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KUPUJTE NAŠE SLOVENSKÉ VÝROBKY!

Novozámocký mestský internetový portál nájdete na adrese: www.izamky.sk.
Stránka je veľmi navštevovaná Novozámčanmi najmä vďaka pohodlnému
výberu z Denného menu väčšiny novozámockých reštaurácií a hotelov.
Tento fakt využívajú aj realitné kancelárie a ďaľšie firmy, ktoré si u nás
nechali umiestniť svoje stránky už od 1,65 € mesačne!
Na spoluprácu a ďalších záujemcov sa teší Ing. Marianna Pšenáková
Kontakt: e-mail: dataplan@izamky.sk, tel: 035/6422197

Koncoročné posedenie členov ohajského spevokolu

Bolo čo bilancovať,
bolo o čom hovoriť...
V Dolnom Ohaji býva zvykom, že členovia rôznych organizácií, spoločenstiev a teda aj
miestneho spevokolu sa stretnú, posedia si, pohovoria a bilancujú. Bolo tomu tak aj koncom uplynulého roka, kedy sa
na obecnom úrade stretli členovia výboru Miestneho odboru Matice slovenskej a členovia Spevokolu Juraja Holčeka pri MO MS z iniciatívy jej
predsedu Vojtecha Porubského. Vianočný stromček svietil,
nechýbali koláče, pagáče, perníčky a vianočné pečivo, vládla príjemná sviatočná atmosféra. Možno k tomu prispela
aj pálenka z dolnoohajskej pálenice od Miroslava a Jarmily
Pleškovcov. V úvode posedenia všetkých V. Porubský privítal, zhrnul aktivity v uplynulom roku, prečítal listy, ktoré dostal ako odozvu na knihu
Ondreja Halása Národný buditeľ Juraj Holček a poďakoval sa pánu starostovi Pavlovi Slobodníkovi za spoluprácu
a vedúcemu Spevokolu J. Holčeka Vojtechovi Slobodníkovi
za vedenie súboru. Spomenul
tiež plánované aktivity v roku 2010,- napríklad recitačnú
súťaž SLOVENČINA MOJA,
KRÁSNE TY ZVUKY MÁŠ,
ktorá by sa mala konať v máji,
v deň výročia úmrtia národného buditeľa Juraja Holčeka.
Pôjde o 7. ročník súťaže, na

ktorej sa zúčastnia deti z obcí,
v ktorých v 19. storočí pôsobil všestranný kňaz Juraj Holček (prvé súťaže boli v Dolnom Ohaji a minulý rok už
v Jasovej – mieste hrobu Juraja Holčeka, kde sa v kultúrnom dome uvádzala spomínaná kniha). Prekvapením bol
guláš z Podhájskej, ktorý zasponzoroval riaditeľ tamojšieho termálneho kúpaliska Ing.
Jozef Barcaj. A hoci prognózy na rok 2010 nie sú priaznivé – ako uvádzajú médiá a iné
zdroje – všetci účastníci tohto
posedenia veria, že bratstvo,
spolupatričnosť a úcta ľudí
v spoločenstve všetko zdolá.
Zborník s fotografiami kos-

sku na konci 20. storočia, obálku ktorej tvorí svadobný pár
z Dolného Ohaja (Paulínka
a Michal Podbehlí – deti jedného z členov spevokolu Antona) a samozrejme sa medzi inými opismi obyčajových
tradícií v obciach z rôznych
kútov Slovenska spomína aj
priebeh svadby či pohrebu
v Dolnom Ohaji. Najmä vedúci spevokolu a organista
V. Slobodník (niekdajší riaditeľ ZŠ Juraja Holčeka) sa potešil publikácii od Rudolfa Holeca Spomienky na vojenský
život, v ktorej autor spomína o.i. na časy prežité v Dolnom Ohaji ako riaditeľ bývalej
Štátnej ľudovej školy a zároveň

o jednom z najvýznamnejších
rodákov obce generálmajorovi prof. PhDr. Františkovi Hatalovi, CSc. Je to jediný žijúci generál zo šiestich z Novozámockého okresu. Publikácia
Generáli bola promovaná vlani v septembri pri príležitosti
osláv výročia vzniku ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Želám každému, nech je jeho
jedinou zbraňou v roku 2010
láska.
J. Slobodníková

Na margo...
Človek má žiť s človekom vždy v zhode.
Pomôcť liečiť má mu duše rany.
I podať mu ruku v nepohode.
Ak mu bolesť tešiť sa zabráni.
Nikdy pokoj zloba nesmie mariť.
Nenávisť veď tá je zbraňou diabla.
Neslobodno šťastie zatokániť!
By do srdca podlá lož sa vkradla.
Nikto nemá právo raniť city.
Spôsobovať bolesť, drásať nervy.
Statočný, ak slušný človek si Ty?
Nedokážeš také niečo, ver mi!
A tak sa čiň o deň vždy len krásny.
Nezapáľ viac plameň nenávisti.
Iba potom môžeme byť šťastní.
Ak sa každý od zloby očistí.

tolov, kaplniek a betlehemov
Čaro Vianoc daroval jej autor
Marián Mandúch. Na koncoročnom posedení si všetci prezerali aj knihu Milana Leščáka Pramene k obyčajovej tradícii a sviatkovaniu na Sloven-

organista a vedúci cirkevného
spevokolu. V Dolnom Ohaji
sa vlani narodilo iba niekoľko
detí, pre zaujímavosť zomrelo
22 občanov, o to bola bohatšia
knižná žatva. Pribudli významné publikácie. Jedna z nich je aj

Človekom buď aj v roku novom!
Láska, úcta i česť spája ľudí!
Pohľad ich vždy milým, nežným slovom,
jedine tak šťastie nepoblúdi!
Človek má žiť s človekom vždy v zhode.
Pomôcť liečiť mu má duše rany.
I podať mu ruku v nepohode.
Ak mu bolesť tešiť sa zabráni.
Ferko Stopka,
žiak základnej školy

2

CHÝRNIK

Teší nás, že máme veľa priaznivcv, ktorých stále pribúda

Všetkým Vám aj touto cestou
ďakujeme!
Na prelome stáreho a nového roka si ľudia zvyknú navzájom blahoželať. Je to zaužívané aj medzi
organizáciami, obchodnými partnermi, podnikateľmi a ďalšmi inými subjektami. Aj do našej redakcie prišlo viacero, verme že tých
najúprimnejších blahoželaní, či už
k vianočným sviatkom, alebo z príležitosti začiatku nového roka. Viaceré z nich prinášame a okrem kolektívov ďakujeme aj jednotlivcom,
ako napríklad - Jaroslavovi Liptaymu z Bratislavy, Eduardovi Petru z Trenčína, Eve Kuciakovej a Sidónii Bielikovej z Martina, Márii
Košíkovej zo Šurian, Radekovi Kupeckému z Plzne, Zuzanke Tomášikovej z Piešťan, humoristom – Ľubovi Kotrhovi z Trenčína, Vlado-

vi Pavlíkovi z Nového Mesta nad
Váhom. Ferovi Bojničanovi z Hlohovca, Ferovi Mrázovi z Fiľakova, Vladovi Javorskému zo Žiliny, Štefánii Gazdovej z Pavleckého
Štvrtka, Pavlovi Mikulovi a Pavlovi
Koncošovi z Bratislavy, Jozefovi Seifertovi z Nových Zámkov, Vlaste
Antalošovej z Michaloviec, Kataríne Šedivej z Bratislavy, manželom
Bienikovcom z firmy Eko-Konzult,
Imrichovi Vassovi z komárňanského Nec Arte, Pavlovi Palackovi z firmy Kelcom, Mariánovi
Ostrožlíkovi z Uľan nad Žitavou,
Márii Malperovej z Matice slovens-

kej, Petrovi Bónovi zo Slovaktualu, Petrovi Šiškovi z nitrianskej
FinancGroup, redakcii Literárny
týždenník a aj ďalším, najmä čitateľom, prispievateľom a spolutvorcom
okresných novín, ako i inzerentom!
-red-
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Vicepremiér Slovenskej republiky
Dušan Čaplovič bilancoval
Podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske
záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič na tlačovej
konferencii bilancoval rok 2009.
Podľa jeho slov je koniec roka príležitosťou na objektívne
hodnotenie práce, rozhodnutí
a dosiahnutých cieľov. Zdôrazňuje pritom, že v nadchádzajúcom
roku by sme mali na dobré veci
nadviazať, z menej dobrých sa poučiť a zlých sa vyvarovať.
Oblasť svojej agendy týkajúcej sa menšín, ľudských práv
a drogovej problematiky považuje za agendu, v ktorej nie sú dôležité iba zákony, ale aj medziľudské vzťahy, tolerancia a trpezlivosť. Vicepremiér SR v tejto súvislosti ocenil napríklad pôsobenie výboru expertov pri aplikácii
Európskej charty regionálnych ale-

bo menšinových jazykov, ale aj
získanie širokej podpory národnostných menšín, okrem maďarskej menšiny pre prijatie a vykonávanie zákona o štátnom jazyku. Za úspech považuje aj ocenenie novely tzv. antidiskriminačného zákona zo strany Európskej
komisie počas švédskeho predsedníctva a aktivity, ktoré prispeli
k zaradeniu ketamínu do zoznamu drog, pričom Generálny sekretariát Výboru ministrov pre
drogové záležitosti pracuje na
rozšírení zoznamu o novú drogu
Spice. Na protidrogové aktivity
bolo v tomto roku vyčlenených
1, 5 mil. eur, ktorými bolo podporených 74 konkrétnych projektov.
Podpredseda vlády SR Dušan
Čaplovič považuje slovenské komunity, krajanské spolky a ich
organizácie v zahraničí za vizit-

ku našej histórie, kultúry, tradícií
a budúcnosti. V tomto roku bolo podporených 463 projektov za viac ako 1 327 000 eur.
Za osobitný úspech pritom vicepremiér SR považuje získanie
ďalších zdrojov na rekonštrukciu Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci pre slovenskú
národnostnú menšinu a ďalšie aktivity v ukrajinskom Užhorode,
maďarských Mlynkoch a poľskej
Jablonke. Vo vzťahu k európskej
politike Dušan Čaplovič oceňuje úspešné pokračovanie v Národnom konvente o budúcnosti
Európskej únie, zriadenie sekretariátu a zapojenie sa do Dunajskej stratégie v rámci ktorej vicepremiér SR pôsobí v pozícii
národného koordinátora, a využívanie zahraničnej finančnej pomoci.
(kratené)

Jarné blúznenie
V rozpuku mladucha
nadvihla suknice
Čerstvá riava obmýva
obnažené brehy
Vášeň prostoduchá...
Bez stopy nehy
sťahovavé kŕdle
vyzobali slnko z vody
Na priedomí zadnice
kypré koketavé
Bociany deklarujú
horúce africké leto
a ozónové diery
Motýľ: flegmatik
Ak nespŕchne
včely môžu opeľovať...
Tykadlá zaznamenali
bezvízový styk
J. Liptay
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NOVÉ ZÁMKY
Železná 20 (výpalisko), Tel.: 035/640 8840, 0908 713 576,
e-mail: novezamky@slovaktual.sk
člen skupiny

w w w.slovak tual.eu

ŠURANY
Hasičská 29, Tel.: 035/650 1282, 0902 950 841,
e-mail: surany@slovaktual.sk
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Predtým poľnohospodárstvo, teraz už i podnikateľské služby

Ďalšia škola v regióne s bohatou tradíciou
O Strednej odbornej škole
v Dvoroch nad Žitavou sme sa
v predchádzajúcich číslach našich
novín dozvedeli veľa zaujímavého. Najmä vďaka našej stálej dopisovateľke, žurnalistke Janky Slobodníkovej, ktorá dokonca krátky
čas v nej pôsobila ako pedagogická pracovníčka. Táto škola stredoškolského odborného vzdelávania existuje už vyše neuveriteľných štyridsať rokov.
V roku 1969, prakticky rok
od známych „pražských udalostí“, sa datuje jej založenie pod názvom ako poľnohospodárske účilište. Po „nežnej“ sa zmenil nielen
zriadovateľ školy, ale aj zameranie učebných i študijných odborov, pričom škola zmenila aj svoj

pôvodný názov ako stredná odborná škola.
A keďže náša južná oblasť, okres, kraj má poľnohospodársky
charakter, škola dlhé roky, najmä
v čase budovania socializmu, školila a vychovávala stredne technické kádre a odborníkov pre tento chlebový rezort, vrátane potravinárskeho.
V súčasnosti je novým riaditeľom školy Štefan Prónay, ktorý
vystriedal v tejto funkcii dlhoročného riaditeľa Róberta Kótu, ktorý odišiel do dôchodku, keď predtým bol riaditeľom a v škole pôdobil takmer od jej vzniku, čiže
tiež neuveriteľných 38 rokov (!)
Škola má v súčasnosti učebne
na odborný výcvik a špecializo-

Ako tamojší kostol
V obci Bardoňovo (Baračka) sa v ostatnom čase toho udialo až-až.
Popri negatívnych správach sa dozvedáme aj tie radostnejšie, ktoré
v našich okresných novinách radi zaznamenávame. Na sklonku uplynulého roka oslávila svoje významné, vysoké, okrúhle životné jubileum
najstaršia občianka obce Bardoňovo storočná pani Margita Marčeková.
Prakticky celý svoj život prežila v obci prácou na poli, keď za mlada pracovala ako slúžka u grófky vtedajšieho kaštiela, ktorý ešte aj dnes zdobí
obec, ako jej dominanta. Vychovala tri deti. Pani Marčeková nefajčí, nepije a vyhýba sa aj nadmernému užívaniu liekov. Zaujímavosťou je, že je
rovnako stará ako tamojší kostol.
-koš-

vané pracoviská na zabezpečenie
výučby rôznych tematických celkov. V súčasnosti svoju výučbu
zameriava prevažne na rozvoj slu-

žieb, respektíve ich potreby. Vrátane pôvodného zamerania aj pre
poľnohospodársky a potravinársky sektor.
-drg-

Akcent na výučbu
nemeckého jazyka
Nepochybne v našom okrese
je takýmto školským zariadením
s najdlhšou tradíciou novozámocké Gymnázium. Škola má zvučné meno a za bezmála 170-ročnej
existencie absolvovalo v jeho triedach štúdium nespočetné množstvo žiakov. Mladých ľudí nielen
z okresného sídla, ale i širokého
okolia nášho regiónu. Pre väčšinu
z nich bola i je táto stredná škola akýmsi odrazovým môstikom
na vysokoškolské štúdium. Či už
v Bratislave, v metropole Slovenska, alebo v mekke poľnohospo-

dárstva i žurnalistky v Nitre.
V ostatných rokoch študenti
tejto školy absolvujú výmenné,
štipendijné pobyty v Nemecku,
najmä kvôli zdokonaľovaniu sa
v tomto významnom a v praxi
prepotrebnom európskom jazyku. Dokonca spolupráca sa rozvinula natoľko, že nemecký jazyk sa vyučuje na škole až sedem
hodín v týždni, pričom úspešní
absolventi získavajú tzv. certifikát s možnosťou štúdia na školách krajín, v ktorých sa hovorí po
nemecky.
-sz-
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Ako schudnúť najmä po sviatkoch?
Vážení čitatelia! Prinášame vám zopár tipov ako sa zbaviť
prebytočných kíl, ktoré sme (povedzme) nabrali počas sviatkov. Dní, ktoré sú tak trocha oddychovými a zároveň konzumnými. Žiadne zázraky však nečakajte.
OČISTA
Po toľkých dňoch, počas ktorých ste jedli doslova jedno cez
druhé, výborne padne jeden pôstny deň. To však neznamená, že
musíte byť iba na vode či zelenom čaji a výlučne bez jedla.
Žalúdok sa nám totiž ľudovo povedané roztiahol a my v ňom pociťujeme väčšiu prázdnotu. Drastické „ničnejedenie“ teda radšej
vynechajme, aby sa neskončilo
ešte drastickejším večerným vyjedením obsahu celej chladničky.
Pôstny deň môže vyzerať ako čisto ovocný či zeleninový deň s dostatkom nesladených tekutín. Vyvarujte sa však zelenine a ovociu,
ktoré vás nafukujú, aby ste sa necítili ešte horšie. Telo si výborne
oddýchne, pleť bude vyzerať sviežejšie a vaše bruško konečne po
niekoľkých dňoch spľasne.

máte vyhrané. Možno sa vám to
zapáči a budete mať chuť to urobiť
aj zajtra. Nezabudnite zobrať ani
svojich najbližších či psíka. Určite to ocenia.
VYRAZTE SI NA HORY

AKTÍVNY POHYB
Cez sviatky trpíme najviac nedostatkom pohybu. Chodiť od
návštevy k návšteve nám nijako nepomôže. K tomu, aby sme
schudli, alebo sa aspoň dobre cítili, treba aktívnejší pohyb. Naprí-

huje čo najmenej cukrov. Ideálne
je ak si pripíjate so svojimi blízkymi s pohárom suchého šampanského alebo sektu.
Ing. P. Š.

Združenie
potomkov
bývalých
šľachticov

prach však stihol napadať opäť.
Pobehovanie po byte nikomu neublíži a pohľad na vyupratovaný
bytík či dom už vôbec nie. Skôr
naopak, takýto pohľad poteší Najviac kalórií spálime pri žehlení,
a tiež pri vysávaní a umývaní podlahy. Drhnutie vane či sprchového kúta tiež nie je, čo sa počtu spálených kalórií týka, na zahodenie.

UPRATUJTE
Výborným spaľovačom tukov
je aj - vziať do ruky prachovku,
metlu, či vysávač. Pred Vianocami
sme síce podaktorí túto „gymnastiku“ nacvičovali viac ako dosť,

klad prechádzka. Ideálna je rýchla
chôdza a ak si trúfate, môžete si aj
trochu zabehať, prípadne chôdzu
striedať po minúte. Ak vydržíte
tridsať minút aktívneho pohybu,

Ak sa vám pošťastilo dostať sa
po sviatkoch na hory, spojte príjemnú zábavu s pohybom. Cez
deň si zalyžujte, podvečer sa zrelaxujte v kúpeľoch, ktoré dnes
nájdete takmer v každej zimnej
destinácii. Treba si však dávať pozor nielen na jedlo, ale aj na alkohol. Obsahuje veľké množstvo
cukrov a priberá sa po ňom. Nemusíte sa ho však vzdať úplne, len
si vyberte taký nápoj, ktorý obsa-

Pekáreň Juraj Oremus, spol. s r. o.
Pri skladoch 1, Nové Zámky, tel./fax: 035/642 60 25, exp.: 035/642 60 13

Pekáreň Juraj Oremus, spol. s r.o. vznikla v septembri roku 2000. Do okresu Nitra začala
svoje výrobky dovážať v januári 2001. Zo začiatku zásobovala iba niekoľko predajní obchodnej siete Nitrazdroj. Dopyt po výrobkoch sa však stále zvyšoval, a preto pribudli aj viacerí súkromní odberatelia a obchodná sieť Billa. Pekáreň vo svojich začiatkoch vyrábala približne 10
druhov chleba a 30 druhov rôzneho slaného a sladkého pečiva. V súčasnej dobe sa však výroba rozšírila už na 25 rôznych druhov chleba, z ktorých pšenično-ražný bol koncom roka 2004 ocenený zlatou medailou Slovak Gold ako prvý pekárenský výrobok na
Slovensku. Tento chlieb dostal tiež značku kampane
zdravie – červené srdce, ktorá sa nachádza na etiketách. Ocenenie Slovak Gold zaväzuje vyrábať chlieb
vo vysokej kvalite zdĺhavou tradičnou technológiou,
ktorá zaručuje kvalitu chleba s výživovými vlastnosťami a organoleptickými znakmi. Ďalej sa v pekárni vyrába viac ako 20 druhov slaného a 40 druhov sladkého pečiva. Neustále rastúci dopyt po výrobkoch pekárne iba potvrdzuje slová prezidenta Nadácie Slovak Gold o všeobecnom trende konzumácie potravín, ktoré neobsahujú rôzne prídavné konzervačné látky a stabilizátory, farbivá a prísady. V pekárni Juraja Oremusa sa pečú výrobky, ktoré spĺňajú tieto požiadavky a sú veľmi chutné.

Málokto vie, že v Nových Zámkoch existuje a pôsobí združenie
Nobilitas Carpathie, ktoré vyznáva a združuje potomkov šľachticov bývalého Uhorského kráľovstva. Založili ho pred dvomi
rokmi a jeho hlavnou úlohou je
rozvíjať kontakty medzi potomkami a rodinými príslušníkmi šľachticov bývalého Uhorského kráľovstva. A to nielen na Slovensku, ale i
v zahraničí. Nemožno opomenúť,
hoci je to už históriou, že aj bývalí šľachtici sa významnou mierou
podieľali na rozvoji terajšej našej vlasti. A významnú úlohu zohral v tom aj kráľ Štefan I. Členom združenia ide o zachovanie
historických, kultúrnych a spoločenských hodnôt zlučiteľných so
súčasnými princípmi demokratického a právneho štátu. Veď históriu Uhorska treba chápať v kontexte ako organickú súčasť slovenských dejín, hoci mnohými
je bývalé Uhorsko označované
za žalár národov. Bol to útvar
združujúci početné národnosti.
Podľa historikov, Uhorsko vzniklo po rozpade Veľkej Moravy
a existovalo až do čias vzniku Československej republiky. Pričom
veľká časť kultúrnych a civilizačných hodnôt má svoje korene
v časoch Uhorska, presnejšie vznikli či postavili sa v dobe RakúskoUhorskej monarchie. -komlosi-

Na zasmiatie
– Obžalovaný, prečo ste prišli na
súd so sekerou?
– Pán sudca, veď ste mi do predvolánky napísali, že obhajobu si musím zabezpečiť sám.


Do kupé vlaku si prisadne černoch. Babička sediaca povedľa
sa zrazu prebudí a vraví:
– Preboha, to sme už v tuneli?!
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Kráke zastavenie v obci Bíňa

Románska rotunda a kostol
Navštíviť obec Bíňa, ležiacu od
Štúrova 16 kilometrov smerom
na sever, chce od cestovateľa dve
veci: túžbu hraničiacu s posadnutosťou - vidieť jedny z najkrajších včasnokresťanských pamiatok, alebo takú dokonalú znalosť
Slovenska, že len Bíňa omylom
unikne vašej pozornosti. Možno
trochu preháňame. Problémom
Bíne totiž je, že leží v oblasti,
ktorá nie je turisticky najzaujímavejšia. Dunaj, Burda, Kováčovské
kopce, Štúrovo, Ostrihom sú sústredené na juhu. Kopce, ktoré
potešia dušu horalov, sú dosť ďaleko smerom na sever. Prečo potom vôbec chodiť do Bíne? Pretože tu nájdete dve románske sakrálne pamiatky, ktorých význam
prekročil hranice Slovenska.
Bíňa nie je zaujímavá len svojimi dvoma architektonickými pamiatkami, ale aj areálom s pôvodnou rozlohou 170 ha, ktorý bol
v 10. storočí opevnený trojitým
valom a vonkajšou priekopou.

Podľa všetkého šlo o tábor vojsk
Štefana I., zakladateľa Uhorského štátu, v boji proti pohanskému Koppányovi. Protištefanovské povstanie vypuklo v r. 997.
Po smrti uhorského panovníka
Gejzu sa mal stať jeho nástupcom
syn Štefan. Nakoľko však právny poriadok určujúci nástupníc-

tvo panovníkov na tróne nebol
práve najprepracovanejší, pokúsil sa vlády zmocniť pohanskému
životu žičlivý veľmož Koppány.
Rozhodol sa, že si vezme za ženu
ovdovenú Štefanovu matku. Starí kronikári tvrdia, že by sa tým
dopustil krvismilstva. Musel byť
k nej teda vo veľmi úzkom príbuzenskom vzťahu. Dal dokopy
silné a pomerne veľké vojsko,
ktoré pustošilo Štefanove hrady,
plienilo jeho majetky, zabíjalo poddaných a systematicky obsadzovalo kľúčové pozície. Zaujímavé je, že táto epizóda patrí
k veľmi významným vo vzťahu
k ďalšej existencii starých Maďarov. Historici usudzujú, že práve Štefan energiou vloženou do
organizačného úsilia zachránil
svojich súkmeňovcov pred osudom Avarov alebo Húnov, ktorí
sa nikdy nezriekli svojho pastiersko-kočovného naturelu, podobne ako sa ho nechceli vzdať práve
stúpenci Koppánya.

Prvý seriózny výskum unikátneho obranného valu vykonal
v roku 1962 dr. Alojz Habovštiak.
Jeden z najvýznamnejších nálezov hovoriacich práve v prospech
tvrdenia o stavbe valu v čase spomínaného povstania sú zbytky
veľkomoravskej chaty pod jeho
základmi. Okrem iného obsaho-

vali výrazný keramický materiál,
ktorý pomohol datovať existenciu chaty.
Už na začiatku 12. storočia
v rámci administratívneho člene-

nia Uhorska, s ktorým sa stotožnila aj cirkevná organizácia, tu
postavili rotundu s kruhovým pôdorysom, zvonovitou strechou
a asymetricky umiestneným vstupom. Rotunda zasvätená Dvanástim apoštolom má v obvodovom
murive 12 menších ník, symbolizujúcich práve 12 apoštolov. Analógie tohto typu rotundy sa dodnes nachádzajú na území krajín
bývalej Juhoslávie. V prípade balkánskych pamiatok ide však zrejme o mladšie stavby.
Stavebné nadšenie pokračovalo a okolo roku 1217 v tesnom susedstve rotundy vyrástol unikátny dvojvežový románsky kostol.
Revolucionár pán Thököly, nerešpektujúc historickú hodnotu
kostola, tento už v roku 1683 silne
poškodil. Napriek viacerým opravám, ktoré kostol mali moder-

nizovať v duchu doby, kostol do
dnešného dňa nesie nespochybniteľné znaky neskororománskej
architektúry. Radí ho to k najhodnotnejším kostolom svojho druhu na sever od Dunaja.
Nič samozrejme nie je také jednoduché ako by sa zdalo. Za návrat k pôvodnej podobe môžeme vďačiť bombardovaniu okolia
obce v roku 1944. Vďaka nemu
odpadla baroková omietka a rekonštrukcia v roku 1954 smerovala k zachovaniu románskych
prvkov na kostole. Jednou z najkrajších románskych umeleckých
pamiatok kostola je pieskovcový reliéf s výjavom lovu na jeleňa. Dokumentuje rozvoj figurácie
v sochárstve na prelome romaniky a gotiky, i napriek sumár-

ne podaným tvarom a aditívne
radeným postavám. Autor zachytil vtedajší spôsob lovenia
a postava lovca zobrazuje asi vtedajšieho zemepána Amadea,
pravdepodobne zakladateľa kláštora.
-komlosi-
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V dokumente sú zmapované všetky kostoly a betlehemy v okrese

Mandúchove Čaro Vianoc
Isté je, že ani v jednej obci, či
v meste nesmie chýbať „krčma“,
kostol, obecný či mestský úrad.
A...samozrejme ani krčmár či krčmárka, kňaz či evanjelická farárka, starosta alebo primátor. Ohajský starosta i pán farár, resp. kos-

zilustroval a zdokumentoval Marián Mandúch, autor mnohých
fotografií v knihách viacerých obcí ako sú napríklad Lipová, Čakajovce, Radava, Mojzesovo, Malé
Ripňany, ale i samostatných publikácií - Vraciam sa ako kňaz, Bu-

til aj viac kaplniek, ktoré neboli
v knihe použité a tak pripravuje
2. časť zborníka pod názvom Kostoly, kalvárie, krížové cesty a kríže, ktorý plánuje vydať v tomto roku. V spomínanej knihe Čaro Vianoc kostoly patria k histórii obcí a betlehemy „boli a sú
ukladané do sviatočného prostredia vianočne upravených rímsko

zyčný, - v slovenčine, maďarčine
a angličtine. Maďarskú verziu pripravila Katarína Benková a Vojtech Magyar a anglickú Vojtech
Szántó. Graficky zborník upravil
György Nagy. Zaujímavé sú rôzne sú názvy kostolov a kaplniek.
Napríklad v bydlisku fotografa
M. Mandúcha je Kostol sv. Andreja apoštola – Szt. András római katolikus templom (keďže pri
každom slovenskom názve nechýba ani názov maďarský) a pri mojzesovskom kostole nechýba ani

Autor knižnej publikácie M. Mandúch (celkom vpravo).

tolník - kostolníčka boli oslovení,
a spolupracovali tak pri zostavení publikácie Čaro Vianoc - Kultúrna topografia mesta a regiónu
Nové Zámky. V publikácii je odprezentovaných viac ako 100 kostolov a kaplniek zo 60-tich obcí a troch miest Novozámockého
okresu. Fotografiami ich zvečnil,

dú tam chýbať, a tiež autor fotografií takmer na 70-ich pohľadniciach obcí (väčšinou z nášho regiónu, ale aj z Muránskej Zdychavy, Pustých Sadov atď.), prezentátor takmer 40-tich autorských
fotografických výstav. A tiež fotografista interiérov kostolov a betlehemov. Marián Mandúch nafo-

Na krste nechýbal ani primátor Gejza Pischinger.

– katolíckych kostolov, ale aj do
súkromia príbytkov domov plných vône ihličnatých stromov“,
ako sa uvádza v príhovore spomínanej publikácie. Úvod je trojja-

trojmetrová socha Ježiša od autora Františka Vašeka. A čo chystá
Marián Mandúch do budúcnosti?
Pripravuje samostatnú fotografickú publikáciu o Radave a dve ďalšie publikácie - Fotografie z Radošinskej doliny a Súbor krajinárskych fotografií Muránskej Zdychavy. Počas vianočných sviatkov
zosnímal v Andovciach kostol
a príchod nového roku strávil vystúpením na vrchol Marhát (750
metrov) – teda na 38. ročníku
silvestrovského výstupu na tento
kopec. Každoročne ho usporadúva Piešťanský klub turistov. Marián Mandúch ako všestranný
fotograf je členom Kolpingovej
rodiny Šurany a organizácie Slovenský orol, ktorý minulý rok
oslávil 100 rokov. Spomínaný autor už teraz intenzívne pripravuje výstavu v Šuranoch Slovensko
očami šurianskeho turistu a taktiež v Revúcej bude výstava jeho fotografií Muránska Zdychava.
V jeho práci, najmä s grafikou mu
pomáha jeho 19-ročný syn Marek. Publikácia Čaro Vianoc bola nedávno slávnostne uvedená
do života v Regionálnom osvetovom stredisku v Nových Zámkoch.
Janka Slobodníková
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Náleziská z mladšej doby bronzovej – zaniknutá obec Fajkurt

Svetový unikát sa nachádza v Dedinke
Socha dievčiny, ktorá zdobí
priečelie obecného úradu v Dedinke je výsledkom vzácneho archeologického výskumu v tamojšej lokalite. - Čo ešte stojí
za zmienku je nálezisko - mohyly z mladšej doby bronzovej, - hovorí archeológ PhDr. Jozef Paulík Csc., z archeologického múzea
v Bratislave, ktorý v roku 1974 našiel v hrobovej jame kostru dievčiny s mimoriadnou posmrtnou výbavou. V hrobe ležalo okolo 100
bronzových predmetov, medzi nimi náramky, sponky, ihlice, náhrdelníky.
Priemer mohyly pred započatím výskumu bol 20 m a jeho výška 150 cm. Pôvodne bol tento
kopec vyšší ale každoročným obrábaním pôdy poľnohospodárskym družstvom sa kopec odorávaním postupne znižoval. Podľa
predpokladu išlo o objekt z mladšej doby bronzovej – tzv. čačianska kultúra. V okrajových častiach
pôdy sa odkryla väčšia spálená plocha nepravidelného oválneho pôdorysu o rozmeroch
460×380 cm. Na zachovalejších častiach sa zistila tenká hraničná vrstva popola, uhlíkov,
čriepkov a kostičiek. Pozostatky
mŕtveho boli uložené v štvoruholníkovej hlbokej jame, v stre-

de spálenej plochy. Vo východnej časti mohyly boli ďalšie tri
žiarivé hroby, časovo súčasné so
stredným objektom. Vo všetkých
boli (súdiac podľa výbavy) pochované ženy, alebo dievčatá.

vlasov, terčovité puklice, štyri
druhy amuletov a iné drahocennosti, tiež pomerne zachované
keramické molodary patrili k výbave hrobu.
Pri týchto nálezoch sa odkryli aj orbou narušené hroby. Násyp
mohyly bol navŕšený spôsobom,
ktorý sa javí v tejto oblasti typický
pre čačiansku kultúru. Povrchový zber pôdy, ktorý bol odobratý
takmer z celého katastra obce Dedinka, určuje polohu pravdepodobne zaniknutej obce Fajkurt,
ktorá bola o niekoľko 100 metrov
ďalej, južne ako je dnešná obec
Dedinka. V blízkosti mohyly bola pravdepodobne i osada čačianskej kultúry. V mohyle bol pochovaný aj jeden muž, vedúci člen
spoločnosti. Jeho hrob bol piet-

ne vyzdvihnutý. Bohatstvo hrobu je paralelné s mužským hrobom v Čake. Podľa výskumu sa
zdá, že išlo o dobrovoľné, alebo nútené sprevádzanie mŕtveho
v centrálnom hrobe na druhý
svet. Všetky materiály nájdené
v hrobe boli odvezené pre laboratórne spracovanie do Slovenského národného múzea, do Bratislavy. Týmto obec Dedinka má
trvalé miesto v pravekých dejinách Slovenska. Keďže je tento hrob svetovým unikátom, nemecký archeológ Herman Muller – Kappe vypracoval vedeckú
analýzu, rebríček najvýznamnejších žien sveta v 13. storočí pred
Kristom. Dámu z Dedinky zaradil
na 7. miesto v svetovom meradle.
spracoval: -šiš-

Odhalenie sochy Žoﬁe Bosniakovej
V najbohatšom z týchto hrobov
sa našla v tom čase v Strednej
Európe najkompletnejšia súprava ženských šperkov a bronzových súčastí odevu v súdobých
žiarových hroboch vôbec. Čelenky, spony, ihlice, náhrdelníky, náramky, náušné kruhy, kruhy do

V Šuranoch odhalili nedávno sochu Žofie Bosniakovej. Na akte sa zúčastnilo veľa funkcionárov a hostí, ako to dokumentujú aj snímky Mariána Mandúcha.

Uplynulý rok, rokom
knižnej žatvy
Okrem knihy od Ondreja Halása - Národný buditeľ Juraj Holček, uzreli svetlo sveta o konci
Dolný Ohaj ďalšie štyri publikácie. Od Rudolfa Holeca - Spomienky na vojenský život. Autor po skončení 2. svetovej vojny
od 1. septembra 1945 vykonával
funkciu riaditeľa školy na Štátnej
ľudovej škole v Dolnom Ohaji a o
rok neskôr pôsobil aj ako organista, ktorý viedol cirkevný spevokol.
V knihe Milana Leščáka - Pramene k obyčajovej tradícii a sviatkovaniu na Slovensku na konci
20. storočia, sa okrem Bratislavy
spomína a opisuje priebeh svadby a pohrebu nielen z rôznych oblastí Slovenska, ale aj z Dolného

Ohaja, ba dokonca na obale knihy
je fotografia „manželského páru“
(súrodencov Pavlínky a Michala Podbehlých). Kolektív autorov
a fotograf Marián Mandúch vydal
knihu Čaro Vianoc – Kultúrna
topografia mesta a regiónu Nové Zámky (píšeme o nej aj v ďalšom príspevku dnešných novín)
Autor Jan Štaigl a kolektív vydal
knihu GENERÁLI – v ktorej približuje čitateľovi slovenskú vojenskú generalitu rokov 1918 – 2009.
Jediným reprezentantom obce je
generálmajor prof. PhDr. František Hatala, CSc., narodený 7. 11.
1925 v Dolnom Ohaji, žijúci toho
času v Podhájskej.
Janka Slobodníková

Titul Simonke Hüttnerovej
Na Stredej odbornej škole obchodu a služieb organizujú každoročne v rámci Medzinárodného dňa študentov slávnostú akadémiu. V jej rámci si volia svoju
„miss mistra“.
Dievčatá, žiačky museli popri
šarme predviesť aj kus zručnosti
a šikovnosti a to v rámci troch súťažných disciplín. Porota pozostávajúca z pedagógov, žiakov a ich
rodičov hodnotila okrem šarmu

aj také disciplíny ako sú – tanec,
krátky monológ, či dialóg, alebo
scénka.Nechýbala ani promenáda v šatách, test inteligencie odpoveďami na vyžrebované otázky. Titul získala Simona Hüttnerová pred Nikoletou Cirokovou
a Barborou Riškovou. Okrem toho sa volila aj Miss sympatia. Toto ocenenie pridelila porota Anete Ruskovej.
-poll-
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Zaujímavá a unikátna publikácia

Šesť generálov z nášho regiónu
V encyklopedickej publikácii
GENERÁLI, ktorá vyšla v minulom roku vo vydavateľstve Magnet Press Slovakia v spolupráci
s Vojenským historickým ústavom Bratislava sa okrem iných
spomína aj na šesť generálov
z miest a obcí nášho regiónu. Táto unikátna kniha vyšla vlani pri
príležitosti Dňa ozbrojených síl
Slovenskej republiky a obsahuje prehľad o 258-tich generáloch
z obdobia rokov 1918 až 2009.
Sú to obdivuhodné osobnosti,
lebo ich profesionálna činnosť,
ich životné poslanie, bolo sprevádzané častým sťahovaním sa
z posádky do posádky, vrátane ich
manželiek a detí, čo pre členov
ich rodiny znamenalo časté zmeny zamestnania, prispôsobovanie
sa novým podmienkam, prostrediu, kolektívom, deti školám atď.
Tieto portréty sú odlíšené farebne podľa piatich skupín: 1. generáli vymenovaní v aktívnej službe, 2. v zálohe, 3. vo výslužbe,
4. in memoriam a 5. prepoži-

čaná hodnosť. Pre obyvateľov
Novozámockého okresu je potešiteľné, že medzi týmito vyznamenanými vojenskými osobnosťami
bolo aj šesť vojenských osobností
z obcí nášho regiónu: generálmajor Emil BEDNÁR (1. 9. 1919
Veľká Maňa - 3. 2. 1989 Praha),
generálmajor Ing. Štefan BOLCHA (12. 1. 1928 Černík - 17. 1.
1982 Praha), generálmajor in memoriam Pavol GAJDOŠ (28. 3.
1914 Veľká Maňa – 24. 10. 1994
Bratislava), generálmajor prof.
PhDr. František HATALA, CSc.
(7. 11. 1925), generálmajor Ing.
Jozef JURÍK (26. 1. 1920 Dedinka - 15. 11. 1998 Dedinka), generálmajor in memoriam MUDr.
Fridrich KUCHÁR (23. 4. 1920
Palárikovo - 9. 12. 1991 Liptovský
Mikuláš). Žiaľ, jediný z nich žije už iba v Dolnom Ohaji, Dolnoohajčan generálmajor vo výslužba František Hatala. V sprievodom liste ku knihe sa píše: „Keď
listujeme v životopisoch týchto
našich generálov zistíme, že ide

S podporou Európskeho fondu rozvoja

Keď kultúra spája
V závere uplynulého roka dvojdňovým programom v maďarských mestách Örkényi a Dabasi prezentovali kultúrne súbory
a skupiny spadajúce pod Združenie obcí Dvory nad Žitavou
a okolie v rámci spolupráce a cezhraničného projektu Keď kultúra spája národy. Maďarskému
publiku sa postupne v kultúrnom programe predstavili – tanečný súbor Tapsikoló a ľudový
súbor Žitavanka z Dvorov nad
Žitavou, tanečný súbor - Lúčik z Dúloviec a Bíbic z Brutov,
Iglice zo Svodína, ženský spevokol Tallós z Bešeňova a Őszirózsa zo Svätého Petra, ďalej spevokol Nefelejcs z Dubníka, cirkevný zbor Cantate Domino
z Gbeliec, citaristi Kisbokréta
zo Strekova a mažoretky Margaret
z Príbety. Hostitelia im na oplátku
pripravili prehliadku pamätihodností viacerých maďaských miest,
respektíve tamojších kultúrnospoločenských subjektov spada-

júcich do ich mikrore gionálneho združenia. A tak si o rok túto
cezhraničnú návštevu obe zainteresované združenia recipročne
vymenia a zopakujú v rámci projektu, respektíve programu cezhraničnej spolupráce podporenou
Európskym fondom regionálneho rozvoja.
-zoli-

o dedinských chlapcov, ktorí
si vybrali toto náročné životné
poslanie vyžadujúce fyzickú i psychickú zdatnosť, disciplinovanosť,
ktorá im zabezpečovala povyšovanie v hodnostiach a zastávanie
možných veliteľských a pedagogických funkcií.“ A tak sa možno
dočítať, že E. Bednár bol naprí-

Jana Slobodníková

Preventívne proti drogám a intolerancii

V spolupráci s odborníkmi
A keďže aj naše združenie
a redakcia má vo svojom programe zakotvený bod prevencie
a boja proti všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, rasizu, extrémizmu, zaujal nás nedávny
príklad z novozámockej Strednej
zdravotníckej školy. Podľa infomácií tamojšej pedagogickej pracovníčky, jednej z hlavných organizátoriek v poradí už tretieho
ročníka tzv. Dňa prevencie, sú
jedinou školou v našom regióne, ktorá na to vyčleňuje špeciálne v rámci výučby samostaný
deň. Navyše, za prítomnosti viacerých odborníkov z rôznych rezortov, ktorí majú vážne čo-to
do tejto problematiky povedať.
Sú to samozrejme pracovníci polície, lekári, vecí sociálnych, rodiny a ďalší. Okrem intolerancie vo svojom programe zahrňujú
aj elimináciu rizikového správania, delikvencie a kriminality, ale
i zdravý spôsob života.
Okrem už uvedených skutočností, počas školského roka or-

Cezhraničná spolupráca
Aj pri ochrane živočíšstva, konkrétne v našom prípade vtáctva je
potrebná spolupráca na pohraničnom území. Tá sa aj v týchto
dňoch úspešne rozvíja. Napríklad
pripravuje sa maďarsko-slovenský projekt spoločnej ornitologickej databázy. Do tejto spolupráce
sa má zapojiť na podnet Slovenskej ornitologickej spoločnosti aj
Slovenská akadémia vied, ktorá
má záujem získať údaje o živote
a pohybe vtáctva najmä v chránených lokalitách. V prípade južnej

klad účastník odboja, politický pracovník dôstojných štábov,
Š. Bolcha pilot, zástupca generálneho riaditeľa Československých aerolínií, P. Gajdoš odbojár, funkcionár železničných vojsk ministerstva obrany, J. Jurík odbojár, spravodajca, veliteľ posádky
v Bratislave, F. Kuchár vojenský
lekár, riaditeľ vojenskej nemocnice v Košiciach i v Prahe, F. Hatala
vojenský pedagóg, prorektor vojenskej politickej akadémie.

oblasti územia, ochrana vtáctva
presahuje hranice oboch štátov
– Maďarska i Slovenska, pričom
chránené vtáctvo tvorí prakticky jeden celok. Takto sa vytvoria podmienky na monitorovanie
a ochranu najmä vybraných, predovšetkým vzácnych a zároveň
chránených druhov vtákov. Všetko má prebehnúť a zrealizovať sa
v rámci spolupráce oboch štátov
a za podpory EÚ v priebehu tohto
roka.
-koml-

ganizujú, a to nielen v rámci
kampaní aj odborné prednášky
o problematike ľudských práv,
o sexe, zdravej výžive atď.
Úzko spolupracujú s Ligou
za duševné zdravie, aktívne sa
zapájajú do kampane Červené
stužky pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS a Dňa
výživy.
-koml-

POZVÁNKA
POZÝVAME
VÁS
NA OCHUTNÁVKU
PRVEJ KÁVY
A ČAJU
PRINÁŠAJÚCICH
ZDRAVIE
S VÝŤAŽKOM

R E I S H I.
Každý utorok
od 9,00 hod. do 18,00 hod.
na adr.: ul. Várdayiho 21/2
posch. č. dv. 204
Nové Zámky
(bývalý Váhostav).

Je možnosť
aj spolupracovať!
Kontakt:
Katarína HARTMANOVÁ
0907 798 283
0949 282 341
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Tradície obce treba zachovať

Radava kedysi i dnes
V uvedenej knihe obce „Radava v minulosti a dnes“, ktorú
do života uviedli vlani, okrem
iných hostí - starosta obce Marián Chrenko, duchovní Mons. Karol Krajči, ktorý v obci pôsobil
16 rokov a vdp. páter Don José.
Kniha sa skladá z piatich kapitol, má 320 čierno-bielych strán
a 48-stranovú farebnú prílohu,
bielo-žlto-červenú ako je farba
obecnej zástavy.
V knihe sa o. i. uvádza: „Slo-

venská obec Radava leží v Tekovskej župe, ktorej víno je obstojné a má dosť lesov a orných pôd“,
- takto Radavu charakterizoval
v roku 1837 uhorský štatistik Elek
Fényes a hoci prvý záznam o Radave je z roku Pána 1237, kedy
bol uhorským panovníkom kráľ
Belo IV., samotná obec má oveľa
staršiu históriu.
Treba vyzdvihnúť takýto počin
obecného zastupiteľstva Radavy
a podporiť aktivity, ktoré vedú

Školský vzdelávací
program
V Základnej škole s materskou
školou Ondreja Cabana v Komjaticiach spustila implementáciu projektu pod názvom - Vytvorenie
Školského vzdelávacieho programu pre modernú školu. Cieľom
projektu je zvýšenie kvality a efektívnosti vzdelávania s ohľadom na
výchovno-vzdelávacie potreby jednotlivca, vypracovanie rozvojového
programu školy, inovácia metód a foriem vzdelávania, inovácia didaktických prostriedkov rozvíjajúcich kľúčové kompetencie žiakov. Cieľovými skupinami tohto projektu sú žiaci a zároveň aj učitelia. V jeho rámci
sa uskutoční desať hlavných aktivít
a ďalšie podporné ako - Vypracovanie nového vzdelávacieho programu
a preškolenie pedagógov. Celková
dĺžka jeho realizácie je 21 mesiacov.
Hlavné aktivity projektu sú zamerané na vypracovanie rozvojového
programu školy v súlade so štandardami stanovenými Národným vzdelávacím programom. Ďalšími aktivi-

tami sú - vytvorenie predpokladov
pre používanie nových metód a foriem výučby odborne preškolenými
pedagógmi, využitie IKT vo výučbe v prvom ročníku základnej školy
a zriadenie učebne praktického vyučovania ako i jej vybavenie názornými didaktickými pomôckami, ktoré podporia výučbu informatiky, jazykov, fyziky, biologie, chémie a dejepisu. Pedagogickí pracovníci chcú
formou zážitku priblížiť deťom svet
okolo nás a tak nenásilnou a hravou
formou vtiahnuť ich do sveta poznania a formou vlastného prežitia získať vedomosti v oblasti prírodovedných predmetov. Podporné aktivity
spočívajú v zabezpečení riadiacich,
administratívnych a kontrolných
činností pre úspešnú realizáciu projektu. Aktivity sa budú koordinovať
v spolupráci príslušnej agentúry Ministerstva školstva SR so Základnou
školou s materskou školou Ondreja
Cabana v Komjaticiach.
-šiš-

k poznaniu vlastnej histórie, pretože na úrovni tohto poznania,
poznania histórie obce, mesta
a regiónu možno zároveň poznať
korene spoločenského vývoja
a kultúry celého národa.
Ten, kto nepozná vlastné korene, ten nemôže poznať ani podstatu svojej národnej identity
a históriu vlastného národa veď je
inšpirujúce poznanie, čo dosiahli naši predchodcovia. Je to inšpiráce najmä pre mladých, ktorí sú
hrdí na svoju históriu a majú príležitosť nadviazať na tie úspechy,
ktoré dosiahli ich predkovia.
Veľmi významní a veľavážení
hostia Radavy, skutočné celebrity,
ktorí sa zúčastnili na krste - kňaz
don José, teraz pôsobiaci v Šaš-

tíne, keď predtým 40 rokov žil
a pôsobil v Južnej Amerike - v Ohnivej Zemi, je vo svojich 85-tich
rokoch vo veľmi dobrej kondícii,
keď počas návštevy rodného Slovenska, obce, absolvoval pešie túry po okolí Radavy. Kňaz Mons.
Karol Krajči, toho času pôsobí
vo Veľkých Lovciach.
Jednou z prvých spomienok
v knihe, z cirkevných dokumentov je o výbere pápežských desiatkov, t. j. z tých najstarších dôb.
To znamená, že história obce bola vždy úzko spojená s cirkevným životom, láska k obci, láska
k cirkvi by sa mala zachovať navždy, a aby sa mohla odovzdávať
ďalším a ďalším generáciám.
-manna-

Lekárska prehliadka
– A do konca februára každý absolvuje lekársku prehliadku, – skončil pedagogickú poradu riaditeľ.
V utorok som vstal plný sily a optimizmu. Po smiešnych dvoch hodinách
bodro vstupujem do ordinácie:
– Dobrý deň!
– Ako? Ako? – prikladá si lekár dlaň ľavej ruky k uchu. Asi nepočuje.
– Dobrý deň!
– Ráčkujete! – bodá do vzduchu ukazovákom a zapisuje do mojej karty akési tri čiarky.
– Vyzlečte sa!
Rýchlo sa vyzliekam, aby si obaja, lekár aj sestrička, všimli, v akej som kondícii.
– Pristúpte bližšie, – velí lekár a vytáča sa na otáčavej stoličke o pol metra
vyššie.
– Dýchajte! – prikazuje a šteklí ma stetoskopom.
– A teraz nedýchať! – pokračuje v šteklení, ale ja vydržím.
– Už môžete! – schováva si stetoskop, ale ja ešte minútu zadržujem vzduch,
aby videl, v akej som kondícii.
– Vravím, aby ste sa už nadýchli! Zdá sa, že ani sluch vám už neslúži. Mimochodom, pľúca máte nanič. Fajčíte, čo? – a vpisuje si akési ďalšie čiarky
do mojej karty.
– Ja nefajčím. To kolegyňa Nováková vo vedľajšom kabinete, – a pozerám sa
lekárovi úprimne do očí.
– Nože! Nože! – a lekár si ma priťahuje k sebe bližšie. – Vy teda máte očné
bielka, človeče! To sú žĺtky a nie bielka! Asi budete mať žltačku. Večeriavate konzervy, čo?
– A nesmiem?
– Môžete. Kým vám nezožltnú bielka. Ukážte sa... ten červený nos... Ľahnite
si! – a zvalil ma na ležadlo a ako stíska, tak stíska.
– Pečeň. Máte zväčšenú pečeň, – pomädlil si ruky a zapisuje si ďalších osem
čiarok do mojej karty.
– Prejdite sa, – káže mi a sleduje moje nohy.
– Jasný plochonožec! – výska a ešte si aj luskne prstami.
– Obráťte sa! No fuj!
Preboha! Čo som si zabudol vymeniť trenírky? Pre istotu sa ani nepohnem.
– Vravím, fuj! Tie vaše strašné stavce! V práci ste stále vykrútený za stolom
a vaša posteľ – jedno koryto, čo? – zasmial sa. Do mojej karty si vpisuje ďalšie tri čiarky.
– Môžete sa obliecť, – hovorí a podáva mi akýsi papierik.
Trasľavo som sa obliekol a bez pozdravu som sa vypotácal z ordinácie.
Do školy som prišiel bledý a spotený.
– Konečne! Už som nemal dať koho suplovať! – mračí sa riaditeľ.
Hľadím na neho žltými očami a mlčky mu podávam papierik.
– To je čo? – nechápe riaditeľ a číta: „Absolútne prispôsobený stavu nášho
školstva.“
– No čo? Si zdravý a schopný! – smeje sa a tľapká ma po pleci.
E. Kuciaková
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A források gyógyító ereje
„Jaj, megint itt fáj, ott szúr,
mit tegyek?“
Ez nagyon egyszerű, mindenki azt tanácsolja: „Alapvető szabály a megelőzés!“ És igazuk van.
Elgondolkodtak már rajta, milyen
kincs rejtőzik nálunk? Országunk
területén hihetetlen mennyiségben találhatók ásványi és gyógyforrások.
Elegendő választani, a kínálat óriási: gyógyító kezelések,
wellness, szépítő, súlycsökkentő
vagy aktív időtöltés. Vagy csak
úgy, válassza a szórakozást valamelyik aquaparkban. Kösse össze
a kellemeset a hasznossal!
A gyógyüdülések elsősorban
az indikációs betegségek kezelésére irányulnak, melyeknek része a belépő orvosi vizsgálat.
Ha jelentősen szeretnénk javítani
egészségünk állapotát, minimálisan 28 napos üdülés ajánlatos.
Ha problémái nem súlyosak,
azt jelenti, hogy egészsége nem
szenved tőlük, akkor Önnek éppen ezek a lehetőségek ajánlottak.
Wellness üdülések, melyek a pi-

henést és a relaxációt szolgálják.
Az üdülések 3 vagy több éjszakásak azért, hogy a szervezetnek legyen elegendő ideje az ellazulásra
és hogy csökkenjen a stressz.
Az aktív üdülések közé tartoznak a fizikai erőnlétünket javító,
szervezet tisztító üdülések, vagy
azon üdülések, amelyek a golfra,
teniszre vagy a kerékpársportra,

stb. irányulnak.
A fogyókúrás üdülések azoknak szólnak, akik úgy gondolják, hogy van egy-két kiló súlyfeleslegük, pihenésre van szükségük, de egyúttal meg is szeretnék mozgatni testüket. Ezen üdülések célja az, hogy „ledobjunk“
pár kilót, de főleg az, hogy megtanuljuk egészséges és racioná-

lis módon kezelni szervezetünket.
Ha szórakozni és pihenni szeretne, ellátogathat az első egész évben működő hévizes Tatralandia
Aquaparkba, amely egyenesen
Liptó szívében fekszik. Ha az
a hely „túl szűknek“ bizonyul, látogasson el az Aquacity Poprad
parkba, Besenyőfalui termálparkba vagy az orlicei Meander
Parkba.
Szlovákia nem büszkélkedhat
nagy területtel, de nagyszámú
ásványvízforrással viszont igen.
1500 ásványvízforrást találunk,
melyek nemcsak gyógyításra
használatosak, hanem minőségi
asztali vizet is gyártanak belőlük.
A zsolnai járásban nagyon látogatottak a Lúčky fürdő, rajecfürdő
Aphrodite, Stubnyafürdő vagy
a ľubochňai fürdő.
Szlovákiában, több, mint 20
fürdőkomplexum található, ahol
nemcsak hazai, de külföldi turisták is eredményesen gyógyulnak
és akár teljesen felépülnek.
Ez csak morzsányi ízelítő abból, amit nyújtani tudunk. Csak
Önön múlik, milyen irányban indul el. Sok szép élményt és jó
egészséget kívánunk!
-szerk-

Anglicko - Brusel
pohodlne

Ars - Lurdy
(Nástup v Nových Zámkoch)

14.4.-21.4.2010 .......... 290 EUR

2.8. – 10.8.2010.......... 580 EUR

Fatima – letecky (4 x nocľah) Metropoly Západnej
(letištné príplatky v cene)
Európy
16.7. – 20.7.2010........ 660 EUR
24.9. – 28.9.2010........ 630 EUR

(Brusel – Londýn – Paríž)

26.8. – 1.9.2010.......... 335 EUR

Paríž – Lurdy a pobyt pri Blahorečenie sv. Otca
mori
Jána Pavla II
17.5. – 25.5.2010........ 325 EUR
12.8. – 20.8.2010........ 325 EUR

Nástupné miesto:
Nitra - Motorest Zeleneč Bratislava.

Medžugorie
4 dni pri mori
(7 x nocľah, 5 x polpenzia doprava)

7.7. – 16.7.2010.......... 315 EUR
26.7. – 4.8.2010.......... 315 EUR
Ing. Štefánia Gazdová, CK TAR – TOUR
90068 Plavecký Štvrtok 330
Tel./fax: 034-77 93 327, 0905 429 045, 0908 069 643

16.10. -21.10.2010 ..... 230 EUR

Pri prihlásení sa na zájazdy
do 31.1.2010 a úhrade 50%,
ZĽAVA 10%.

cktartour@post.sk

www.cktartour.sk
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Baracska
Az első írásos emlék községünkről 1269-ből származik, itt
Baracha néven említik falunkat.
De térségünk már a korai kőkorban lakott volt, erről az itt talált
leletek tanuskodnak. Az első állandó lakók a korai bronzkorból
hagyták itt nyomaikat. A falu nevét megtaláljuk a pápai bérszedők
listáin is mint Barakcha. Ugyanezzel a megnevezéssel találkoznuk
az esztergomi káptalan levelében
1298-ból. 1291-ben megjelennek
az első földesurak. Anos és Barak
földesurak nyernek említést, akik
Szőllős, CSeresznyés, Kis Bese.
ter ületén gazdálkodtak. 1395ben Barakchai János földesúr Kis
Barakchát a Garamszentbenedeki
apátságnak ajándékozza. A következő években állandóan változnak a falu uraságai.
A középkorban a mai Dél-Szlovákia és a mi falunk is idegen seregek támadásainak volt kitéve.
A csatározások miatt nagy ínségben élt környékünk népe. A török
seregek 1530-ban erősen támadták a Habsburg területeket, ami
a mai Érsekujvári járás területén
nagy károkat okozott. A 16. század felében újra megjelent a török
a felsőzsitvai völgyben. Ebben az
1531-es hadjáratban Kis Baracska
kiégett és csak egy ember maradt
életben. Kis Baracska pusztaság
maradt, de 1534-ben új telepesek
érkeztek. 1553-ban a falut újra el-



foglalták a törökök és a lakosoktól
fejadót hajtottak be. Ezt az adót
hét ház lakóitól szedték, ami körülbelül 30 lakost jelent. 1570-től
1576-ig már 12 ház lakóitól szedik
az adót, ami körülbelül 60 embert
jelentett. 1663. augusztus 16-án
Nagy Vezekénynél vereséget szenvedtek a török csapatok és így falunk is felszabadult. 1683 elején
a török seregek újra a Habsburgokra támadnak, de a Habsburgoknak sikerül Sobieski János lengyel király segítségével megverni a török sereget. A győztes császári seregek a mai Dél-Szlovákián keresztül vonultak Esztergom
felszabadítására.
A török megszállás mély nyomokat hagyott vidékünkön, szinte nem volt olyan falu, amely épen
maradt volna. 1720-ban Kis Baracska elhagyatott volt. De 1730
körül új földművesek érkeztek.
1730 és 1746 között falunkban
malom működött.
1837-ben két nagybirtok keletkezik. Az egyik Ermádi nevű
úré volt, ő építtette a római katolikus templomot és az alatta lévő sírboltot(itt is van eltemetve).
Az idő múlásával állandóan változtak ennek a birtoknak a tulajdonosai, időrendi sorrendbena
következő uraságok birtokolták:
Ambro, Bánik, Simko Simonyi,
Knapp és Missak. A másik nagybirtok Kelecsényi Zsigmondé

Záväzná objednávka
Megrendelés:

Objednávam si mesačník CHÝRNIK – HÍRNÖK.
Megrendelem a CHÝRNIK – HÍRNÖK havilapot.
Meno/név: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa/lakhely: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Od čísla/számtól: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Objednávky zasielajte na adresu: CHÝRNIK – HÍRNÖK, Várdayho č. 21, 940 01 Nové Zámky
A megrendeléseket a következő címre küldjék: Chýrnik – Hírnök, Várdayho 21, 940 01 Érsekújvár.

volt. Halála után Kelecsényi Rafael lett a új tulajdonos, aki megvásárolta a szomszédos birtokokat
és így egyesítette a két birtokot.
Az ő örököse lánya, Kelecsényi
Irén lett, aki gróf Mirbach Emilhez ment feleségül.
Az 1848-as törvények értelmében a jobbágyság felszabadult,
de faluhelyen sok maradványa
maradt a feudális rendszernek.
Az emberek örömmel fogadták
a forradalmat, de a reformok mérsékletessége és a felsőbb körök

hatására a nép egysége megbomlott. Etnikai alapon magyar
és szlovák egységek jöttek létre.
De a forradalom így is nagy változásokat hozott és a földművesek
birtokba vehették azon földeket,
amelyeket dolgoztak. Az 1853as szabadalom teljes mértékben
meghatározta a föld tulajdonjogát. A mi falunkban is több gazdaság keletkezett, ilyen volt Pompos
Viktoré 1883-ban, Hoffer Sándor és Pücsök Ferencz gazdaságai
amelyek 1898-től léteztek.
Ebbenaz időben a falu határát jórészt erdő borította, ezek az
erdők Alsópélig, Barsbesséig és
Nagylótig értek. Az erdők nagy
részét kivágták, csak a Kelecsényi

és Szabó család tulajdonában lévő
és egy kis darab a szőlőknél maradt meg.
Már ebben az időszakban megjelentek a Hagyó, Gurgyal falurész elnevezések. A falun keresztül vezető út Pozbáról Alsópélre
nagyon rossz állapotban volt, és
esős időben nehezen járható.
IDEGENFORGALOM
Barsbaracska község turisztikiailag látványos környezetben,
Podhájska gyógyfürdőtől nem
messzire terül el. A település
a 12 községet tömörítő Thermal
kistérségi társulás tagjaként aktívan részt vállal a vidéki idegenforgalomban. A községen keresztül turista- és kerékpárút vezet végig, mely az egész régión végighalad. A községben lehetőség nyílik
a családi házakban való elszállásolásra.
A községben néhány jelentős
kulturális és történelmi nevezetesség is található: a római katolikus templom, református templom, az I. és II. világháborúban
elesettek emlékművei...
A legjelentősebb építmény
az 1888-ban épült kastély, mely
a Kelecsényi család birtokában
volt. A kastélyhoz tartozik az értékes és régi fákkal díszített park.
A kastély a 2004-es évben volt felújítva. Az épület termei és helyiségei különböző kulturális, zártkörű rendezvények, lakodalmak
megszervezésére alkalmasak.
A bérleti díjakkal kapcsolatos információkhoz az érdeklődők
a polgármesteri hivatalban juthatnak hozzá
A Kelecsényi családhoz tartozik a község déli részén megközelíthető síremlék. Jelenleg az emlékhely nem látogatható, a közeljövőben kerül sor a felújítására.
Nem messze a településtől
a „Szentkutacska” búcsújáróhely
található, mely Szűz Mária megjelenésére vált szent hellyé. A nyári
időszakban a szabad ég alatt kerül
sor misékre ezen a helyen. -tib-
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A magyar huszár
Huszár. Egy magyar szó, amelyet a magyarsággal valaha érintkezett szinte minden más mai nép
nyelve átvett. Huszár. Egy magyar
jelenség, amely ugyanazt a képet
ébreszti fel minden más anyanyelvű népben is. Huszár. Az a lovaskatona, aki leffentyűs csákó-

Huszár. Egy magyar szó és egy
magyar fogalom, amely mindenki számára ugyanazt jelenti itthon és a nagyvilágban mindenütt.
Huszár. Nekünk, magyaroknak az
a nemzeti jelkép, akiben az ősi
magyar lovasharcosnak a tűzfegyverek korában való újjászületését

föveget vagy forgós csákót, gazdagon zsinórozott dolmányt
és szűk nadrágot, színes fonott
övet és sarkantyús rövidszárú csizmát, bal vállán átvetett,
ugyancsak gazdagon zsinórozott mentét visel. Huszár. Vállszíjon tartott szablyát és tarsolyt
hord, a nyeregkápára erősített karabélyt és deli pár pisztolyt is kéznél tart.

látjuk. Huszár. Minden más népbelinek is az a magyar könnyűlovas, aki az elmúlt fél évezredben
ott virtuskodott a török háborúkban, családi tűzhelye, szülőföldje
védelmében, a Habsburg-ellenes
szabadságharcokban nemzeti jogainak biztosításáért, a dinasztikus háborúkban uralkodója hívó
szavát követve. Huszár. Az a szó és
az a jelenség, amely mindenki szá-

mára egyet jelent azzal, hogy magyar, a magyar hadi tudást, szokást és műveltséget testesíti meg.
Huszár. Harmincnégy országban más népek fiainak az a harcosa, aki magyar mesterétől elsajátította a felderítés, portyázás,
lesvetés, rajtaütés, váratlan lovasroham és kézitusa magyar módiját. Huszár. Az az ember, aki
az egyik utolsó szabályzat szerint „jóságos természet mellett
bátorszívű, aki „önmagában, lovában, fegyverében bízik”, aki
„a legválságosabb helyzetben
is merész elhatározásra jut, azt
nyomban tettel követi, és nem
ismer nehézséget”. Huszár. Az a
harcos, akiben a váratlan vakmerőség a kiszámított cselekedettel,
a ravaszság a lovagiassággal, a kitartás az időben való távozással egyesülten nyilatkozik meg. Huszár.
Az a szó és az a fogalom, amely
méltó a magyar örökség keretébe való felvételre, hiszen a mögötte megjelenő alakot itthon és
a nagyvilágban hungaricumként
számtalanszor megörökítették
művészi alkotások a legkülönbözőbb műfajokban.
Magyar huszár volt a Mária
Terézia szolgálatában tábornagyi
méltóságra jutott Hadik András,
aki örökül hagyta: „Megmásíthatatlan törvényként tűztem ki magam elé életem alapelve gyanánt,
hogy a jó erkölcsöt és a becsületet az élet hiú és ingadozó örömeinél és szerencséjénél többre becsülöm.”
Magyar huszár volt a II. Rákóczi Ferenccel idegenbe szorult
és pályája csúcsán Franciaország
marsalljává emelkedett Bercsényi
László, aki tekintetét állandóan
hazájára vetve, magyarul sóhajtott fel: „Már régen hazámbúl kirekesztettem, majd már harminc
esztendeje, hogy bujdosóvá lettem. /…/ De az Szívem s Vérem
magyar, s holtig vonszon édes Hazám felé.”
Magyar huszár volt Kováts Mihály, aki egyenesen az Újvilágba sietett, hogy az amerikai függetlenségi háborúban ezredes-parancsnokként elszenvedett hősi
halálával igazolja szavai őszinteségét: „Önként és szabad akaratomból érkeztem ide, /…/ hogy
a szabadságért a leghívebben feláldozzam egész magamat.”
Magyar huszár volt az ifjú önkéntesből főhadnagyságra előléptetett Széchenyi István, aki így
írt: „Mindenem, ami van, vérem

és életem, királyomé és hazámé.
Csak az a tudat, hogy mindig becsületesen és tisztességesen járok
el, maradjon nekem.”
Hozzájuk hasonlóak voltak
azok a magyar harcosok, akikre
vonatkozóan a honvédséget szervező Kossuth Lajos így intézkedett: „A huszárezredeknél, /…/
amelyeknél a szellem a leghazafiasabb, minden maradjon a réginél.”
Huszárok voltak az uralkodói
akaratból korábban és későbben
háborúba küldött magyar és más
népbeli harcosok is, akikre leginkább Illyés Gyula szavai illenek:
„Látták, vagy nem a céljuk,/ azt
jól látták, hogy nincs visszafelé
út;/ a múlt, ahogy füst-vetve öszszeomlott,/ úgy lökte őket, mint
lőpor az ólmot:/ előre! és ők vállalták a sorsot, --/ Mondd hát velem, hogy dicsőség reájok.”
Dicsőséges haditetteket utoljára a XX. század két világháborújában hajtott végre a Magyar
Huszár. Félévezredes létezés és
működés után az atomháborúk
korának beköszöntével utolsó békebeli egységei felett is eljárt az
idő. A még élő huszárok, az ő tetteiket tisztelők és az eleik hagyományát őrizők bandériumokban,
egyesületekben emlékeznek a dicső tettekre a hétköznapokon, adnak díszegységekkel ünnepi jelleget nemzeti ünnepeinken. Így,
ha már nincs is, aki a huszárszablyát vagy a huszárkarabélyt családi tűzhelye, szülőföldje, megalázott nemzete védelmében előkapja, elevenen őrzött hagyományon túl immár örökségként megörökítve is, tovább él a Magyar
Huszár.
-hu-

Juhász Gyula

Élet
Elnéztem sokszor a vásári zajban
A tarka körhintát, amint forog,
Legények, lányok milyen komoly arccal
Utaztak rajta, boldog vándorok.
Keservesen szólt a sípláda, ócska
Únt dallamot kavarva és kopott
A sok faló és ásított a gazda,
A hajtót fárasztotta a robot.
De a nép tódult és tartott a játék,
Csak mindig mások ültek a lovon
S ha jött az este s elterült az árnyék,
Sötéten és üresen állt a sátor,
Mint aki félve kérdezi magától,
Hová repült ujjongó mámorom.

3

HÍRNÖK

Érsekújvár híres szülöttei

KASSÁK Lajos
(1887, Érsekújvár – 1967, Budapest)

Lakatosinasként kezdett dolgozni, 1904-től Újpesten élt.
1909-ben európai körutat tett.
Képzőművészként autodidakta. Az 1910-es években irodalmi tevékenységével tűnt ki. Költő, író és lapszerkesztő. Körülötte csoportosultak a magyar aktivista fiatalok. 1915-ben indította meg a TETT című antimilitarista szellemű expresszionista folyóiratot, amelynek betiltása után
1916-19 között Budapesten és
emigrációja után 1920-25 között
Bécsben szerkesztette a MÁ-t,
a magyar avantgarde legrangosabb lapját.
Képzőművészeti tevékenysége Bécsben vált jelentőssé
Bortnyik Sándorral egy időben
készített képarchitektúráival. Magyar és német nyelven adta közre
Képarchitektúra című manifesztumát. 1920-tól dadaista kollázsokat, később sikkonstruktivista
kompozíciókat, szobrokat, kioszkterveket készített. Előadóesteket is szervezett Bécsben,
1924-ben kiállítása volt a Galerie
Würthle-ben Bécsben és a Der
Sturm galériájában Berlinben.
Kapcsolódott a különböző konstruktivista központokhoz, összekötő szerepet játszott közöttük.
1926-ban Párizsban járt, majd
végleg visszatért Budapestre.
Az 1930-40-es években ismét
írói és lapszerkesztői munkássága dominált. A Munka, Alkotás,
Kortárs c. folyóiratok szerkesztőjeként dolgozott. 1950-től, amikor irodalomszervezőként poli-

tikai okokból vissza kellett vonulnia, ismét képzőművészeti tevékenységet folytatott. 1957-ben
kiállítása nyílt Budapesten és
Székesfehérváron. 1960-, 1962, 1963-ban Párizsban a Denise
Renée Galériában. Ettől kezdve
mind nagyobb szerepet játszott
mint az avantgarde mozgalmak
egyik alapító mestere. Festményei, képarchitektúrái és kollázsai
a nemzetközi dada és konstruktivista kiállítások állandó szereplői.
Kassák Lajos a nőkkel való viszonyát sajátosan élte meg: egyetlen gyermekét (a kisleány korán
meghalt) soha nem látta, a gyermek anyjával a szülés után megszakította a kapcsolatot. Első feleségét, a nála két évvel idősebb
Simon Jolánt, még 1908-ban,
21 évesen ismerte meg, azonban csak húsz évvel később vette nőül. Budapesti munka és elismerés nélkül töltött évei alatt
Simon tartotta el, szerény keresetéből támogatva a költő folyóiratainak kiadását. 1938-ban Simon Jolán öngyilkosságot követett el – a tragédiában nem kevés
szerepe volt Kassák zilált szerelmi
életének, más nőkhöz írt költeményeinek. Kassák második felesége Kárpáti (Karpeles) Klára, akivel 1946-ban kötött házasságot.
A nála 27 évvel fiatalabb feleségétől később elhidegült, ám Kárpáti
Klára mindvégig kitartott mellette – a költő halála után az emlékéhez sem maradt hűtlen.
-ik-

Rákóczi korabeli kincset
találtak Nagysurányban
Valóságos kincset - 4,5 kilónyi,
XVIII. századból származó pénzérméket - talált az Érsekújvári járásban
fekvő Nagysurányhoz (Šurany) tartozó Egyháznagyszegben (Kostolný
Sek) egy házépítő május végén.
A férfi a Nyitra menti Múzeumhoz fordult, amelynek munkatársai
jelenleg is tisztítják az érméket.
„A több mint 1700 érméből eddig mintegy tízet sikerült megtisztítanunk. Ezek az 1704-1707-es
időszakra datálható II. Rákóczi
Ferenc-féle felkelés korából származó rézpolturák. Egyelőre nem tudjuk megerősíteni, hogy valamennyi
érme hasonló, de valószínű“ - mond-

„Rákóczinak nem volt sok pénze, sokáig háborúskodott a Habsburgokkal. A rézpénz akkoriban nem
volt nagy érték, sajátos, hogy valaki
elásta őket“ - vélte Bíroš, aki szerint
a pénzérme mai ára a numizmatikai
piacon 5 euró körül mozoghat.
A múzeumi szakértő elmondta,
hogy a megtalálót a lelet értékének
5 százaléka illeti meg. Az érmék további sorsáról a szlovák műemlékvédelmi hivatal dönt, valószínűleg
a Nyitra menti Múzeumba vagy
a nagysurányi városi múzeumba kerülnek.
„Ilyen lelet - főként ekkora menynyiségben - nem gyakran kerül elő,

ta Vladimír Bíroš, a nyitrai múzeum
munkatársa.
Az érméket Körmöcbányán verték, amiről a KB jelzés tanúskodik.
Egy poltura két garast, illetve másfél krajcárt ért.

talán húszévente. Érdekes, hogy
Nyitra megyében legutóbb szintén
Egyháznagyszegen bukkant elő hasonló lelet 1981-ben. Akkor egy sírásó talált a temetőben dolgozva Luxemburgi Zsigmond király idejéből,
1450 tájáról származó quartingokat
(fityingeket).
A Rákóczi korabeli polturákat
a falu közepén, egy ház udvarában
álló árnyékszék alatt találták meg,
amelynek helyére a tulajdonos melléképületet akart építeni. Az alapok
kiásásakor talált rá egyméteres mélységben a csengő tárgyakra. Az érméket rejtő kerámiaedény az ásáskor
összetörött.
-hir-

Egy esély
Egy elnökjelölt a választási kampányon: – Uraim, az előző elnök négy éven
keresztül hazudott és becsapta az egész
országot... Adjanak nekem is egy esélyt!
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A népszerű Škoda autók névadója

Emil von Škoda
1839. november 19-én született Pilzenben
- Plzeňben Emil
von Škoda csehosztrák mérnök és
gyáriparos, a ma is
népszerű Škodaautók névadója.
Németországban szerzett mérnöki diplomát, majd három évig
egy kis gépgyárat vezetett szülővárosában. 1866-ban megvette
és rövid idő alatt felvirágoztatta a gyárat, és terjeszkedésbe fogott. 1886-ban vasútvonalat épített üzeméhez, 1890-ben fegyverüzemet létesített, ahol géppuskákat, majd ágyúkat és lőszert gyártottak az osztrák-magyar hadsereg számára.
Gépműhelyeit, kovácsüzemeit és szerszámkészítő műhelyeit 1899-ben Škoda Művek néven
egyesítette, létrehozva Európa
egyik legnagyobb, 37 ezer embert
foglalkoztató ipari komplexumát.
A vállalat szállított alkatrészeket
a niagarai vízerőműhöz és a szuezi csatorna zsilipjeihez, cukorgyárakhoz Törökországban és sörfőzdékhez Európa-szerte.
Škoda tekintélyes és befolyásos gyárosként, a felsőház tagjaként fejezte be életét 1900. augusztus 8-án. A gyorsan fejlődő
céget 1909-től fia, Karl vezette.
Az I. világháborúban a Škoda Művek volt az Osztrák-Magyar Monarchia legnagyobb fegyvergyártója, kivált mozsárágyúi bizonyultak hatékonynak.
A csehszlovák Škoda Művek
1918 után leszerelte hadiipari kapacitásait, és erőteljes korszerűsítő programba fogott. A II. világháborúban a konszern legtöbb vállalatát beolvasztották
a német hadiiparba, ezért 1945
áprilisában egy szövetséges légitámadás a gyár hetven százalékát a földdel tette egyenlővé.
Az 1946-ban államosított Škoda
Művek, amelyről levált a Mladá
Boleslav-i autógyár és a prágai repülőgépgyár, főként a szocialista piacra szállított gépipari termékeket. A rendszerváltás után
a vállalatot privatizálták, 2000-ben

pedig megalakult
a Škoda Holding.
A legismertebb
Škoda-termékek,
a személygépkocsik története 1895-ben Prágában
kezdődött, ahol Václav
Klement könyvárus és Václav
Laurin gépészmérnök kerékpárgyárat alapított. Három év múltán
egy saját konstrukciójú motorkerékpárral jelentkeztek, amely 25
első díjat nyert, sőt világrekordot is futott. Az első személygépkocsit 1901-ben készítették és 1905-től gyártották sorozatban. Az I. világháború kitörésekor már több mint 1700 alkalmazottat foglalkoztató Laurin
és Klement cég 1925-ben pénzügyi gondjai miatt összeolvadt
a cseh gépipar legnagyobb vállalatával, termékeit ezután Škoda néven forgalmazta.
A vállalatot 1946-os államosítása után a műszakilag fejlett Octavia és Felicia modellek
a szocialista járműgyártás ikonjai
voltak. A Magyarországon is népszerű Felicia volt az egyetlen nyitható tetejű sportkocsi a keleti
autók közt. A hatvanas évektől
farmotoros családi autók kerültek ki a gyárból, még ma is sok fut
útjainkon ezekből a kis fogyasztású, strapabíró, alacsony fenntartási költségű kocsikból. A rendszerváltást követő privatizáció
során, 1991-ben a Mladá Boleslav-i Škoda autógyár a Volkswagen csoport tagja lett, s az onnan
kikerülő esztétikus megjelenésű,
korszerű műszaki tartalommal bíró autók immár a minőség tekintetében is világszerte elismerést
aratnak.
-sk-

HA TÉL, AKKOR SZÍNHÁZI ESTEK
Szőgyénbe indul a Téli Színházi Esték harmadik szériája.
Január 21-én fergeteges rock and roll partyval veszi kezdetét a négy
előadást felölelő program. A Fenyő Miklós élet-epizódjait bemutató Made in Hungária musicalt a MagyArock Dalszínház előadásában láthatjuk.
Február 20-án a színházterem Kispipa vendéglővé alakul, ahol
Seress Rezső a világhírű komponista élet-képeivel találjuk magunkat szemben, jól ismert, örökzöld slágerek kíséretében.
Márciusban sztárvendégek érkeznek a szőgyéni színpadra a ZeneTánc-Humor gála programunkra.
A remek színházi élményeket tovább fokozódnak a méltán népszerű budapesti utakkal.
Az első előadás Kálmán Imre „A Bajadér” című exotikus, romantikus, gyönyörű látványvilággal felújított nagyoperettje az Operettszínházban január 30-án.
Ebben a szezonban újdonságként kerül a programba a Mikroszkóp
Színpad, a kabaré fellegvára. Februárban „Akarsz róla beszélni”
címmel zenés kabarét élezhetnek Bach Szilvia, Éles István, Nádas
György, Lórán Lenke, Straub Dezső és még sok ismert humorista szereplésével.
Március a musical kedvelőinek kedvez majd – a Madách Színház
Az oprera fantomja című előadásával.
Ne késlekedjen hát, váltson színházbérletet a helyi könyvtárban,
mindössze 15 euróért a szőgyéni előadásokra, amihez hozzá kell
fizetni a budapesti utak árát - 13, 17 vagy 20 eurót a választott
előadástól függően. Aki harmadszor vált bérletet, ajándékot kap,
ráadásul a Zene-Tánc-Humor gálán automatikusan részt vesz az
ajándéksorsoláson.
Diákok és nyugdíjasok 4 euróért válhatnak belépőjegyet az egyes
szőgyéni előadásokra, felnőttek 7 euróért.
Váltson színházbérletet, amely nem csak örömöt okoz, de a 2010es év első hónapjaiban remek feltöltődést biztosít. Hiszen tudják:

„Egy kis szórakozás mindenkinek jár”.

A Valentin nap története
Ki volt Valentin? Nem könnyű válaszolni erre a kérdésre. Az egyik könyvben azt olvashatjuk, hogy két Valentin
volt, kiknek történetéből egy legenda
született, mások vitatják, hogy ketten
lettek volna, egyes források viszont
három Valentinről beszélnek. Íme néhány a különböző történetekből:
• Valentin római pap volt, aki Claudius császár üldöztetése alatt vértanúként halt meg i. sz. 269-ben vagy 270ben. Valentin Terni püspöke volt, aki
Rómában halt meg vértanúként.
• Valentin fiatal keresztényként élt
a keresztény vallás üldöztetése idején. Hitéért elfogták és börtönbe zárták, majd halálra verték 269. február
14-én. Amíg börtönben volt a legenda szerint üzeneteket küldött a barátainak: „Ne felejtsétek el Valentint!” és
„Szeretlek benneteket!”
• Egy másik történet szerint Valentin pap volt, aki titokban párokat adott

össze, ellenszegülve ezzel Claudius
császár törvényének, amely átmenetileg megtiltotta a házasságkötéseket.
• Valentint bebörtönözték, mert
megtagadta a pogány istenek imádását. A börtönben barátságot kötött
a börtönőr lányával. A legenda szerint
imájával gyógyította meg a lányt, és
kivégzésének napján üzenetet írt neki, amit így írt alá: „A Te Valentinod”
Más legenda szerint Valentin i. sz.
269-ben vagy 270-ben római pap volt,
aki titokban párokat adott össze, ellenszegülve ezzel Claudius császár törvényének, amely átmenetileg megtiltotta a házasságkötéseket. Valentint ezért
bebörtönözték.
A börtönben barátságot kötött
a börtönőr lányával. A legenda szerint imájával gyógyította meg a beteg
lányt, és kivégzésének napján üzenetet
írt neki, amit így írt alá:
„A Te Valentinod”.
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TERJESZTVE A ZSITVAKÖZ, NYITRAVIDÉK ÉS A DUNATÁJI RÉGIÓKBAN
Lapunkat támogatja a Szlovák kulturális minisztérium a „nemzeti kissebség kultúrája – 2009“ programjával.

Interjú Salgó Gabriellával

Kiállítás rovásbotokból
Január elsejével megnyílt Párkányban a Schédl Lajos munkásságát bemutató emlékkiállítás, ahol rengeteg érdekes rovásanyagot is
láthat az érdeklődő. Salgó Gabriellával, a bemutató megteremtőjével beszélgettünk Schédl Lajosról és a kiállításról.
Milyen céllal nyílt meg a kiállítás?
– Mivel Schédl Lajos bácsi rám
hagyta örökségének legjavát - a rovásbotocskáit és kisebb könyvtárát-, úgy éreztem, mindezt
nem tulajdoníthatom ki. Tudtam, hogy kézimunkája páratlan
az egész Kárpát-medencében, így
feltett szándékom volt mindezt
a köznyilvánosság számára is
megtekinthetővé tenni. Tiszteltem és becsültem azon igyekezetét, amivel megmutatta korunk
rohanó világának, hogy ősi magyar írásunkat nem csak papíron,
hanem hagyományainkat ápolva,
tehát róva, is meg lehet őrizni.

Ki volt pontosan Schédl Lajos?
– Schédl Lajos egy mondhatni egyszerű ember volt, mint bármelyikünk, aki szerette hazáját,
őseink történelmét, tisztelte hagyományait és ápolta fennmaradt
örökségünket: a rovásírást. Mint
ahogy azt megtudtam kedves barátjától, Solymosi Józseftől, Lajos bácsi szerette nemcsak a birkapörköltet, de a tekézést, az utazgatást és nem utolsó sorban a barkácsolást is. Minderről tanúskodnak a számtalan botra rótt üzenetei és a szépséges makramé munkái is. Élete 81 évéből „csupán”
alig 12 éve, hogy megismerte őseink írását, mégis rengeteg kincset

Magyarul közöl híreket
a SITA szlovák hírügynökség
Pavel Urban, a SITA szlovák
kereskedelmi hírügynökség főszerkesztője bejelentette, hogy január 15-től magyar nyelvű hírszolgáltatást indítanak.
Főleg a magyar nemzetiségű állampolgárok által lakott régiókban zajló társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport-

eseményekkel foglalkozik majd
a szlovák kereskedelmi hírügynökség. A SITA főszerkesztője ugyanakkor sajnálatát fejezte ki, hogy a közszolgálati TASR
hírügynökség nem foglalkozik
a gondolattal, hiszen régóta megtehette már volna.
-hír-

KÉRJE A HÍRNÖK-CHÝRNIK ÚJSÁGOT!
Tisztelt olvasóink és külső munkatársaink! Mivel lapunk terjesztése és árusítása az újságárusoknál akadozik, kérjük Önöket, szólítsák meg közvetlenül az árusokat, és kérjék a járási lapot. És ne felejtsenek el bennünket informálni ezzel kapcsolatban a tapasztalataikról.
Az Önök járási lapja! Köszönjük!
Köszönjük a segítségüket.
(szerkesztőség)

EZ AZ ÖN LAPJA!

hagyott hátra az utókornak. Elmondhatom, hogy rovó munkásságát több helyen is megcsodálhatták, sőt szerény lehetőségeihez
mérten meg is próbálta mindennek a továbbadását. Ő volt az az
ember, aki bicskát fogva kezében
rótta őseink ránk hagyott örökségét.
Kiknek szól elsődlegesen a kiállítás?
– Mindenkinek, akinek lelkében még ott él hű magyarsága és azok tisztelete. Továbbiakban pedig bárkinek, akit nem csak
a Schédl Lajos botra rótt üzenetei,
hanem őseink ránk hagyott íráskultúrája is érdekli.
Pontosan mit láthat a Párkányba utazó érdeklődő?
– A kiállításon megtekinthető Schédl Lajos térkép-, újság- és
könyvgyűjteménye, továbbá a saját kezűleg fába rótt üzenetei is.
Hogyan lett összeállítva, megvalósítva az kiállítás?
– Ez egy mondhatni összetett
folyamat volt. Mindez szerintem
Schédl Lajos bácsival való megismerkedésem, levelezéseink és találkozásaink eredménye lehetett.
Kívánságának eleget téve, a Felvidéken lett kiállítva munkásságának eme töredéke. Köszönet illet rengeteg személyt, aki közrejátszott e kiállítás megvalósításában, de kiemelten őket: Solymosi
József, Fodor Roland, Fénysugár Alapítvány, kedves szüleim és
még sokan mások.

Mennyire nehéz a mai Szlovákia területén egy ilyen bemutatót
létrehozni? Ért-e bármiféle „támadás” emiatt?
– Szó sincs nehézségről, csupán meg kell találni a kínálkozó lehetőségeket és élni kell velük. „Támadás”? - nem, nem tudok róla.
Gribek Dániel

A dalmát pelikán
felbukkant
Nyugat-Szlovákiában
33 éves szünet után most másodszor látták a ritka faj egyedeit,
melyek vélhetően Magyarországról érkeztek, hogy újabb élőhelyet leljenek a Duna mellett, Szemet (Kalinkovo) falunál.
Szlovák ornitológusok eddig
egy alkalommal, 1986-ban számoltak be a dalmát pelikán megjelenéséről.
Európában a pelikánok Romániában, a Duna deltájában élnek,
valamint görögországi tavakban.
A dalmát pelikán az egyik legnagyobb madár Európában, szárnyszélessége eléri a 3,2 métert. -h-

LAPTERJESZTŐKET, ÁRUSÍTÓKAT KERESÜNK!
SZERETNE PÉNZT KERESNI?

Annak ellenére, hogy járási lapunk a Hírnök-Chýrnik az újságos standokon is megtalálható, munkatársakat
keresünk a terjesztésére munkaszerződés alapján. Ha érdeklődne a lapterjesztői-értékesítői munka iránt,
jelentkezzen a következő telefonszámon: 0907905537, vagy jöjjön el személyesen a Várday utca 21 szám
alatt található szerkesztőségbe (a volt Váhostav épülete), a földszinten Sofka úrnál informálódhat. -szerk.-

