vala, hogy igen erős 
szélben helyükről kimozdultak, s 
a tó egyik oldaláról a másikra ju-
tattak. Néha Kisújfalunál telelt, 
tavaszkor pedig helyét elhagyván, 
Köbölkútiakhoz visszatért. Mely 
álhatatlansága a tó mellett lakó 
Kisújfaluiaknak és Köbölkútiak-
nak gyakorta alkalmat adott a köz-
veszekedésre midőn egy helység 

lakosai a rajta termő füvet, nádat, 
sást lekaszálták, de minekelőtte az 
megszáradott és elvitethetett vol-
na, az erős szél a szigetet szénával, 
náddal, sással együtt más helység 
határába elhajtotta.”

A tavat Pál� y herceg megbízá-

sából 1819-ben lecsapolták. Jóval 
később, 1967-ben megépítették az 
oldalkanálist, melynek segítéségé-
vel a térség vizét szabályozhatták. 
A réteglerakódás által a mocsár 
aljzata folyamatosan emelkedik, 
ami által egyre sekélyesebb. Mind-
ez kifejti hatását a mocsári élővilág 
fejlődésére.

Párizs-mocsár nevet a népi eti-
mologizálás szerint a pára, párás 
szavakból eredezteti. Már 1966-
ban védetté hellyé nyilvánították 
és 1990-től a Ramsari egyezmény 
listájára is besorolták. Azon kívül, 
hogy ritka nádas mocsárnak szá-
mít, értékes és veszélyeztetett nö-
vény- és állatfajok közösségei élnek 
itt. A rovarok közül él egy külön-
leges vízirovar a Párizsi mocsarak-
ban, és mivel itt fedezték fel ezt a 
fajtát ezért Köbölkútról nevezték el: 
Gbelcia crassiceps.

A növények közül olyan ritka 
fajok találhatók itt, mint a közön-
séges rence, a virágkáka, békakor-
só és a mocsári nefelejcs. Legalább 
száz fajta madár élőhelye a mocsár, 
melyeknek 40 százaléka itt fészkel. 
Az énekesmadár- alkatúak közül 
jelentős a nádiposzáta, a cserre-
gő és a barkóscinege, valamint a 
fülemülesitke, amelynek itt talál-
ható a legészakibb fészkelő területe. 
Előfordulnak törpegémek és jég-
madarak is. Nagymértékben élnek 
itt más fészkelő párok, és pihenőhe-
lyül szolgál a vízi vándormadarak 
számára is.

A Párizsi-mocsár nemcsak or-
nitológiai szempontból értékes, 
vidrák is élnek a területén. Az ez-
redfordulón végzett vizsgálatok 
legalább három-négy példány elő-

A Párizs-mocsár élővilága
A madarak paradicsoma

Csökkennek a kisebb közlekedési 
szabálysértési bírságok

Szlovákia adórendszere előzékenyebb, mint a 
szomszédoké

Tíz euróval, azaz a jelenlegi 60 
euróról 50 euróra csökkennek a ki-
sebb közlekedési szabálysértésekért 
� zetendő bírságok. Ivan Gašparovič 
köztársasági elnök ugyanis aláírta a 
közúti forgalomról szóló törvény 
módosítását, amely a fenti változást 
előirányozza. A törvény egyúttal 
a gyalogosok számára is szolgál 
újdonsággal, csökkentett látási vi-
szonyok mellett bevezeti ugyanis 
a re� exelemek viselésének köteles-
ségét az úttestek és az országutak 
szélén nemcsak a településen kívül, 
hanem a településen belül is.

A törvénymódosítás fő célja 
2014-től bevezetni a nemzeti gép-
jármű-nyilvántartást és átültetni 
azt az európai irányelvet, amely 
egyszerűsíti az országok közti in-
formációcserét a közúti forgalom 
biztonsága terén történő vétségek-
ről. Az új szabály értelmében a gép-
jármű-nyilvántartásban lehetséges 
lesz az interneten keresztüli be-
adványok benyújtása is, ami meg-

gyorsítja és megkönnyíti ezeket a 
folyamatokat.

November 30-ától nem veszik 
számításba a megtett kilométerek 
számát a taxisengedély megadása 
során. Jelenleg még érvényes, hogy 
taxi szolgálatra legfeljebb ötéves 
kocsik használhatók, illetve olyan 
benzin vagy vegyes meghajtású 
gépjárművek, amelyek megtett 
kilométereinek száma maximum 
100 000, a gázolaj meghajtású gép-
járműveknél pedig a megtett kilo-
méterek száma legfeljebb 150 000 
lehet.

A törvénymódosítás egyben a 
taxisok közlekedését is megköny-
nyíti a városokban. A szabályo-
san megjelölt taxik ugyanis az új 
szabály szerint közlekedhetnek az 
autóbuszok és a trolik számára kije-
lölt sávokban is, úgy, hogy közben a 
közúti közlekedési eszközöket nem 
akadályozzák a közlekedésben.

TASR nyomán

Az adók be� zetésének nehézsége 
szempontjából Szlovákia jobb hely-
zetben van, mint Lengyelország, 
Csehország és Magyarország – állítja 
egy tanulmány. A szlovákiai cégek 
átlagban 207 órát töltenek el az adó-
bevallások elkészítésével, és az összes 
adóelőírás teljesítésével.

Magyarországon ez az idő átlago-
san 277 óra, Lengyelországban 286 
óra, Csehországban pedig 413 óra. 
Mindez a Világbank, az IFC és a PwC 
tanácsadó cég közös tanulmányából 
derül ki. 

A legegyszerűbb adórendszere 
továbbra is az Egyesült Arab Emír-
ségeknek, Katarnak és Szaúd-Ará-
biának van. Szlovákia a 102., Len-
gyelország a 113., Csehország a 122. 
Magyarország pedig a 124. helyen áll. 

Németország a 89. helyet foglalja el.
Peter Chrenko, a PwC cseh szak-

értője szerint Csehországban az adó-
val kapcsolatos munkaórák száma az 
utóbbi öt évben 517 órával, nagyjából 
három hónapnyi munkaidővel csök-
kent. Ezzel Csehország az egyetlen 
olyan EU-s ország, mely több mint 
100 órával tudta csökkenteni ezt 
az időtartamot, méghozzá minden 
vizsgált adónemben. Szerinte továb-
bi javulásnak is van tere, például call 
centerek, módszertani támogatások 
és az elektronikus kommunikáció 
jobb kihasználása révén. 

A cégek világátlagban 268 órát 
töltenek el adóügyekkel évente, tehát 
egy órával többet, mint egy éve. 

(bumm, ČTK)
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Az egész napos esemény első ré-
szében zajlott az ünnepélyes átadó, 
melyen részt vettek a megmérette-
tést kétévente meghirdető Környe-
zetvédelmi Minisztérium, az alá 
tartozó Környezetvédelmi Ügy-
nökség, a Falufelújítási Közösség, 
illetve a Szlovákiai Városok és Fal-
vak Szövetségének képviselői. Az 
esemény felvezető beszédében az 
ügynökség képviselője két nyelven, 
szlovákul és magyarul is üdvözölte 
a jelenlévőket.

Az Év Faluja versenyt idén márci-
us 26-án hirdették ki, hét megyéből 
összesen 27 település nevezett rá. A 
nyári hónapok folyamán a versenyt 
szervező intézmények képviselői-
ből álló bizottság meglátogatta az 
egyes falvakat, köztük Kisudvar-
nokot is, ez idő alatt pedig egy in-
ternetes szavazás is zajlott egyfajta 
közönségdíjért, amely augusztus 
végén ért véget. A bizottság szept-
emberben hozta meg döntését, mi-
nek értelmében Kisudvarnok lett az 
Év faluja. E téren az árvai régióban 
fekvő Oravská Lesná települést kö-
veti, amelyet 2011-ben választottak 
az Év Falujává.

A kisudvarnokiak kultúrműsor-
ral is reprezentálták településüket a 
vendégfalvak előtt: bemutatkozott 
a a Pünkösdi Rózsa Népdalkör, az 
alapiskola egy diáklánya pedig fu-
rulyázott

A versenyen második helyezést 
ért el a besztercebányai járásbe-
li, mindössze 189 lakosú Úrvölgy 
(Špania Dolina) község, harmadik 
pedig az ilavai járásbeli, csaknem 
2200 lakossal rendelkező Porosz-
ka (Pruské) lett. Díjakat osztottak 
a verseny által meghirdetett kate-
góriákban is. A falu gazdálkodó 
kategóriában a miavai járásbeli 
Jablonka emelkedett ki, festői kör-
nyezetével a selmecbányai járásbeli 
Baďan falucska, a település mint 

ékkő  kategóriában a korponai 
járásbeli Sebechleby, az össze-
tartozást értékelő kategóriában 
a nagymihályi járásbeli Pavlovce 
nad Uhom, partnerként a lévai já-
rásbeli Sáró (Šarovce), vendéglátó-
ként a turócszentmártoni járásbeli 
Blatnica, a falu mint kert kategó-
riában pedig a vágújhelyi járásbeli 
Bošáca település.

A győztes Kisudvarnok község 
nevében Marczell Zoltán polgár-
mester mondott rövid beszédet, 
mely során Makovecz Imrét idézte. 
„Jó pár évvel ezelőtt volt egy mes-
terem, aki azt mondta, ne a siker 
legyen a fontos, hanem az, hogy 
munkáddal örömet, elégedettséget 
érj el, szolgáld azokat, akik meg-
bíznak benned. Ha ezt el  tudod 
érni, akkor az elismerés megtalál-
ja a munkádat, és ezáltal téged is. 
Makovecz Imrének hívták” – fogal-
mazott.

Megköszönte a sok éves együtt-
működést a község korábbi, illetve 
jelenlegi önkormányzati képvise-
lőknek, köztük azoknak is, akik már 
nem élhették meg ezt az elismerést, 
továbbá a hivatali munkatársainak, 
az egyleteknek, szervezeteknek, a 
községet támogató vállalkozóknak, 
„valamint az együttgondolkodást 
a régiófejlesztési ügynökség dol-
gozóinak, a sok jó ötletet, a precíz 
munkát, amely által talán már ők is 
kisudvarnokiként gondolkodnak”. 
Köszönetet mondott mindemel-
lett a falu lakosainak, „hiszen csak 

mindennapi munkájukon keresztül 
lehet bemutatni egy település arcát”.

A dunaszerdahelyi járásbeli köz-
ség ennek a sikernek köszönhetően 
képviselheti majd Szlovákiát 2014-
ben az Európai Unió és az Európai 
Vidékfejlesztési- és Falufelújítási 
Munkaközösség által meghirde-
tett nemzetközi megmérettetésen, 
Bécsben.             -para-

Kitalált, de az emberek által 
mégis valóságosnak hitt helyszí-
nek, többek között Atlantisz, El-
dorádó vagy Lemuria történetét 
vizsgálja Umberto Eco legújabb, A 
legendás helyek és földek történe-
te című kötete, amelyet az Európa 
Könyvkiadó a világpremierrel egy 
időben jelentetett meg magyarul.  

A kötet Umberto Eco negyedik 
albuma, amely egy sorozatba il-
leszkedik A szépség történetével, 
A rútság történetével és A lista 
mámorával - mondta el a gazda-
gon illusztrált, 480 oldalas könyv 
péntek esti budapesti bemutató-
ján Barna Imre, az Európa Könyv-
kiadó főmunkatársa, a kötet szer-
kesztője.

Klaniczay Gábor történész 
szerint a négy munkát hasonló 
felépítésük mellett Ecónak az az 
enciklopédikus igénye köti ösz-
sze, hogy „a tudás mindenségét 
egyfajta rendszerbe foglalja”. Az 
egykor elképzelt helyek kutatása 
a hatvanas-hetvenes években vált 
különösen népszerűvé a történet-
írás számára, a mentalitástörténet 
részeként - idézte fel.

Sajó Tamás művészettörténész, 
a kötet fordítója azonban hoz-
zátette: Eco nem egyszerűen a 
mesés földekről ír, hanem csakis 
azokról, amelyek létét valamiért 
komolyan vették az emberek. A 

szerző kronologikus sorrendben 
halad, így veszi végig Odüssze-
usz bolyongásaitól és Atlantisz 
platóni mítoszától kezdve a kö-
zépkori Grál-történeten át Joyce 
Ulyssesének színhelyeiig vagy 
Dan Brown világáig a kitalált 
helyszíneket és az azokkal kap-
csolatos képzetek alakulását.

Érdekes szembesülni azzal, 
hogy Skandináviától Japánig 
hányféle földrajzi helynek pró-
bálták megfeleltetni a homéroszi 
világot, de a legendás földek tör-
ténetei nemcsak bolondos ötle-
teket ihlettek, elég például arra 
gondolni, a nácik hogyan értel-
mezték az Ultima Thule vagy a 
hiperboreusok mítoszát - figyel-
meztet Eco könyve.

Klaniczay Gábor elmondása 
szerint néha nem egyszerű elvá-
lasztani, hogyan keveredtek az 
őszinte vagy naiv hiedelmek a 
tudatos megtévesztéssel. A ha-
zugság szót Eco nem írja le, talán 
mert túl egyszerű lenne ezeknek a 
témáknak a történeti elemzésére, 
inkább arra törekszik, hogy rend-
szerben lássa, a hiedelmek és le-
gendák hogyan épülnek egymásra 
- fűzte hozzá.

Mint Sajó Tamás megegyezte, a 
kötetben szereplő történetekben 
nem az érdekli Ecót, hogy igazak 
voltak-e, hanem hogy kik és miért 
tartották igaznak azokat, hiszen a 
hazugságok vagy képzelgések kö-
vetkezménye gyakran valóságos 
volt. Noha Eldorado vagy János 
pap országa sosem létezett, mégis 
sokan eredtek a nyomába, végül 
jelentős földrajzi felfedezéseket 
téve - emlékeztetett. A fordító ki-
emelte: minden fejezetet szöveg-
gyűjtemény zár az adott témáról 
szóló rövid forrásokkal, ahogy 
fontos forrásként működnek az 
illusztrációk is, amelyeket külön 
szerkesztőgárda választott ki.
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Az Év Faluja
Kisudvarnokra figyel az ország és nem-
sokára Európa is!

A kötet Umberto Eco negyedik 

Könyvajánló

Megjelent Umberto Eco új kötete 
magyarul

“Ha csak azt olvasnám, amit a többi ember, 
gondolkodni is csak úgy tudnék, ahogy ők.” 

(Murakami Haruki)
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Jeles napok, népszokások
Novemberi hagyományok

Novemberben, vagyis Szent 
András havában a mindenszentek, 
a halottak napja mellett több jeles 
napot is megőrzött a néphit. És 
ahogy az időjárás egyre hidegebb-
re fordult, mind inkább a házban 
végezhető munkák kerültek elő-
térbe: november a fonó, a kukori-
ca- és a tollfosztás időszaka. Ahol 
persze nem pusztán a munkáról 
szólt minden, éppolyan fontos volt 
a játék, az ismerkedés, a párválasz-

tás is…
A falvak lakói egészen máshogy 

viszonyultak a halálhoz, mint 
manapság: az élet természetes 
velejárójának tekintették, már a 
kisgyermekeket is megtanították 
a jó halálért imádkozni. A gyász-
nak megvoltak a maga szabályai, 
a közösség pedig segített feldol-
gozni a veszteséget. A halottakról 
úgy gondolták, ők a család kép-
viselői, segítői a túlvilágon. Talán 
ezért is foglalkoztak egész évben 
halottaikkal, például úgy, hogy 
„etették, itatták” őket: sokfelé így 
tettek november elején, halottak 
napja környékén is: kenyérrel, 
vízzel, sóval várták az ilyenkor ha-
zalátogató halottakat (sok helyen 

így tettek például Húsvétkor is). 
Ilyenkor rendbe tették a sírokat, a 
temetőket, gyertyákat gyújtottak. 
Elterjedt szokás volt, hogy a kol-
dusoknak kalácsot adtak, hogy ők 
is megemlékezhessenek halottaik-
ról. Ezen a napon szinte minden-
hol tilos volt a munka, mert azzal 
valamilyen módon zavarták volna 
holtakat, vagy bajt hoztak volna a 
saját fejükre. 

Volt, ahol már szeptemberben 

elkezdték a fonást (Galgamácsán 
szeptember 29-én, Szent Mihály-
napkor, de Nógrádsipeken példá-
ul csak november 5. után kezdtek 
hozzá, Erdély egyes vidékein pedig 
még később). 

Esténként más-más háznál 
gyűltek össze a lányok-asszonyok, 
de voltak olyan vidékek is, ahol 
közösen béreltek helyiséget. Az 
ételeket, a tűzifát mindenhol kö-
zösen adták össze. 

Persze akadtak dologtagadó na-
pok is: Luca napján például tilos 
volt fonni, úgy tartották, aki ilyen-
kor fonna, befonná a tyúkok fene-
két, és azok nem tudnának többé 
tojni. A nők számára Katalin napja 
is dologtiltó nap volt.

A fonóban a munka mellett a 
szórakozásra is jutott idő: balla-
dákat adtak elő, meséltek, tréfás 
történetekkel, találós kérdésekkel 
szórakoztatták egymást (a mesé-
lők gyakran a legjobb helyet és 
a leg� nomabb falatokat kapták 
meg), énekeltek, és persze nem 
maradhatott el a különböző férj-
fogó praktikák gyakorlása sem. 
Akadt, ahol három egymás mel-
letti kenderkóc közül a leányt jel-
képező középsőt meggyújtották: a 
két szélső két legényt jelképezett, 
és amelyik nem fogott tüzet, az a 
legény nem szerette a leányt. Ha 
valaki túl magasra kötötte a szöszt, 
azt mondták róla, sokáig nem fog 
férjhez menni. Általában itt főz-
ték meg a fér� neveket tartalmazó 
papírokkal gyúrt gombócokat: 
amelyik elsőként jött fel a víz tete-
jére, az rejtette a leendő férj nevét. 
Ólmot is öntöttek, az öntés formá-
jából a jövendőbeli foglalkozását 
próbálták kitalálni. Úgy tartották, 
ha a Katalin napján (november 
25.) vízbe tett gyümölcsfa-ág ki-
zöldült karácsonyig, a leány a köz-
eljövőben férjhez fog menni.

Bizonyos napokon a legények 
is megjelentek a fonóban, ilyen-
kor még többféle ügyességi, tréfás 
játékot játszottak. Az udvarlás a 
fonóban sokkal könnyebben zaj-
lott, mint egyébként: sok helyen a 
csók sem volt tilos, pedig egyéb-
ként a � atalok érintkezését szigorú 
szabályok korlátozták. Gyakran 
megesett, hogy a legények ellop-
ták a kiszemelt leány leesett orsó-
ját (vagy épp gondoskodtak róla, 
hogy leessen), amelyet aztán csak 
egy csókért cserébe adtak vissza – 
ha pedig a leány nem volt hajlandó 
kiváltani az orsót, tönkretették ad-
digi munkáját.

Hasonló módon végezték nagy-
anyáink a kukorica- vagy a toll-
fosztást is, bár megesett, hogy 
a tollfosztóban csak a komoly 
udvarlókat látták szívesen. Sőt, 
időnként őket sem: Kalotaszegen 
például, ha kiderült, hogy a tollas 
álarcot viselő maszkurák között 
fér�  is van, aki leselkedni jött, az 
illetőt levetkőztették, és cipő, ruha 
nélkül küldték ki a házból.

(hagyomanyokhaza.hu)

November 4. rendhagyó nap volt 
a komáromi kórház gyerekosztá-
lyán. Bohócdoktorok nevettették 
meg az osztályon gyógyuló köly-
köket. 

Piros orrú bohócok tűntek fel a 

kórházban a hétfői nap folyamán. 
Képzett „egészségügyi” bohócok 
örvendeztették meg a gyerekeket 
- tájékoztatta portálunkat Marta 
Csergeová, az Agel SK r.t. szóvivője. 

„A gyerekosztályunkon jelenleg 
12 páciens van, az újszülöttől a 19 
éves korig, akiknek az érkező bo-
hócok rögtön mosolyt csaltak az 
arcukra” - mondta el Mészáros Ele-
onóra főnővér. A kórház alkalma-
zottai hálásak a Piros Orr Polgári 
Társulásnak az áldozatkész mun-
kájukért. 

(bumm)

Bohócdoktorok a komáromi kórházban


