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V kostole svätého Cyrila a Meto-
da sa v Radave uskutočnil Vianoč-
ný koncert. Hneď v jeho úvode sa 
rozozvučala hudbu a zneli piesne 
v podaní žiakov a pedagógov Zák-
ladnej umeleckej školy v Šuranoch. 
Svojim krásnym umeleckým vystú-
pením pod vedením riaditeľky Mgr. 
Heleny Farkasovej sa predstavili jej 
kolegyne, učiteľky Komáromyová, 
Pobočíková, Zanis, a učitelia Döme 
a Marek Bednárik.

Vianočný koncert zorganizovalo 
Občianske združenie „Za krajšiu 

Radavu“ v spolupráci s vedením 
obce Radava. Poďakovanie patrí 
najmä JUDr. Martinovi Vreštiakovi 
– predsedovi združenia a Ing. Ma-
rianovi Chrenkovi starostovi obce, 
ktorí oslovili sponzorov, pozvali 

účinkujúcich a vzácnych hostí. 
Na koncerte sa okrem iných zú-

častnil aj Ing. Peter Kažimír, pod-
predseda vlády a minister � nancií 
SR, Ing. Jaroslav Mikla, vedúci úra-
du Ministerstva � nancií SR a Ing. 
Tibor Šafár, predseda Poľnohos-
podárskeho o družstva Podhájska 
- Radava, ďalej sponzori podujatia, 
Ing. Margita Furuglyásová, Ing. La-
dislav Marenčák, podpredseda Nit-
rianskeho samosprávneho kraja, 
starostovia obcí Veľké Lovce, Dolný 
Ohaj a Úľany nad. Žitavou.

Po koncerte sa v sále kultúrneho 
domu konala recepcia. O chutné 
špeciality, krásnu výzdobu a výbor-
nú obsluhu sa postarali Ján Košťá-
lik a Mgr. Blažena Felvidékyová.

(pokračovanie na str. 4)

V predvečer Vianoc dostali 
občania obce Palárikovo najkraj-
ší darček v podobe novučičkého 
Wellness centra, ktoré v priebehu 
roka vyrástlo v sídle Poľno SME. 
Investor, majiteľ poľnohospodár-
skych podnikov Ing. Zoltán Čer-
nák realizoval dielo, ktoré má tie 
najvyššie ambície v oblasti rekreač-
no-relaxačných služieb.

Komplex je vybavený moderný-
mi technológiami a zariadeniami, 
ponúkajúcimi dokonalú regenerá-
ciu. Atraktívne možnosti športu i 
zábavy ponúka najmä veľký bazén 
s protiprúdom, vodopádmi, masáž-
nymi tryskami i perličkovým kúpe-
ľom. V ponuke sú aj tri druhy sauny, 
špičková posilňovňa, priestory na 
masáže i posedenie v bare s ob-
čerstvením. Ing. Zoltán Černák v 
príhovore na slávnostnom otvorení 
zdôraznil, že realizáciou výstavby 
Wellness centra sa podarilo napl-
niť jeho hlavný zámer, dať svojim 
spolupracovníkom zamestnaným 
v poľnohospodárskych � rmách za-

riadenie, ktoré im pomôže zotaviť 
sa po ťažkej práci. Rovnako tak jeho 
cieľom bolo dať možnosti regene-
rácie palárikovským športovcom, 
futbalistom, občanom Palárikova i 
deťom zo základnej školy, ktoré tu 
môžu absolvovať plavecký výcvik. 
Čestnému občanovi Ing. Zoltánovi 
Černákovi vyslovil veľké poďako-
vanie za príspevok k rozvoju obce 

Palárikovo, jej starosta Dr. Bernard 
Roštecký, ktorý okrem iného po-
vedal: „Toto dielo je významným 
rozvojovým prínosom pre dedinu. 
Zaraďuje Palárikovo medzi najdô-
ležitejšie centrá pre oddych a rekre-
áciu. Výrazne posilňuje turistický 
potenciál Palárikova, ktoré teraz 
okrem národných kultúrnych pa-
miatok - kaštieľa, drevenej vodnej 
veže kostola sv. Jána Nepomuckého 
a anglického parku (mimochodom, 
ten teraz absolvuje generálnu re-
konštrukciu za 400 tisíc Eur), po-
núka aj rekreačno-relaxačné služby 
na vysokej úrovni. A je to vďaka 

(pokračovanie na str. 2)

Slávnostné otvorenie Wellness centra v Palárikove

Dar obyvateľom obce k Vianociam
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-

V Radave opäť jeden krásny večer
V sviatočnej atmosfére...

Pásku pri slávnostnom otvorení Wellness centra prestrihli bývalý prezident SR 
Rudolf Schuster, Ing. Zoltán Černák a starosta obce Dr. Bernard Roštecký.
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(dokončenie zo str. 1) 
Ing. Zoltánovi Černákovi, ktorý ma 
veľmi dobrý vzťah k Palárikovu.

Slávnostnú atmosféru otvorenia 
Wellness centra umocnilo vystú-
penie umelcov, ukážka synchro-

nizovaného plávania i rozsviete-
nie vianočného stromčeka pred 
vstupom do centra. Pri stromčeku 
hostí pozdravil bývalý prezident 
Slovenskej republiky Rudolf Schus-
ter, s ktorým si prítomní zaspievali 
Tichú noc.

Slávnostné nedeľné podujatie 
pokračovalo v Dome kultúry kde 
palárikovskí poľnohospodári na 
tradičných Kukuričných dožinkách 
bilancovali hospodárske výsledky 
roka a riaditelia jednotlivých pod-

nikov odovzdali dožinkové vence 
prezidentovi SR Rudolfovi Schus-
terovi, Ing. Zoltánovi Černákovi 
a starostovi obce Dr. Bernardovi 
Rošteckému.

Milan Kupecký 

Dar obyvateľom obce k Vianociam

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.

Wellness centrum predstavili aj širokej verejnosti
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Vnímajme prírodu aj trochu 
poeticky... Na celom svete sú rov-
naké rieky. Každú ticho bozkáva 
nebo. Žblnkocú v našich ušiach a 
pramenia v našej duši. Jemný vá-
nok ich tíško ovieva, vlnia sa ako 
naše myšlienky. Len Dedo Mráz 
ich môže zastaviť svojím vášni-
vým a napriek tomu chladiacim 
dychom. Vtedy, pri pohľade na 
lesklý ľad si povieme: Aj my sa na 
chvíľu zastavme – veď boli Via-
noce. Aj lesk červených hviezd-
nych kvetov nám ich pripomínal. 
Mikuláš rozdával darčeky, detské 

dušičky žiarili od šťastia, aj stu-
dený snehuliak má zrazu teplé 
srdce. Potichu šuštia lesy, nastáva 
jasná hviezdna noc. Biele šišky 
ako žiarovky svietia na cestu 
zvieratkám, ponáhľajúcim sa po 
rozprávkovom moste domov. Na-
stal čas spánku, zimného spánku, 
čas tichej svätej noci. Moja duša 
nespí, ponára sa do zimného ta-
jomstva vianočnej pohľadnice. 
Je na nej motív zamrznutej rieky, 
pripomínajúcej mi nekonečnú 
Božiu prozreteľnosť, ktorá riadi 
všetky tri jej skupenstvá: vodu, 
ľad i paru. S Jeho pomocou sa 
moje oči viac otvárajú, zrak za-
ostruje a čím viac vstupujem do 
seba, tým lepšie, originálnejšie a 
výraznejšie viem pozorovať veci 
navôkol. Aj rieku na pohľadnici. 
Rieku, ktorá raz potečie. Rieku, 
ktorá je stále živá v mojej duši. 
Veď je to Dunaj a Nitra, pripo-
mínajúca mi detstvo, študentské 

časy, drahých rodičov... Nitra 
a Dunaj, ktorých kamene – aj 
keď ležiace na samom dne – sú 
nádhernými perlami minulosti, 
prítomnosti a budúcnosti domo-
va, ktorý navždy zostane naším 
domovom. Nitra a Dunaj, ktoré 
odzrkadľujú celú minulosť, celý 
rok, ktorý zakrátko zhorí v pla-
meňoch sviec a teplých kozu-
bov, v žiare prskaviek, svetlíc a 
ohňostrojov. A vtedy si uprostred 
tohto zmaterializovaného sveta 
povieme: 

Vnímajme prírodu aj na Nový 

a nový rok. Život má cenu...
Tú našu rieku stále ticho boz-

káva nebo. Žblnkoce v našich 
ušiach a pramení v našej duši. 
Jemný vánok ju stále tíško ovieva, 
vlní sa ako naše myšlienky. Dedo 
Mráz ju už nezastavuje svojím 
vášnivým chladiacim dychom. 
Mikuláš dávno rozdal darčeky, 
detské dušičky stále žiaria od 
šťastia, aj studenému snehulia-
kovi zostalo teplé srdce. Potichu 
šuštia lesy, stále je jasná hviezdna 
noc. Šišky ako žiarovky svietia 
na cestu zvieratkám, ponáhľajú-
cim sa po rozprávkovom moste 
domov. Počas ďalších tichých 
svätých nocí moja duša nespí, 
ponára sa do tajomstiev ďalších 
pohľadníc lásky. Je na nich motív 
tečúcej rieky, pripomínajúcej mi 
nekonečnú Božiu prozreteľnosť, 
ktorá má patronát nad všetkými 
tromi skupenstvami: nad vodou, 
ľadom i parou; má patronát aj nad 

Vnímajme prírodu aj na Nový a nový rok
Začiatkom roku radosť v oku

Živou vodou, ktorá prináša vieru, 
nádej a lásku. S Božou pomocou 
sa moje oči viac otvárajú, zrak za-
ostruje a čím viac vstupujem do 
seba, tým lepšie, originálnejšie a 
výraznejšie viem pozorovať veci 
navôkol. Aj rieku na pohľadnici. 
Rieku, ktorá už tečie. Živú rie-
ku, ktorá konečne zmenila sku-
penstvo z pevného na kvapalné! 
Rieku, ktorá je stále živá v mojej 
duši. Nitra i Dunaj pripomínajú-
ce mi toľko! Uvedomujem si, že 
všetci máme pripravený domov v 
nebi... 

Kamene riek stále ležia na sa-
mom dne a sú nádhernými per-
lami minulosti, prítomnosti a 
budúcnosti domova, ktorý však 
navždy zostane naším domovom. 
Odzrkadľujú celú minulosť, celé 
roky, ktoré zhoreli v plameňoch 
sviec a teplých kozubov, v žiare 
prskaviek, svetlíc a ohňostrojov. 
A stále si uprostred zmaterializo-
vaného, ale i Bohom milovaného, 

sveta môžeme povedať: Život má 
cenu. 

Život má cenu, pretože sme v 
ňom povinní chváliť a zvelebovať 
Boha! Pán Ježiš povedal: „Rieky 
živej vody potečú z vnútra toho, 
kto verí vo mňa.“ V duchu po-
čujem slová piesne od skupiny 
Rieka života: „Tí, čo sú smädní, 
zoslabnutí. Nech nájdu prameň a 
ponoria srdcia v ňom. Smútok a 
bolesť sa odplaví z nás. Na vlnách 
lásky voláme z hĺbky zas (k Tebe): 
Príď, Ó Ježiš, príď... Duchu svätý, 
príď...“

Fascinujúce sú slová piesne od 
neznámeho autora: „Môj Boh, 
vďaka Tebe dýcham, pre Teba tu 
som. A viem, láskou si ma zís-
kal, k sebe priviedol. Smútok je 
preč, šťastím ma napĺňaš, učíš ma 
láskou žiť. Refrén: Tvoja láska je 
silnejšia než vietor, ona vyššia je 
než najvyšší štít, hlbšia je než dno 
oceánov, zmenila môj svet.“ 

Jana Slobodníková

Významné zasadnutie v nesvadskom Agrorente
Aj s medzinárodnou účasťou

Akciová spoločnosť Agrorent v 
Nesvadoch je počas každého roka 
hostiteľom členov rôznych kultúr-
no – spoločenských, odborných 
i medzinárodných organizácií. 
Konajú sa tu rôzne podujatia na 
vysokej úrovni. Takou bolo aj kon-
coročné zasadnutie členov Sloven-
skej akadémie pôdohospodárskych 
vied, konkrétne z odboru ekono-
miky a manažmentu. Mimocho-
dom akadémia s takmer 60-členmi 
združuje aj zahraničných odbor-
níkov z Bieloruska, zo susedného 
Česka, Poľska a Maďarska.

Predseda Odboru ekonomika 
a manažmentu SAVP Dr.h.c.prof.
mpx.h.c. prof. Ing Vladimír Gozo-
ra, PhD, ktorý zasadnutie otvoril, 
zároveň v rozsiahlom a obsažnom 
prejave zhodnotil činnosť akadé-
mie za uplynulé obdobie a načrtol 
ďalšie úlohy až do roku 2015 a vy-
zval všetkých členov na aktivovanie 

znalostného potenciálu podniko-
vého manažmentu v potravinár-
skom sektore, k čomu bola zame-
raná aj diskusia., vrátane panelovej. 
Na stretnutí sa konali aj doplňujúce 
voľby o nových členov.

Ako nás informovala hlavná 
organizátorka podujatia doc. Ing. 
Monika Hudáková PhD, na uve-
denej činnosti akadémie sa po-
dieľajú vysoké školy a pracoviská 
z rezortnej výskumnej základne 
nielen z Bratislavy, Nitry a Žiliny, 
ale i z Litoměříc, Gyongyosu, a 
ďalších pracovísk, vrátane nesvad-
ského Agrorentu. Z nášho regiónu 
sú členmi Odboru ekonomiky a 
manažmentu Slovenskej akadémie 
Poľnohospodárskych vied – doc. 
Ing. Peter Serenčéš PhD, Ing. Zol-
tán Černák, Ing. Ján Šimunek PhD, 
Ing. Ladislav Moravčík, Juraj Otre-
mus a Ing. Jozef Svetlanský.

M. Kupecký

Ponúkame štvorročného pravého, čistokrvného 
maltézaka na krytie... ak máte sučku, ktorá sa 
hára... volajte: 09079055537, nonstop!
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(dokončenie zo str. 1) 
Podujatie sa nieslo v duchu radost-
ného posolstva Vianoc - naplniť 
pokojom srdcia všetkých ľudí dob-
rej vôle. Sú to vzácne chvíle, kedy 
si človek v dnešnom uponáhľanom 
a stresujúcom svete nájde čas na 
stretnutie s inými ľuďmi a dávajú 
im šancu prežiť a zažiť skutočné 
posolstvo Vianoc.

Treba veriť, že tradícia týchto 
vianočných koncertov nájde svoje 
pevné miesto v kalendári podujatí 
našej obce, obce Radava a prispe-
je tak svojou úžasnou atmosférou, 
aká bola v ten deň. k oslave Vianoč-
ných sviatkov.

Ing. Katarína Melišková, 
snímky Marián Mandúch 

V Radave opäť jeden krásny večer

V sviatočnej atmosfére...

Časopis mikroregión Termál na web stránkach zainteresovaných obcí

Bude prinášať informácie nielen o Termále
Vydavateľstvo H+S vyhotovi-

lo nulté číslo regionálnych novín 
Termál pre web stránky obcí Pod-
hájska, Radava, Dolný Ohaj, Veľké 
Lovce, Maňa, Čechy, Hul, Trávnica, 
Dedinka, Vlkas, Bardoňovo a Po-
zba, ktoré patria pod tento mikro-
región. Budú vychádzať pravidel-
ne raz v mesiaci a v nich prinášať 
aktuálne informácie z uvedených 
obcí patriacich pod mikroregión 
Termál. Nájdete v nich všetky dô-

ležité a významné informácie a 
udalosti, ktoré sa udejú počas roka 
v tej - ktorej obci. Budú to buď, po-
zvánky, spravodajstvo, reportáže, 
rozhovory, fotoreportáže a iné ďal-
šie príspevky. Samozrejme nebude 
chýbať ani šport a humor. Čitatelia, 
záujemcovia tak budú oboznámení 
čo sa deje nielen v uvedených dva-
nástich obciach, ale aj v rámci Ob-
čianskeho združenia Termál. 

(redakcia)
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Tento obyvateľ porastov pri 
brehu riek a jazier predstavoval 
pre Inkov symbol výnimočného 
charakteru, nezávislosti a svojbyt-
nosti. Slnečný vták je osobnosťou 
s bohatým vnútorným životom, 
nevšednými záujmami a tvorivou 
mysľou. V jeho znamení sa rodí 
veľa vedcov, mysliteľov, � lozofov 

a parapsychológov. Vždy je samo-
tárom - uprednostňuje samotu s 
vlastnými myšlienkami pred okru-
hom hoci i najbližších priateľov. 
Zbytočne by ho niekto angažoval 

do práce na spoločnom diele. Vy-
znáva zásadu, že každý je strojcom 
svojho osudu a preto sa nemieša do 
cudzieho života. Je nadmieru tole-
rantný a chápavý, ale nie pre seba 
- od seba vyžaduje najviac. Najvyš-
ším cieľom jeho života je neustále 
rozširovanie svojho poznania. Táto 
zásada mu určuje výber profesie: 
práca ho musí uspokojovať a roz-
šíriť jeho horizonty poznania. Fi-
nančné efekty sú pre neho druho-
radé. Rád cestuje, poznáva cudzie 
kultúry a iné zvyklosti. S potešením 
študuje cudzie jazyky. ľahko nadvä-
zuje priateľstvá, hoci z neznámych 
dôvodov to robí ďaleko od svojho 
bydliska. Nezáleží mu na založe-
ní vlastnej rodiny, nepripisuje tiež 
väčšiu váhu udržiavať kontakty s 
príbuznými.

Za množstvo gratulácii, ktoré 
sme od vás dostali ďakujeme a do-
volíme si uverejniť dve z nich – zo 
zahraničia.

Čo vŕta Milanovi Kupeckému v hlave

S niektorými vecami to príde až tak ďaleko, že ich musíte 
vrátiť.
Na svoju malú postavu mál pádny argument. Dobrého veľa 
nenarastie.
Nemám obavy pred hryzením vlastného svedomia. Mám 
umelý chrup.
Je ťažké byť nejakého viery vyznania. Človek pomaly už ne-
verí ani tomu, čo vidí. 
Som slušne vychovaný človek. Snažím sa každému aj po-
čas nadávok vykať.
Sú chvíle, keď sa mám smiať práve ako posledný, no je mi 
do plaču.
Možno by človek žil aj poctivo, keby nemal vyživovacie 
povinnosti, alebo rodinu.
Mnohým sa vstup do Európy vyplatil. Dokonca v euromene.
Niektorí ľudia si volia strednú cestu iba v krajných prípa-
doch.
Hoci som pesimista, vždy vidím nejaké tie kroky dopredu. 
Najmä v spoločenskom tanci.
Ak sa na vás usmeje šťastie v podobe nejakej výhry, zrazu 
zbadáte koľko máte oddaných priateľov.
Neuveríte, ale z každého nezaplateného šeku mám šok!
Upozornenie: Pri skoku od radosti dávajte pozor, aby ste 
si nespôsobili úraz!
Bolo to veľké zviera. Ak bolo treba vedel rozprávať ako pa-
pagáj, alebo aj mlčať ako ryba.
Všetci sme dnes dlžníkmi. Aj peniazmi, aj svojej povesti.
Paradox: Mnohí sa ženia s vyvolenou, ktorú si musia zo-
brať.
Postreh: Mnohí zaspia na vavrínoch, hoci nedosiahli žiad-
ny úspech.
V každom človeku je niečo dobré. Najmä po výdatnom obe-
de.
Niektorým ženám stačí povedať „zlatko“ a už vás vedú do 
klenotníctva.
Spočítať vám to môžu práve preto, že ste v mínuse.
Mám zvláštne muchy. Nesadajú na lep.
Z výsledku vedecko-technického bádania: Skôr rozbiješ 
atóm, ako zbytočné úrady! 
Sebakritika: Niekedy hasím aj to, čo ma nepáli...pri výčap-
nom pulte.
Rada: Skôr ako si začnete niekoho vážiť, najskôr si ho pre-
merajte!

Pôvod a význam mena Daniela (3. január)

Horoskop Inkov
Slnečný vták 21. január – 19. február 

Pôvod tohto mena je z hebrejské-
ho Dániel, čo znamená boh rozsú-
dil, boh je sudca.

Citlivosť, krotkosť, skromnosť 
a štipka rozpoltenej osobnosti, to 
sú povahové črty tejto ženy. Neraz 
dokáže okolie prekvapiť svojimi 
reakciami. Jeden deň sa prezentuje 
ako „tichý“ potôčik, ktorý si veselo 
„žblnká“ vo svojom koryte. Ale tiež 
sa vie premeniť na „búrlivú“ rieku. 
Touto búrlivosťou usmerňuje po-
trebu upútať na svoju osobu.

V kolektíve má vždy všetko pod 
kontrolou, hoci to nie je badať. 
Ovláda neviditeľné nite s ktorými 
vami bude manipulovať, ale zavše 
pozná hranice pokiaľ môže zájsť.

V školských laviciach zohráva 

úlohu „šedej“ myšky, ktorá sa ne-
nápadným spôsobom vypracuje na 
pozíciu lekára, alebo vysoko posta-
veného hodnostára. Žena s týmto 
menom je vynikajúca plavkyňa a v 
mori života sa nestratí.

Pre jej dievčenskú a nestarnú-
cu povahu pôsobí na mužov ako 
magnet aj v štyridsiatke. Táto žena 
dokáže byť vynikajúcou priateľkou 
nielen pre ženy ale aj mužov, čo je 
nezvyčajné. Je to však ľúbezná by-
tosť, ktorej úspech a šťastie ľudia 
nezávidia. Uvedomujú si ale po-
mer medzi osobnými zásluhami a 
dosiahnutými úspechmi, ktorý sa 
odzrkadľuje v otázke: „Prečo som 
tu?“ Typickou farbou tohto mena 
je � alová. Osobnosť: Tá, čo sa pýta. 
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Veľmi úspešná Výstava Považský štvorlístok 2013
Prítomní boli iba dvaja protagonisti

Považský štvorlístok, ktorý pô-
vodne tvorili štyria karikaturisti 
funguje už 20 rokov. Jeden z nich 
Miro Ďurža zomrel v roku 2006, 
zastupovala ho jeho bývalá man-
želka Martina Ďuržová, ktorá za-
požičala je práce na výstavu.

Ďalší, Vojto Haring je hospita-
lizovaný v nemocnici a tak sa na 
spoločnej výstave, ktorá je v týchto 
dňoch sprístupnená verejnosti v 
hlohovskom múzeu, zúčastnili iba 

dvaja autori, vystavovatelia.
Hneď potom, po založení v roku 

2013 mali títo štyria autori spolu 
viacero výstav, niektoré aj putov-
né, pravidelne naživo kreslili - v 
Piešťanoch na Sklenenom moste, 
na Kúpeľnom ostrove, pred pieš-
ťanským kinom Fontána, v areáli 
Balnea Splendid a Balnea Esplana-
de palace. 

Všetci štyria sa zúčastňovali vý-
stav a súťaží doma a vo svete a sú 
držitelmi viacerých ocenení.

Miro Ďurža zomrel v roku 2006 
- na vernisáži bola jeho manželka, 
ktorá zapožičala jeho práce na vý-
stavu - maľba olej, pastel, gra� ka, 
knižné ilustrácie, PF-ka a kalen-
dáre. 
MIRO ĎURŽA (+ 62 ) 

Pochádzal zo slivovičiarskeho 
kraja z Bošáckej doliny. Bol ab-

solventom ŠUP-ky v Bratislave /
študoval u doc. Ota Luptáka/ a 
prejavil sa ako skvelý kresliar a ilu-
strátor. Vystavoval a žal úspechy. 
Na jeho konte sa ocitla hromada 
domácich i zahraničných ocene-
ní. Mirov kreslený humor oslo-
voval svojou zrozumiteľnosťou, 
precíznosťou výtvarnej výpovede. 
Jeho kreslený vtip neurážal hru-

bosťou, ak sa v ňom niekto spoznal 
možno sa zamyslel... Žil, pracoval 
a tvoril v Novom Meste nad Vá-
hom. Napriek bošáckym génom 
mal radšej vínko. V roku 2006 
odišiel do večnosti, ale vzhľadom 
k jeho plodnej tvorivosti zanechal 
po sebe veľa výtvarných prác ktoré 
sú hodné obdivu. 

Vojto Haring v súčasnosti ne-
mocný, maľba - olej, , gra� ka, 
knižky aforizmov a drevené plas-
tiky. 

VOJTO HARING ( 70 )
Profesionalita psychológa sa 

odrážala v celej jeho tvorbe lite-
rárnej i výtvarnej. Je známy pub-
licista, dramatik rozhlasových hier 
i epigramatik. Vyšlo mu viacero 
zbierok epigramov. Jeho výtvarná 
tvorba, najmä kreslený humor je 
nevtieravá, pre každého, dokonca 
i duševne zdravého človeka. Ne-
vystavuje veľa, ale občas sa vráti aj 
s ocenením, zavše je i doma pro-
rokom. Má rád život, má rád ľudí, 
svoje vedomosti odovzdáva štu-
dentom na univerzite kde pôsobí 

ako vysokoškolský profesor. Žije a 
tvorí v Piešťanoch.

Ing. Vlado Pavlík - prítomný 
- predviedol svoju rýchlokresbu- 
maľba, ilustrácie kníh, omaľo-
vánky, gra� cké návrhy dizajnu 
strojov. 
VLADO PAVLÍK ( 62 )

Ako strojný inžinier, od tech-
nických výkresov, sa postupne 
prepracoval na výborného desig-
néra. Jeho láskou už študentských 
rokov je kreslený humor a karika-

túra. Oslovuje všetky generácie, 
najviac jeho kresby obľubujú deti. 
Kresbičky, maľovánky nielen kres-
lí, ale aj vydáva. Jeho kresba je zro-
zumiteľná, témy sa zmocňuje s ne-
obyčajnou ľahkosťou. Je držiteľom 
slovenského rekordu hodinovka v 
kreslení vtipov /54/ a slovenského 
rekordu za najväčší kreslený vtip. 
Zbiera ocenenia doma aj v zahra-
ničí. Žije a pracuje a tvorí v No-
vom Meste nad Váhom. 

Fero Bojničan - prítomný - zor-
ganizoval výstavu, okrem iného 
hlavný organizátor bienále kresle-

Slávnostné otvorenie výstavy jej kurátorkou pani Ardanovou si so záujmom vypočuli účastníci 
tohto kultúrneho podujatia, zľava na foto Martina Ďuržová, manželka jedného z vystavovate-
ľov, zosnulého Mira Ďuržu.

Nechýbala ani kultúrna vložka, v podaní žiakov miestnej ZUŠ-ky

 Vytavené karikatúry si všetci prítomní prezreli so záujmom.

Na podujatí sa zúčastnili iba dvaja zo štyroch autorov, vystavovateľov Mgr. František Bojničan 
a Ing. Vladimír Pavlík.
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ného humoru Fraštacký tŕň - maľ-
ba akryl, tempera, kalendáre, ka-
talógy z domácich a zahraničných 
výstav, prvé CD kresleného humo-
ru na Slovensku.
FERO BOJNIĆAN ( 53 r. )

Hlohovčan telom i dušou pre-
cízne narábajúci štetcom i perom 
do výslednej zrozumiteľnej po-
doby. Zúčastňuje sa pravidelne 
výstav vracajúc sa s oceneniami. 
Jeho kreslený dôvtip poznajú v 
Belgicku, Turecku, Taliansku, za 
morom v Mexiku, na púšťach v 

Mongolsku, dokonca aj doma na 
Slovensku. Je jeden z hlavných 
organizátorov súťaže kresleného 
humoru „Fraštacký tŕň“. Niekoľko 
rokov už vychádzajú kalendáre s 
jeho kresbami. Žije, pracuje a tvorí 
v Hlohovci. Dlhoročný štátny za-
mestnanec, záhradkárči a celkom 
dobre fotografuje. 

Text Milan Kupecký, 
snímky Anna Jančiová, 

pracovníčka hlohoveckého Múzea, 
v ktorom sa výstava konala.

morom v Mexiku, na púšťach v 

Slovenský rekordér v rýchlokreslení Ing. Vladimír Pavlík predviedol na požiadanie svoje 
umelecké majstrovstvo.

Ing. Vladimír Pavlík obkolesený novinármi, ktorým poskytuje interview

Tradičná výstava
Už tradične sa konala v No-

vých Zámkoch výstava karikatúr, 
„Usmejme sa na svet XVI“, ktorej 
garantom a hlavným organizáto-
rom doteraz bol i je Jozef Szolcsan, 
ktorý zároveň celú akciu aj spolu-
moderoval.

Organizátori čakávali väčšiu 
účasť autorov, osobne sa zúčastni-
li iba štyria - Karol Drá�  (nádejný 
talent), ďalej skúsený a renomova-

ný autor Stanislav Remeselník, Ivo 
Chadžiev a Ernest Kocsis (výtvar-
ník a vysokoškolský pedagóg).  
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ZOSTALO NÁM ZO SILVESTRA... 

Okrem množstva domácich 
blahoželaní k sviatkom dostali sme 
dve aj zo zahraničia - z Maďarska i 
z Česka. Teší nás, že čítajú Hírnök-
-Chýrnik aj za našimi hranicami... 
Ďakujeme!           

(redakcia)
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Az öreg papagáj mellé � atal madár került, aki hamarosan észrevet-
te, hogy a kalitka egyik rácsa ki van törve. Egy alkalmas pillanatban 
aztán ki is használta felfedezését és átpréselte magát a rácson. Már 
éppen boldogan röppent volna a nyitott ablak felé, amikor az öreg 
madár szomorúan utána szólt:
- Fiam, nem tudod, mit csinálsz!
A � atal madár csodálkozva nézett vissza, mire az öreg folytatta:
- Nagyon sokan próbálkoztak már előtted is, de még egyikük sem 
tért vissza.

* * *
Az öreg hölgy papagájt szeretne venni, ezért elmegy a kisállat-keres-
kedésbe. Sokáig nézegeti a papagájokat, majd megkérdezi az egyiktől:
- Na, te cifratollpamacs, tudsz-e beszélni?
- És te vén madárijesztő, tudsz-e e repülni?

* * *
Szélesszájú kecskebéka sétálni indul. Találkozik a tehénnel. Meg-
szólítja:
- Hű, de nagyra nőttél! Ki vagy Te és mitől vagy ilyen nagy?
- Én vagyok a tehén és a sok fűtől nőttem ekkorára.
- Én pedig szélesszájú kecskebéka vagyok, további jó étvágyat.
A szélesszájú továbbsétál, találkozik a pulikutyával. Megszólítja:
- Hű, de hosszú szőröd van! Ki vagy Te és hogy tudtál ekkora bun-
dát növeszteni?
- Én vagyok a pulikutya és a sok-sok csirkefarhátat eszem, ettől van 
ilyen szép szőröm.
A szélesszájú kecskebéka továbbhalad és találkozik a gólyával. Meg-
kérdezi:
- Hű, de hosszú nyakad van! Ki vagy Te és mitől nőtt ilyen hosszúra 
a nyakad meg a lábad?
- Én a gólya vagyok és rengeteg szélesszájú kecskebékát eszem!
- Hót olyot meg hol tolálsz?

* * *
Három sün megy az erdőben és eltévednek. Nagyon fáznak. Arra jár 
egy tündér és azt mondja: 
- Teljesítem három kivásnágotokat , mivel hárman vagytok, mind-
egyikőtöknek egyet.
Az első azt kéri a tündértől, hogy juttassa haza. A második is azt kéri:
- Nagyon fázom, juttass haza.
A harmadik azt mondja:
- Nagyon fázom, egyedül vagyok, bárcsak itt lennének a testvéreim!

* * *
Az oroszlán békésen sétál az erdőben. Egyszer csak szembe jön vele 
a nyuszika. Az oroszlán eléurgik és így szól
- Ki a legerősebb az erdőben?
- Hát te! - válaszolja megszeppenve a nyuszika.
Az oroszlán kihúzza magát és elégedetten megy tovább. Pár perc 
múlva szembe jön vele az őzike.
- Ki a legerősebb állat az erdőben?
- Természetesen te! - válaszolja az őzike halálsápadtan.
Az oroszlán örül, hogy mindenki fél tőle. Félóra múlva találkozik 
az elefánttal.
- Ki a legerősebb állat az erdőben?
Az elefánt szó nélkül megragadja az oroszlánt, és egy fához csapja. 
Az oroszlán nyögve tápászkodik fel, miközben így szól
- Micsoda világ, már nem is kérdezhet az ember...

8
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Nem kell állandóan nyomkodni

7

beállításain vagy néhány pillanatig 
felemeljük a tekintetünket a készü-
lékről.

A telefon gyakori nyomogatása a 
kezünkre is károsan hathat, hiszen 
végig ugyanazt a motoros mozgást 
végezzük, ráadásul legtöbbet a hü-
velykujjunkat használjuk, ehhez 
pedig olyan pózban tartjuk azt, ami 
nem természetes a számára. Mind-
ez a csuklóízületeket is megterheli 
és gyulladást okozhat. A felhaszná-
lók 43 százaléka érzett már fájdal-
mat a hüvelykujjában, ezt elkerülni 
csak úgy lehet, ha pihentetjük a 
kezünket, nem tartjuk olyan szoro-
san a telefonunkat és csak � noman 
érintjük a képernyőt.

Telefon - és számítógép-haszná-
lat közben a testtartásunkra sem 
ügyelünk, pedig a görnyedt póz 
nagy megterhelést jelent a gerinc 
számára, ami nyak-, fej- és vállfá-
jást okozhat. Egy angliai felmérés 
szerint a 18 és 24 év közöttieknek 
84 százaléka tapasztalt ilyen tünete-
ket az elmúlt év során, ők azok, akik 
átlagosan 8,83 órát töltenek egy nap 
képernyő előtt. Az okostelefonok a 
látásra sincsenek jó hatással, David 
Allamby szemész megállapítása 
szerint az 1997-es megjelenésük 
óta 35 százalékkal nőtt a rövidlá-
tók aránya, és a következő tíz év-
ben akár 50 százalékkal is nőhet 

azok száma, akiket érinteni fog 
ez a probléma. Normális esetben 
a rövidlátás a húszas évek elején 
megszűnik, ám az okostelefonok 
terjedése miatt mostanra már a 30-
as, 40-es évekre is kihúzódik ez az 
állapot.

A szemnél maradva, még egy 
komoly gondot okozhatnak ezek 
a készüléket, és ez a szemszáraz-
ság. Amikor valaki a képernyőre 
összpontosít, harmadával csökken 
a pislogásai száma, ennek követ-
keztében a szem kiszáradhat és 
komoly károsodást is szenvedhet. 
Reed professzor szerint a fenti kö-
vetkezményeket elkerülhetjük, ha 
betartunk néhány szabályt. Elalvás 
előtt ne ellenőrizzük Facebook-
oldalunkat és email-jeinket, ne 
vigyük magunkkal napközben a 
töltőnket, hogy ezzel is korlátozzuk 
a telefonhasználatunkat, munkába 
menet inkább olvassunk, kirándu-
lásokon és nyaralásokon fényképe-
zőgépet használjunk, hogy ne érez-
zünk kényszert arra, hogy azonnal 
megosszuk másokkal is az élményt, 
válasszunk valamilyen sportot, 
amiben örömünket leljük, továbbá 
töltsünk minél több időt a baráta-
inkkal és családtagjainkkal.

hazipatika.com

Az őrsújfalui ÉS?! Színház 
és a Magyar Szín-Játékos Szö-
vetség 2014-ben is megrendezi 
a „FARSANGI RÖGTÖNZÉ-
SEK” improvizációs fesztivál 
felvidéki fordulóját. 

A játékra 2014. február 1-jén 
(szombaton) 15.00 órától (re-
gisztráció 14.00 órától) kerül 
sor A rendezvényre diák- (kö-
zépiskolás korosztály) és felnőtt 
színjátszók 4-4 fős csapatainak 
jelentkezését várják határain-
kon innen és túlról is.

Helyszín: Kultúrház, 945 04 
Őrsújfalu, Fő utca 34. (Hlavná 
34., Komárno-Nová Stráž)

Az elmúlt évek gyakorlatához 
híven a négyfős (tetszés szerinti 
fantázianéven szereplő) csopor-
tok 4-5 különböző improvizá-
ciós feladatot kapnak. Az egyes 
feladatokra való felkészülésre 
általában 10 perc áll rendelke-

zésre. A játékidő az esetek több-
ségében 3-3 perc. 

Játékvezető Olasz István szín-
művész, aki a helyszínen teszi 
közzé a játékszabályokat és a 
feladatokat. Az egyes feladato-
kat szakemberekből álló zsűri 
pontozással értékeli, majd en-
nek alapján alakul ki a végső 
sorrend. Ízelítő az elmúlt évek 
feladataiból:
• négy előre magadott monda-
tot kellett történetté fűzni úgy, 
hogy csak ezek a mondatok 
hangozhatnak el, mindegyik 
más-más szereplő szájából. 
• újsághíreket kellett „eltáncol-
ni”.
• négy tárgyat kapott a négy 
szereplő, ezekkel felhasználásá-
val kellett egy „bábos” történe-
tet eljátszani.
•3 perces zenei részletre és egy 
adott verssorra kellett mozgás-

színházi improvizációt készíte-
ni 

A csapatok a 10 perc fel-
készülési időben kitalálták a 
történetet, a szereplők közötti 
kapcsolatokat és kiosztották 
a szerepeket, majd a kisorsolt 
sorrend szerint kerültek bemu-
tatásra a „produkciók”. 

A fesztiválon három díjat osz-
tanak ki: 
1. díj Arlecchino díja 

2. díj Pulcinella díja 
3. díj Brighella díja 

Jelentkezési határidő 2014. 
január 30. Jelentkezési lehető-
ségek: Várady Kornélia, Hlavná 
2., 945 04 Komárno-Nová Stráž, 
esszinhaz@gmail.com +421-
905-245-871 A szervezők vár-
nak mindenkit szeretettel, no 
meg egy kis zsíros kenyérrel és 
borral!

(bumm)

Improvizációs fesztivál Őrsújfalun

Számos hazai köszöntőn kívül kaptunk két külföldit 
is - Magyarországról és Csehországból. Örömmel tölt 
el bennünket, hogy a Hírnök-Chýrnik lapot a határa-
inkon túl is olvassák. Köszönjük!



HÍRNÖK

EGÉSZSÉG
Megbetegít az okostelefon?
Nem kell állandóan nyomkodni

Kétség nem fér hozzá, hogy az 
okostelefonok mindennapjaink ré-
szévé váltak, ezen élünk társas éle-
tet, ezzel tervezzük meg az útvona-
lainkat és ezen hallgatunk zenét is.

Számos előnye mellett azonban 
nem szabad � gyelmen kívül hagy-
ni azt a tényt sem, hogy a különfé-
le modern eszközök - telefonok és 
tabletek - nem kevés egészségkáro-
sító hatással is bírnak.

A Nokia által nemrégiben ké-
szített felmérés szerint egy átlagos 
okostelefon felhasználó 16 órányi 
ébrenlét során nagyjából 150-szer 
ellenőrzi készülékét, ez pedig már 
számos mentális vagy egészségügyi 
probléma okozója lehet. Phil Reed, 
a Swansea Egyetem pszichológia 
professzora, aki régóta kutatja az 
internetfüggőség okait és következ-
ményeit, arra hívta fel a � gyelmet 
tanulmányában, hogy azok, akik a 
telefonjukat előnyben részesítik a 
személyes kapcsolatokkal szemben, 
többnyire nehezen kontrollálják az 

indulataikat, könnyen felidegesít-
hetőek, és sokszor csak az nyugtatja 
meg őket, ha minden reakcióik-
ra azonnali elismerést - like-okat, 
hozzászólásokat - kapnak.Az ilyen 
emberek könnyen elszigetelődhet-
nek és depresszióssá válhatnak. Ez 
azonban csak néhány a mobilok 
okozta károk közül, az alábbiak-
ban további példákat olvashatunk 
ezekre.

Az angolszász nyelvterületen 
nomophobia-ként emlegetett ál-
lapot arra a helyzetre utal, amikor 
valakinél véletlenül nincs ott a te-
lefonja, vagy lemerült az akkumu-
látora, netán a feltöltő kártyáján 

nincs elég pénz, vagy egyszerűen 
csak nem talál internetkapcsolatot. 
A legtöbb ember ilyen helyzetben 
szorongani kezd, feszültté válik és 
képtelen koncentrálni. A leginkább 
érintettek a 18 és 24 év közöttiek, 
akik közül 77 százalékuk képtelen 
egy percnél tovább meglenni a te-
lefonja nélkül, a nők körében pedig 
17 százalékkal nagyobb arányban 
fordul elő ez a jelenség, mint a fér-
� aknál.

Egy másik kóros jelenség az alvás 
közbeni sms-ezés, ami leginkább az 
elalvás utáni 1-2 órában fordul elő. 
Ilyenkor az illető nincs is tudatában 
annak, hogy üzenetet küldött va-
lakinek, ami miatt egyrészt kínos 
helyzetbe kerülhet, másrészt a pi-
hentető alvás híján agyi funkciói is 
károsodást szenvedhetnek. Dr. Josh 
Werber alvásszakértő szerint erre 
az egyetlen megoldás, ha száműz-
zük a telefont a hálószobából.

A fantomrezgés szindróma arra 
utal, amikor valaki olyankor is úgy 

érzi, hogy a telefonja cseng vagy 
rezeg, amikor valójában nem. Ez a 
jelenség tízből egy telefonhasználót 
érint, 87 százalékuk hetente, 13 szá-
zalékuk naponta tapasztalja. Meg 
kell említeni a különféle cyber-
betegségeket is, amit az okoz, hogy 
a felhasználó szeme és az egyen-
súlyrendszere által érzékelt mozgás 
között nincs összhang. Ilyenkor az 
agy azt hiszi, hogy az illető mozog, 
holott nem. Ez hányingert, szédü-
lést és a szem túlzott megerőlteté-
sét okozhatja és leggyakrabban az 
Apple iOS 7 felhasználói körében 
fordul elő. A tünetek csökkent-
hetőek, ha változtatunk a telefon 
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Zöldséget az asztalra!
Rukkolás gombakrémleves pi-
rított dióval
Hozzávalók:
35 dkg csiperke felcikkezve
1 fej közepes vöröshagyma � nomra 
aprítva
1 ek vaj
2 ek olíva olaj
2 gerezd fokhagyma
6 dl alaplé
fél tk só
pár gerezd citrom leve
egy marék rukkola
2-3 ek durvára aprított pirított dió-
bél
bors, szerecsendió

Elkészítés
A vajat összeolvasztjuk az olíva-

olajjal és a hagymát üvegesre dinsz-
teljük rajta. Ráreszeljük a fokhagy-
mát, hozzákeverjük a gombát, és 
pár percig együtt pároljuk. Ezután 
felengedjük az alaplével, sózzuk, 
borsozzuk, majd fedő alatt 10 per-
cig főzzük. Belecsepegtetjük a cit-
romlevet, ráreszelünk egy késhegy-
nyi szerecsendiót, és sózzuk is, ha 
kell. A rukkolát aprítsuk össze, és 
tegyük egy olyan edénybe, amiben 
turmixolhatjuk. Adjunk hozzá egy 
ek. diót, 2-3 ek. olajat, majd püré-
sítsük. A felét adjuk a leveshez, és 
turmixoljuk krémesre. Tálaláskor a 
maradék dióval és pár csepp rukko-
lás olajjal ízesítsük.

Currys sült kelbimbó kapros 
tejföllel
Hozzávalók:
80 dkg kelbimbó
fél dl olaj
1 tk curypor
fél kk só

1 csokor friss petrezselyemzöld
3 ek pirított, durvára aprított dióbél
2 dl tejföl
kis csokor friss kapor
negyed citrom leve
Elkészítés

Melegítsük elő a sütőt 220 fok-
ra. A kelbimbókat tisztítsuk meg, 
a külső, szennyezett leveleket távo-
lítsuk el, a talpukat vágjuk le, majd 
felezzük meg a bimbókat. Az olajat 
keverjük össze a curryvel és a sóval. 
A kelbimbókat tegyük egy zacskó-
ba, öntsük rá a fűszeres olajat, és 
alaposan rázzuk össze. Borítsuk 
sütőpapírral kibélelt tepsire, fordít-
suk vágási felületükkel lefelé, majd 
süssük kb. 30 percig. Hagyjuk picit 
hűlni. A tejfölt keverjük ki, adjuk 
hozzá a � nomra aprított kaprot, 
sózzuk, borsozzuk, és csepegtes-
sünk bele egy kiskanálnyi citromle-
vet. A sült bimbókat locsoljuk meg 
pár csepp olívaolajjal, szórjuk meg 
a dióval és a petrezselyemzölddel, 
facsarjunk rá citromlevet, és így 
fogyasszuk.

Köles lepény (gluténmentes)
Hozzávalók:
10 dkg köles 
20 dkg sárgarépa � nomra reszelve 
15-25 dkg sovány reszelt sajt 
1 tojás 
apróra vágott lila hagyma 
borsikafű 
bazsalikom, v. pizzafűszerkeverék

Elkészítés
A kölest főzzük puhára másfél-

szeres vegetás vízben. Keverjük ösz-
sze a � nomra reszelt sárgarépával, 
tojással, apróra vágott lila hagymá-
val, fűszerekkel és a sajt felével. Jó 
állagú fasírt szerű masszát kapunk, 
ebből lepénykéket formázunk és 
sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük. 
200 fokos sütőben 10 percig sütjük, 
majd megfordítjuk megszórjuk a 
reszelt sajt másik felével és pirosra 
sütjük.
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1. A pénz soha nem oldja meg a 
személyes problémákat

A pénz egy eszköz, amely se-
gítségével megvásárolhatjuk a lét-
fenntartáshoz szükséges dolgokat, 
de sohasem jelent gyógyírt szemé-
lyes gondjainkra. Számtalan olyan 
ember van, akiknek kevés pénzük 
van, de ennek ellenére boldogok és 
teljes életet élnek, és sokan vannak, 
akiknek bőven jutott az anyagi ál-
dásból, de életük nyomorúságos. 
Pénzzel nagy autót, házat, szép 
ruhákat, biztonságot és egyebeket 
lehet vásárolni, de nem gyógyítja a 
magányt, nem javítja meg a tönkre-

ment embertársi kapcsolatokat, és 
az általa eredményezett boldogság 
sem hosszú életű. A boldogságot 
ugyanis nem lehet pénzért venni, 
ezért, aki a pénztől vár boldogsá-
got, az sosem lehet teljesen boldog.

2. Békélj meg önmagaddal
Alighogy felnőttünk, úgy érez-

zük sok mindent kell csináljunk 
egyszerre. El kell döntenünk 
mindent, ami a sorsunkat meg-
határozza, mindent meg kell ta-
pasztalnunk, megtaláljuk lelki tár-
sunkat, megértsük az élet értelmét, 
és mindezt egy időben. Lassíts! 
Hagyd, hogy életed a maga med-
rében folydogáljon. Várj egy kicsit, 
adj időt magadnak, és mérlegeld a 
lehetőségeidet. Örülj minden egyes 
élménynek, és gondolkodj el a té-
ged ért hatásokon, majd ezek után 
hozd meg életed fontos döntéseit. 
Céljaink érdekében dolgozni, jövőt 
tervezni sok esetben nagyon fon-
tos, ám a dolgok siettetése a legtöbb 

esetben visszájára fordítja azok me-
netét.

3. Nem lehet mindenkinek a 
kedvében járni

Nem ismerem a siker receptjét, 
de a kudarc titka, ha mindenkinek 
a kedvében akarunk járni – mond-
ta Bill Cosby. Nem szükséges, hogy 
mindenki egyetértsen veled, vagy 
mindenkinek tetsszen, amit csi-
nálsz. Természetes emberi óhaj, 
hogy tartozzunk valahová, becsül-
ve és tisztelve legyünk mások által, 
de ezek nem egyenlők a boldogság-
gal. Kommunikáljunk bátran má-

sokkal, élvezzük a körülöttünk élők 
társaságát, vívjuk ki a tiszteletet, de 
mindig maradjunk hűek saját érté-
keinkhez.

4. Az egészség a legértékesebb 
tulajdon

Az egészség felbecsülhetetlen 
kincs, mindig értékeljük és védjük. 
Fiatalkorban sajnos kevesen gon-
dolnak bele ebbe, és kevés � gyel-
met tulajdonítanak neki mindad-
dig, amíg nem lesznek kénytelenek 
törődni vele. A szív- és érrendszeri 
betegségek, a csontritkulás, a rák és 
számos egyéb betegség megelőz-
hető, ezért vigyázzunk az egész-
ségünkre, hogy később ne bánjuk 
meg mulasztásunkat.

5. Nem mindig azt kapjuk, amit 
szeretnénk

Az élet az, ami akkor történik, 
amikor más dolgokkal vagyunk 
elfoglalva – foglalta össze a lénye-
ge John Lennon. Nem számít, hogy 

mennyit dolgozunk, tervezünk, 
sokszor nem úgy jön ki a lépés, 
ahogy szerettük volna. Csüggedés-
re semmi ok. Előbb tapasztaljunk, 
csak ezt követően leszünk képesek 
megtalálni a helyes utat.

6. Nem értünk van minden
Nem vagyunk az univerzum 

közepe. Normális, hogy a saját éle-
tünk középpontjában mi vagyunk, 
a legtöbbet magunkkal foglal-
kozunk, ám ne felejtsünk el időt 
szakítani a környezetünkben zajló 
folyamatokra, és környezetünkben 
élő személyekre is, majd próbáljuk 
külső szemlélőként � gyelni saját 
életünket. A perspektivikus látás 
nagy segítség lehet.

7. Ne szégyelljük, ha nem tu-
dunk valamit

Senki sem tud mindent, sen-
kinek nincs válasza a világ összes 
kérdésére. Nem szégyen kimon-
danunk, hogy bizonyos dolgokról 
nincs tudomásunk, hisz senki sem 
tökéletes. Mindannyian követünk 
el ebből fakadóan kisebb-nagyobb 
bakikat, ám ez egy tanulási folya-
mat. Mindennap lehet újat tanul-
ni, így bátran legyünk nyitottak az 
újra.

8. A szerelem több mint egy ér-
zés, a szerelem egy választás

A kezdeti kirobbanó boldog-
ság és szenvedély nem tart sokáig, 
azonban ez nem jelenti azt, hogy a 
szerelmen alapuló hosszú távú kap-
csolatok nem lehetségesek. A sze-
relem nem csak egy érzés, hanem 

egy választás, egy döntés, amelyet 
naponta meghozunk. Tudnunk kell 
megbocsátani, szelídnek lenni, a 
másikat tisztelni, támaszként szol-
gálni és hűségesnek lenni. A pár-
kapcsolatokon dolgozni kell, és ez 
sok esetben nem is olyan könnyű.

9. Szemléjük kívülről magun-
kat

Minden, ami velünk történik, 
nagy fontosságúnak tűnhet, de kül-
ső nézőpontból vizsgálva kiderül, 
hogy nem különösebben lényeges. 
A mindennapi harcok, a terhek és 
változások legtöbb esetben nem 
örökérvényűek, nem fognak számí-
tani 20,30 vagy 40 év múlva. Nehéz 
hosszú távon szemlélni a dolgokat, 
amikor mindannyian rövid távú 
célokhoz vagyunk szokva ám, ha 
nem élet és halál kérdéséről van 
szó, hadd fújja el a szél.

10. Ne vegyünk semmit kész-
pénznek

Sok esetben hajlamosak vagyunk 
alulbecsülni azt, amink van, mind-
addig, amíg el nem veszítjük: egész-
ség, család, barátok, munka, pénz, 
stb. A � atalok úgy tekintenek szüle-
ikre, hogy mindig mellettük lesznek, 
azonban ez nem így van. Azt gon-
dolják, hogy elegendő idejük van 
felvenni a kapcsolatot régi barátaik-
kal, vagy ápolni a kapcsolatokat az 
újakkal, de nem így van. Az életben 
semmi sem garantálja, hogy ami ma 
megvan, az holnap is ott lesz. Az élet 
egy másodperc alatt változhat, ezért 
értékeljük mindig, amink éppen 
van.                       � lantropicum.com
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Tíz tanács, amelyet jó megfogadni 
30 éves kor előtt

Az Érsekújvár hazai pályán a 
Brassó ellen, míg a Csíkszereda 
a Ferencváros vendégeként nyert 
szétlövéssel a jégkorong Mol Liga 
január 6-ai játéknapján. Az újvári-
ak sovány győzelmükkel továbbra 
is tapadnak az éllovas Dunaújvá-
rosra és az új évet kirobbanó for-
mában kezdő Miskolcra.

Eredmények:
Érsekújvár  - Corona Brasov:  2-1 
(1-1, 0-0, 0-0, 0-0, 1-0) - szétlövés-
sel
gól: Podstavek (2.), illetve Gliga 

(12.)
Miskolci Jegesmedvék - UTE: 5-0 
(4-0, 1-0, 0-0)
gól: Popovics (1.), Dubek (3.), Tóth 
A. (17., 38.), Knox (18.)
FTC - HSC Csíkszereda: 3-4 (1-0, 
2-3, 0-0, 0-0, 0-1) - szétlövéssel
gól: Nagy L. (6.), Kiss G. (33.), 
Ojanen (33.), illetve Shvidki (23.), 
Novak (25.), Danton (35.)

Élmezőny:
1. Dab.Docler 70 pont, 2. Miskolci 
Jegesmedvék 66, 3. Érsekújvár 66.

mti/Felvidék.ma

Jégkorong MOL Liga: 
Szétlövéssel győzött az Érsekújvár
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Az Árszabályozási Hivatal még a 
múlt év novemberében bejelentette, 
hogy 2014-ben átlagosan 7 száza-
lékkal csökken a háztartási villany-
áram ára. Hasonlóképpen mérsé-
kelten csökken a gáz ára, ellenben 
a víz- és csatornadíj emelkedik. Egy 
négytagú család családi költségve-
tése akár 100 euróval is javulhat.  

Az idén csökkennek egy átlagos 
négytagú család kiadásai. Jelenleg 
egy négytagú család költségveté-
sének 27 százalékát gyakorlatilag 
felemésztik az energiaárak. „Ez 
azt jelenti, hogy az idén átlagos 
kiadásaik csökkennek, különös-
képpen azokban a családokban, 
ahol már a múltban megoldották 
házuk hőszigetelését, vagy a vízdíj 
csökkentése érdekében áttértek az 
emelőkaros csaptelep használatá-
ra” – magyarázta Tomáš Šerédi, 
a Partners Group SK ügyvezető 
igazgatója. 

Az árcsökkentés terén a legmeg-
határozóbb az elektromos energia 
árának csökkenése. „A háztartási 
elektromos áram az egész Szlo-
vákia területén átlagosan 7 szá-
zalékkal csökken“ – jelentette be 
Jozef Holjenčík, az Árszabályo-
zási Hivatal (Úrad pre reguláciu 
sieťových odvetví) elnöke. Ezzel 
egy átlagos család akár 55 eurót 
is megtakaríthat. Amennyiben 
árammal fűtenek, a megtakarítás 
éves viszonylatban átlagosan akár 
a 200 eurót is elérheti. 

Mérsékelten bár, de csökken a 
háztartási gáz ára is. „A háztartá-
si gáz ára éves viszonylatban 0,23 
százalékkal csökken“ – jelentette 
be Holjenčík. Ezzel egy átlagos 
négytagú család megtakarítása, ha 
a gázt csupán főzésre használják, 
elhanyagolható. 

Emelkedik viszont a víz- és 
csatornadíj összege, ami 2014-től 
többletkiadást jelent a háztartá-
soknak. Átlagosan 1, 3 százalékkal 
lesz magasabb. A gyakorlatban ez 
azt jelenti, ha egy négytagú család 
évi vízfogyasztása 150 m3, a vízdíj 
3, 3 euróval több lesz, mint 2012-
ben. 

aktualne.atlas.sk

Fontos megőrizni az 1994-es nagygyűlés 
eszmeiségét, össze kell fogni...!

jobb eszközöket tudnak alkalmaz-
ni, és tovább tudják majd vinni 
a lángot. Szlovákia a külföld felé 
nagy előszeretettel jelzi, hogy a 
Beneš-dekrétumok csak szimboli-
kus jellegűek. De ez nem így van, 
hiszen a bíróságok napjainkban 
is annak a szellemében döntenek, 
hogy a magyarok vagyonhoz való 
jogáról van szó! Jó lenne, ha a � a-
talok komolyan vennék a felvidéki 
magyarság igényeit és jogait, és 
megpróbálnák valamilyen módon 
erősíteni a magyarságtudatot! An-
nak érdekében, hogy megmarad-
junk, és elkerüljük azt, hogy min-
den népszámláláskor legalább 10 
százalékkal csökkenjen a létszá-
munk...!“ – zárta beszédét Bölcs 

József.
A Csemadok Komáromi Terüle-

ti Választmánya a nagygyűlés 15. 
évfordulója alkalmából egy em-
léktáblát helyezett el a Kossuth téri 
Csemadok-székház külső falán. E 
táblán örökérvényű üzenetként 
egy Dsida Jenő – idézetet tüntet-
tek fel: „mindig magunkért, soha 
mások ellen“. A jubileum alkal-
mából Szabó Olga, Bárdos Gyula, 
Bölcs József és Duray Miklós ko-
szorúzta meg az emléktáblát, majd 
a jelenlevők közösen elénekelték a 
Himnuszt. 

Azt követően a Csemadok-
székházban tartalmas beszélgetés 
zajlott, amely során a nagygyű-
lés további jelenlevő szervezői: 
Szabó Olga – Pat polgármestere, 
megyei képviselő, továbbá Duray 
Miklós – az Együttélés PM volt 
elnöke, Bárdos Gyula – a nagy-
gyűlés MKDM-s koordinátora és 
Stubendek László – Révkomárom 
akkori alpolgármestere idézte fel 
a történteket. Leszögezték, hogy 
a találkozón elfogadott állásfogla-
lásból az elmúlt két évtized során 
kevés célkitűzés valósult meg. A 

résztvevők lelkesedése nem vált 
valós közakarattá. Ráadásul a 
magyar közösség létszáma az el-
múlt húsz év során több mint 110 
ezerrel csökkent. Ez a fogyás első-
sorban annak tudható be, hogy a 
magyarok lakta régióban nincs sa-
játos jogállású közigazgatási terü-
let, illetve a szlovákiai kisebbségek 
nem rendelkeznek az önkormány-
zatiság semmilyen formájával 
sem. Az i� abb nemzedék nevében 
pedig Petheő Attila és Samu István 
– a Magyar Közösség Pártja orszá-
gos elnökségi tagja kért és kapott 
szót. Reménykeltő, hogy a � atal 
politikusok a hazai magyarság ön-
re exiójának, az 1994-es nagygyű-
lés eszmeisége megőrzésének és a 
húsz évvel ezelőtti esemény meg-
felelő időben történő folytatásá-
nak a fontosságát hangsúlyozták.  

Bárdos Gyula a révkomáromi 
rendzvény után portálunknak el-
mondta: „Nem csak azért jöttem el 
erre a megemlékezésre, mert húsz 
évvel ezelőtt személyesen is részt 
vettem a nagygyűlésen, hanem 
azért, mert egy történelmi jelentő-
ségű eseményről van szó. Még ak-
kor is, ha a várt folytatás nem kö-
vetkezett be, és az elvárásokat nem 
tudtuk valóra váltani. De az elkép-
zelés, a gondolat, az összefogás az 
mindenképpen példaértékű! Bár 
most nagyon nehéz lenne az ak-
korihoz hasonló összefogással egy 
nagygyűlést megszervezni, ám re-
ménykeltő, hogy például a köztár-
sasági elnökjelöltségem kapcsán 
már több mint 42 ezer támogató 
aláírás gyűlt össze. Holnap dél-
után visszük a parlamentbe az íve-
ket, és vélhetően addig tovább nő 
ez a szám. Ez is azt mutatja, hogy 
a felvidéki magyarság huszáros 
hajrával, nagyon rövid idő alatt 
is hatalmas teljesítményre képes. 
Ezúton is köszönöm mindazok-
nak, akik támogató aláírásukkal, 
szervező munkájukkal hozzájárul-
tak közös sikerünkhöz! Ez is azt 
mutatja, hogy ha kell, manapság 
is össze tudunk fogni, ami biztató 
jelnek számít. Nagyon remélem, 
hogy március 15-én kedvező foly-
tatás következik...“.
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Idén 39. alkalommal tették köz-
zé a Duna Menti Tavasz felhívását. 
A népszerű gyermek színjátszó- és 
bábfesztiválra amatőr csoportok és 
egyének (bábszólisták) jelentkezé-
sét vérják. 
Az érdeklődők három kategóriába 
jelntkezhetnek:
a. bábjátékos kategória, csoportok 
és szólisták részére
b. színjátszó kategória
c. szerkesztett játékok kategória.

A regionális fesztiválok váloga-
tásaira 2014. május 2. - 16. között 
kerül sor Királyhelmecen (Latorca 
Menti Tavasz), Tornalján, Galán-
tán, Léván (Mesevilág fesztivál), 
Komáromban, Nyárasdon és Po-
zsonyba. 

Az országos döntőt Dunaszerda-
helyen rendezik 2014. június 3-6. 
között. Nevezési határidő: 2014. 
február 25. 

A versenyt a Csemadok Orszá-
gos Tanácsa megbízásából a Duna 
Menti Tavasz országos gyermek 
báb- és színjátszófesztivál főszerve-
zőjeként a Szlovákiai Magyar Mű-
velődési Intézet társrendezőivel, 
Dunaszerdahely Önkormányzatá-
val, a Duna-szerdahelyi Városi Mű-
velődési Központtal, Nagyszombat 
Megye Önkormány-zatával közö-
sen meghirdetik meg a XXXIX. 
DUNA MENTI TAVASZ SEREG-
SZEMLÉT.

A 2014-es év alkalmából a Duna 
Menti Tavasz szervezőbizottsága 
„Mi leszek, ha nagy leszek?” cím-
mel a fesztivál idejére gyermek kép-
zőművészeti versenyt hirdet, amely 
az országos döntő fő kísérőműsora, 
meghirdetésére a Duna Menti Ta-
vasszal egy időben kerül sor.

Felvidék.ma

Olcsóbb lesz a gáz és az elektromos áram

Meghirdették a Duna Menti Tavaszt
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törvényt, a vonatkozó jogszabályo-
kat, fontos előírásokat hasonló gya-
korisággal, játékszabályokat menet 
közben alakítunk ki vagy módo-
sítunk. Ékes példa erre az előző és 
a jelenlegi komplex akkreditáció, 
ahol a 2002 és 2007 közötti időszak 
értékelésének kritériumrendszerét 
2006-ban írta alá az akkori okta-
tási miniszter. Most a 2008 és 2013 
közötti időszak értékelésének krité-
riumai még mindig nem ismertek. 
Így jellemezhetjük azt a tágabb ke-
retet, melynek a szlovákiai magyar 
felsőoktatás szerves része – még ha 
erről gyakran meg is feledkezünk. 
Ezen belül mit várunk el a szlová-
kiai magyar felsőoktatástól? Itt az 
egyetlen kimondott elvárás, hogy 
a szlovákiai magyarok számaránya 
a felsőoktatásban elérje a szlová-
kiai korcsoportos átlagot. Persze a 
képzés megfelelő színvonalú kell 
legyen. További  nagyon fontos 
küldetése, hogy lehetőséget adjon  
� atal tehetségeinknek az önmegva-
lósításra, a továbbfejlődésre, legyen 
hol kiteljesedniük, esetleg legyen 
hová visszatérniük a külföldi tanul-
mányok elvégzése után. Mindemel-
lett nem szabad megfeledkeznünk 
arról sem, hogy itt most már egy 
egységes európai felsőoktatási tér-
ségről beszélünk. A rendszerünk 
egy teljesen nyílt rendszer, melynek 
működését nemcsak a hazai erő-
viszonyok alakulása, de a külföldi 
intézmények stratégiája is befo-
lyásolja. Nekünk ebben a komplex 
rendszerben kell meghatároznunk 
magunkat, mit és hogyan akarunk 
elérni. Szem előtt kell tartanunk 
azt a tényt, hogy természetéből 
adódóan a szlovákiai magyar felső-
oktatás része az összmagyar egye-
temi – tudományos életnek, de az 
összszlovákiai egyetemi-tudomá-
nyos vérkeringésnek is. Ezért fon-
tos, hogy kapcsolatokat építsünk ki 
a magyar egyetemeken kívül más 

szlovákiai és további külföldi egye-
temekkel is. Ezen kívül nagyobb 
társadalmi szerepet kell/kellene 
vállalni a szlovákiai magyar felső-
oktatás szereplőinek. Szorosabb 
kapcsolatot kellene kialakítani a kö-
zépiskoláinkkal, a régiókkal, a gaz-
dasági, kulturális élet szereplőivel. 
Természetesen ehhez szükség van 
a partneri viszonyok kialakítására. 
Másik sarkalatos kérdés a felsőok-
tatás és a kutatás � nanszírozása. Az 
jól látható, hogy a költségvetésből 
jelentős plusztámogatásokra nem 
számíthatunk. Hiszen a kormány-
zat előirányzata a kutatás-fejlesztés 
támogatására az EU-s előirányzat 
egyharmadánál jár csak. Nincs iga-
zából megoldva az egyetemek és a 
magánszféra valós együttműködése 
sem. Az európai uniós források te-
kintetében pedig siralmas a helyzet. 
Minimális az EU-s kutatói pályáza-
tokból hozott pénzmennyiség és a 
nyertes projektek száma is. Márpe-
dig ezen források nélkül nehezen 
képzelhető el a szlovákiai tudo-
mányosság (ugrásszerű) javulása. 
Itt kell kihasználnunk a helyzeti 
előnyünket, nevezetesen a magyar-
országi egyetemekkel való nagyon 
jó kapcsolatot. Látható, hogy a 
feladat nem egyszerű, a feltételek 
messzemenően nem ideálisak. Mit 
lehet tenni? Úgy gondolom min-
denképpen meg kell egyértelműen 
fogalmazni az elvárásokat, reális el-
várásokat a felsőoktatási rendszer-
rel szemben. Ez ideális esetben egy 
szélesebb társadalmi konszenuson 
alapuló elvárás lenne. Ennek meg-
valósításához meg kell alkotni egy 
stabil jogi hátteret és viszonylag 
stabil (már amennyire most lehet) 
költségvetési politikát. Ezekhez pe-
dig már csak egy jó adag kreativi-
tás, következetesség és kitartás kell! 
Komzsík Attila A nyitrai KFE Kö-
zép-európai Tanulmányok Karának 
dékánja                         kozbeszed.sk

Manapság nagyon sokat bírálják 
a szlovákiai felsőoktatás színvona-
lát, amit nagyon gyakran az egyete-
mista hallgatók „színvonalából“ ve-
zetnek le. Tagadhatatlan tény, hogy 
manapság a felsőoktatási intézmé-
nyekbe nemcsak a legjobb képes-
ségű tanulók kerülnek be. Viszont 
az is tény, hogy az egyetemeken az 
adott korcsoport lényegesen na-
gyobb aránya tanul, mint akár csak 
húsz évvel ezelőtt. Ebből egyértel-
műen következik, hogy gyengébb 
képességű hallgatók is bekerülnek. 
De érdemes feltenni a kérdést: mi-
ért van ez így? A 89-es forradalom, 
de még inkább az EU-csatlakozá-
sunk után egyre inkább társadalmi, 
EU-s, illetve a munkaerőpiacon 
megmutatkozó elvárás lett a felső-

fokú végzettséggel rendelkezők ará-
nyának növelése (néhány területen 
ez teljes abszurditásokhoz vezetett). 
Az utóbbi években viszont egyre 
gyakrabban hallhatjuk: „Túl sok 
egyetemistánk van! Minek nekünk 
ennyi egyetemista?“ Ezek után te-
szem fel a kérdést: Megszületett 
valamiféle társadalmi konszenzus 
a szlovákiai felsőoktatás feladatá-
ról? Mit akarunk az egyetemektől, 
főiskoláktól? Elitképzést vagy még 
mindig a nagy tömegek művelését, 
esetleg azt akarjuk, hogy az egye-
temeken, főiskolákon a hallgatók 
elsajátítsanak, magukévá tegyenek 
olyan képesség- és készséghalmazt, 
és persze bizonyos tárgyi tudást, 
amivel alkalmazkodni tudnak majd 
a gyorsan változó feltételekhez? 
A felsőoktatási rendszer nem egy 
gyorsan változó és váloztatható 
rendszer (elég az akkreditáció fo-
lyamatára gondolnunk). A köz-

elmúltban szakmai látogatást tet-
tünk az egyetemünkről két skóciai 
(Glasgow, Dunham) és Anglia 3. 
legjobb egyetemén, a Durham Uni-
versityn. A látogatás célja az volt, 
hogy megnézzük, hogyan műkö-
dik a minőségbiztosítás ezeken az 
egyetemeken. Egy nagyon fontos 
szemléletbeli különbség, hogy ott 
a hangsúlyt arra helyezik, mire 
kellene a diáknak képesnek lenni 
(készségek, képességek, attitűd), 
mit várunk el tőle, ha befejezi a 
tanulmányait, szemben a nálunk 
uralkodó szemlélettel, vagyis hogy 
mit  akarunk a diáknak megta-
nítani – tehát az oktatás tartalma 
van a középpontban. A Nagy-Bri-
tanniában működő minőségbiz-
tosítási rendszer ezen az alapelven 

nyugszik. Ezen tanulmányút másik 
fontos tanulsága számomra az volt, 
hogy egy jól működő rendszer ki-
építéséhez a felsőoktatásban időre 
van szükség, és meg kell arra érnie 
a társadalomnak is. Ott például 
a minőségbiztosítási rendszert – 
ami az egyetemi oktatás megfelelő 
szintjének a záloga – már húsz éve 
építik. Ez az intézmények jól felfo-
gott érdeke is – az egyetemválasztás 
egyik fontos befolyásoló tényezője. 
A felülvizsgálati szerv (QAA) pedig 
egy valóban független szervezet, 
melynek működését részben az 
egyetemek, részben pedig – köz-
vetett módon – a minisztérium 
� nanszírozza. Nálunk az egyik leg-
nagyobb probléma, hogy mindent 
azonnal, máris, rögtön akarunk, 
tényszerű politikai és társadalmi 
vita és konszenzus nélkül. Ebből 
kifolyólag aztán 10 év alatt 26-szor 
(sic!) módosítjuk a felsőoktatási 

Iskolapélda: Útkeresés a 21. században

(folytatás az 1. oldalról) 
alatt zajlik majd a labdarúgó-világ-
bajnokság, amelynek mérkőzéseit a 
helyszínen is követhetik az érdek-
lődők. Ezalatt természetesen azo-
kat is gazdag program várja, akik 

kevésbé érdeklődnek a foci iránt – 
zárta közleményét a Via Nova ICS 
hozzátéve: tavasszal részletesebb 
tájékoztatás várható a rendezvény 
programjával kapcsolatban.

hirek.sk

Bővül idén a Martosi Szabadegyetem
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A Rákóczi Szövetség 2014-ben 
is pályázatot hirdet a Felvidéken 
magyar iskolába íratott gyermekek 
részére.

A felvidéki iskolai beiratkozá-
sok esedékessége folytán a Rákóczi 
Szövetség a 2014/2015-es tanév 
magyar iskolakezdői számára is 
meghirdeti beiratkozási ösztöndíj 
pályázatát. A program a tavalyi év-
hez hasonlóan minden magyar is-
kolakezdőre vonatkozik Szlovákia 
területén.

A Rákóczi Szövetség a progra-
mot továbbra is a magyarországi 
civiltársadalom és az önkormány-
zatok adományaira alapozva hirde-
ti meg.

A Szövetség december folyamán 
13 259 szlovákiai magyar óvodás 
szüleinek jutatta el levelét a ma-
gyar iskolaválasztás érveivel együtt, 
karácsonyi ajándékcsomaggal ösz-
szekötve. Ebben a levélben tájé-
koztatták a szülőket a beiratkozási 
ösztöndíjról, jelezve számukra, 
hogy az ehhez szükséges pályázati 
adatlapot az iskolai beiratkozáskor 
tölthetik ki.

4066 olyan óvodásról sikerült 
tudomást szerezni, akik beszélnek 
magyarul és 2014 szeptemberében 
iskolakötelessé válnak.

A Szövetség azzal a kéréssel for-
dult partnereihez, hogy pályázati 
felhívását használják fel az iskola-
választási kampányban, illetve az 
adatlapot az iskolai beiratkozások 
alkalmával töltessék ki a beiratkozó 
gyermekek szüleivel (ezek a Rákó-
czi Szövetség honlapján is elérhe-
tők: www.rakocziszovetseg.org).

A kitöltött pályázati adatlapokat, 
a területileg illetékes Város és Vi-
déke Célalapok képviselőinek vagy 
közvetlenül a Rákóczi Szövetség 
központi irodájának kell elküldeni, 
legkésőbb a szeptemberi iskolakez-
désig  tájékoztatta a Felvidék.ma-t 
Csáky Csongor, a Rákóczi Szövet-
ség főtitkára.

Az ösztöndíjak átadására a pá-
lyázati felhívásban foglaltaknak 
megfelelően kerül majd sor 2014 
őszén.

További információ a Rákóczi 
Szövetség központi irodájától kér-
hető.                              Felvidék.ma

Naptári népi szokások színpadra 
alkalmazva.

Az itt közreadott hagyomány-

anyag, a naptári éven végighaladva 
sorra veszi az időhöz fűződő ének-
szóval, tánccal, versmondással, pár-
beszédekkel járó szokásokat.

„Annak ellenére, hogy igyekez-
tünk sokrétű hagyományunkat 

együtt bemutatni, az itt közreadott 
hagyomány így is erősen népzenei 
központú. A naptári szokásaink hite-
les átvétele és továbbadása sokoldalú 
előadókat kíván. A jeles napok szín-
padi bemutatásával az i� úság olyan 
képességekre tesz szert, ami egy-
formán megköveteli a szép, érthető 
beszédet, szép mozgást a színpadon, 
a táncokban, az énekes szokások dal-
lamainak tiszta éneklését.

Itt találkoznia kell a beszélt anya-
nyelvnek a zenei anyanyelvvel. Ami 
talán a legfontosabb: hagyománya-
ink színpadi előadásával a � atalsá-
gunk olyan maradandó élményhez 
jut, ami egész életét végéig kísérheti” 
- írja a kiadó, a Kodály Zoltán Társa-
ság.

A könyv Dunaszerdahelyen 2013-
ban, 120 oldalon, kemény kötéssel 
jelent meg.

Megvásárolható a könyvesboltok-
ban, megrendelhető a bookline-on.

Felvidék.ma

Emléktábla-koszorúzással egy-
bekötött megemlékezést tartott ma 
a 1994. január 8-i révkomáromi 
nagygyűlés 20. évfordulója alkal-
mából a CSEMADOK Komáromi 
Területi Választmánya Kossuth 
téri székháza homlokzatánál. Az 
eseményen hozzávetőleg hatvan 
érdeklődő, köztük Bárdos Gyula 
államfőjelölt - a Csemadok OT 
elnöke, több hajdani szervező, je-
lenlegi Nyitra megyei képviselő és 
polgármester is megjelent. 

A felvidéki magyarság II. világ-
háború utáni legnagyobb politi-
kai eseményeként számontartott 
nagygyűlés kulcsszava a magyar-
ság Szlovákia államhatárain belüli 
önrendelkezése volt. A nagygyűlé-
sen elfogadott állásfoglalás ősho-
nos közösségként határozta meg 
a Szlovákiában élő magyarságot, 
közben kimondta az állam keretei 
közötti önrendelkezés igényét. A 
városi sportcsarnokban megtar-
tott nagyszabású rendezvényen 
fontosnak tartotta részvételét a 
szlovák parlament valamennyi 
magyar képviselője, a felvidéki 
magyar polgármesterek és ön-
kormányzati képviselők javarésze 
– tekintet nélkül a pártállásra. A 
3500 jelenlevő egynegyede be sem 
fért a sportcsarnokba, mégis az 
épület előtt órákig fagyoskodva, 
hangszórón át hallgatta a benti 
beszédeket. A közös állásfoglalás 
javaslatát Duray Miklós, Kvarda 
József és Rózsa Ernő készítette, 
nagygyűlési előterjesztésre jóvá-
hagyta a Magyar Koalíció Tanácsa, 
illetve a Csallóközi Városok és Fal-
vak Társulásának elnöksége.

Petheő Attila főszervező, a Cse-
madok Komáromi Területi Vá-
lasztmányának elnöke köszöntő 
szavai után Bölcs József volt pol-
gármester és megyei képviselő, a 
felvidéki magyarság igényeit tar-
talmazó állásfoglalás kilenc aláíró-
jának egyike idézte fel a nagygyű-
lés célkitűzéseit.

„A rendszerváltás közvetlen ho-
zadéka egy eufórikus állapot volt, 
röviddel azután azonban jött a ki-
józanodás. Rájöttünk arra, hogy az 
általunk várt események maguktól 
nem következtek be, ezért talán 

nekünk kellene azokat előidéz-
ni. Annak ellenére, hogy néhány 
kedvező jel mutatkozott Prágában, 
a csehszlovák törvényhozásban, 
hamarosan elég kijózanítóvá vált 
a Szlovák Nemzeti Tanács nyelv-
törvénye és az akkor folyamatban 
lévő közigazgatási-területi átszer-
vezés. Először a Duray Miklós 
által vezetett Együttélés Politikai 
Mozgalomban ötlött fel az a gon-
dolat, hogy megfogalmazhatnánk 
a jogos igényeinket, és számba 
vehetnénk a helyzetünket. A Csal-
lóközi Városok és Falvak Társulása 
magáénak érezte ezt a gondola-
tot, és tevékenyen kivette részét 
a nagygyűlés megszervezéséből, 
amely főleg a nyelvi jogokról, a 
területi rendezésről és az önkor-
mányzatiság, illetve önrendelkezés 
kivívásának jogáról szólt. Igénye-
ink és követeléseink megfogalma-
zására sem előtte, sem azóta nem 
tettünk hasonló kísérletet. Nem 
voltak a nagygyűlésnek olyan cél-
kitűzései, amelyek egy polgárosu-
ló társadalomban ne lettek volna 
jogosak. Sajnos, az ország kettévá-
lása után még jobban érezhetővé 
váltak azok a tendenciák, amelyek 
a nemzeti kisebbségek, főleg a ma-
gyarság ellen irányultak“ – mond-
ta el a szónok.

Majd arról is szólt, hogy bár a 
felvidéki magyarság legitim képvi-
seletének minden szintje képvisel-
tette magát a nagygyűlésen, ám a 
másik két magyar párt berkeiben 
nagyon sok hátráltatójuk akadt. 
Ez is közrejátszott abban, hogy 
legfőbb célkitűzésük, a Felvidé-
ki Magyar Nemzeti Tanács nagy 
fájdalmukra nem jött létre. Pedig 
a 100 tagú bizottmány a felvidéki 
magyarság önrendelkezésének a 
csíráját jelentette volna! 

„Még sok dolog van, amelyeket 
meg kellene oldani! Sajnos mi, 
Kárpát-medencében élő magya-
rok 1920 óta mindig valakinek az 
útjában vagyunk, sok mindent tet-
tek a fogyatkozásunk felgyorsítása 
érdekében! Azóta még száz év sem 
telt el, ám a számunk már az ak-
kori szám felére csökkent. Mi ősz 
fejjel már csak arra számíthatunk, 
hogy a � atalok majd valamilyen 
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Fontos megőrizni az 1994-es nagygyűlés 
eszmeiségét, össze kell fogni...!

Könyvajánló
Ág Tibor: Zendülj torok

Felvidéki Beiratkozási Program
A Rákóczi Szövetség felhívása 2014-re

anyag, a naptári éven végighaladva 
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Megtalál bennünket:
www.watson.sk vagy www.izamky.sk

Új év, új kezdet…
Beköszöntött az új év, immár 

2014-et írunk. Oly gyorsan elröp-
pent az előző, épp csak megszoktuk 
az új évszám írását és már kopogta-
tott a húsvéti nyúl. Aztán azt vettük 
észre, hogy itt a strandidő, majd 
ezt követően a kötött pulóverek 
is előkerültek a szekrény aljáról, s 
közben ezernyi új élménnyel gaz-
dagodtunk. Lassan a karácsonyi 
égősort is eltesszük pihenni és köz-
ben a gondolatainkban az jár, habár 
még jó pár hónap, de ismét nagyon 
gyorsan itt lesz karácsony.

Az élet körforgása nem áll meg, 
és sokszor azt érezzük, versenyt 
futunk az idővel. Mégis így az óév 
végén s az év elején érdemes időt 
szánni magunkra, a gondolataink-
ra, a lelki világunkra. Én rendsze-
rint még az óév utolsó napjaiban 
összegzem magamban az aktuális 
évet, számot vetek és értékelem a 
dolgaimat, az életem alakulását. 

Felelevenítem az emlékezetes és 
szép pillanatokat, a családi esemé-
nyeket. Eszembe jutnak a baráti 
találkozók, a jóízű beszélgetések és 
a közösen eltöltött idő. Értékelem 
az egész éves munkámat, a dönté-
seimet, hogy a jó dolgok inspirálja-
nak, és ha valamiben hibáztam, ak-
kor tanuljak belőle. Emlékeimben 
végiglapozom merre jártam, utaz-

tam, milyen nagyobb rendezvénye-
ken vettem részt. Hálát adok az égi-
eknek, hogy a családban egészség, 
béke és összetartást uralkodik.

A szilveszter mámorában köny-
nyedén teszünk fogadalmakat, 
amelyeket már az új év kezdetén 
megszegünk. A leszokom a do-
hányzásról, holnaptól fogyókúrába 
kezdek, rendszeresen eljárok futni, 
egészségesebb életet élek, avagy 
ezentúl minden munkámat időben 
leadom kezdetű fogadalmak helyett 
inkább arra törekszem, hogy az új 
esztendő jobb legyen. Mindig egy 
kicsivel jobb, mint az előzőek. Az 
előretekintésben azonban fontos-
nak tartom a pozitív hozzáállást. 
Hiszen új év, új kezdet, új lehető-
ségek!

Erről eszembe jut, amit egykor az 
osztályfőnököm mesélt az érettségi 
előtt. „Képzeld el, hogy az élet egy 
játék, amely során öt labdával kell 

zsonglőrködnöd. Mindegyik lab-
dának van neve: az egyik a munkát 
képviseli, a másik a családot, a har-
madik az egészséget, a negyedik a 
barátságot és az ötödik a jellemet. 
Mindegyiket a levegőben kell tarta-
nod. De egy nap rájössz arra, hogy 
a munka nevű labda gumiból van. 
Ha elengeded, ugyan leesik, de visz-
sza is pattan a kezedbe. A többi lab-

da – a család, az egészség, a barátság 
és a jellem – viszont üvegből van. 
Ha ezek közül bármelyik leesik, ja-
víthatatlanul megsérül, elreped, de 
akár apró darabokra is törhet. Ha 
egyszer megérted ennek a mesé-
nek a tanulságát, akkor tudod majd 
megtartani az egyensúlyt az élet 
mérlegén.” Bölcs tanárnőm volt, aki 
történetével előre üzent nekünk, 
hogy majd a nagybetűs ÉLETben 

is megálljuk a helyünket. Bizony, a 
munkát bármikor újra kezdhetjük, 
de ami törékeny, azt óvni kell. Ezért 
azt kívánom az új évben, hogy ne 
felejtsük el honnan indultunk, kik 
vagyunk, vigyázzunk az egészsé-
günkre, szeressük a családunkat és 
ápoljuk a baráti kapcsolatainkat! A 
többi pedig megy magától!

Ando Krisztina

Időtartamában és programja sok-
színűségét tekintve is bővül a Mar-
tosi Szabadegyetem, amelyet idén 
július 9-13. között rendeznek meg. 

A nyári szabadegyetem hagyo-
mányteremtő céllal szervezték 
meg, s az előzetes várakozásokat 
messze meghaladó érdeklődés is 
igazolja, hogy van igény az ilyen 
nyári együttlétre, találkozási alka-
lomra Felvidék nyugati felén. Az 
idei rendezvény július 9-13. között 
kerül megrendezésre, s a szerdai 
nulladik nappal bővül a kínálat – 
tájékoztatta portálunkat a szabad-
egyetem egyik fő szervezője, a Via 
Nova I� úsági Csoport.

„Mind az előadások és előadók, 
mind a zenei felhozatal tekinteté-
ben sokoldalúságra és változatos-
ságra törekszünk, hiszen elsődleges 
célcsoportunk, a � atalság is sokol-

dalú. A tavalyi MartFeszt már bizo-
nyította, hogy a magyar kultúra, a 
jó zene, a szórakozás, nemzeti ön-
tudatunk erősítése és közügyeink 
értelmes átbeszélése nem egymást 
kizáró, hanem egymást erősítő fo-
galmak” – közölte Gubík László 
főszervező, a Via Nova ICS elnöke.

Gubík László hozzátette: idén 
úgy választották meg a szabadegye-
tem időpontját, hogy az lehetőleg 
ne ütközzön a többi nyári rendez-
vénnyel. „A Kürti Pincefesztivál és 
várhatóan Gombaszög is máskor 
lesz, így az ottani szervezőket is 
szeretettel várjuk. Emellett időben 
Tusványostól is távolabb kerültünk, 
így aki oda is megy, annak nem kell 
szinte egyenesen Martosról rohan-
nia” – magyarázta.

A szabadegyetem időtartama 
 (folytatás a 2. oldalon)

Bővül idén a Martosi Szabadegyetem


