
10. ročník          *         12. číslo          *        december 2013          *           cena 0,50 €
Distr ibuovaný do reg iónov Požitavia ,  Ponitr ia  a  Podunajska

Chýrnik
Noviny občanov okresu Nové Zámky

Nájdete nás aj na web stránkach
www.watson.sk alebo www.izamky.sk

patriť parkúrový štadión. Otvore-
nie plánujú v najbližších rokoch a 
služby, ktoré tam budú poskytovať, 
budú určené aj pre návštevníkov 
športovo-relaxačného komplexu 
najmä z obcí, ktoré ležia v ich bez-
prostrednom susedstve. Pre náv-
števníkov majú už ubytovanie a do 
konca tohto roku dajú do prevádz-
ky aj wellness a � tness centrum so 
saunovým svetom. Areál bude slú-
žiť na rehabilitáciu zamestnancov 
� rmy, a tiež pre občanov obce a zá-
ujemcov zo širokého okolia. Deti 
z miestnych škôlok a škôl budú 
môcť v novom bazéne absolvovať, 
okrem iného, aj plavecký výcvik. 
V súťaži Top Agro Slovensko sa 
Poľno SME neumiestňuje rok čo 
rok na poprednom mieste iba 
kvôli spomínaným aktivitám, ale 

predovšetkým vďaka špičkovým 
poľnohospodárskym výsledkom. 
Firma sa špecializuje na rastlinnú 
výrobu. V osevných plánoch až s 
55-percentným zastúpením do-
minuje kukurica na zrno, ktorá 
má v tejto oblasti ideálne teplotné 
podmienky. Pravda, darí sa najmä 
vtedy, ak je rok bohatý na zrážky. 
Vlaňajšok, ale ani tento rok k nim 
neplatia. V poradí druhý suchý 
rok sa podpísal na úrodách. A tak 
vlaňajšia priemerná úroda ku-
kurice na zrno vyzerá s 7,25 tony 
na hektár v porovnaní s predchá-
dzajúcimi rokmi, keď to bývalo aj 
desať ton, ako isté sklamanie. No 
i napriek tomu ide o najlepšie vý-
sledky v regióne. Navyše treba do-
dať, že to bolo iba z výmery 1 847 

(pokračovanie na str. 2)

Hoci slovenské poľnohospo-
dárstvo prežíva už vyše 20 rokov 
zložité obdobie, sú � rmy, ktoré do-
kazujú, že aj v takýchto podmien-
kach sa dá podnikať a dokonca 
úspešne. To je prvé, čo si uvedomí 
aj návštevník � rmy Poľno SME v 
Palárikove. Obec, ležiaca v úrod-
nej časti južného Slovenska, čoraz 
viac ožíva. Mení sa miesto, kde sa 

aj mladým ľuďom chce opäť usa-
diť a neutekať do mesta za nešpe-
ci� kovaným „lepším“. Je to totiž 
práve Poľno SME a jeho majiteľ 
Ing. Zoltán Černák, ktorý kúpou 
tohto sprivatizovaného podniku 
(bývalého štátneho majetku, ktorý 
vznikol z grófskych majetkov Ká-
rolyiovskej rodiny) vniesol život 
do neho samého, ale aj do obce Pa-
lárikovo. Dnes tam nájdete okrem 
modernej poľnohospodárskej 
výroby aj prosperujúci a úspešne 
fungujúci futbal na zrenovovanom 
štadióne. V Palárikove bývajú aj 
rôzne kultúrne podujatia, obyva-
telia sa stretávajú na kukuričných 
dožinkových slávnostiach, pred 
Vianocami, ktoré sú predo dvermi 

zase na posedení pod jedličkou...
Práve za túto aktívnu činnosť a 
spoluprácu dostal Zoltán Černák 
od obce ocenenie - Čestný občan 
Palárikova. 

Ak toto všetko na jednom 
mieste funguje, nie je to náhoda. 
Inžinier Zoltán Černák je nielen 
skúsený poľnohospodársky od-
borník, ktorý od roku 1966, teda 

celý svoj profesijný život, pôso-
bil v tomto rezorte, ale i úspešný 
podnikateľ. Život vidí vo všetkých 
jeho súvislostiach. Preto podporu-
je aj umenie, šport, vzdelávanie, 
charitu... Vďaka jeho vzťahu a úcte 
aj k tomu, čo vytvorili generácie 
pred nami, vyšla kniha o histórii 
rodiny Károlyiovcov a niekoľko 
ďalších. V areáli Poľno SME opäť 
ožívajú staré historické objekty. 
Ide najmä o koniarne, či vstupnú 
bránu do kaštieľa (ten patrí v sú-
časnosti Štátnym lesom). Kone sa 
tam čoskoro opäť vrátia. V zrekon-
štruovaných objektoch bude popri 
stajniach aj podniková reštaurácia, 
vinotéka, bowling a ďalšie spo-
ločenské priestory. K tomu bude 

V polovici tohto mesiaca predstavia verejnosti 
novopostavené wellness centrum
Aj obec oceňuje spoluprácu a to nielen s Poľno Sme

V prvej polovici decembra pred-
stavia v Palárikove širokej verej-
nosti relaxačné centrum Wellness. 
Bude slúžiť najmä pracovníkom 
� rmy Poľno SME, Agrodružstva 
a Poľnohospodárskeho družstva, 
ktoré zamestnávajú spolu približne 
70 pracovníkov. Taktiež bude sprí-
stupnené širokej verejnosti. Cel-
ková investícia projektu a stavby 

wellness centra predstavuje výšku 
približne 1,3 milióna eur a má ka-
pacitu 60 až 70 ľudí. S jeho výstav-
bou začali v roku 2012 pričom s 
plnou prevádzkou rátajú začiatkom 
budúceho roku. 

V týchto dňoch budú v Paláriko-
ve už tradične kukuričné dožinky, 
ktoré si pomenovali „Deň vďaky-
vzdania“.    (cký)

Otvoria nové relaxačné centrum...

Ing. Zoltán Černák

Pred pár dňami sa v nesvadskom Agrorente uskutočnilo Zasadnutie členov Slovenskej 
akadémie pôdohospodárskych vied, na ktorom sa o.i. konali aj doplňujúce voľby o ďalších 
členov. Z nášho regiónu boli prítomní Ing. Ing. Ján Šimunek Phd, Ing. Zoltán Černák a Ing. 
Jozef Svetlanský, ktorému (na snímke) blahoželá riaditeľ Agrorentu.
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(dokončenie zo str. 1) 
hektárov. Vlaňajšie sucho nepro-
spelo ani husto siatym obilninám, 
ktoré pestujú na 1475 ha. V ko-
nečnom dôsledku o priaznivom 
hospodárskom výsledku rozhodlo 
dobré speňažovanie a najmä ro-
zumné hospodárenie. V tomto 
má � rma Poľno SME výhodu. Jej 
sesterskou � rmou je obchodná 
spoločnosť Remark, ktorú vedie 
syn Ing. Zoltána Černáka, Roman. 
Firma sa zameriava najmä na ná-
kup vstupov, ako osivá, hnojivá a 
chemikálie pre všetky � rmy, kto-
ré patria do portfólia ich rodiny. 
Výhodou je aj to, že Poľno SME 
vlastní silá na 26 tisíc ton zrnín, čo 
umožňuje predávať zásoby v čase 
výhodnejších cien. Inžinier Zoltán 
Černák však skromne konštatuje, 
že výsledky všetkých � riem ich 
portfólia sú nielen jeho zásluhou, 
ale výsledkom práce celého tímu 
ľudí, či sa jedná o technikov, agro-
nómov, ale tiež výsledok práce kaž-
dého traktoristu, šoféra, opravára. 

Špičkové úrody dosahujú aj vďaka 
uplatňovaniu najnovších poznat-
kov a v spolupráci so špičkovými 
šľachtiteľmi a pestovateľmi, ako 
sú Petr Laml, či Ľudovít Sleziak. 
Firma tiež každoročne zakladá 
poloprevádzkové pokusy, kde skú-
ša okolo 120 hybridov kukurice a 
najnovšie aj okolo 20 odrôd pše-
níc. V ostatných piatich rokoch 
investovala � rma do modernizá-
cie strojového parku, skladových 
kapacít, technologických liniek, 
ale tiež do sociálneho programu 
viac ako 6 mil. eur. V tomto roku 
2013 okrem doplnenia strojového 
parku sa sústredila investičná ak-
tivita hlavne na dokončenie stre-
diska welness, ale aj na začatie II. 
etapy prebudovania objektov ešte 
z čias rodiny Károlyovcov na jedá-
leň, bowling, ale aj rekonštrukciu 
konských maštalí. Spolu� nancujú 
aj výstavbu spomínaného wellness 
centra, ktoré spustia do prevádzky 
v najbližších dňoch.

Milan Kupecký

V polovici októbra tohto roku 
Slovenská genealogicko-heraldická 
spoločnosť so sídlom v Martine, v 
tamojších priestoroch Slovenskej 
národnej knižnice slávnostne vy-
hodnotila v poradí už 7. ročník sú-
ťaže o Najlepšie genealogické práce. 
Zúčastnil sa na nej aj spisovateľ Ing. 
Imrich Szabó, rodák z Palárikova s 
dvomi literárnymi dielami - Tisíc-
ročná história rodu grófov Károlyi 
de Nagykároly a Rodina Černákov-
cov z Veľkých Vozokán. Odborná 

komisia ocenila tri najlepšie publi-
kácie diplomami. Vzácne striebro, 
čiže druhé miesto získala kniha 
Rodina Černákovcov z Veľkých 
Vozokán a bronz, teda pekné tretie 
miesto kniha Tisícročná história 
rodu grófov Károlyi de Nagykároly. 
Autorom oboch týchto veľmi cen-
ných literárnych diel je už spomí-
naný Imrich Szabó. Úspešnému au-
torovi blahoželá aj naša redakcia a 
iste sú na neho hrdí aj palárikovskí 
rodáci!                 (kup)

Aj obec oceňuje spoluprácu a to 
nielen s Poľno Sme

Palárikovo sa angažuje aj v literárnej oblasti
Ocenené hodnotné knižné diela
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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.

Wellness hotel Patince

Pre malú dedinu na južnom Slo-
vensku je veľkou udalosťou mať 
rodáka generála. František Hatala 
(doma ho volali Franco), syn poľ-
nohospodárskeho sluhu, neskôr 
roľníka a v 50-60. rokoch člena 

JRD a matky Márie, služobnej, sa 
7.11.1925 narodil ako štvrté dieťa. 
Mal ešte mladšieho brata Bernarda. 
Jeho traja starší bratia, vzhľadom 
na sociálnu situáciu v rodine a níz-
ku zdravotnú starostlivosť zomreli 
veľmi mladí. Syn František vyrastal 
ako každý iný chlapec na dedine. 
Pásaval husi na strniskách, kravy 
na lúkach pri rieke Žitave, už ako 
12 ročný vedel zapriahať kone a 
orať s nimi...Základnú školu ukon-
čil v roku 1936 v Dolnom Ohaji, 
meštiansku školu v roku 1940 v Šu-
ranoch, do ktorej chodil na bicykli, 
pešo a keď mali peniaze i vlakom 
(najmä v zime). Jeho vývin silne 
poznamenala maďarská okupácia 
v roku 1938. Ďalšie vzdelávanie 
mladých ľudí bolo na slovenských 
školách veľmi obmedzené a � nanč-
ne náročné. Preto išiel len za učňa 
- strojníka do Škrobární v Dolnom 
Ohaji. Do učňovskej školy chodil v 
Nových Zámkoch. 

Toto obdobie zanechalo v ňom 
silné sociálne cítenie, pohyboval sa 
v robotníckom prostredí, kde pre-
vládala ťažká 12-hodinová manuál-
na práca. V tejto dobe sa mladým 
ľuďom, neovládajúcim maďarský 
jazyk, ťažko hľadala práca. Vzhľa-
dom na to, že Maďari na miestnych 
školách zrušili vyučovanie nemčiny 
a nahradili ho výučbou maďarčiny, 
si František pomerne rýchlo osvojil 
maďarčinu a dostal prácu u � rmy 

Baťa v Nových Zámkoch. V nej 
bol prijatý za tovariša - mechani-
ka, opravára šijacích strojov. Novú 
profesiu si dobre osvojil a preto ho 
� rma Baťa vyslala do novovybu-
dovaného závodu v strednom Ma-
ďarsku do obce Martfű, neďaleko 
Szolnoku. Tu dostal na starostli-
vosť výchovu učňov a ako majster 
odborného výcviku sa stal uznáva-
ným špecialistom. Tento jeho pobyt 
bol prerušený víťazným postupom 
Červenej armády pri oslobodzo-
vaní Maďarska, a tak sa špecialisti 
vracali späť domov, do Nových 
Zámkov.

V tomto období maďarská vláda 
na čele s fašistom Szálasim nastoli-
la tvrdý režim. Konali sa pravidelné 
razie na skrývajúcich sa Židov, slo-
venských chlapcov, ktorí sa odmie-
tali zúčastňovať na predvojenskej 
výchove, v tzv. „Levente,“ a tak od-
mietli narukovať do maďarskej ar-
mády, alebo z nej ušli. Jednu veľkú 
raziu uskutočnili maďarskí žandári 
aj v Dolnom Ohaji. Chytili asi 35 
občanov, medzi nimi aj Františka 
Hatalu a odvliekli ich do „Tábora“ 
v Tallóši neďaleko Galanty. Odtiaľ 
mali byť deportovaní na nútené 
práce do Nemecka. Podarilo sa im 
ujsť a pešo 60 kilometrov cez kuku-
ričné polia a cez nemecký front sa 
dostali k vojakom Červenej Armá-
dy a potom domov, až do oslobode-
nej dediny. Po tejto strastiplnej ces-
te znova nastúpil František Hatala 
do � rmy Baťa v Nových Zámkoch, 
kde sa stal tajomníkom ZV ROH. 
Pomáhal zamestnávať občanov v 
podniku. V roku1947 narukoval 
do armády, k 4. ženijnému pluku 
Československých partizánov do 
Petržalky. Po základnom výcviku 
si ho všimli velitelia a vyslali do 
Poddôstojníckej školy v Pevnosti -v 
Komárne. Po jej úspešnom ukon-
čení bol dňa povýšený do prvej 
vojenskej hodnosti - slobodníka. 
O rok neskôr ako čatársky ašpi-
rant absolvoval školu dôstojníkov 
v zálohe (ŠOZ) a dostal hodnosť 
poručíka a následne sa aktivoval 
ako poručík. Ako vojak z povola-
nia prešiel rôznymi funkciami a na 
ramenách nosil postupne všetky 

Na pokračovanie...
Genmjr. Prof. PhDr. František Hatala CSc
Dolnoohajčan v generálskej uniforme

Predám zachovaný, 
málo používaný 

perličkový kúpeľ do 
vane, zn. EASTCON, 
komplet, pretože už 
teraz mám sprcho-
vací kút. Cena do-

hodou. Volajte 0907 
905 537 nonstop.

vojenské hodnosti, vrátane štáb-
neho kapitána. Písal sa rok 1953. 
Na podplukovníka bol povýšený v 
roku 1957, na plukovníka v roku 
1978 a na generála bol menovaný 
v roku 1978 prezidentom republiky 
a ministrom obrany ČSR na Dukle. 
Čiže prešiel všetkými vojenskými 
hodnosťami od slobodníka až po 
generála. Sám si bol vedomý toho, 
že autorita dôstojníka neprichádza 
s hviezdičkami, ale znalosťami, 
morálnymi kvalitami, pracovitos-
ťou, náročnosťou na seba a svojich 
podriadených, spolupracovníkov 

a úctou k nim. Bol si vedomý tiež 
toho, že napĺňať tieto svoje životné 
zásady môže len ako odborne po-
litický a pedagogicky kvali� kovaný 
profesionál.

Vzhľadom ma to, že počas II. 
Svetovej vojny a maďarskej oku-
pácie južného Slovenska mu nebo-
lo umožnené vzdelávať sa, využil 
všetky možnosti, ktoré vtedy ČSĽA 
(Československá ľudová armáda) 
mladému človeku vedela poskyt-
núť. 

(pokračovanie v budúcom čísle) 
Oto Pšenak

Rodáci: Dolnoohajčan genmjr. František 
Hatala a Šuranec, emeritný biskup Domi-
nik Tóth (5. júla 2013), na oslavách 720. 
výročia obce Dolný Ohaj. 
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Veselo na Silvestra! Čo vŕta Milanovi Kupeckému v hlave
Myslím pozitívne. Nahováram si, že sa mám dobre.
Čert nespí, no poslanec si občas v parlamente zdriemne!
Zdá sa, že najviac vysýchajú � nančné toky.
Sme čistotný národ. Súdiac podľa prania špinavých peňazí.
Najbolestivejšie je umývanie hláv bez šampónu.
Človek je tvor mysliaci. Na peniaze.
Kto hľadá, nájde! S výnimkou hľadania si práce. 
Nechcel by som mať starosti dnešných starostov.
Božie mlyny melú pomaly. Tie naše akoby mleli z posledného.
Západ nám pomôže z problémov, do ktorých sme sa jeho zásluhou 
dostali.
Nejednému hriešnikovi je všetko sväté.
Páčia sa mi vtipy bez slov. Nie však bez myšlienky.
Rada: Vzbudiť u občana nádej je potrebné. Už i preto, že nádej 
zomiera posledná.
Všimol som si, najmä u našich politikov, že klamstvo si vyžaduje 
veľmi dobrú výrečnosť.
Učiť sa treba všetkému. Aj žobraniu.
Odkedy som nebankovému subjektu sadol na lep, cítim sa ako 
mucha.
Zdá sa, že z bývalej VPN (Verejnosť proti násiliu) nám zostalo 
už iba to násilie.
Dnes sa dá ťažko vyžiť iba zo vzduchu. Natoľko je znečistený.
Akosi dostávam mať hlad. Začínam byť presýtený predvolebný-
mi sľubmi.
Niekedy mám dojem, že hlad po humore vystriedal normálny 
hlad.
Inovované príslovie: Ži a nechaj živoriť!
Netreba nám zemetrasenie. I tak padá jedna � rma za druhou.
Proti korupcii sa najvehementnejšie bojuje v médiách.
Na vlastných chybách sa človek učí, na cudzích bohatne.
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(Ne)závislé myšlienky

Uctievatelia vládcu si zaslúžia byť ovládaní.
Vymytie mozgov nie je zárukou čistých myšlienok.
Snaha po zjednotení spravidla rozdeľuje.
Neexistuje dokonalý mier, sú len dokonalejšie zbrane.
Demokracia – to je príkaz dneška !
Na mnohých je pravdivé iba to, že klamú.
Príspevok na národný poklad: Prestať kradnúť !
Ľahko možno poblúdiť ak všetci ukazujú cestu !
Napriek guľatosti Zeme ľudstvo stojí na okraji.
Niektorý začiatok je ťažký až na konci.
Satirika počuť najmä potom, ako bol umlčaný.           J. Liptay

Referentka
Sťažoval sa istý starký,
vraj úradníčky sú úplatkárky.
Len nie všetky, ani tá naša,
ktorej skromne stačí fľaša!

Vynaliezavosť
Vynájsť sa veru 
našinci vedia v núdzi.
Zametú spred svojho prahu
pred najbližší cudzí.

Ľ. Majer

Istý rímsky cisár v snahe dopl-
niť štátnu kasu zaviedol daň z ve-
rejných záchodov. „Pecunia non 
olet!“ – zvolal. Peniaze nesmrdia...! 
Rimanov bolo dosť, ich potrebám 
nikto medze nekládol, verejným 
záchodom sa darilo a tak štátnej 
pokladnici kvitli zlaté časy. Dane sú 
najstarším vynálezom človeka ako 
spravovať spoločnosť. Darí sa im 
viac menej úspešne doteraz. Ktosi 
povedal, že dane tu nie sú od toho 
aby sa platili, ale aby sa obchádzali. 
O tom vieme všetci svoje...! Všim-
nime si triumvirát úspešných dar-
cov orgánov v podobe daní...Alko-
hol, tabak a pohonné látky. Púšťajú 
žilou, vytvárajú búrlivé � nančné 
riečisko. Tu sa pozastavím nad sig-
nálom, o ktorom nie som presved-
čený, že oslovil kompetentných 
správcov daňového systému. Proti 
tabaku sa úspešne bojuje, cigarety 
nahrádzajú tzv. ekologické cigarety. 
I keď sú v porovnaní s klasickými 
cigaretami svojím zložením rov-
nako škodlivé, platí taký fajčiar „ 
vody“ daň z fajčiarskej vášne? Asi 
sotva... Platí niekto daň z vodnej 
fajky ak si ju napchá „mariškou...“ 

Sotva...! Búrlivý vývoj technológií 
v automobilovom priemysle zba-
vuje autá závislosti na benzíne či 
na� e. V trende doby sú elektromo-
bily. Menej minutých barelov ropy, 
menej vybraných daní z palív a 
pohonných látok... Zdania sa auto-
batérie?! Už sa výbercom daní krúti 
hlava ako upchať dieru v rozpočte. 
Možno si každý majiteľ elektro-
mobilu postaví na streche solárny 
panel a slnko mu štvorkolesového 
miláčika nabije. Nájde sa odváž-
ny zákonodarca s návrhom zdaniť 
slnečnú energiu? Dnes je možné 
všetko, taký mysliteľ sa určite raz 
na scéne � nančných tokov objaví!

Ak si raz niekto zlomí ruku ak 
narazí na dno štátnej pokladnice 
určite mu napadne spásonostná 
myšlienka – vyrúbiť ďalšiu a vyš-
šiu daň z alkoholu. Národ chľas-
tal, chľastá a už to nikto nezmení, 
chľastať bude...! A pretože za rozkoš 
sa platí, máme sa v budúcnosti na 
čo tešiť. Iba ak by niekto namiesto 
alkoholu vymyslel niečo opojeniu 
podobné a nezdaniteľné! Tešme sa, 
dnes je možné naozaj všetko...! 

Vlado Javorský

„Pecunia non olet...“

Myšlienky z kešenky

Inovované príslovie: Dovtedy sa šľape chodník, kým ho 
nerozkopú.
Manželka dokáže pochopiť všetko. Okrem toho, prečo sa za 
nás vydala.
Slovák netúži rozbiť atóm, stačí ak niekomu rozbije hubu.
Ak chce byť žena v požehnanom stave, musí najskôr zhre-
šiť.
Už aj úplatky sa budú pomaly dávať na splátkový kalen-
dár.

D. Mika
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- Pán inštruktor, a to skutočne vy-
tečie voda zo mňa a utopím sa, keď 
vytiahnete ten prst zo mňa von?...
Prečo policajti nosia červený pásik?
- Aby vedeli kde majú ohnúť ruku.

*  *  *
- Toto auto som vyhral v lotérii.
- A čo manželka?
- Odvtedy je v bezvedomí, onemela. 
- Nuž, tomu sa vraví ozajstné šťastie.

*  *  *
Dvaja policajti našli na ulici tuleňa 
a prišli s ním za veliteľom, ktorý im 
vraví:

- Choďte s ním do ZOO.
Na druhý deň ich veliteľ stretne 
oboch ako sa prechádzajú s tule-
ňom po ulici a pýta sa ich:
- Boli ste v tom Zoo?
- Boli. A dnes ideme spolu do kina.

*  *  *
Príde žena s mužom do bufetu a ob-
jedná si dve párky.
- Aj chren? - pýta sa predavač.
- Áno. Aj chren si dá párky.

*  *  *
- Mladý muž, viete šoférovať?
- Nie.
Tak výborne. Postrážite mi na 

chvíľku auto?
*  *  *

Hovorí priateľka priateľke:
- Najkrajší deň môjho života som 
prežila v noci.

*  *  *
Behá to po lese a skáče to na lane. 
Čo je to?
- Jeleň.

*  *  *
Chlapec sedí pri žumpe a narieka:
- Tá moja nešťastná matka.
Ide okolo policajt a skočí do žumpy. 
Keď sa vynorí vraví:

- Tvoja matka tam nie je.
- A kto vám povedal o moje matke? 
Do žumpy mi padla matka zo šro-
uba.

*  *  *
Dvaja policajti udivene pozerajú 
ako prebehol pes s dáždnikom cez 
križovatku. Jeden z nich so samo-
zrejmosťou vraví:
- Nuž čo je na tom divné, veď prší.

*  *  *
V ordinácii sa pýta lekár pacienta, 
ktorý ma zaťatú sekeru v hlave:
- A bolí vás to?
- Nie. Iba keď sa smejem.

*  *  *
Chvália sa dvaja vodiči:
- Ja jazdím dvestokilometrovou 
rýchlosťou.
Druhý na to:
- Preboha. Ja tak rýchlo ani klamať 
neviem.

*  *  *
Keď sa v aute vezú -Albánec, Juho-
slovan a Ukrajinec, kto šoféruje?
- Polícia.

*  *  *
De� nícia: Dobrá suseda nie iba po-
žičia, dobrá suseda aj dá...

*  *  *

Policajná hliadka zastavuje auto. 
Žena sediaca vedľa vodiča sa pýta:
- Zoberieme ich?

*  *  *
Psychiater sa pýta pacienta:
- A kedy ste mali pocit, že ste pes?
- Ešte v čase, keď som bol šteniat-
kom.

*  *  *
Uprostred noci budí rozospatá man-
želka manžela v kempingovom prí-
vese:
-Fero, vstávaj, rýchlo! Niekto nás 
ukradol. 

Na WC visí nápis: „Toaleťák je na 
zadok, uterák na ruky!“

*  *  *
- Je vaša manželka bojazlivá?
- Áno. Keď chodím na nočnú, chodí 
spávať k susedovi.

*  *  *
- Poučili ste manželku o ekonomic-
kých otázkach?
- Áno. Odvtedy nefajčím.

*  *  *
- Čo dáte svojmu manželovi, keď mu 
nechutí obed?
- Klobúk a kabát.

*  *  *
- Moja manželka má najhoršiu pa-

mäť na svete.
- Všetko zabúda?
- Naopak, všetko si pamätá.

*  *  *
- Veď si len nemyslíš, že tento ka-
nárikový kabát budem nosiť po celý 
život?
- Prečo nie? Veď kanáriky to tak ro-
bia.

*  *  *
- Čože, syr na večeru?
- Áno. Horelo mi mäso a s poliev-
kou som ho hasila.

*  *  *
- Na prechádzku, na prechádzku?
- Nie. S manželkou.

*  *  *
- Mojej žene sa v noci sníva, že som 
milionár.
- U mňa je to horšie. Moja si to 
myslí vo dne.

*  *  *
Vraví matka synovi:
- Jožko plávaj otvoriť, konečne pri-
šiel inštalatér.

*  *  *
- Dušan, vieš aký rozdiel je medzi 
manželkou a revolúciou v roku 
1989?
- Nie. 
- Obe boli najskôr nežné.

Humor
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Zuby múdrosti
V mladosti ma strašné ne-

šťastie postihlo. Namiesto 
mliečnych zubov mi len tridsať 
stálych narástlo. Veru beda - 
práve zuby múdrosti sa von ne-
vykľukli. 

Strašne som sa za to po celý 
život hanbil. Tutlal som ten ne-
dostatok, ako sa len dalo. Ne-
spieval som, nezíval, smial sa 
len tak, na pol huby. Zubárov 
zaprisahal, pouplácal, len aby sa 
to na verejnosti neroznieslo. 

Podľa toho aj môj život vyze-
rá. Žiadne postavenie, peňazí 
sotva na prežitie, baby o mňa 
nezavadia. Však viete, čo je vo 
veci ...

Ale raz je každému trápe-
nie koniec. Dnes je moja veľká 
chvíľa. Zubár mi vytrhol po-
sledný zub.

Dám si ja teraz spraviť proté-
zy podľa môjho gusta. Po dva 
páry zubov múdrosti. A zhlbo-
ka sa nadýchnem.

Veru tak, život sa začína po 
šesťdesiatke ...

J. Heinrich

Stvorenie človeka
Na siedmy deň Pán stvoril človeka. 
Písmo hovorí, že ho z hliny vytva-
roval. 
Najskôr hruď, potom brucho, hor-
né a dolné končatiny a nakoniec 
hlavu. Pozerá sa na svoje dielo, v 
dlaniach kúsok hliny šuľká, čo mu 
z tej roboty zvýšil. Škoda dobrého 
materiálu, dumá. Nuž mu ten šúlok 
pekne medzi nohy pod brucho pri-
lepil. Až potom mu dušu vdýchol. 
Tak Pán stvoril Adama.
 Na Evu, ako je známe, Mu hlina 
nezvýšila. Tak prišiel Adam o rebro. 

J. Žilinský

Politické šachy
Čudnú partiu politici,

hrajú nám na šachovnici...
Nie je jasné, kto je aký,

keď chýbajú hlavné znaky.
Raz sú čierni, potom bieli,

kôň aj pešiak tomu velí,
vždy keď ide do tuhého,

skáče jeden, cez druhého,
dopredu aj dozadu,
rošáda na rošádu,
aj za obeť kráľa,

partia by sa hrala,
prvý, druhý, ďalší diel,

je to hra bez pravidiel...
A čo volič?

Ten je rád, pokiaľ
nedostane mat! 

Ján Žilinský

- Aký rozdiel je medzi Ježiškom a po-
slancovou manželkou?
- Ježiško spal so somárom iba jed-
nu noc, no poslankyňa musí s ním 
spávať minimálne jedno volebné 
obdobie.

*  *  *
- Vieš čo, závidím odchádzajúcemu 
prezidentovi.
- Nie je čo mu závidieť.
- Ale áno. Jeho plat.

*  *  *
Pýtajú sa nevidiaceho: 
- Zúčastníte sa aj vy na tohoročných 
dostihoch?
- Nevidím prekážky.
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Myšlienková kompozícia

Zo sťažnosti občana: Vysoký plat je v súčasnosti pre 
mňa nedostupný. Tak ak archívy ŠtB.
Z najnovších rozprávok pre dospelých: „Kde bolo, tam 
nebude...“
Klebeta: Vraj šťastná budúcnosť je za nami a dlhy 
pred nami...

Z parlamentných kuloárov: Vraj istý nemenovaný 
poslanec sa zdržal hlasovania. Nezobudil sa včas.
Z meteorológie: Tohoročné vrtkavé počasie oklama-
lo meteorológov, ale aj prírodu natoľko, že rozkvitla 
nielen korupcia, ale začala kvitnúť aj protekcia. 
Z policajnej zápisnice: „Priznávam sa, že som ukradol 
akvárium, pretože aj malé ryby sú ryby...“

D. Mika 



HÍRNÖK

Bölcsességek 

Imádni ugyanaz, mint szeretni, de mégsem ugyanaz imádkozni, 
mint szeretkezni !
Az idegbaj öröklődő betegség. 
Én is a gyerektől kaptam.
Soha többet nem veszek fele-
ségül kézilabdás nőt. Bármit 
vág hozzám, eltalál.
Olyan jó vagyok az ágyban, 
hogy néha már a saját nevemet 
kiabálom!
A sportot sose késő elkezdeni, 
úgyhogy én még várok..
A bánatomat italba akartam 
fojtani, de tud úszni az a bes-
tia.
Nem aggódom az adósságom 
miatt. Elég nagy ahhoz, hogy 
tudjon magára vigyázni.
Ha a 3. napon lett teremtve a Nap, Hold és a csillagok, akkor ho-
gyan mérték az első két napot?
A telefonszex a legtitkosabb vágyaidat is kielégíti, ha elég ügye-
sen bánsz a kagylóval.
Én már nem hiszek semmiben! A múltkor is bementem egy ajtón, 
amire az volt írva, hogy NŐK, de csak budi volt.
Szeretem az extrém sportokat, mert közben rengeteg új barátot 
ismerek meg: mentősöket, balesetiseket, gyógytornászokat és 
kedves embereket, akik kihívták a mentőket!!!
Egy fér� nek három életszakasza van: egy amikor hisz a Mikulás-
ban, kettő amikor nem, három amikor ő a Mikulás.

A róka és a holló meséje arról 
szól, hogy a húsevő róka és a 
rovarevő holló veszekednek 
egy tejterméken, amit mind a 
ketten utálnak.
A kis� úk ugyanazon okból 
vesznek Kinder tojást, mint 
amiért a fér� ak vásárolnak 
női fehérneműket. Nem igazán 
a termékre van szükségük, in-
kább a meglepetésre, ami ben-
nük van...
Már majdnem megvettem a 
„Pozitív gondolkodás előnyei” 
címu könyvet, de aztán arra 
gondoltam, ugyan, mire lenne 
ez jó?

Ismertem egy olyan csúnya nőt, hogy amikor e-mailben elküldte a 
fényképét, felismerte az antivírus...
Miért nem olvasni soha az újságokban: „Jósnő nyerte a lottófő-
nyereményt!”?
A rasszizmus mindenütt jelen van... A zongora fekete billentyűi 
rövidebbek!
Az idő a legjobb tanár - eltekintve attól, hogy az összes tanítvá-
nyát megöli.

8

Recept az új esztendőre

Végy 12 hónapot, tisztítsd meg a keserűség-
től, fösvénységtől, pedantériától és aggódástól. 
Minden hónapot ossz fel 30 vagy 31 napra. 
Minden napot egyenként állíts össze egy rész 
munkából, két rész örömből és humorból. Adj 

hozzá 3 evőkanál optimizmust, egy kávéskanál 
türelmet, egy késhegynyi iróniát és egy csipet-
nyi taktikát. Az egész masszát öntsd le szeretet-
tel. A kész fogást díszítsd kis � gyelmességekkel, 
és tálald naponta derűvel!

A skót kis� ú megkérdezi az apjától:
 - Apa, mi lesz karácsonykor a fa alatt?
 - Parketta, kis� am.
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(befejezés az előző oldalról)
9.  A virsli tele van húscafatokkal, 
zsírral, keményítővel vagy “gabo-
na töltőanyag” keverékével

Gabona töltőanyag = zsem-
lemorzsa, zabpehely vagy liszt, 
mert ki nem akarna zabot a virs-
lijébe ?! És ez még nem is említi 
az ízfokozókat, színezékeket és 
a hozzáadott tartósítószereket. 
Nézze meg a videót a gyártási fo-
lyamatról alább.
10. Sok importált (és drága) “ext-
ra szűz” olívaolaj ténylegesen ol-
csóbb mag és csonthéjas termés-
ből sajtolt olaj

Olvassa el Tom Mueller 2007 
-ben íródott lenyűgöző (és vidám) 
expozéját az olasz olaj- csalásról, 
ami végül az “Extra Virginity: The 
Sublime and scandalous World of 
Olive Oil” c. könyv megírásához 
vezetett.
11. A vörös, piros és rózsaszín szí-
nű termékeket gyakran kármin-
kivonattal színezik, más néven 
pici rovarok összezúzott szerve-
inek és testének felhasználásával

Kosnilkivonat is szerepel néha 
kárminsav vagy Carmine helyett. 
Ha többet szeretne tudni a folya-
matról itt olvashat róla.
12. A kávétejszín kukorica szi-
rupból és hidrogénezett növényi 
transz-zsírsavakból áll

Nincs abban semmi tejszín…
egy csepp sem. Az   összetevők 
listája itt olvasható: Víz, kuko-
rica szirup szilárd anyag, rész-
ben hidrogénezett szójabab és / 
VAGY gyapotmagolaj, kevesebb 
mint 2% szódium-kazeinát (tej-
származék), dikálium- foszfát, 
mono-és digliceridjek, nátrium-
alumínium-szilikát, mesterséges 
ízesítő, karragén
13. A szalonna készítéshez a ser-
tésdagadót ebben a furcsa autó-
mosó típusú szekrényben “folyé-
kony füsttel” zuhanyozzák le

A hátborzongató színű piros 
eső, festékeket is tartalmaz, hogy 
a sertéshúst szebb szalonna színű-
re fessék.
14. A reszelt, csomagolt sajt tele 
van finomított cellulózzal, ami a 
sajt összetapadását akadályozza 
meg.

A cellulóz: növényi sejtfal ros-
tokból áll, ami gyakori, emészt-
hetetlen élelmiszer-adalékanyag. 
Tőle a fagylalt krémesebb, a sa-
látaöntet sűrűbb lesz. Kalóriák 
hozzáadása nélkül. És mivel ez 
természetes eredetű, még a cso-
magolt élelmiszereken sem tün-
tetik fel. Fűrészpor! Ki gondolta 
volna?

naturahirek.hu

Mit szeretnék karácsonyra?
Visszakapni az ünnepet magát,
Újra élni a fénylő csodát.
Ámuló szemmel nézni a karácsonyfát,
Beszívni erdő-üzente illatát.
Érezni a szeretettől meleg szobát,
Tudni odakint december havát.
Hallani a csengettyű hangját,
Édesanyám kedves hívó szavát.
Állni megilletődötten, némán,
Mint gyermekkorok karácsonyán.
Hinni ajándékhozó Jézuskát,
És sírni, kisírni évek bánatát.

(Lénárd Ágnes)

Antoine de Saint-Exupéry: Fohász
Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, 

csak erőt kérek a hétköznapokhoz. Taníts meg a kis lé-
pések művészetére! Tégy leleményessé és ötletessé, hogy 
a napok sokféleségében és forgatagában idejében rögzít-
sem a számomra fontos felismeréseket és tapasztalato-
kat! Segíts engem a helyes időbeosztásban!

Ajándékozz biztos érzéket a dolgok fontossági sorrend-
jében, elsőrangú vagy csak másodrangú fontosságának 
megítéléséhez! Erőt kérek a fegyelmezettséghez és mér-
téktartáshoz, hogy ne csak átfussak az életen, de értelme-
sen osszam be napjaimat, észleljem a váratlan örömöket 
és magaslatokat!

Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az életben minden-
nek simán kell mennie! Ajándékozz meg azzal a józan 
felismeréssel, hogy a nehézségek, kudarcok, sikertelen-
ségek, visszaesések az élet magától adódó ráadásai, ame-
lyek révén növekedünk és érlelődünk!

Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt, akinek van 
elegendő bátorsága és szeretete az igazság kimondásá-
hoz! Az igazságot az ember nem magának mondja meg, 
azt mások mondják meg nekünk.

Tudom, hogy sok probléma éppen úgy oldódik meg, 
hogy nem teszünk semmit. Kérlek, segíts, hogy tudjak 
várni! Te tudod, hogy milyen nagy szükségünk van a bá-
torságra.

Add, hogy az élet legszebb, legnehezebb, legkockáza-
tosabb és legtörékenyebb ajándékára méltók lehessünk!

Ajándékozz elegendő fantáziát ahhoz, hogy a kellő pil-
lanatban és a megfelelő helyen - szavakkal vagy szavak 
nélkül - egy kis jóságot közvetíthessek!

Őrizz meg az élet elszalasztásának félelmétől! Ne azt 
add nekem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem 
van! Taníts meg a kis lépések művészetére!
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1. A görög joghurt gyártása több 
millió font (mérgező) savós hulla-
dékot termel minden évben és senki 
sem tudja mi történik a sok savóval

A “Modern Farmer ‘s fascinating 
story” lenyűgöző történetéből idé-
zünk. Arról, hogy hogyan kell ke-
zelni a “savó problémát” ezt írják:

“Minden három-négy uncia 
tejből, a Chobani és más cégek, 
kizárólag egy uncia krémes görög 
joghurtot tudnak előállítani. A ma-
radék: savó. Ez egy vékony, nyúlós 
salakanyag, amit nem lehet egysze-
rűen csak kiönteni a természetbe. 
Nem csak, hogy illegális lenne, de 
a bomló savó mérgező a természe-
ti környezet számára, kirabolja az 
oxigént a patakokból és a folyókból. 
Szakértők szerint a savó jelenléte 
minden vízi életközösséget “Holt-
tengerré” alakítana át, elpusztítva a 
vízi életet, méghozzá potenciálisan 
egész nagy területeken. Csak a sajt-
savó, a joghurt tejsavó “rokona”, az 
elmúlt években több tízezer halat 
ölt meg Görögországban.

2. A “nem koncentrátumból” ké-
szült 100 %-os narancslét felmele-
gítik, kivonják belőlük az oxigént, 
ennek eredményeképp elveszíti ízét, 
majd legalább egy évig légtelenített 
tartályokban tárolják és mielőtt 
bedobozolnák, visszaoldják belé-
jük az ízt előre gyártott ízesitőkkel, 
amik tele vannak kemikáliákkal.

Tehát, ha valaha is elgondolko-
zott már azon, miért olyan � nom 
az íze a narancslének és hogy va-
jon hogy lehet az, hogy egyönte-
tűen minden doboz vagy palack 
narancslének ugyanolyan az íze 
függetlenül a narancsszezontól, hát 
akkor itt a titok kulcsa.

Mivel a hozzáadott íz technika-
ilag narancsolajból és kivonatból 
származik, a gyártóknak nem kell 
külön felsorolniuk az   összetevők 
közt. Bővebben itt olvashat erről:
3. Így keverik össze a mirelit, zöld-
ségből készült vega burger hozzá-

valóit:
Egy hatalmas “talicskában”, la-

páttal. Ez a kedvencem!  A teljes 
Science Channel videó alább lát-
ható.
4. A legtöbb kereskedelmi tej több 
száz tehén tejéből melegítés, homo-
genizálás, ultrapasztőrözés és újra-
csomagolás után érkezik a vevők 
polcára

A tejet hatalmas ipari centrifu-
gákban elemeire választják (zsír-, 
fehérje-, és más szilárd anyagok, fo-
lyadékok). Aztán a részeket külön-
böző arányokban rekombinálják, 
hogy tökéletesen egységes egész, 
zsírszegény vagy épp sovány tej le-
gyen a végeredmény.
5. A Maraschino cseresznyét, előál-
lítói kifehérítik vegyszerekkel, majd 
hatalmas kád kukorica szirupban 
és festékben pácolják, hogy a cse-
resznye újra piros legyen

Sajnálattal kell leírnunk, nem 
úgy szedik le őket a fáról, mint 
ahogy az üvegben vannak.
6. Sok konzerv leves MSG-vel ízesí-
tett, még akkor is, amikor azt állít-
ják róla, hogy nem

Az adalék hús aromát kölcsönöz 
a leveseknek, amely segít a konzer-
válás által okozott ízvesztés és sóhi-
ány kiegyensúlyozásában.

Az MSG nem feltétlenül rossz, de 
a leves készítői mégis megkerülik 
az ízfokozó anyag feltüntetését az 
összetevők listáján. A cimkére ne-
mes egyszerűséggel csak azt írják, 
hogy “természetesen előforduló” 
(mert � nomított növényi és élesztő 
fehérjéket tartalmaz) “élesztő-kivo-
nat” vagy “hidrolizált fehérje”.
7. A levesek konzerválási eljárása 
annyira roncsoló hatású, hogy a 
vállalatok óriási sárgarépát ter-
mesztenek csak abból a célból, hogy 
az ne hulljon darabokra a levesben

Egy élelmiszer szakértő az ipari 
nagyságú és erősségű sárgarépát 
úgy írja le, hogy azok akkorák mint 
“a faágak – vagy olyanok, mint egy 
baseball ütő.”
8. Sok fagylaltot és jégkrémet 
karragénnel stabilizálnak, ami va-
lójában egy hínár kivonat.

Karragén vagy E-407. Nem rossz, 
csak … furcsa nem?

(folytatás a köv. oldalon)
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Gluténmentes karácsony
Álzserbó
Hozzávalók:
4 db tojás kettéválasztva
125 g puha vaj
100 g cukor
1-2 evőkanál rum
150 g darált dió
3-5 evőkanál sárgabarack lekvár
10 dkg (gm) étcsokoládé (elhagyha-
tó)

Elkészítés
Előmelegítjük a sütőt 180 fokra és 

sütőpapírral bélelünk ki/kivajazunk-
kilisztezünk egy 24-26 cm átmérőjű 
tortaformát. A tojásokat kettévá-
lasztjuk, a sárgáját kikeverjük a vaj-
jal és a cukorral, majd hozzáadjuk 
a rumot és a diót. A tojások fehérjét 
kemény habbá verjük és óvatosan 
összeforgatjuk a diós tál tartalmával. 
A masszát a tortaformába öntjük és 
25-30 perc alatt készre sütjük. Ha 
kész, megkenjük a felforrósított sár-
gabarack lekvárral és hűlni hagyjuk. 
Ha kihűlt a sütemény, megolvasztjuk 
az étcsokoládét és a sütemény tetejé-
re csorgatjuk, majd rövid ideig hűvös 
helyen dermedni hagyjuk.

Mákos-almás sütemény
Hozzávalók:
150 g reszelt sárgarépa (kb 2 db köze-
pes méretű répa)
400 g reszelt alma (kb. 3-4 db közepes 
méretű alma)
200 g darált mák

30 g cukor
3 db tojás
3 evőkanál olívaolaj
100 g kókuszreszelék
1 tasak (gluténmentes) sütőpor
A tetejére:
100 g krémsajt
2 evőkanál porcukor
1 citrom reszelt héja
Elkészítés

Az almát és a sárgarépát meghá-
mozzuk és lereszeljük. A tojásokat 
kikeverjük a cukorral, hozzáadjuk 
a mákot, majd minden egyebet és 
összekeverjük. 26 cm átmérőjű, sü-
tőpapírral bélelt tortaformába egyen-
getjük a masszát és 200 fokon kb. 20 
percig sütjük. Tűpróbával teszteljük. 
Ha kész, hűlni hagyjuk.  A krémhez a 
krémsajtot kikeverjük a porcukorral 
és a citrom reszelt héjával. A kihűlt 
sütemény tetejére nyomjuk a krémet.

Citromos-gyömbéres mu�  nok

Hozzávalók:
150 g vaj
200 g cukor
6 db tojás
1 dl étolaj
1 citrom reszelt héja (lehet 2 db is)
180 g darált mandula
50 g cukrozatlan, holland kakaópor
1 tasak (gluténmentes) sütőpor
fél teáskanál őrölt gyömbér
tálaláshoz: porcukor
Elkészítés

A vajat megolvasztjuk és kikever-
jük a cukorral és a tojásokkal. Hoz-
zákeverjük az olajat és belereszeljük 
a citrom héját. A mandulát elkever-
jük a kakaóporral, a sütőporral és a 
gyömbérrel. A két tál tartalmát ösz-
szekeverjük és mu�  n papírral bélelt 
mu�  nsütő mélyedéseibe kanalaz-
zuk. 180 fokos sütőben kb. 20 percig 
sütjük. Tálaláskor porcukorral hint-
jük meg.          (nlcafe.hu)

tó)
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a következő időszakban!“ – mondta 
Farkas Iván

A révkomáromi tanácskozá-
son Langer Katalin külkapcsolati 
igazgató és Kupcsok Milán élelmi-
szeripari igazgató a Nemzeti Ag-
rárgazdasági Kamara agrárgazda-
sági külkapcsolatok ösztönzésében 
betöltött szerepéről, Lelkes Gábor, 
a Fórum Kisebbségkutató Intézet 
régiófejlesztési szakembere a helyi 
gazdaságfejlesztés jelentségéről, 
Vasi Emma, a Komáromi Régió-

fejlesztési Ügynökség igazgatója a 
falusi turizmus Komárom környé-
ki lehetőségeiről, Vitárius Lajos, 
a Szlovákiai Magyar Közgazdász 
Társaság tagja pedig a szlovákiai 
régiók gazdasági fejlődésének le-
hetőségeiről számolt be. Sajnálatos, 
hogy a tanácskozást záró vitán már 
csak két tucat érdeklődő maradt, és 
részükről is mindössze három hoz-
zászólás hangzott el.

hirek.sk

(folytatás az 1. oldalról) 
időszakban többen is felkeresnek 
majd bennünket. Keletebbre is el-
jutott már a Gazda híre, s onnan is 
többen jelezték, hogy szeretnének 
hozzánk csatlakozni. Ez a felkészü-
lési időszakunk, amikor a dél-szlo-
vákiai gazdáknak átadjuk azokat az 
információkat, amelyek összhang-
ban állnak a célkitűzéseinkkel. A 
jelenlegi tevékenységünk részét 
képezi szakmai rendezvényeknek a 
szervezése is, továbbá az informá-
ciós web-portálunk és mail-szolgá-
latunk november végi beindítása. 
Igénybe vesszük az anyaországi 
Nemzeti Agrárgazdasági Kama-
ra szakmai segítségét is. Szakmai 
konferenciák megrendezése és 
polgári társulásunk működtetése 
céljából tudunk pályázni anyagi 
támogatásért a Vidékfejlesztési 
Minisztériumba. Együttműködünk 
dr. Torda Márta főosztályvezető-
helyettessel, és neki köszönhetően 
tudtunk csatlakozni a kárpáti régió 
gazdáinak a hálózatához. Ennek 
az a jelentősége, hogy a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara fogja ösz-
sze a Kárpát-medencében élő ma-
gyar gazdaszervezeteket, és mivel a 
COPA-COGECA uniós érdekszer-
vezetnek magyarországi alelnöke 
van, emiatt a jövőben Magyaror-
szág szakmai téren az eddiginél is 
jobban fog tudni segíteni a magyar 
gazdáknak“ – fejtette ki.

A Gazda polgári társulás első 
embere két hamarosan megren-
dezendő szakmai találkozóra is 
felhívta az érdeklődők � gyelmét. 
„December 12-én Vágfarkasdon 
(Vlčany) szervezünk egy szakmai 
rendezvényt, amelyre hozzávetőleg 
50 csallóközi illetve mátyusföldi 
gazdát várunk. Konkrét szakmai 
kérdésekről, így a szlovák mező-
gazdasági minisztérium 2014-2020 
közti időszakra vonatkozó prog-
ramtervezetének a kidolgozásáról, 
továbbá a földtörvényről illetve a 
földvásárlás lehetőségeiről, vala-
mint a régiófejlesztésről lesz szó. 
Hasonló rendezvényt szeretnénk 
tartani 2014 januárjában Losonc 
(Lučenec) környékén is“ – közölte. 

Farkas Iván, a Magyar Közösség 
Pártja gazdaságpolitikai és régió-

fejlesztési alelnöke a Baross Gábor 
Felvidéki Fejlesztési Tervvel kap-
csolatos elképzeléseket ecsetelte. 
A témával kapcsolatban elsőként 
portálunknak tett egy örömteli be-
jelentést.

„Dél-Szlovákia terület- és ré-
giófejlesztési terve a Baross Gábor 
Felvidéki Fejlesztési Terv, amely 
gyakorlatilag egy hiánypótló doku-
mentum lenne. Hiszen a rendszer-
változás óta eltelt 24 év folyamán 
nem történt egy átfogó, a gazda-
ság minden területére re� ektáló és 
minden területnek a fejlődési lehe-
tőségeit számbavevő dokumentum. 
Tudni kell azt, hogy eddig, az utób-
bi hónapokban előkészületi fázis 
volt – próbáltuk elhinteni ennek 
a tervnek a jelentőségét különféle 
szakmai konferenciákon, vállal-
kozásfejlesztési fórumokon stb. 
Örömmel jelentem be, hogy éppen 
ma, a mostani konferencia után 
tartja meg első munkajellegű ülé-
sét a szerkesztőbizottság. Mivel az 
egésznek én voltam az ötletgazdája, 
ezért magamhoz vettem azt a jogot, 
hogy összehívjam ezt a bizottsá-
got, amelynek szakemberei között 
helyet kapnak a régiófejlesztési 
ügynökségek igazgatói, továbbá az 
Európai Területi Együttműködési 
Csoportosulás (EGTC) igazgatói, 
a Fórum Kisebbségkutató Intézet 
gazdasági szakemberei, a Kárpát 
Régió Üzleti Hálózat irodáinak 
vezetői, a Selye János Egyetem két 
oktatója, a Nyitrai Konstantin Fi-
lozófus Egyetem szakembere és 
további szakértők. Szakmai csapat 
állt tehát össze. Mától elkezdődik 
egy munkafolyamat, és hozzá-
vetőleg féléves tevékenység után 
szeretnénk letenni az asztalra egy 
minőségi anyagot, ami felvázolná 
területileg Pozsonytól Ágcsernyőig 
a gazdaság összes szakterületének a 
kitörési pontjait és azokat a lehető-
ségeket, amelyekkel élnünk kellene 

J. S. Bach, Liszt Ferenc és  . 
Dubois remekművei Szabó Imre 
orgonaművész tolmácsolásában 
szólaltak meg a Harmonia Sacra 
Danubiana egyházzenei fesztivá-
lon, a komáromi Szent András-
templomban. 

Felvidéki zenei életünk egyik leg-
kiválóbbja, Szabó Imre orgonamű-
vész a pozsonyi Zene-, Dráma- és 
Filmművészeti Főiskola (VŠMU) 
orgonatanára, docense adott kon-
certet a komáromi Szent András-
templom történelmi orgonáján 
november 24-én, vasárnap este 18 
órakor, az esti szentmise után.

A Szent András-templom ha-
talmas orgonája Karl Ferdinand 
Friedrich Buckow híres osztrák-
porosz orgonaépítő utolsó alkotá-
sa 1860-64-ből. A mai Szlovákia 
területén az első három manuálos 
hangszer volt, s országos viszony-
latban ma is az egyik az egyik 
legértkesebb történelmi hangszer.

A komáromi Harmonia Sacra 
Danubiana egyházenei és egyház-
művészeti fesztivál évente hangsze-
res koncertek, énekkaros és zeneka-
ros misék, előadások, kiállítások és 
konferenciák szervezésével mutatja 
be a szakrális művészetek legszebb 
alkotásait – az idén immáron hu-
szonkettedik éve.

Szabó Imre 1956-ban született 
Érsekújvárott. Orgonatanulmá-
nyait Baróti Istvánnál kezdte ma-
gánúton Budapesten, majd Po-
zsonyban folytatta, ahol a Zene-, 
Dráma- és Filmművészeti Főisko-
lán Ferdinand Klinda tanítványa-
ként szerzett diplomát. A főiskola 
elvégzése után két évig, mint a 

Szlovák Zenei Alap ösztöndíjasa, 
Ivan Sokol vezetésével tanult to-
vább. Több hazai és nemzetközi ze-
nei verseny díjazottja. 1979-ben el-
nyerte a Prágai Tavasz Nemzetközi 
Orgonaverseny 3. díját, 1983-ban a 
budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi 
Orgonaveresenyen a kortárs zene-
mű legjobb előadásáért járó kü-
löndíjat. Ugyancsak 1983-ban első 
helyezést nyert a pőstyéni Nem-
zeti Orgonaversenyen valamint a 
trencséntyeplici Fiatal Művészek 
Fesztiválján a zenekritikusok díjá-
val tüntetik ki.

Rendszeresen koncertezik, ha-
zai fellépései mellett többek között 
Magyarországon, Csehországban, 
Németországban, Franciaország-
ban (Párizs, Cathédrale Notre-
Dame; Toulouse, St. Sernin), Ang-
liában, Svédországban, Svájcban 
(Lausanne, Cathédrale), Auszt-
riában, Romániában, Lengyelor-
szágban adott hangversenyeket. 
Vendégszerepelt több nemzetközi 
orgonafesztiválon. Repertoárjában 
fontos helyet foglalnak el J.S.Bach, 
Liszt Ferenc és a francia roman-
tikus orgonairodalom alkotásai. 
Számos hanglemez-, rádió- és 
televiziófelvételt készített. Kezde-
ményezője és művészeti vezetője 
a pozsonyi Szlovák Rádió már ha-
gyományos orgonahangversenye-
inek. A pozsonyi Szlovák Filhar-
mónia új orgonája hangképének 
tervezője (2009). 1988 és 2003 kö-
zött a pozsonyi Konzervatórium, 
1995-től a pozsonyi Zene-, Dráma- 
és Filmművészeti Főiskola orgona-
tanára, docense.

Felvidék.ma

5

Lezajlott az I. Duna Menti Vidékfejlesz-
tési Konferencia

Orgonahangverseny Komáromban
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Ünnepelt a 60 éves Galántai Kodály 
Zoltán Gimnázium

Nagyszabású ünnepségsorozat-
tal emlékezett fennállásának 60. 
évfordulójára a Galántai Kodály 
Zoltán Gimnázium. Az első felvo-
násra péntek délután a gimnázi-
um épületében került sor, melyre 
volt alkalmazottak, iskolabarátok 
is meghívót kaptak. 

A résztvevők között Marsall 
János iskolaigazgató közéleti sze-
mélyiségeket is köszöntött, köz-
tük Berényi Józsefet, a Magyar 

Közösség Pártjának elnökét és 
Gál Gábort, a Most-Híd parla-
menti képviselőjét.

Az ünnepség nívós keretek 
között, profi hangosítással, fény-
technikával kísérve zajlott.  Első-
ként a szlovák himnusz csendült 
fel, majd égő mécsessel és dallal 
emlékeztek azokra, akik már nem 
lehetnek részesei az ünnepség-
nek, az elhunyt alkalmazottakra, 
valamint a gimnáziumi éveik alatt 
eltávozott diákokra. Marsall János 
emléklappal köszönte meg azok-
nak a segítségét, akik az elmúlt 
hat évtized alatt nagy segítséget 
nyújtottak az iskola működésének 
biztosítása terén. 

Az iskola jelentőségét, külde-
tését hangsúlyozta Maťašovský 
László polgármester is, de szólt 
a jelenlévőkhöz Nagyszombat 

megye képviselője is. Pódium-
ra lépett Pék László, a Szlovákiai 
Magyar Pedagógusszövetség el-
nöke, valamint Mézes Rudolf, a 
Szlovákiai Magyar Szülők Szövet-
ségének elnöke is, ők az anyanyel-
vi oktatás érdekében folytatott 
küzdelmekre is emlékeztek.  Szót 
kaptak további iskolák, intézmé-
nyek képviselői is.  A prózai ré-
szeket megszakítva színvonalas 
kultúrműsorok, énekek, táncok 
emelték a hangulatot. Az ünnepi 
megemlékezést követően a részt-
vevők megtekinthették az iskola 
történetét bemutató fotókiállítást, 
majd a fogadáson kötetlen beszél-
getések keretében emlékezhettek 
az elmúlt évekre, illetve tájékoz-

tathatták egymást jelenük alaku-
lásáról.

Az iskola nyugdíjazott tanára-
it külön köszöntötték. Közülük 
ketten, Rényei Zsuzsanna, illetve 
Morvai Gábor már 1953-ban, az 
oktatási intézmény megalapítása-
kor az iskola diákjai voltak.

Az évfordulóra ünnepi év-
könyvet is adtak ki, melyben az 
iskola neves diákjaira – köztük 
Duka Zólyomi Árpádra – is em-
lékeznek. Szombat délután a helyi 
kultúrházban kultúrműsor kere-
tében ünnepelt az iskola, amelyet 
videóüzenettel a gimnázium egy-
kori diákja, ma már Kossuth-díjas 
művész, Szarka Tamás is köszön-
tött. Este pedig szülői bál zárta az 
ünnepségsorozatot.

(felvidek.ma)
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A gútai Taiyó karateklub nov-
ember 23-án két frontos csatába 
indult. Nagy Viktor Budapesten, 
Bogár Dominika, Bogár János és 
Jóba Attila Kassán lépett tatamira. 

Három ezüst és egy bronz rövid 
története. 

A magyar fővárosban harminc-
két versenyző nevezett a Tatami 
Cup elnevezésű nemzetközi ver-
senyre. Nagy Viktor veretlenül ju-
tott el a döntőig, ahol azonban nagy 

küzdelemben török ellenfele jobb-
nak bizonyult. A � atal gútai spor-
toló ezüstérme az erős mezőnyben 
komoly sikernek számít.

Kassán a Taiyó kadét és junior 
versenyzői a szlovák kupa második 
fordulóján vettek részt. A � úknál 
Bogár János és a spanyolországi 
korosztályos karate-világbajnok-
ságra korábban kijutó Jóba Attila 
is remekül szerepelt. Mindketten 
– kumitében – második helyen 
végeztek. Bogár Dominika, aki 
szeptember végén a csehországi 
Pilsenben, majd októberben, Bécs-
ben, egy nemzetközi versenyen is 
leiskolázta a mezőnyt, Kassán – 
kumitében – a dobogó harmadik 
fokára állhatott fel.

1953 november 25-én máig em-
lékezetes, világszerte visszhangot 
kiváltó labdarúgó mérkőzés zajlott 
a londoni Wembley-stadionban 
Anglia és Magyarország között. 
A hazájukban addig veretlen an-
golok úgy szenvedtek vereséget a 
magyaroktól, hogy még a hazai 
szurkolók is megtapsolták a győz-
teseket. A hat-hármas diadal hat-
van esztendeje történt, és a magyar 
játékosok akár éltükben – Grosics 
és Buzánszky még közöttünk van-
, akár holtukban -  Lóránt, Lantos, 
Bozsik, Zakariás, Budai II, Kocsis, 
Hidegkuti, Puskás és Czibor -  nép-
szerűbbek és tiszteltebbek a mai-
aknál. És él még „a tizenkettedik 
játékos”, a riporter Szepesi György 
is, aki a kilencvenkettedik évében 
jár. Sorsom ajándéka, hogy ebből 
a világverő társaságból én nyolcat 
személyesen ismertem, Szepesivel 
pedig máig barátságban vagyok. 
Néhányukat a zöld gyepen is lát-
hattam – Hidegkutit az MTK-val 
Kassán, Puskást edzőként kapu-
ra lövöldözve Pozsonyban. (Ő a 
Panathinaikosz mestere volt a het-
venes évek elején.) Az Aranycsapat 
a második világháború utáni súlyos 
években a magyar nemzet büszke-
sége volt sorozatos győzelmei és 
olimpiai bajnoksága kapcsán. És 
szinte az egyetlen örömforrása sok-

millió magyarnak határon innen és 
túl. Még Dunába roskadtan árvul-
tak a lebombázott budapesti hidak, 

amikor már tízezrek szurkoltak a 
futballmeccseken,  a zseniális játé-
kosok  parádézását tapsolva. Aztán 
az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc szétszórta az Aranycsapat 
játékosait, de Puskás, Kocsis vagy 
Czibor külföldön is ámulatba ejtet-
ték a nézőket. Persze, 1954-ben is 
történt velük valami világraszóló: 
vereséget szenvedtek a svájci vi-
lágbajnoki döntőben a németektől, 
akiket előzőleg, a csoportjukban – 
öt góllal megvertek. Puskást ezen 
a meccsen – bizonyíthatóan szán-
dékosan – lerúgta az egyik német. 
Egyebek mellett ez volt az oka a 
döntőbeli vereségnek. Mintha az 
Európa Unió már ötvenkilenc év-
vel ezelőtt felvillantotta volna az 
arcát…

Batta György (

Három ezüst és egy bronz rövid története

Emlékezetes évforduló
Világverő Aranycsapat

Jóba Attila Kassán lépett tatamira. 
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és az embertelen körülmények. 
Szégyen, hogy a mai Európában 
a deportálásokra és a kitelepíté-
sekre feljogosító jogszabályok, az 
ún. Beneš-dekrétumok még ma 
is hatályban lehetnek. Komárom 
városa a felvidéki kitelepítettek 
emlékvárosának tekinti magát. 
Épp ezért országgyűlési képvise-
lőként tett javaslatomra a Magyar 
Országgyűlés a közeljövőben na-
pirendre veszi a felvidéki kite-
lepítettek ügyét, és a Parlament 
döntése értelmében április 12-e a 
felvidéki kitelepítettek emléknap-
ja. Ez az első lépés, amelyet ezen 
az úton kötelességünk megtenni 
és bízom benne, hogy hamarosan 
részese lehetek egy olyan jogsza-
bály megalkotásának is, amely a 
kitelepítést elszenvedők kártala-
nításáról rendelkezik.

Vallom, hogy a megélt és átélt 
sorsokon változtatni már nem 
tudunk, de emlékezni és emlékez-
tetni mindannyiunk közös törté-
nelmi felelőssége.”

Dolník Tibor alpolgármester 
szavalata után a Karátsony Imre 
énekkar és a búcsi Verselő igricek 
zenés irodalmi műsorát látták, 
majd egy közös dalt Radvanszky 
Valériával és Bathó Annamáriá-
val.

Szabó Edit egykori polgár-
mester megemlékező előadása 
a Bátorkesziről kitelepítettek és 
deportáltak sorsáról nem csak az 
előadónak, de a jelenlévők közül 
is többnek a könnyeivel kellett 
megküzdenie.

A 86 éves Rigó Jánosné vissza-
emlékezéseiben és saját költemé-
nyének elszavalásával emlékezett 
a kitelepítésre, mert tudja a felej-
tés száműzetés, az emlékezés sza-
badulás.

A megemlékezők végül elszo-
rult torokkal hallgatták Tolcsvay 
Béla lélekemelő műsorát -„ Áldott 
legyen mindig ez a föld!”- együtt 
énekelve a művésszel: Legyen 
úgy, mint régen volt, hogy ne árt-
son a magyarnak se a Duna, se a 
Tisza, se az Olt. „A Korona szer-
tartásában elhangzik egy üzenet, 
amely szerint Mátyás király azt 
mondta: „... az isteni szolgálatra 
bármilyen idő alkalmas, és mind 
az, amit a haza érdekében tesz 
az ember, nem egyéb, mint Isten 

szolgálata.” Ebben benne van az 
egész élet. A szépséges énekeket 
felmutatva a gonosszal és a ciniz-
mussal szembeszegülve dolgozni 
a lélek szabadságáért, amelyhez 
a szeretet, a bizalom, a barátság 
ugyanúgy hozzátartozik, mint az, 
hogy ünnepet szerezzünk ember-
társainknak. Népdalaink és nép-
énekeink megelevenítik a múltat, 
és szakrális tartalmuk révén meg-
érintik a hallgatóságot. Elődeink, 
a Jóisten s a magyar szentek üze-
netének közvetítéséhez nem kell 
élesben politizálnom, s hivatásom 
által mégis teljesíthetem keresz-
tény magyarként kötelességemet. 
Boldog vagyok, hogy magyarnak 
születtem, hogy itt élhetek ebben 
a gyönyörű országban Európa 
kellős közepén. Erős, megtar-
tó ez a Kárpát-haza. Kötőanyag 
gazdagsága. Gazdagsága pedig 
népének hagyományos tartása, 
becsülete. Naponta azt a szere-
tetet osztogatom szét, amelyből 
eleink a felbecsülhetetlenül szép 
szőttest, népművészetünket meg-
alkották.

Az ének megindítja a lelkeket, 
és ráirányítja a figyelmet arra, 
hol is élünk, milyen ez az ország, 
miért kell ma fohászkodnunk. 
Felemelő érzés számomra, hogy 
énekszóval beszélhetek a világról, 
a minket körülölelő szépségről, 
elődeink és a magam hazaszere-
tetéről, Isten gondviselő jóságá-
ról, az emberi fájdalom súlyáról, 
az öröm¬érzésről, a szenvedés 
értelméről, felelősségünkről a vi-
lágban.

Hiszem, hogy az énekek lélek-
től lélekig hatnak. Remélem, hogy 
megtisztító erőt, erkölcsi, lelki, 
szellemi kapaszkodót tudnak 
nyújtani a mai élet elkeseredett-
jeinek, kiábrándultjainak, csaló-
dottjainak és reménykedőinek” 
-mondta az énekmondó,akinek 
dalai hangzás világa, a magyar 
lélek formáit szóban és dallamvi-
lágban híven tükrözi.

Az ünnepség koszorúzással, 
nemzeti imánk, a Himnusz el-
éneklésével ért véget a templom-
ban, utána bensőséges hangulatú 
szeretetvendégség következett a 
kultúrház presszójában.

Miriák Ferenc/
Felvidék.ma

A hétvégén a szégyenletes 
beneši törvények miatt meghur-
colt és kitelepített felvidéki ma-
gyarságra való emlékezés jeléül 
avattak emléktáblát a Bátorkeszi 
Római katolikus templomban. Az 
eseményt a komáromi Kecskés 
László Társaság szervezte, véd-
nökei voltak: Dr. Molnár Attila 
Komárom polgármestere, ország-
gyűlési képviselő és Labancz Ro-
land Bátorkeszi polgármestere.

A rendezvény ünnepi szent-
misével vette kezdetét, amelyen 
Varga Róbert katolikus plébános, 
Czinke Zsolt református lelkész és 
Nagy Attila Ákos, a szőnyi gyüle-
kezet lelkipásztora szolgált.

A megjelenteket Nemes And-
rásné Zsuzsanna köszöntötte, aki 
elmondta: „Ma azért lehetünk 
itt, mert a Kecskés László Tár-
saság Bátorkeszin is emléktáblát 
adományoz a kitelepítettek em-
lékére. Azoknak, akik valamikor 
otthonukat, házaikat veszítették 
el és azoknak a családrészeknek, 
akik itt maradtak, de a hazájukat 
veszítették el. Sem Ők, sem mi az 
utódok, akiket a benesi dekrétu-
mok kollektív bűnösséggel vádol-
nak, soha nem kaptunk semmifé-
le kárpótlást, sem bocsánatkérést. 
A kitelepítést követő bűnös kor-
szak hosszú időre szétszakította 
családjainkat. De vajon lehet-e 
kárpótolni az elrabolt időt, az 
egymás közelségét nélkülöző üres 
éveket? Ma már a határok átjár-
hatóságával minden egyszerűbb 
lenne, de most már hozzájuk csak 
a temetőbe vezet az út. Ezért na-

gyon fontos a mai nap. Mi, akik 
ma itt vagyunk, a kitelepítettek 
leszármazottai, még tudunk va-
lamit tenni egymásért. Mi, akik 
több évtizeden át a szeretet és az 
összefogás erejében bízva tesszük 
a dolgunkat, azért vagyunk itt, 
hogy hitünket megőrizve az ösz-
szetartozásunk magasztos érzését 
együtt megélhessük. Legyen ez a 
tábla egyben összetartozásunk 
jelképe is.

Ezt követte a Szózat eléneklé-
se, majd az emléktábla avatása 
egyházi szertartással. Elsőként 
Bátorkeszi község polgármestere, 
Labancz Roland tartotta meg ün-
nepi beszédét.

Dr. Molnár Attila, Komárom 
polgármesterének gondolatait 
Hornig Rudolfné, alpolgármes-
ter tolmácsolta: „Benesék már a 
II. Világháború alatt bíztak ab-
ban, hogy a szovjetek kisöprik a 
felvidéki magyarokat, ám mivel 
ez nem sikerült, ennek egyenes 
következménye volt a kassai kor-
mányprogram, amelynek gerincét 
az ún. Beneš-dekrétumok adják. 
Jött a megfélemlítés, az egyoldalú 
deportálás. Ám mivel a nemzet-
közi diplomáciával ezt elfogad-
tatni nem tudták, 1946. február 
27-én így került sor az ún. lakos-
ságcsere egyezményre. Akik meg-
szenvedték az ún. lakosságcserét, 
azt sosem tekintették annak, hi-
szen több mint 100 ezer ember 
brutális kitelepítéséről volt szó. 
Aki megkapta az ún. fehér lapot, 
annak nem volt menekvés, vár-
ta Őt és családját a marhavagon 

Emléktáblát avattak a kitelepítettek 
tiszteletére Bátorkeszin
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Hat év után újra lesz a Felvidé-
ken magyar nyelvű papszentelés. A 
szentmise keretében zajló szertar-
tást november 30-án a komáromi 
Szent András plébániatemplomban 
Mons. Orosch János érsek celebrál-
ja. 

Elek László komáromi esperes 
megkeresésünkre elmondta: jelen-
tős esemény ez a felvidéki magyar-
ság, de a komáromiak számára is, a 
Szent András templomban ugyanis 
most először lesz papszentelés. Az 
előző években magyar szerpapokat 
leginkább Pozsonyban szenteltek 
pappá, a 2008-as egyházmegye-
rendezés után azonban áttevődtek 
a szertartások Nagyszombatba. 

Az ünnepi szentmisén két di-
akónust, a perbetei származású 
Nagy Pétert és a naszvadi születésű 
Jelencsics Erich Gábort szentelik 
áldozópappá, akik a Nagyszombati 
Főegyházmegye területén működ-
nek majd tovább megbízatásukat 
követően. Nagy Pétert és Jelencsics 

Erich Gábort idén nyáron ugyan-
csak Komáromban szentelték 
diakonussá. Ezt követően fordult 
a komáromi plébánia azzal a kére-
lemmel Orosch János nagyszom-
bati érsek felé, aki korábban Ko-
máromban volt káplán, hogy a két 
magyar diakónus papszentelése is a 
Szent András templomban legyen 
– árulta el Elek László.

Szlovákiában az első magyar 
nyelvű papszentelésre tizenhat év-
vel ezelőtt, 1997. június 14-én a 
pozsonyi dómban került sor. Ezt 
követően tíz éven át a magyar ajkú 
szerpapokat magyar nyelvű szer-
tartás keretében szentelték pappá, 
2007-ben azonban ez a hagyomány 
Sokol érsek intézkedései miatt 
megszakadt. Elek László esperes 
szerint ebben közrejátszott az is, 
hogy nem minden évben végzett 
magyar diák a szemináriumban. 

A magyar nyelvű papszentelés 
november 30-án 10 órakor kezdő-
dik.     (felvidek.ma)

A gyerekkönyvek bemutatója a 
pozsonyi könyvvásáron, a Biblio-
tékán november 14-én volt. A Po-
zsonyi Ki� i Polgári Társulás tavaly 
indította el Pozsonyi Mesék című 
sorozatát, amelynek célja a Po-
zsonyhoz valamilyen módon kötő-
dő híres személyiségek bemutatása. 

A sorozat első részeként jelent 
meg a Kempelen Farkas életét be-
mutató ismeretterjesztő gyerek-
könyv. 

Bolemant Éva Kempelen c. 
könyvében a címszereplő teljes 
élettörténetét felvázolja, különös 
hangsúlyt fektetve a pozsonyi vo-
natkozásokra. 

A Ventur utcában született 
Kempelen Farkast elsősorban ta-
lálmányai kapcsán ismerjük, ám a 
gyerekek igényeihez igazított, élve-
zetes stílusban megírt mű ismerteti 
Kempelen kalandos életének fon-
tosabb mozzanatait, valamint köz-
ismert kortársaihoz való viszonyát.

Az idei évben a sorozat folytatá-

saként Garajszki Margit írta meg 
Bartók Béla világhírű zeneszerző és 
zongoraművész gyerek- és i� úkorá-
nak történetét, amely Bartók cím-
mel jelent meg. Bartók Béla egyik 
mesejátékának, A fából faragott 
király�  címszereplőjének szemszö-
géből ismerkedhetünk meg a zene-

szerző gyerekkorával és pozsonyi 
gimnáziumi éveivel. 

A fából faragott király�  egyé-
ni látásmódja a valóság és a � kció 
sajátos elegyét eredményezi, így az 
olvasó egy meseszerű történet ke-
retei között, szinte észrevétlenül jut 
rengeteg információhoz Bartókról.

A Pozsonyi Mesék sorozat első 
két része szlovák és magyar nyel-
ven is megjelent. Az illusztrációkat 
Matrka Simon készítette.

A könyvek megrendel-
hetők a bratislavskerozky@
bratislavskerozky.sk e-mail címen 
és kaphatóak a somorjai Molnár 
Könyvesboltban.
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Könyvajánló

Pozsonyi mesék - Garajszki Margit: 
Bartók és Bolemant Éva: Kempelen

Komáromban először, a Felvidéken hat év 
után lesz ismét magyar papszentelés
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Lezajlott az I. Duna Menti Vidék-
fejlesztési Konferencia

A Kárpát Régió Üzleti Hálózat 
dunaszerdahelyi irodája a Nemzet-
gazdasági Minisztérium támoga-
tásával november 19-én rendezte 
meg az I. Duna Menti Vidékfejlesz-
tési Konferenciát a révkomáromi 
Tiszti Pavilon dísztermében.

A hagyományteremtő rendezvé-
nyen olyan magyarországi és szlo-
vákiai vállalkozók vettek részt, akik 
a mezőgazdaság, vidéki turizmus, 
vidékfejlesztés területén tevékeny-
kednek.

Torda Márta, a magyarorszá-
gi vidékfejlesztési minisztérium 
főosztályvezető-helyettese a „Ha-
táron túli együttműködési lehető-
ségek az agrárgazdaság terén“ cím-
mel tartott előadást. A tanácskozás 
szünetében portálunknak az általa 
képviselt tárca témával kapcsolatos 
eredményeiről és terveiről nyilat-
kozott. 

„A nemzeti vidék-stratégiához 
kapcsolódóan a kárpát-medencei 
együttműködési feladatok rend-
kívül fontosak a Vidékfejlesztési 
Minisztérium számára. Tulajdon-
képpen tavaly alakítottuk ki azt a 
kapcsolati hálót, hogy kik azok a 
gazdaszervezetek, akikkel együtt 
tudunk működni, akiknek megis-

merhetjük a problémáit. Egy prob-
lématérkép felállítása volt a felada-
tunk, s az idei évben kezdtük el a 
tényleges munkát. Láttuk, hogy na-
gyon-nagyon fontos a falugazdász 
hálózat kiépítése, mert a határon 
túl nem létezik egy olyan hálózat, 
mint Magyarországon, amely a 
gazdákat segíti. Ezért a Nemzetgaz-
dasági Minisztériummal és azon 
keresztül a Kárpát Régió Üzleti 
Hálózattal együtt minden terüle-
ten igyekszünk falugazdászokat 
beállítani, akik a gazdák segítségé-
re tudnak lenni. Nagyon fontos az, 
hogy a gazdák ne csak a pályázati 
lehetőségeket ismerjék meg, ha-
nem például azt is, hogy milyen 
chemikáliák vannak, milyen föld-
művelést kell folytatni stb. Sajnos, 
a mai mezőgazdasággal foglalkozó 
emberek közül inkább csak az öre-
gebbek tudják, hogy mikor mit kell 

csinálni. Nagyon fontos a termelői 
piacok létrehozása, a helyben ké-
szített termékeknek az értékesítése 
és azoknak az előállítása is. Ezen 
a téren is szeretnénk segítséget 
nyújtani. Továbbá a középszintű és 
felsőfokú mezőgazdasági oktatás 
területén szintén szeretnénk segíte-
ni. Fontosak a szakmai látogatások 

is -- lássák a gazdák azt, hogy egy 
másik térségben hogyan csinálják 
azt, amit ők is szeretnének megten-
ni! Ezeket a tapasztalatcsere-prog-
ramokat is előnyben részesítettük. 
Szaklapokkal, folyóiratokkal és 
más módon is igyekszünk segíteni 
mindazoknak, akik a tárcánkhoz 
fordulnak segítségért“ – magyaráz-
ta a főosztályvezető-helyettes. 

Torda Márta olvasóink � gyel-
mébe ajánlotta egy további tervü-
ket, amely a határon túli felsőfokú 
oktatási intézményekben magyar 
nyelven tanuló � atalok anyagi tá-
mogatását szolgálja. A tervezett 
ösztöndíj-programjuk kidolgozása 
során együttműködnek majd az 
Emberi Erőforrások Minisztéri-
umával. A határon túli felsőfokú 
oktatási intézményekben magyar 
nyelven tanuló, magyar nemzetisé-
gű diákoknak féléves időtartamra 
szeretnének pénzügyi segítséget 
nyújtani tanulmányaik folytatásá-
hoz. „Hangsúlyozom: ezzel a szü-
lőföldön való megmaradásukat 
szeretnénk elősegíteni. E progra-
munkat már 2014. szeptember 
1-től nagyon szeretnénk beindíta-
ni“ – közölte portálunkkal. 

A magyar vidékfejlesztési mi-
nisztérium  a későbbiekben agrár-
képzésben résztvevő egyetemisták 
részére is találkozókat óhajt szer-
vezni azzal a céllal, hogy a kárpát-
aljai, erdélyi, felvidéki hallgatók 

megismerjék egymást. 
„E� éle kapcsolati háló kialakí-

tására is törekszünk, mert nagyon 
fontosnak tartjuk azt, hogy magya-
rokként a Kárpát-medencében ma-
gyarul gondolkodjunk, és ismerjük 
meg az egyes területeken élőknek 
a gondjait is. Eddig úgy vettem 
észre, hogy a határon túli területe-
ken élők sokszor nem is az anyagi 
támogatást, hanem inkább a jelen-
létet igénylik. Ugyanis a jelenléttel 
nyújtható erő ahhoz, hogy érdemes 
magyarnak maradni, a szülőföldön 
maradni, és a boldogulást ott meg-
találni. Nos, mi ehhez próbáljuk 
hozzásegíteni őket“ – magyarázta 
Torda Márta. 

Varga Péter, a Gazda polgári 
társulás elnöke a felvidéki magyar 
gazdák és vidékfejlesztési szerve-
zetek július 2-i szímői közgyűlésén 
megalakult érdekképviseleti szer-
vezetét mutatta be a konferencia 
résztvevőinek. A társulás célkitűzé-
seiről portálunkon már korábban 
beszámoltunk. Ez alkalommal az 
elnöktől arról érdeklődtem, hogy 
az elmúlt négy és fél hónap alatt 
milyen érdeklődés mutatkozott a 
„Gazdába“ történő belépés iránt, és 
ez idő tájt mi mindennel foglalkoz-
nak. 

„A Gazda polgári társulásnak 
jelenleg 32 tagja van, és úgy gondo-
lom, hogy az elkövetkező 

(folytatás az .5 oldalon)


