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lovenské (v úvodzovkách slovenské) média už niekoľko rokov kritizujú

Slovenskú národnú stranu a jej predstaviteľov. Už sa pomaly obávame,

že aj pri otvorení reklamného letáku z hypermarketu na nás vyskočí tzv. ná-

stenkový tender alebo predaj emisií. Ako sme si všetci nemohli nevšimnúť,
dobre organizovaná kampaň (a určite aj dobre platená) vedená proti SNS

sa blíži k vrcholu. V tomto treba len podotknúť, že množstvo peňazí, ktoré išlo

cez tzv. nástenkový tender skončilo na firemných účtoch vlastníkov týchto

médii, ktorí asi ani nechceli preukázať reklamné plnenie, za ktoré dostali za-

platené. Chceme tým poukázať na posledné odvolanie ministra MVRR SR,

ktorého na základe kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (ktorému šéfuje

nominant HZDS a je otázne, či si tým nechcel prekryť svoju kauzu konského

póla v Tatrách) premiér odvolal pričom sporná čiastka predstavovala 0,2% 

z celkovej obstarávacej ceny. Avšak média sa opäť chytili svojej príležitosti

poškodiť SNS a po prekrútení faktov a vytvorení poloprávd dokonali dielo

kauzy tzv. nástenkového tendra. 

Všade sa dočítame, ako je SNS zlá, čo jej predstavitelia robia nesprávne, ale

nikto nepoukazuje na to, ako predstavitelia SNS pomáhajú jednotlivým okre-

som, mestám, obciam aj súkromnému sektoru. Určite nikto nie je bez viny,

stane sa, že sa urobí niečo nesprávne, avšak vieme sa z toho poučiť 
a neprenášať tie isté chyby do ďalšieho rozhodovacieho procesu. Keď
chceme vyjadriť percentuálne to, čo sme urobili nesprávne 15% a to, čo ro-

bíme dobre 85% výsledok, z toho vyplýva veľmi pozitívne. A ako sa bude

hodnotiť naše štvorročné obdobie vo vláde, necháme na našich voličov 

a sympatizantov, ako povedal náš predseda „nemusíme byť sympatickí všet-

kým“ stačí keď budeme sympatickí 20% voličov. 

Počas našej štvorročnej účasti vo Vláde SR predstavitelia SNS na čele 

Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstva školstva SR

a Ministerstva životného prostredia SR vytvorili podmienky na úspešné čer-

panie fondov do miest a obcí, čím sme významne podporili aj boj proti kríze.

Veď len do okresu Nové Zámky Ministerstvo školstva SR poskytlo dotáciu na-

príklad v obci Komjatice, Veľký Kýr, Zemné, Belá, mestu Nové Zámky viac

ako 940 000,-€ (cca. 28,2 mil. Sk). 

Prostredníctvom Ministerstva životného prostredia SR bolo poskytnutých viac

ako 890 tis. € (cca. 26,7 mil. Sk) na podporu projektov zlepšujúcich životné

prostredie v našom okrese a to v obci Andovce rekultivácia skládky, v Nových

Zámkoch na separovanie zberu a na racionálne zhodnocovanie odpadu 

v kompostárni a iné.

Hlavným prispievateľom do nášho okresu je Ministerstvo výstavby a regio-

nálneho rozvoja pod taktovkou SNS, cez ktoré boli poskytnuté finančné pro-

striedky na podporu okresu a to rekonštrukcie základných a materských škôl.

Len v obci Bánov ZŠ s MŠ viac ako 700 tis. €, v obci Dvory nad Žitavou ZŠ

viac ako 690 tis. €, obci Gbelce ZŠ s VJS a ZŠ s VJM viac ako 615 tis. €, 

v Jasovej ZŠ s MŠ viac ako 360 tis. €, v Mužli ZŠ viac ako 460 tis. €, v Moj-

zesove ZŠ viac ako 470 tis. €, Mesto Nové Zámky ZŠ Czuczora viac ako 880

tis.€ a iné. Musíme podotknúť, že v týchto školách sa už dlhé roky nerobila

žiadna väčšia rekonštrukcia a väčšinou boli v havarijnom stave. Jedným z na-

šich predvolebných sľubov bolo riešenie týchto problémov, keďže školstvo

patrí medzi naše priority. Celkovo sa nám zatiaľ podarilo zrekonštruovať viac

ako 1550 školských zariadení a v prípade našej účasti v nasledujúcej vláde

budeme v plnení týchto našich priorít pokračovať aj naďalej. 

Ďalším z našich sľubov bola výstavba bytov pre mladé rodiny. Celkovo sa

nám podarilo vybudovať viac ako 12 tisíc bytov, z toho v okrese Nové Zámky

je to v obci Bíňa 14 bytov, Maňa 14 bytov, v Štúrove 24 bytov, v obci Pod-

hájska 14 bytov, ale aj v iných obciach a mestách, ako Úľany nad Žitavou,

S Dubník, Trávnica, Kamenica nad Hronom, Komjatice a v mnohých ďalších

obciach nášho okresu.

Nezabúdame ani na rekonštrukcie bytových domov (tzv. systémové poru-

chy), a to napríklad v Šuranoch na ul. Školskej, ul. MDŽ, v Nových Zámkoch

na ul. Bratov Baldigárovcov a iných.

Celkovo sa v tomto volebnom období cez Ministerstvo výstavby a regionál-

neho rozvoja pod vedením SNS prefinancovalo len v okrese Nové Zámky

na výstavbu a rekonštrukcie bytov viac ako 2,1 mil. € (63 mil. Sk), čo umož-

nilo aj mladým rodinám s nižšími príjmami samostatné bývanie bez výraz-

ného zaťaženia ich rodinných rozpočtov. 

Určite myslíme aj na našich dôchodcov, prostredníctvom MVRR SR je 

prefinancovaná výstavba a rekonštrukcia niekoľkých desiatok domovov 

dôchodcov. Výrazným zlepšením života v mestách a obciach je aj revita-

lizácia centrálnych mestských zón, t.j. úplné rekonštrukcie centier miest 

a obcí s vybudovaním autobusových zastávok s množstvom zelene, 

detských ihrísk, chodníkov, cyklistických chodníkov a ciest. 

Z toho môžeme podotknúť, že len Mesto Palárikovo dostalo viac ako 940 tis. €

(28,2 mil. Sk), Dvory nad Žitavou viac ako 440 tis. €, Trávnica viac ako 600

tis. €, Jasová viac ako 508 tis. €, Bánov viac ako 660 tis. € ako aj ďalšie

obce a mestá nášho okresu Semerovo, Komjatice, Tvrdošovce, Maňa, Veľké

Lovce, Hul, Svodín, Mojzesovo, Michal nad Žitavou, Šurany a iné. 

Celkovo náš okres dostal za toto volebné obdobie viac ako 12,6 miliónov €

(378 mil. Sk), čo už stojí za povšimnutie a aj poďakovanie predstaviteľom

SNS nakoľko tento objem peňazí veľmi pomohol a momentálne budeme cítiť
ako pomôže v rámci skultúrnenia, ako aj východisko z hospodárskej krízy.

Ďakujeme Vám.

Okresná organizácia Slovenskej národnej strany

www.sns.sk

2010

BUĎME LOJÁLNI K SPOLOČNEJ VLASTI !

7. ročník 6. číslo jún 2010 cena 0,33 €

inzercia
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Preteky „pracovne“ otvoril 
hneď z  rána pán O. Rybár, krát-
kym informatívnym príhovorom, 
kedy povedal súťažiacim pokyny 

za akých sa budú preteky konať 
a hodnotiť úlovky. Presne o 7, 00 
hod. sa začali výstrelom. Ukonče-
né boli o 14,00 hod. taktiež výstre-
lom z pištole.

Na ich otvorení sa zúčastnili aj 

- primátor Šurian Imrich Várady 
a primár detskej onkológie v No-
vých Zámkoch pán MUDr. Pavol 
Demo. 

Preteky, na ktorých sa zúčastni-

Rybárske preteky „Papa  Krišku“

Páčilo sa aj deťom

lo 108 rybárov z blízkeho i široké-
ho okolia  prebehli za pekného po-
časia, vhodného na chytanie rýb. 
Bolo ulovených a  hodnotených 
celkom 248 kaprov, 282 karasov, 
14 zubáčov a dvaja amuri.  

Najväčšiu rybu chytil  pretekár  
J. Nagy  z Dolného Ohaja, bol to 
amur o  dĺžke 80 cm. Najviac rýb  
nachytal a  tak si odniesol cenu 
víťaza (za 7 kaprov a  7 karasov) 
s  1575-timi bodmi  S. Straňák st. 
z Mojzesova, na druhom mieste sa 
umiestnil J. Stankovič a na treťom 
M. Krajčík, obaja  zo Šurian, štvrtá 
cena putovala vďaka úlovkom S. 
Karpátyho do  Tvrdošoviec a pia-

tu cenu si odniesol F. Šlabiar z Tr-
novca nad Váhom. Celkom bolo 
udelených 40 vecných hodnot-
ných cien. Vecná cena bola udele-
ná aj pre najmladšieho účastníka 
pretekov. Jeho meno a vek sa orga-
nizátorom nepodarilo zistiť. Orga-
nizátori udelili vecnú cenu aj pre 
ženu s najväčším úlovkom, získala 
ju mladučká M. Slobodníková za 
uloveného kapra o dĺžke 54 cm.

V  programe pretekov bola vy-
hlásená aj zbierka na podporu 
liečby detskej onkológie, ktorú 
koordinoval lekár Pavol Demo. Na 
záver nechýbala ani vecná tom-
bola s  recesistickým podtónom 

Aktivity „várackých“ dôchodcov

V  Nitrianskom Hrádku, v  lo-
kalite „Zámeček“ sa pri archeolo-
gickom výskume v  päťdesiatych 
rokoch minulého storočia našla 
soška pripomínajúca sediacu 
ženu, ktorej historici a  archeo-
lógovia dali meno „Hrádocká 
Venuša – Magna mater“. Na pa-
miatku tejto udalosti dal Mestský 
úrad v Šuranoch zhotoviť repliku 
tejto Hrádockej Venuše v niekoľ-
konásobnom zväčšení a  umiest-
nili ju v  Nitrianskom Hrádku na 
dolnom konci. Okolo Venuše je 
vytvorený parčík, ktorý bol až do 
vypuknutia fi nančnej krízy kaž-
doročne vyzdobený vysadenými 
kvetmi. V  poslednom čase kvety 
do tohto parčíka nemal kto vysá-
dzať, a tak sa tamojší dôchodcovia 
rozhodli, že sa postarajú o skrášle-
nie okolia Venuše, vrátane vysade-

nia kvetov a kríkov. Bolo potrebné 
vytrhať veľké množstvo buriny, čo 
vykonali manželia Gabika a Jozef 
Majerčíkoví. Pán Majerčík prinie-
sol motorovú kosačku a  pokosil 
okolie. Tzv. „rez“ na okrasných 
kríkoch urobil predseda tamojšie-
ho Klubu dôchodcov, veľmi agil-
ný Ott o Malík. Ďalší členovia - G. 
Majerčíková, A. Halásová a  M. 
Šimková spolu G. Raučinom, O. 
Malíkom a  J. Majerčíkom poko-
pali a  pohrabličkovali naokolo 
zem, a  tak pripravili v  parčíku 
pôdu na vysadenie kvetín.

Týmto príkladným činom 
prispeli ku skrášleniu okolia Hrá-
dockej Venuše, miesta, ktoré je 
navštevované nielen žiakmi z oko-
litých miest a dedín ale aj domáci-
mi a zahraničnými turistami.                  

O. M.

Súbor Rozmarín z Tvrdošoviec

Folklórny súbor Rozmarín 
vznikol v roku 1993 pri Klube dô-
chodcov v  Tvrdošovciach. Zrodil 
sa ako folklórny súbor, ktorý mal 
zabávať svojich členov na jednot-
livých podujatiach. Na želanie 
osadenstva svoj repertoár rozšírili 

o  piesne, slovenské aj maďarské. 
Postupne sa preorientovali na 
kultúrnu skupinu, ktorá okrem 
ľudových piesní ponúka tance, 
scénky, básne a  sólové spevy. 
Jeho členovia so svojim bohatým 
programom už vystúpili v  okoli-
tých mestách a dedinách nášho re-
giónu. Zabávali chorých a starých 
spoluobčanov v  domovoch dô-
chodcov a v domovoch sociálnych 
služieb (Nové Zámky, Komárno, 
Galanta, Košúty a  Bardoňovo). 
Súbor nadviazal priateľské styky aj 
v susednom Maďarsku, v mestách 
Bonyhád, Nagyatád, Tatabánya, 
Környe a Szákszend. V ostatných 
mesiacoch obnovili priateľské 
vzťahy s  dôchodcami v  Trnovci 
nad Váhom a  priateľské puto sa 
zrodilo aj v obci Selice.                                                                                                                         

–koml-

Beh oslobodenia obce a pietna spomienka
Májové oslavy sa konali v  Bá-

nove. ako už tradične každý rok. 
Bol pripravený pekný kultúrny 
program, o  ktorý sa postarali sa-
motní domáci účinkujúci. Po-
poludní vystúpil folklórny súbor 

Matičiarik z  Nových Zámkov. 
V  podvečer sa konalo slávnostné 
kladenie vencov k pamätnej tabuli 
pri príležitosti 65. výročia oslobo-
denia obce Sovietskou armádou 
a  to za účasti starostky obce, po-
slancov obecného zastupiteľstva 
a detí zo základnej a materskej ško-
ly. V kultúrnom programe účinko-
vali aj bánovské deti z Hudobného 
rebríčka, bánovskí seniori a  prí-
jemnú atmosféru pri chutnom 
guláši dotvárala hudobná skupine  
DJ-Andreas.

 Na druhý deň sa uskutočnil 
v  priestoroch športového areálu 

Beh oslobodenia obce bánovských 
detí a  dospelých. Zúčastnili sa na 
ňom pretekári z  rôznych miest 
a obcí Slovenska. Za svoje výkony 
boli všetci pretekári ocenení vec-
nými cenami a  medailami s  em-
blémom pretekov a  najúspešnejší 
z radov dospelých si odniesli z Bá-
nova nielen fi nančné odmeny, ale 
aj výborný pocit, že urobili aspoň 
niečo pre svoje zdravie a pohodu. 
Pretože bežať a pritom myslieť iba 
na to, že musím prísť do cieľa, je 
prospešné nielen pre telo, ale pre-
dovšetkým  pre ducha, respektíve 
duševné zdravie.        Dana Čelková

a výhrami, ako - prasiatko, capko, 
ovečka, kapor, vtáčiky do klietky 
a  vrecia naplnené krmivom pre 
ryby. Usporiadatelia, „manželia 
Kriškovci“ sa postarali aj o občer-
stvenie. Podľa viacerých vyjadre-

ní usporiadateľov i  účastníkov sa  
preteky veľmi vydarili, bol to už 
ich druhý ročník.       

  O. Malík

Celkový víťaz

Pohoda na pretekoch
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Na margo....slovo šéfredaktora...
Vážení čitatelia!
Od budúceho – júlového čísla, nášho-vášho mesačníka budeme vychádzať na 24 stranách. Recipročne, 

tak ako doteraz - v slovenskej i maďarskej časti, plus literárna príloha. V tej by sme obsahovo chceli dať 
priestor mladým maďarským i slovenským autorom v rámci ich literárnej tvorby, či už poézie, prózy, alebo 
satiricko-humoristických príspevkov. Prednosť budú mať také, ktoré budú písané v intenciách vzájomného 
porozumenia a zamerané na „boj“ proti ľudskej neznášanlivosti a intolerancii. Samozrejme, keďže to bude 
literárna príloha, chceme ju spolu s vami usmerňovať a ladiť humorne a zábavne, aby ste si mohli popri 
čítaní iných stránok vážnejšieho zamerania a charakteru aj trocha oddýchnuť a pookriať. V mene redakcie 
ďakujeme!                                                                                                                                    Mgr. Jozef Hatala, šéfr edaktor  

Prezentácia
tancov
v Palárikove

Chlapci, umelci z breakdanceovej 
skupiny Gangsta Breakers, ktorí tré-
nujú v  Kultúrnom zariadení v  Nit-
rianskom Hrádku, boli predviesť 
to čo vedia na prezentácii tancov 
v Palárikove. Zúčastnili sa tam sku-
piny s  rôznymi tanečnými štýlmi, 
ale breakdance tancovali iba chlapci 
z  Nitrianskeho Hrádku - Storian, 
Micros, Medium, Kinimod a  Sha-
dow. V choreografi i bol pomáhať aj 

Cagi. Boli skvelí. Ako odmenu do-
stal každý medailu a celá skupina do-
stala pohár, ktorý je vystavený v Kul-
túrnom zariadení v  Nitrianskom 
Hrádku.                                               O. M. 

Pietna spomienka
V  májový sviatok sa konala 

v  Bánove Pietna spomienka na 
padlých hrdinov v I. a II. svetovej 
vojne kladením vencov k pamätní-
ku v priestoroch nového cintorína. 

Na úvod sa všetkým prihovorila 
pani starostka obce PhDr. Helena 
Juríková a následne si prítomní vy-
počuli báseň a ruskú pieseň v po-
daní detí zo základnej a materskej 
školy. Žiaci a žiačky svojím vynika-
júcim zborovým spevom prispeli 
k  tejto slávnostnej atmosfére, po-
dobne ako aj bánovskí seniori pod 
vedením M. Zajíčka a všetci tí, čo 
prišli vzdať hold a  poďakovať sa 
tak za radostný život, ktorý vďaka  
týmto hrdinom prežívame.       

Danka Čelková 

INZERCIA

„Predám 3-izbový byt v osob-
nom vlastníctve, na 6. poschodí (s 
pivnicou). Byt má nové plastové 
okná, hliníkové žalúzie a sieťky 
proti hmyzu. Je čiastočne zatep-
lený, balkóny majú novú izoláciu, 
dlažbu a zábradlie (sušiak prádla, 
vonkajšia žalúzia). V byte je prí-
pojka na internet, pevná telefón-
na linka a káblová televízia. Jadro 
je po rekonštrukcii. Cena dohodou. 
Kontakt 0907 653 203.“
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Poslovia mágie z Afriky
v novozámockom múzeu

Tajomný svet rituálov,  mágie 
a  tajných spoločností čiernej Af-
riky zavítal do priestorov Múzea 
Jána Th aina v  Nových Zámkoch. 
Múzeum v  spolupráci s  „Národ-
ním múzeom - Náprstkovým 
muzeom asijských, afrických 
a amerických kultur v Prahe“ sprí-
stupnilo pre verejnosť výstavu 
„Poslovia mágie“. Výstava trvá aj 
v týchto dňoch a možnosť navští-
viť múzeum a prezrieť si ju potrvá 
až do 29. 6. 2010. Kurátorkou vý-
stavy je známa česká afrikanistka 
Jana Jiroušková. Pred očami náv-
števníkov ožívajú rôzne artefakty 
používané pri tradičných afric-
kých slávnostiach, iniciačných 
obradoch, pohrebných rituáloch 
a  iných rôznorodých rituáloch, 
ktoré sprevádzajú každodenný 
život domorodých obyvateľov 
Afriky. Vystavené exponáty po-
chádzajú prevažne z  územia štá-
tov západnej Afriky, ako sú Togo, 
Sierra Leone, Mali, Demokratic-
ká Republika Kongo, Pobrežie 
Slonoviny, Nigéria a  Mozambik. 
Ťažisko výstavy tvoria masky 
rôznych typov – tvárové, prilbo-
vé a nástavcové - vyrobené z dre-
va a  doplnené kožou, textíliami, 
rastlinnými vláknami, korálikmi 
a mušľami kauri, ktoré sú tematic-
ky rozdelené podľa jednotlivých 
štátov a miestnych etnických sku-
pín. Farebne a tvarovo rôznorodé 
masky dopĺňajú tradičné africké 
hudobné nástroje, z  ktorých mô-
žeme spomenúť Afričanmi veľmi 
obľúbené bubny, „africký kla-
vír“ – sanzu, harfovú lutnu koru, 
xylofón a  z  rastlinných plodov 
vyhotovené hrkálky.  Zvláštnu 
skupinu exponátov tvoria sochy 
predkov. Predkovia zohrávajú aj 
dnes v  živote Afričanov význam-
nú úlohu. Zaujímavosťou výstavy 
sú malé jorubské drevené sošky 
dvojčiat – ere ibedži, sediaca soška 
prapredka čokveského národa Či-
binda Ulinga, či soška panovníka 
ndop a  fetiš nkisi z  Demokratic-
kej republiky Kongo. Africké deti 
podobne ako európske sa radi 
hrajú. Im je venovaná časť výstavy, 
kde sú prezentované rozmanité 
drevené hračky a  netradičné tex-
tilné maňušky. Ten koho zaujíma 
móda, určite sa poteší vystaveným 
africkým textíliám, ako sú bakub-

ský zamat, kanga či kente. Výstava 
je doplnená textovými panelmi, 
ktoré poskytujú podrobnejšie in-
formácie o  kultových praktikách 
jednotlivých etník západnej Af-
riky a  o  vystavených exponátoch. 
Hudobnú kulisu výstavy tvorí 
domorodá hudba z Ghany, Sierra 
Leone a  Mali. Pre detských náv-
števníkov organizátori  pripravili 
bohatý kultúrny program. Môžu 
sa zapojiť do rozmanitých múzej-
no-pedagogických aktivít, kde sa 
hravou formou oboznámia s afric-
kou kultúrou, napr. „Tajný svet af-
rických rituálov“, „Líška beží a my 
sa smejeme“, „Šaty robia človeka“ 
a  „Dielňa dramatizácie afrických 
rozprávok“. V  rámci týchto akti-
vít môžu žiaci vyhotoviť vlastné 
masky, vyskúšať maľbu na tvár, 
zahrať si africkú hru, vyskúšať spo-
ločenskú hru Mankalu, zhotoviť 
netradičné hračky, zdobiť textílie, 
zahrať si vlastné bábkové divadlo, 
či skúsiť sa vžiť do role tanečníka 
v maske.                Eszter Kovácsová

Navštevujú ju deti aj
z blízkeho okolia

Gbelská Základná škola Jánosa Stampayho

„Začiatkom a  koncom našej 
didaktiky nech je: hľadať a nachá-
dzať spôsob, podľa ktorého by uči-
telia menej učili, ale žiaci sa viac 
naučili, aby bolo v  školách menej 
zhonu, nechuti a márnej práce, no 
viac voľného času, potešenia a za-
ručeného úspechu …” (Diogenes)

Škola bola zriadená v roku 1950 
s tromi triedami. Nakoľko budova 
školy bola zastaralá a malá, v roku 
1960 sa začalo s  výstavbou novej 
školskej budovy, ktorú odovzda-
li obci do užívania v  roku 1964. 
V tomto novom školskom zariade-
ní sa vyučovalo v  dvanástich trie-
dach. Ako súčasť školského areálu 
bola postavená aj telocvičňa, jedá-
leň a športové ihriská.

Škola v  roku 1999 dostala čest-
ný názov Základná škola Jánosa 
Stampayho s vyučovacím jazykom 
maďarským. Tento čestný názov 
získala na počesť veľkej osobnos-
ti, bývalého riaditeľa tejto školy 

v obci Gbelce.
Školu v  súčasnosti navštevujú 

deti nielen z Gbeliec ale aj z oko-
litých obcí - Nová Vieska, Belá, 
Ľubá, Divá, Šarkan, Malá Mužla 
a Svodín.

Hlavným cieľom výchovy 
a  vzdelávania tejto, dnes už mo-
dernej školy je predovšetkým reš-
pektovať jednotlivca, potreby jeho 
osobnej sebarealizácie, rozvoj jeho 
duševných a telesných schopností. 
Výchovná práca tamojších učite-
ľov smeruje k výchove dieťaťa s ak-
centom na jeho prípravu na život 
v  dospelosti. Spoločnou prácou 
a úsilím, ako i osobným príkladom 
tamojší pedagogický kolektív vy-
tvára v  tomto školskom zariadení 
príjemnú atmosféru, prostredie, 
do ktorého žiaci, ale i rodičia a uči-
telia sa radi vracajú a  prežívajú 
v ňom plnohodnotný život, rozví-
jajú svoje záujmy a potrebné vedo-
mosti.                                                     -polak-

INZERCIA

Ponúkame ubytova-
nie v súkromnej cha-
te v Nízkych Tatrách

- Krpačovo.

tel.: 0903 553 256
e-mail:

ubytovanie@slovanet.sk

Zasmejme sa 

-Jano, aj žena po 60-tke môže 
dráždiť muža...
-Prosím ťa a čím?!
-Každým slovom.

Novinár spovedá storočného 
Číňana:
-A aké máte plány do budúc-
nosti?“
-Na jar sa budem ženiť.“
-Vo vašom veku?!“
-Ja ani nechcem, ale môj otec 
na tom trvá.
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Vicepremiér SR Dušan Čaplovič: 

Akčný plán je zoznamom
zmysluplných aktivít

Podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske zále-
žitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič na rokovaní vlády SR 
predložil Návrh dodatku k  Akčnému plánu predchádzania všetkým 
formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným 
prejavom intolerancie na obdobie 2009 – 2011. 

Podľa jeho slov si prejavy ne-
znášanlivosti a  útokov na odlišnú 
vieru či etnickú príslušnosť zaslúžia 
nekompromisné a  tvrdé zásahy. 
Nemôžme pritom podceňovať ani 
prevenciu, ktorá spočíva vo výchove, 
vzdelávaní a  informovanosti. Práve 
preto, podpredseda vlády považuje 
akčný plán za zoznam zmysluplných 
aktivít, ktoré reagujú na neustále 
podnety extrémistov šíriacich nená-
visť a neúctu. 

Dodatok k akčnému plánu za rok 
2010 obsahuje aktualizáciu stanove-
ných úloh akčného plánu. Úlohy po-
chádzajú od členov Medzirezortnej 
pracovnej skupiny, ktorí reprezentu-
jú štátne inštitúcie, samosprávy, mi-

movládne organizácie a  sociálnych 
partnerov. V tomto roku budú akti-
vity fi nancované z  rozpočtu Úradu 
vlády SR v čiastke prevyšujúcej 315 
000 EUR. Výzva a sprievodná doku-
mentácia na predkladanie žiadostí 
o  dotácie a  projektov je v  štádiu 
fi nálneho spracovania, predložené 
žiadosti a projekty budú predmetom 
hodnotenia odbornej hodnotiacej 
komisie za účelom podpory najlep-
ších aktivít a  projektov spĺňajúcich 
podmienky výzvy. Realizované akti-
vity budú priebežne vyhodnocova-
né a stanú sa súčasťou správy o plne-
ní AP za rok 2010. Vláda SR materiál 
prerokovala a schválila.        

–inter-

Stavanie mája
Stavanie májov je dlhoveká tradí-

cia, ktorá siaha až do antiky. Máje sa 
stavali v prvých dobách pred domy 
a  na domy bohatých ľudí. „Máje“, 
zelené vŕšky smrekov, jedlí, briez 
a v našich oblastiach aj bieleho topo-
ľa sa stavali pred domy alebo sa nimi 
„okrášľovali“ priečelia domov. Ľudia 
verili, že „zelený máj“ ich a ich domy 
ochráni pred zlými duchmi. Taktiež 
postavenie „mája“ pred dom slobod-
nej dievky bolo znakom náklonnosti 
a záujmu mládenca o ňu.

„Máje“ sa stavajú  u nás v predve-
čer 1.mája. No sú kraje na Slovensku, 
kde sa stavajú aj v iných termínoch, 
na Turíce, na Jána  a  pod. Stavanie 
„májov“ býva doprevádzané aj hud-
bou, tancami a dokonca aj tanečnou 
zábavou, „majálesom“.

A tak v podvečer 1. mája sa v Nit-
rianskom Hrádku pred kultúrnym 
zariadením zišla skupinka mláden-
cov (futbalistov), ktorí po krátkom 
kultúrnom recitáli postavili už pri-
pravený, farebnými stužkami ozdo-
bený „máj“.

Uvedieme jednu zaujímavosť. 
Medzi mládencami bol zhodou 
okolností aj Roberto, celým me-
nom Enrique Ramon Solis z ďalekej 
Stredoamerickej Panamy, ktorému 
museli jeho kamaráti futbalisti vy-
svetľovať význam tejto našej tradície. 
Ohromne bol prekvapený a veľmi sa 
mu to páčilo.

                O. Malík, snímka autor

(pokračovanie z predchádzajúce-
ho čísla)

Sám si viem predstaviť hodnot-
nú knihu, aj o šurianskom futbale, 
ale z príspevkov - výpovedí hrá-
čov, ktorí to zažili a majú čo do 
toho povedať. To, čo za opísané 
obdobie skutočne zažili, výpove-
de ako ho prežívali, čo im utkvelo 
v pamäti, tak ako som to napokon 

K pripravovanej, alebo aj - do pripravovanej knihy o futbale v Šuranoch

Milan Kupecký „Každý z nás to 
vidí a vníma ináč...“

aj ja osobne zažil a cítil na vlastnej  
koži. I keď tie spomienky neboli 
vždy iba tie najpríjemnejšie, veď 
život, ani ten športový nie je iba 
čierno-biely.

Tieto moje riadky nechápte 
prosím ako osobný útok, čo by 
sa mohlo nezainteresovanému 
zdať, ale neodpustím si pozna-
tok, že zostavovateľom knihy je 

bývalý dlhoročný funkcionár 
mesta, ktorý snáď nikdy nekopol 
ani len do lopty a svojim spôso-
bom bol „hrobárom vtedajšieho 
futbalu“, ktorý sa zaobišiel bez 
jeho výraznej podpory. A tu už 
skutočne možno vážne zapochy-
bovať. Bez akýchkoľvek animo-
zít, treba nahlas vysloviť, či sa to 
niekomu bude páčiť alebo nie, že 

spomínaný zostavovateľ, zrejme 
už dôchodca nikdy v minulosti 
futbal nehral, ani mu neinklinoval 
a venoval sa iba dychovej hudbe 
a Tamburášom. Tých aj fi nančne 
z pozície postu „richtára“ podpo-
roval. Možno aj preto šuriansky 
futbal je po dlhé roky taký aký 
je...nevýrazný, podvýživený, bez 
väčších úspechov. Ale to je už iná 
kapitola.

Čiže, ak sú na knihu peniaze, 
nič proti tomu. Každý si dnes 
môže vydať čo chce, je to však na 
zváženie, ak je to z mestského roz-
počtu, čiže z peňazí daňových po-
platníkov. Ak by to bolo o hudbe, 
či tamborášoch, prečo nie? Ale 
Šutka a o futbale? Veď je to nielen 
na počudovanie, ale i na smiech.

Nerád píšem o sebe, ale do-
voľte napísať vám pár riadkov v 
krátkosti o mojom futbalovom 
pôsobení v Šuranoch, čo do istej 
miery dokazuje, že mám právo 
na fundovaný názor, čo sa týka 
pripravovanej knihy o futbale v 
Šuranoch.

Vyrastal, žil, pracoval i špor-
toval som dlhší čas v Šuranoch, 
kde ešte aj v súčasnosti žije moja 
rodina. A hoci, ako sa vraví, nikto 
nie je doma prorokom s futbalom 
som v tomto mestečku začínal re-
gistrovane ako žiak...

(pokračovanie v budúcom čísle)
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v  čítaní aj dospelých. Aj z  reak-
cií detí bolo možné vydeduko-
vať, že súťaž sa im páčila a mala 
úspech. Vďaka za to patrí aj ich 
učiteľom.  Tí najlepší z  každej 

triedy dostali elektronické lam-
pičky, aby si mohli večer prečí-
tať zo svojej obľúbenej knižky. 
Okrem toho každý žiak dostal za 
svoj výkon sladkú odmenu. 

A  tu sú mená tých najlepších 
z  tried: Matúš Piršel, Samuel 
Palacka, Erik Barta, Henrieta 
Turzová, Simona Zichová, Filip 
Németh a Viktória Galbavá.                              

 Danka Čelková

Finále vedomostnej 
súťaže

Stredoškoláci o olympionizme

Olympijský klub okresu Prievi-
dza, Slovenská olympijská akadé-
mia uskutočnili fi nále vedomost-
nej súťaže o  olympionizme pre 
stredné školy v  Novákoch. Prí-
tomných privítal predseda SOA 
Prof. Ján Junger.

Súťažné témy boli: Slovensko 
na ZOH vo Vancouveri, Londýn  
OH 2012, Športovci zo Slovenska 
na OH 1908, 1948 v Londýne. Sú-
ťažili trojčlenné družstvá v sedem-
nástich kolektívov z  celého Slo-
venska. Náš novozámocký región 
reprezentovala trojica študentov 
z Gymnázia Šurany v zložení - Ma-
roš Polák, Michal Banás a  Silvia 
Melišková a to pod vedením Mgr. 
Jozefa Hatalu. Prvou disciplínou 
bol písomný test a  ďalšie tri kolá 
boli ústne odpovede z každého te-
matického celku. Súťaž bola veľmi 
vyrovnaná, o  čom svedčili mini-
málne bodové rozdiely. 

Zvíťazilo družstvo Gymnázia 
Nováky, ktoré dosiahlo 31 bo-

dov, družstvo Šurian získalo 26 
a umiestnilo sa na 7. mieste. 

Veľmi zaujímavá bola beseda 
s  olympionikmi, ktorú pripravi-
li organizátori. Medzi študentov 
zavítala Marta  Pőssová Pernišová 
– účastníčka OH v SOULE, bran-
kárka  československého družstva 
v  hádzanej, ďalej Peter Matiaško 
– účastník V. paralympijských 
OH v  lyžovaní a  cyklistike a  Šte-
fan Malík, účastník OH v Atlante, 
OH Sydney a  to v  chôdzi na 50 
km.  V  sobotu pretekári spoloč-
ne navštívili Národné centrum 
vodného póla v Novákoch, kde si 
vyskúšali ako sa hrá vodné pólo 
a  ďalšie netradičné športy. Viera 
Bebčáková zo Slovenskej olympij-
skej asociácie im odovzdala ceny 
za predvedené výkony v  bazéne. 
Všetci účastníci tohto podujatia  
boli veľmi spokojní s  atmosférou 
i s organizáciou tejto vedomostnej 
súťaže. 

Jozef Hatala, Dolný Ohaj

Hudobný rebríček

bánovských hviezdičiek
Obecné kultúrne stredisko 

v Bánove zorganizovalo nedávno 
už tradičnú hudobno-spevácku 
súťaž pod názvom Hudobný reb-
ríček bánovských hviezdičiek. 
Tento rok to bol v poradí už sied-
my ročník. Súťažilo sa v  dvoch 
kategóriách, v ktorých boli zastú-

pené skvelé bánovské speváčky. 
Predsedom poroty tohtoročného 
rebríčka bol vynikajúci spevák, 
ocenený mnohými hudobnými 
cenami - KULY z  Desmodu, do 
poroty zasadla speváčka, voka-
listka Lucia Nováková a  riadi-
teľka Základnej školy v  Bánove 
Mgr. Katarína Ondrušková. Na 
začiatku i na konci hlavnej súťaže 
vystúpili deti zo základnej ško-
ly so svojimi piesňami a  tancom 
pod vedením učiteľky A. Miče-
kovej. Odprezentovala sa svojím 
spevom aj Miška Švajdová. Kuly 
zaspieval s  jeho zamatovým hla-
som nádherné skladby, ktoré 
v  účastníkoch súťaže ešte dlho 
potom rezonovali. Jeho odborný, 

ale i kamarátsky prístup v hodno-
teniach súťažiacich všetci s  úža-
som sledovali, a  zabávalo sa celé 
publikum.

Diváci boli spontánni a  mies-
tami zabúdali na to, že v  súťaži 
nespievajú profesionálni speváci, 
pretože ich výkony boli na vyso-
kej úrovni. Pritom spievať naživo 
do čistej hudobnej produkcie si 
vyžaduje veľkú dávku odvahy, ta-
lentu a zodpovednosti. Toto všet-
ko na Hudobnom rebríčku ne-
chýbalo. V  tomto ročníku sa v  I. 
kategórii umiestnili: 1.miesto: 
Karin Kováčová, 2. Sofi a Šimune-
ková, 3. Kristína Mihalová. V  II. 
kategórii: 1. miesto: Lenka Klo-
bučníková, 2.  Nicole Čelková, 3. 
Lea Kajánková a Romana Fridri-
ková, 4. miesto: Samuel Kodhaj.

Deti za svoje spevácke výkony 
boli ocenené hodnotnými vecný-
mi cenami ako - značkové náram-
kové hodinky, výherné poháre, 
CD-nosiče a upomienkové pred-
mety a  zároveň mali aj príjemné 
pocity a  zážitky. Porota dostala 
vlastné portréty, ktoré vytvoril 
mozaikovou technikou bánov-
ský umelec Ernest Šorokšári. 
Pani starostka sa poďakovala de-
ťom, ale i všetkým, ktorí prispeli 
akýmkoľvek spôsobom k  tejto 
peknej a  vydarenej akcii. Poďa-
kovať treba aj pekárňam bratov 
Juraja a  Jozefa Oremusových 
a za zapožičanie motoriek, ktoré 
tvorili kulisy -  Braňovi Výberovi 
a Braňovi Klučkovi.      

 Danka Čelková

Súťaž v čítaní
Obecné kultúrne stredisko 

v  Bánove, v  spolupráci s  tamoj-

šou základnou školou pripravilo 
pre deti v  rámci mesiaca knihy, 
zaujímavú súťaž pod názvom 
„Rýchlejší v čítaní vyhráva!“ Za-
pojili sa do nej žiaci z  ročníkov 
1. až 4. Deti mali za úlohu prečí-
tať čo najrýchlejšie zadaný text, 
museli ho čítať zrozumiteľne 
a  zmeraný čas sa potom porov-
nával so všetkými v  každej trie-
de zvlášť. Deti boli naozaj veľmi 
šikovné a niektoré by predbehli 
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iba migruje. Združenie okrem po-
vinných brigád organizuje strelecké 
preteky z brokových disciplín, (ob-
lúkové strelište a  zajac na piesku) 
a  súťaž o  putovný pohár starostu 

obce dotovaný hodnotnými cena-
mi. Nechýba ani koncoročná po-
ľovnícka zábava a  skúšky poľov-
níckych psov - FSD, Medzinárodné 
fi eld trial retrieverov.                                                

     -int-

Slovenský poľovnícky zväz, Po-
ľovnícke združenie „Parížske Mo-
čiare“ v  Gbelciach vyvíja už dlhé 

roky bohatú a  pestrú činnosť. Má 
vyše tridsať členov a  obhospoda-
ruje revír na celkovej výmere 2000 
hektárov, v  ktorom sa nachádza 

táto poľovná zver: diviačia, srn-
čia, jelenia, zajac poľný, kačica 
divá, lyska čierna, hus divá, poľná 
a  bieločelá, bažant poľovný, líška 
hrdzavá, jazvec lesný, tchor tma-
vý,krkavec čierny a  sojka škrie-
kavá. V  roku 1945 bol založený 
Poľovnícky spolok Gbelce, keď mal 
pôvodne iba 13 členov. Dominant-
nou zverou bol zajac, no v revíre 
sa ulovilo v  tom čase nespočetné 
množstvo jarabíc a  bažantov. 
V revíre sa vyskytol aj králik divý. 
Stavy drobnej zveri aj v tomto čase 
stúpajú, ale okrem kačice divej nie 
sú na žiaducej úrovni. Z trofejovej 
zveri dosahujú tamojší poľovníci 
dobré výsledky u diviačej a  srnčej, 
slabé u jelenej zveri, ktorá cez revír 

Bohatá a pestrá činnosť

Parížske močiare

 

 

Základná škola v Semerove, dr-
žiteľka  najvyššieho ocenenia obce 
,,CENY  OBCE   SEMEROVO “ 
za príkladný rozvoj  a modernizá-
ciu vzdelávania, rozvíjanie kultúr-
no - historického povedomia detí, 
za úspešnú reprezentáciu obce 
a šírenie dobrého mena Semerova, 
je spoločným školským obvodom  
obcí Semerovo - Čechy s počtom 
151 žiakov. Elementárna škola 
v  obci Semerovo, ktorá získala 
právnu subjektivitu v  roku 2002 
bola založená v roku 1780, to zna-
mená, že v tomto roku si školstvo 
v Semerove pripomína 230 rokov 
od prvej písomnej zmienky o ško-
le. Preto je sympatické  predsavza-
tie celého pedagogického  zboru 
vyjadrené v  slogane: ,,Sme malý 
národ a  nikto za nás nevychová 
naše deti. Preto záleží na každom 
učiteľovi,  aby vedel a chcel realizo-
vať seba v prospech budúcnosti.“

Z  toho možno vydedukovať, 
že aj relatívne malá vidiecka ško-
la môže mať smelé ciele, keď vie 
úspešne zvládnuť napĺňanie pro-
jektu spolufi nancovaného  zo  
zdrojov  ES + ESF pod titulkom 
- Moderné vzdelávanie pre ve-
domostnú spoločnosť - Príprava 

nového školského vzdelávacieho 
programu zameraného na IKT. 

Cieľom tohto projektu je vytvo-
renie a  implementácia školského 
vzdelávacieho programu, ktorý 
dokáže s  využitím inovovaných 
foriem a  metód výučby fl exibilne 
reagovať na požiadavky spoloč-
nosti a  pripraviť absolventov na 
ďalšie celoživotné vzdelávanie. 
Ide o inovovanie obsahu a metód, 
skvalitnenie výstupov vzdelávania 
pre potreby trhu práce vo vedo-
mostnej spoločnosti.

Špecifi ckým cieľom projektu je 
tvorba a overenie si nového vzde-
lávacieho programu, ktorý využí-
va nové formy a  metódy výučby. 
a  tiež tvorbu a  implementáciu 
školského vzdelávacieho progra-
mu školy podporujúceho kľúčové 
kompetencie žiakov s využitím no-
vých učebných materiálov v rámci 
výchovno-vzdelávacieho procesu, 
ktorý pripravuje žiakov pre vedo-
mostnú spoločnosť.

Špecifi cký cieľ Projektu 2  je zo-
stavenie multimediálnej učebne 
a inovácia didaktických prostried-
kov  rozvíjajúcich kľúčové kompe-
tencie žiakov. Špecifi cký cieľ Pro-
jektu 3 je príprava pedagogických 

zamestnancov na implementáciu 
inovačných foriem a metód vzde-
lávania z nového školského vzdelá-
vacieho programu do vyučovacie-
ho procesu.

Termín realizácie projektu je do 
roku 2011 a jeho cieľovými skupi-
nami sú pedagogickí zamestnanci-
pedagógovia školy vo veku od 29 
do 59 rokov. Konkrétne ide o  ich 
vzdelanostnú úroveň, respektív-
ne dosiahnutie vysokoškolského 
vzdelania. Cieľovou skupinou sú 
tiež žiaci vo veku od 6 do 16 rokov.

A tak pre vedenie školy zostáva 
- vytvoriť vzdelávací obsah a  po-
treby tohto nového školského 
vzdelávacieho programu, inými 
slovami ide o  plné nasadenie no-
vých foriem vzdelávania podľa 
nového školského vzdelávacieho 
programu (predovšetkým forma 
e-learningu a  dištančného vzdelá-
vania) do vyučovania. Na to treba  
zriadiť  multimediálnu učebňu, 
získať podporný hardvér pre pe-
dagogických zamestnancov, ďalej 
zabezpečiť školenie koordinátora 
odborných aktivít a  pedagogic-
kých zamestnancov.  

PaedDr. Vlasta Hrabovská, 
manažér publicity

ŠPORT
Okresné kolo

Základná škola na  Bernoláko-
vej ulici v  Šuranoch uskutočnila 
okresné kolo vo futbale mladších 
žiakov - McDonald Cup. Do fi nále 
sa prebojovali tieto družstvá zo zá-
kladných škôl: Šurany (ul. SNP), 

Bánov, Mojzesovo-Černík a Nové 
Zámky (Devínska ul.). 

Výsledky: Šurany – Bánov 2 : 1, 
Mojzesovo-Černík – Nové Zámky 
2 : 3, Bánov - Nové Zámky 1 : 4, 
Šurany - Mojzesovo-Černík 0 : 1, 
Mojzesovo-Černík  -  Bánov 0 : 1, 
Nové Zámky – Šurany 3: 0. Cel-
kové poradie: 1. Nové Zámky, 
Devínska, 2. Šurany SNP, 3. Moj-
zesovo-Černík, 4. Bánov.

Najlepšími strelcami turnaja 
boli Novozámčania Kevin Dráfi  
a Dominik Straňák, ktorí dali po 4 
góly. Základná škola na Devínskej 
ulici nás reprezentovala v  kraj-
skom kole na turnaji McDonald 
Cup v Nitre. Kolektív tvoria žiaci: 
Nikolaus Lybárik, Dominik Mar-
tonossi, Adam Paulík, Dominik 
Straňák, Kevin Dráfi , Adam Ágh, 
Daniel Ganczner, Richard Slata-
rovič, Filip Benko a Ivan Damian. 
Družstvo viedol Štefan Labai.

                         J. Hatala

Memoriál
Juraja Szikoru

Miestny športový klub v Tvrdo-
šovciach usporiadal II. ročník spo-
mienkového futbalového turnaja 
na počesť bývalého vynikajúceho 
československého reprezentanta 
a neskôr aj trénera Juraja Szikoru 
Zúčastnilo sa na ňom šesť žiac-
kych družstiev z  Maďarska a  zo 
Slovenska. Tohoročný memoriál 
sa rozšíril o  dvoch nových účast-
níkov.            (pokračovanie na str. 8)

Devínska škola

SK_jun.indd   7SK_jun.indd   7 29. 5. 2010   12:34:4629. 5. 2010   12:34:46



CHÝRNIK8

Občania veľmi sympatickej 
slovenskej obce Semerovo žijú 
po celý rok bohatým kultúr-
no-spoločenským a  športovým 
životom, v  rámci rôznych uda-
lostí. Už príchod Nového roku 

privítali bohatým silvestrovským 
plesom, ohňostrojom a  spoloč-
ným celoobecným prípitkom 
pri vatre, na počesť vzniku sa-
mostatného Slovenska. Potom 
postupne nasledovali úspešné 
vystúpenia domáceho spevoko-
lu Leatitia v  Semerove, Jasovej, 
Branove a v Dedinke. V deň sláv-
nostného zápisu do 1. ročníka 

základnej školy sa zapísalo 19 
detí, v  obci sa konali  následne 
- fašiangová rodičovská zábava, 
maškarný karneval v  materskej 
škole, fašiangové slávnosti na 
ktorých oslávil súbor Semerov-

čan 15 rokov svojej činnosti, 
ďalej nasledoval maškarný kar-
neval v  základnej škole, v  súčas-
nosti prebieha tanečný kurz pre 
seniorov v miestnom kultúrnom 
stredisku, uskutočnil sa škol-

ský výchovný koncert operných 
spevákov, výročné rokovania 
Obecného dobrovoľného hasič-
ského zboru a  Zväzu invalidov, 
do materskej školy sa zapísalo 
38 detičiek. Občania združení v   
rôznych spoločenských organi-
záciách,  v spolupráci s vedením 
obce zorganizovali veľkonoč-
né disko, uskutočnilo sa odo-

vzdávanie Ceny starostu obce 
najúspešnejšiemu domácemu 
pestovateľovi na XXVII. Medzi-
národnom festivale vín v Šatove, 
ďalej zrealizovali stavanie májov 
s  pripomienkou vstupu Sloven-

Semerovo žije takmer denne
spoločenským ruchom 

ska do EÚ, konala sa návšteva 
učiteľov základnej školy v  Ír-
skom Dubline a v Portugalskom 
Matosinhos, v  rámci projektu 
Comenius. Semerovčanov po-
tešil napríklad aj koncert Petra 
STAŠÁKA , ktorý sponzorovala 
Republiková rada ĽS HZDS. 
Konala sa tiež sviatosť I. svätého 
prijímania, Športový deň združe-
nia SEMERČATÁ za účasti detí 
z  detských domovov - Dunajská 
Streda, Dedina Mládeže a   Sere-
de. V  obci nedávno oslávili Deň 
detí, dôsledne pripravujú voľby   
poslancov  do   Národnej   rady  
SR . Plánujú tiež uskutočniť 
zvolanie Valného zhromažde-
nia Spolku pre obnovu dediny, 
obvodnú súťaž dobrovoľných 
hasičských zborov a  športovo-
spoločenské stretnutie občanov 
obce so svojimi medzinárodný-
mi partnermi zo Šatova a Niska. 
Všetky podujatia sa budú konať 
v rámci osláv jubilejného výročia 
800 rokov Semerova.                           

                 zaznamenal - kup-

Členovia Občianskeho združenia Semerčatá

Obec navštívil aj poslanec Národnej rady  SR  Tibor Cabaj, ktorý sa zapisuje do 
pamätnej Knihy obce.

(pokračovanie zo str. 7)
Súťažilo celkom šesť družstiev 

- z  Környe, Szákszendu a  Čívu 
(Maďarsko), z  Dvorov nad Žita-
vou, Sokolca a  Tvrdošoviec (Slo-
vensko). V rámci turnaja sa konal 
pietny akt kladenia vencov k  pa-
mätnej tabuli Juraja Szikoru, za 
účasti hostí i hráčov. V príhovore 
starosta obce György Juhász vy-
zdvihol zásluhy tohto geniálneho 
futbalového velikána na reprezen-
tácii svojej rodnej obce, regiónu 
i štátu. Bol to prierez jeho viacroč-
nej aktívnej činnosti, nielen ako 
vynikajúceho, veľmi talentované-
ho hráča, ale i  trénera. Potom sa 
turnaj rozbehol na plné obrátky. 
Po jeho skončení vyhodnotili ako 
najlepším strelca hráča zo Sokol-
ca, najlepší brankár bol z  druž-
stva  Číva a  najlepším hráčom sa 
stal mladý futbalista z Dvorov nad 
Žitavou. Jednotlivé družstvá do-
siahli nasledovné umiestnenia: 1. 
Tvrdošovce, 2. Kornye, 3. Sokol-
ce, 4. Čív, 5. Szákszend, 6. Dvory 
nad Žitavou.

                                                    -net-

Turnaj 
starších
žiakov

Základná škola na ul. G.Bethle-
na v Nových Zámkoch zorganizo-
vala turnaj starších žiakov o  po-
stup do krajského kola, ktoré sa 
hralo v  Leviciach. Náš región re-
prezentovali žiaci z Dolného Oha-
ja, ako víťazi turnaja. V okresnom 
kole súťažili žiaci zo Strekova, Štú-
rova (ZŠ slovenská), z  Dolného 
Ohaja a  z  Nových Zámkov (De-
vínska ul.).

Výsledky: Strekov – Štúrovo
4 : 0, Dolný Ohaj – Nové Zámky 
3 : 2, Nové Zámky – Strekov 2 : 1, 
Dolný Ohaj – Štúrovo 4 : 3, Štú-
rovo – Nové Zámky 1 : 11, Stre-
kov – Dolný Ohaj 1 : 1. Celkové 
poradie: 1. Dolný Ohaj, 2. Nové 
Zámky, 3. Strekov, 4. Štúrovo.

Postup do krajského kola si vy-
bojovali Ohajčania: Marek Ferus, 
Marek Solár, Matúš Dávid, Lukáš 
Slobodník, Miloš Kakara, Kristi-
án Slobodník, Martin  Slobodník, 
Šimon Halás, Martin Bako a Jaro-
slav Demo. Družstvo viedol Ivan 
Ostrožlík.

       J. Hatala

KĽÚČOVÁ  
SLUŽBA
-zadlabávacie zámky

-visiace zámky
-bezpečnostné vložky

-autokľúče
s „imobilizérom“
-zjednocovanie

vložiek
na jeden kľúč

-uzamykacie systémy
-výroba špeciálnych

plochých kľúčov
-výroba duplikátov kľúčov

Predajňa-servis: 
ul. M.R. Štefánika č. 33

94065 Nové Zámky
mob.: 0904 806 549
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Rovásírásverseny 
Udvardon

Mozgalmas napra ébredt 
Udvard azon a  pénteki na-
pon, amikor is megrendezés-
re került községünkben a  VI. 
Felvidéki Országos Rovás-

írásverseny. Nemes és egyben 
megtisztelő érzés volt fogadni 
szerte Szlovákiából a  verseny-
zőket. Ez a  rendezvény egy 
teljes napot vett  igénybe úgy 
a  Majthényi Adolf MTNY 
Alapiskola minden dolgozójá-
tól, mint a  község néhány lel-
kes személyétől.

A  verseny már a  megérke-
zéskor elkezdődött : a gyerme-
keknek hangos olvasással kel-
lett  bizonyítaniuk rovásírással 
írt szövegek értelmezését. Ezt 
követt e a  hivatalos megnyitó 
ünnepség, mely keretén belül 
köszöntött ék a  jelenlévőket: 
az iskola igazgatónője – Mgr.
Dékány Marianna, Udvard 
község polgármestere – Ing.
Kálazi József, Mészáros Alajos 
professzor európai parlamenti 
néppárti frakció képviselőjé-
nek asszisztense – Krommer 
Gábor, a  Forrai Sándor Ro-
vásíró Kör elnöke - Szakács 
Gábor, s végül a Palóc Társaság 
elnöke - Z.Urbán Aladár. Az 
elhangzott  buzdító szavak után 
sor került egy rovásírással fara-
gott  tábla leleplezésére, ami az-
óta is iskolánk folyosóján állít 
emléket ennek az eseménynek. 
Ezután felkerült a  Palóc Tár-
saság vándoroszlopára is az az 
emlékszalag, amelyet iskolánk 
készített  a verseny alkalmából. 
A  meghitt  hangulatot teremtő 
gondolatok után folytatódott  
a verseny írásbeli része. A gyer-
mekeknek két féle fordítást 

kellett  elvégezniük: latin betűs 
szöveget rovásírással, majd pe-
dig rovásírással írt szöveget la-
tin betűkkel lejegyezni. A nagy 
megmérett etések végeztével és 
az eredményhirdetés előtt  le-
hetőségük nyílt a  versenyzők-
nek és kísérőiknek megtekinte-
ni iskolánkat, községünket

Pedagógusaink több foglal-
kozást és időtöltést is bebizto-
sított ak a vendégeinknek:

• kézműves foglalkozások 
a tornateremben

• rovás-társasjátékok
• fi lmvetítés a  legújabb ro-

vás-leletekkel kapcsolatban
• Forrai Sándor Vándorkiál-

lításának megtekintése
• uszodai szolgáltatások
• a múzeum megtekintése
• Kálváriánk megtekintése. 

Ezt követően, a  délutáni 
órákban sor került az iskolánk 
udvarán egy emlékfa ültetésére, 
ami azt a nemes célt szolgálta, 
hogy felhívja a fi gyelmét a ma 
élő nemzetek hovatartozására 
ill. azok összetartására. Ne-

mes gesztus és egyben őszinte 
szándék vezérelte gondolat ül-
tett e az emlékfánkat. Az ered-
ményhirdetés előtt  iskolánk 
irodalmi színpada egy csodás 
előadással, gondolatokkal és 
énekekkel övezett  pillanatokat 
biztosított ak a  hallgatóságnak. 
Végül Szakács Gábor ragadott  
gitárt és megzenésített  költe-
ményeivel szórakoztatt a a  ver-
senyzőket. Az eredményhir-
detést követően, élményekkel, 
tapasztalatokkal és emlékekkel 
tértek haza a versenyzők.

-zak-

Veterán gépjárművek 
Tardoskedden

Május 16-án néhány év-
tizeddel visszarepültünk 
a múltba, hiszen a sportklub 
parkolóját veterán motorke-
rékpárok és gépkocsik lepték 
el bő egy óráig.

Az egész esemény annak 
apropóján jött létre, hogy 
ezen a  napon a  szomszédos 
Palárikovo-n az említett gép-
járművek kiállítására, vala-
mint versenyére került sor. 
A  szervezők úgy döntöttek, 
hogy ha már a  közelben jár-
nak, Tardoskedden is tarta-
nak egy kis pihenőt, hogy 
az itteni lakosok, autóked-

velők is megcsodálhassák 
a  nem mindennapi masiná-
kat. Valóban volt nézelődni-
való, hiszen a  sportautóktól 
kezdve egészen a  rendőrségi 
motorkerékpárokig veterán 

gépjárművek széles skálá-
ja érkezett Tardoskeddre. 
A  gyerekek számára nagy él-
mény volt ennyi régi veterán 
kocsit közvetlen közelről lát-
ni, de a felnőttek is alaposan 
átnézték a  gépjárműveket. 
Elmondható, hogy sikeres 
és látványos esemény tanúi 
lehettünk.

       -poll-

Nyugdíjba vonult
Júniusban a  községi hiva-

tal régi munkatársa Laczkó 
Att iláné Jónás Ilona anya-
könyvvezető nyugdíjba vonult. 
Ebből az alkalomból búcsúz-
tatt ák kollégái, megköszönve 
neki önfeláldozó, becsületes 
munkáját, hogy a precíz admi-
nisztráció tudójaként, és a szo-
ciális ügyekben való jártassága 
révén oly sok évig szolgálta 
a falu lakosságát. 

Szász Att ila polgármester 
a  búcsúztatás végén Paulo 
Coelho A  fény harcosának ké-
zikönyvéből idézett . Nem csak 
a nyugdíjba vonulók, de mind-
annyiunk számára megszívle-
lendő útmutatás:

A fény harcosa egy kapu előtt  
áll, melynek két oldalán egy-
egy hatalmas oszlop van.

Az egyik a  Félelem, a  másik 
a Vágy oszlopa.

A harcos ránéz a Félelem osz-

lopára, és ezt a feliratot olvassa 
rajta: ”Ismeretlen és veszélyes 

világba lépsz be, ahol semmit 
sem ér, amit eddig tanultál.”

A harcos ránéz a Vágy oszlo-
pára, és ezt a  feliratot olvassa 
rajta: „Ismerős világból lépsz 
ki,

ott  hagyod mindazt, amit 
szeretsz, és amiért annyit 
küzdött él.”

A  fény harcosa csak moso-
lyog, mert semmi sincs, ami 
elriaszthatná vagy magához 
láncolhatná.

Így hát búcsút vesz társaitól, 
megköszöni nekik, hogy mellet-
te harcoltak, mély levegőt vesz, 
és megy tovább, de most már 
magával viszi egy felejthetetlen 
utazás emlékeit.

S  mint aki tudja, mit akar, 
biztos léptekkel elindul a kapu 
felé, és belép rajta.

-int-
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Pekáre  Juraj Oremus, spol. s r.o. vznikla v septembri roku 2000. Do okresu Nitra 
za ala svoje výrobky dováža  v januári 2001. Zo za iatku zásobovala iba nieko ko pre-
dajní obchodnej siete Nitrazdroj. Dopyt po výrobkoch sa však stále zvyšoval, a preto 
pribudli aj v iacerí súkromní o dberatelia a  obchodná s ie  B illa. Pekáre  v o svojich 
za iatkoch v yrábala približne 10 druhov c hleba 
a 30 druhov rôzneho s laného a s ladkého pe iva.  
V sú asnej dobe sa však výroba rozšírila už na 25 
rôznych druhov chleba, z  ktorých pšeni no-ražný 
bol k oncom r oka 2004 ocenený z latou medailou 
Slovak G old ako p rvý pekárenský výrobok na 
Slovensku. Tento chlieb dostal tiež zna ku kam-
pane zdravie –  ervené srdce, ktorá sa nachádza 
na etiketách. Ocenenie Slovak G old zaväzuje 
vyrába  chlieb vo vysokej kvalite zd havou tradi -
nou t echnológiou, k torá zaru uje kvalitu chleba 
s výživovými vlastnos ami a organoleptickými 
znakmi.  alej s a v pekárni vyrába v iac ako 20 
druhov slaného a 40 druhov sladkého pe iva. Neustále rastúci dopyt po výrobkoch pekárne iba potvrdzuje slová 
prezidenta Nadácie Slovak Gold o všeobecnom trende konzumácie potravín, ktoré neobsahujú rôzne prídavné 
konzerva né látky a stabilizátory, farbivá a prísady. V pekárni Juraja Oremusa sa pe ú výrobky, ktoré sp ajú 
tieto požiadavky a sú ve mi chutné.

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

( folytatás az 6. oldalról)
a jobbágyrendszer.
 Udvardon, ahol a  lakosság 
főleg mezőgazdasági tevé-
kenységgel foglalkozott, 
a volt jobbágyokból és zsellé-
rekből, illetve alzsellérekből 
két különböző réteg alakult 
ki: az egyik oldalon a módos 

gazdák társadalma, a  mási-
kon a  földnélkülieké, akikből 
aztán mezőgazdasági munká-
sok, cselédek, napszámosok 
lettek. Nem tudni pontosan 
mikor vesztette el Udvard vá-
rosi jellegét, a 19. század ele-
jén már ismét falunak, illetve 

községnek nevezik. 
Az 1880-as összeírás sze-

rint 680 háza, és 4198 lakosa 
volt a  községnek. Az 1832-
ben alakult evangelikus gyü-
lekezet, amelynek létszáma 
90-ről fokozatosan 200-ra 
emelkedett, 1880-ban temp-
lomot epített, ez ma is áll. 

Kesseleőkeői Majthényi 
Adolf plébános kezdemé-
nyezte, irányította és szer-
vezte az udvardi Kálvária épí-
tését. A  Kálváriát 1855-ben 
kezdték építeni, s 1860. szep-
tember 16-án országos jelen-
tőségű ünnepség keretében 

szentelte fel a hercegprímás. 
Az 1914 - 1918-as első vi-

lágháború Udvard ígéretes 
fejlődésének is véget vetett. 
Hosszú, fájdalmas és szomo-
rú időszak kezdődott ezzel 
a  falu számára. A  különböző 
frontokon 133 udvardi lakos 
esett el, de az életben mar-
adottak közül is sokan hadi-
rokkantként kerültek haza. 
1920. június 4-én aláírt tria-
noni békeszerződés értelmé-
ben Udvard végérvényesen 
Csehszlovákia részéve vált. 
1927-ben Dvory nad Žitavou 
lett a  község hivatalos neve. 
1938-ban a  Bécsi döntés 
értelmében Dél-Szlovákia 
magyarlakta vidékét vissza-
csatolták Magyarországhoz. 
Udvardra 1938. november 
8-án vonultak be a  magyar 
honvédek és csendőrök. 
1941.június 22-én a  fasisz-
ta Németország megtámad-
ta                       a Szovjetuniót, 
s  Németország szövetségese-
ként Magyarország is belépett 
a  háborúba. Udvardról fiata-
lok százait hívták be a hadse-
regbe. Nagy részük az orosz 

frontra került.          A  gya-
kori légitámadások a  polgári 
lakosság soraiban is mérhe-
tetlen veszteségeket okoz-
tak.   A  harctereken az eddig 
rendelkezésünkre álló adatok 
szerint 59 udvardi férfi esett 
el. Ez a  terhes és fájdalmas 
időszak 1945. március 29-én 
ért véget, amikor a  községet 
szovjet katonai egységek fog-
lalták el. 

Mint tudjuk, Dél - Szlová-
kia - s  Udvard - számára az 
első békeévek sem hozták 
meg a rég várt nyugalmat. Sok 
becsületes, dolgos családnak 
kellett elhagynia szülőfőldjét,                 
s  idegenben alapítania új ott-
hont magának. Udvardról 
ekkor 121 magyar családot 
telepítettek Magyarországra. 
Helyükre 241 szlovák csalá-
dot telepítettek. 

Az elmúlt évek alatt két-
ségtelenül sokat fejlődött 
a község. 1989-ben Csehszlo-
vákiában is bekövetkezett az 
egypártrendszer és a  szocia-
lizmus bukása, s kezdetét vet-
te a demokratizálódás. 

              (job)
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Udvard  történelme
Az Udvardon és környéken 

végzett ásatások viszony-
lag gazdag leletei tanúsítják, 
hogy ez a  terület ősidők óta 
lakott volt. A régészek szerint 
már az ókőkorszakban - mint-
egy háromszázezer évvel ez-
előtt - lakott volt a vidék. Az 
időszámítasunk előtti 34-25. 
évezredben az aurignaci tör-
zsek lakták, az i.e. 14-10 év-
ezredben pedig az epigravett 
kultúra jellemző a  térségre. 
Az i.e. 5. században érkeztek 
vidékünkre a  trákok, akik 
a  nomád szkíta törzsek elől 
húzódtak a  Zsitva alsó folyá-
sához. 

Az időszámításunk szerin-
ti első század végét s  a  má-
sodik század elejét a  római 
táborok és erődítmények 
- castellumok - létesítése jel-
lemzi. 

Az 5. század elején a hunok 
jelentek meg területünkön, 
a  6. században pedig az ava-
rok, akik egészen a 8.századig 
itt tartózkodtak. A  szláv tör-
zsek az 5. század végén, illet-
ve a  6.század elején jelentek 
meg Udvard körzetében. 

Az első írásos feljégyzés 
1075-ből származik, mely-
ben Villa Hudvordiensium 
super Aquam Sitoua (Udvard 
települése a  Zsitva folyó fe-
lett) a  község megnevezése. 
A  mai Udvard az eredetileg 
itt elhelyezkedő négy telepü-
lés egyesítésével keletkezett. 
(Hudvord, Huba, Pázmány, 
Vadkert) 1241, amikor Batu 
kán tatár hordái lerohan-
ták az országot, a  virágzó 
Udvardnak is tragikus eszten-
deje volt: a  tatárok csaknem 
teljesen felégették, a lakosság 
jelentős részét lemészárolták, 
a  házakat feldúlták és kira-
bolták. A  lakosság egy része 
a  hegyes-erdős vidékre me-
nekült, de még 1265-ben, va-
gyis 24 évvel később is igen, 
gyéren lakott volt a  község. 
Egy 1252-es összeírás szerint 
Udvardon csupán 50 lakóház 

állt, s a további fejlődést csak 
az új telepesek behívása moz-
dította elő. 

A  14.század elején Udvard 
egy rendkívül fontos ese-
mény szín-
helye volt. 
U d v a r d o n 
került sor az 
egyház tarto-
mányi zsinat 
megtartásá-
ra. Az ese-
mény pontos 
időpontjárol 
e l t é r n e k 
az adatok. 
(1307, 1309) 
Az zsinat egy ma 
is érvényes határozatot ho-
zott az esti harangozásról. 

A 16. század elején, amikor 
a  török seregek behatoltak 

a  Nagy-Alföldre, a  lakosság 
tömegesen menekült előlük. 
Udvardra is nagy számban 
érkeztek zsellérek, parasztok, 
kis-és középnemesek. Miután 
a  törökök átkeltek a  Dunán 
és elfoglalták Kakathot (Pár-
kány), innen indítottak táma-
dásokat a  közeli és távolabbi 
települések ellen. 

Udvardon a  templom kö-
rül épült fel egy aránylag erős 
védőfal, amegy kezdetben si-
keresen ellenállt a  portyázó 
török csapatoknak. Az első 
török támadás 1530-ban érte 
Udvardot, s  ez 1533-ig több-
ször megismétlődött. 1550-

ben óriási pusztítást végeztek 
a  törökök, Udvard azonban 
ekkor sem pusztult el telje-
sen. 1554-ben ismét feldúlták 
Udvardot, 1572-ben pedig 
olyan pusztítást vittek itt vég-
hez, hogy a  lakosság jelentős 
része északabbra fekvő vidék-
re menekült. 

A  16. szá-
zad végére 
Udvard már 
teljesen török 
fennhatóság 
alá került, 
s a megszállas 
több mint 
száz évig tar-
tott. 1663. 
s z e p t e m b e r 
24.-én sike-

rült elfoglalnia 
a  török seregnek 

Érsekújvárt is. Mivel a  har-
cokban elesettek közül sokan 
maradtak temetetlenül, fel-
ütötte fejét a  kolera, a  fekete 

himlő és a  dögvész, amely 
Udvard lakosságát is megti-
zedelte. 

Udvard szinte teljesen el-
néptelenedett. Akik a  török 

elől elmenekültek, csak las-
sanként szivárogtak vissza 
otthonaikba. Az elnéptelene-
dett községbe magyar, szlo-
vák, morva és más nemzetisé-
gű telepeseket hívtak. 

A  szlovák és morva erede-
tet ma is számos udvardi ve-
zetéknév bizonyítja: Dvorák, 
Huszlica, Lizsica, Balasko, 
Benko, Repka, Králik, Beták, 
Peták, Hadina, Szmatana, 
Polena, Szlama, Recska stb. 
Hogy az őslakosság sem 
pusztult el teljesen, azt a  ma 
is előforduló legrégibb nevek 
- Lengyel, Gergely, Németh, 
Száraz, Salgó, Kálazi, Istenes, 
Nagy, Vadkerti, Ács, Szeke-
res, Keresztes, Maczkó stb. - 
bizonyítják. 

Kedvezőtlenül hatottak 
a fejlődésre az újabb háborús 
események, az 1703 és 1710 
között folyó kuruc-labanc 
harcok. Az udvardi népet sem 
a  kuruc, sem a  labanc nem 
kímélte.A  18.század elején 
épült a  Boncz és Jankovich 
család kúriája. A  Boncz-
kúria, amelyet 1761-ben fel-
újítottak - bár megcsonkítva 
és szakszerűtlenül átépítve 
- ma is áll. 

1761-ben adták át az 
udvardi plébániát, me-
lyet 1816-ban felújítottak, 
smanapság Udvard egyik 
legrégibbépületének számít. 
1754-ben kezdték meg és 
1776-ban fejezték be az új 
templom építését. Az újba-
rokk stílusban épült temp-
lom napjainkban védett mű-
emlék. 

1848. március 18-án meg-
szűnt   

 ( folytatás a 7. oldalon)
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Május elsejétöl
változtak a kiküldetés 
társadalombiztosítási
és munkaügyi szabályai 

Az új szabályozás szerint 
a  kiküldetésben lévő mun-
kavállalók célországonként 
a  kiküldetés kezdetétől szá-
mított 24 hónapon keresztül 
a kiküldő államban maradnak 
biztosítottak, amelyhez ki-
zárólagosan a  kiküldő ország 
illetékes hatóságának a  hoz-
zájárulása szükséges.

A legfontosabb változások:
• Jelenleg a több tagál-

lamban munkát végző mun-
kavállaló, aki a munkáját rész-
ben abban az országban végzi, 
amelyben a  lakóhelye van, 
a lakóhelye szerinti ország já-
rulékszabályainak hatálya alá 
tartozik. Az új rendelkezések 
szerint azonban a  kiküldött 
csak abban az esetben marad-
hat a  lakóhelye szerinti állam 
járulékszabályainak a  hatálya 
alatt, ha tevékenységének lé-
nyeges részét (legalább 25%) 
ebben az államban folytatja 
munkaideje és/vagy díjazása 
alapján.

• Május elsejéig a  ko-
rábbi szabályok értelmében 
azok a magánszemélyek, akik 
szokásosan több tagállam-
ban végeznek munkát és az 
egyik országban munkaválla-
lók, a  másik országban pedig 
önálló vállalkozók voltak, ál-
talában mindkét államban já-
rulékot fizettek. Az új szabá-
lyozás a kettős járulékfizetést 
kizárja, a járulékfizetés abban 
az államban történik a  Ren-

Május elsejétöl változtak az EU 1408/71/EGK és 574/72/
EGK számú, úgynevezett  koordinációs rendeletei amelyek meg-
határozzák, hogy az egyes EU-tagállamok állampolgárai közül 
kik, és milyen mértékben tartoznak egy másik EU-tagállam jog-
szabályainak hatálya alá, ha abban a tagállamban tartózkod-
nak vagy végeznek munkát.

delet értelmében, amelyikben 
a  magánszemély munkaválla-
lóként végez tevékenységet.

• Két évet meghaladó 
kiküldetési időtartam esetén 
a  járulékfizetés továbbra is 
a kiküldő országban történik. 
A  kivételes szabály alkalma-
zása továbbra is az érintett or-
szágok illetékes hatóságainak 
megállapodása alapján lehet-
séges.

Az egyes tagállamok tár-

sadalombiztosítási szabá-
lyainak hatálya alá tartozás 
elbírálásának folyamata elő-
reláthatólag változatlan ma-
rad, valamint továbbra is ma-
rad az EU egészségbiztosítási 
kártya.

Főbb eltérések:
• 2010.04.30-ig kez-

dődő kiküldetés esetén (a ki-
küldetés kezdete és nem az 
igénylés időpontja számít), 
valamint az 1408/71/EGK 
rendelet hatálya alá tartozók 
esetében a  hatóság E101-es 
igazolást állított ki,

• 2010.05.01-től kez-
dődő kiküldetés esetén el-
vileg az A1 “hordozható 
dokumentum”-ot kell(ene) 
kiállítani, azzal a  feltételezés-
sel, hogy az addig rendelke-
zésre áll,

• megszűnik az E-102 
formanyomtatvány alkalma-
zása, amely korábban az 1 
évet meghaladó kiküldetés 
hosszabbítására szolgált.

Lehetőség nyílik a  kérel-
mek elektronikus benyúj-
tására. A  tagállamok intéz-
ményei közötti elektronikus 
adatcsere vonatkozásában 2 
év az átmeneti időszak. Az 
intézmények közötti elektro-
nikus adatcsere az EU Bizott-
ság által fenntartott szerveren 
keresztül, egyelőre “papír 
formában” történik, a  tagál-
lamok közötti egyeztetések 
intenzitásának növekedése 
várható.

Átmeneti rendelkezések:
Az a  munkavállaló, aki 

2010. május 1-jén érvényes 
E101-es igazolással rendelke-
zik, az igazolás lejártáig, vagy 
a  lényeges körülményekben 
bekövetkező változás idő-
pontjáig a  már kiállított 
E101-es igazolás alapján tehet 
eleget a járulékfizetési kötele-
zettségének. A 883/2004/EK 
rendelet a  87. cikk szerinti 
feltételek esetén 10 év átme-
netet biztosít.                    -int-
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Megalakult a regionális
honismereti társulás
Párkányban

Tizenöt taggal, párkányi 
székhellyel április 27–én meg-
alakult a  LIMES – ANAVUM 
Regionális Honismereti Tár-
sulás. Az új néven bejegyzett  
szervezet mind szerkezetében, 
mind tartalmában folytatja azt 
a munkát, amit elődje, a kultu-
rális társulás 9 évig végzett . Az 
alapítók szükségesnek találták, 
hogy a régió gazdag helytörté-
neti kutatásaival, feldolgozásá-
val is foglalkozzanak publikálás 
és kiadványok formájában, va-
lamint továbbképzési progra-
mok segítségével. 

Ösztönözni és segíteni sze-
retnék a kis falvak civil szerve-
zeteinek vagy önkormányzati 
munkájának tervét, főleg a he-
lyi szellemi értékek feltárásá-
ban. Az együtt működést kö-
zös pályázatok elkészítésével, 
információk közvetítésével és 
a  falvakban szervezett  rendez-
vények, szemináriumok ren-
dezésével gondolják megvaló-

sítani.
Ebben az évben terve-

zik a  2008–as és a  2009–es, 
Párkányban megrendezett  
nemzetközi történelmi kon-
ferenciák anyagának kiadását. 
Szeptember 1–jén emléktáblát 
helyeznek el Párkányban a len-
gyel menekültek emlékére, ok-
tóberben pedig ismét történel-
mi konferenciát szerveznek.

Az alakuló ülésen megválasz-
tott ák a Társulás vezetőségét is:

elnök: Dániel Erzsébet et-
nográfus

alelnökök: Boócz Mária 
mérnök és Retkes János

régiós elnök: Baranyai Anna 
(Kéménd)

titkár: Palkovics Blanka
gazdasági felelős: Rákóczi 

István mérnök
ellenőrző bizott sági tagok: 

Mészáros Erzsébet ( Muzsla), 
Vércse Miklós, és Túri Nagy 
Zsolt mérnök

(zel)

Elektromos autók 
fejlesztését tervezi 
Nyitrán a Fiat

Az olasz Fiat autógyár elekt-
romos autók fejlesztését sze-
retné megvalósítani Nyitrán. 
Ennek érdekében a  Mezőgaz-
dasági Egyetem Műszaki Ka-
rán kutatási részleg alakulna, 
mely az elektromos meghaj-
tású autók továbbfejlesztésére 

szakosodna. A  cég ez irányú 
terveiről már tárgyalt a kar ve-

zetőségével Mare Engineering, 
aki a Fiat műszaki fejlesztéséért 
felelős. „A Fiat elektromos au-
tókat szeretne gyártani, mi pe-
dig szakembereket képeznénk 
a cég részére. Ennek megfelelő-
en alakítjuk ki az új tanulmányi 
programot” – mondta a  mű-
szaki kar dékánja, Vladimír 
Kročko, aki szerint az olasz cég 
képviselőit elsősorban az szó-

Nitra

lított a meg, hogy az egyetem 
műszaki karán mechatroniká-
val is foglalkoznak. A  leendő 
beruházásról jelenleg a SARIO 
befektetési ügynökséggel tár-
gyal a  Fiat, de részletek még 
nem ismertek. 

Ahogy azt a  hírügynökség-

nek Vladimír Kročko elmond-
ta, a  műszaki kar vezetősége 
mindent megtesz annak ér-
dekében, hogy a  karon folyó 
oktatás minél magasabb fokú 
legyen és a  végzős hallgatók 
azoknál a  cégeknél tölthessék 
gyakorlatukat, melyek jelen 
vannak Nyitrán és környékén.

-zol-

Jedlik Ányos István
Szímő község nagy szülött je 

Jedlik Ányos István (1800-1895), 
bencés szerzetes, aki tanulmánya-

it Nagyszombatban és Pozsony-
ban végezte, majd belépett  a ben-
cés rendbe.

A  Magyar Tudományos Aka-
démia tagja, a pannonhalmi ben-
cés rend tudós professzora, a  fi -
zika búvára. Munkássága inkább 

gyakorlati jellegű volt, semmint 
elméleti. Jedlik 86 alkotása és ta-
lálmánya a  vérbeli természet-tu-
dós veleszületett  kutatóösztönét 
jellemezte, amely járatlan utakra 
is elvezett e, lehetővé tett e, hogy 
a  tudomány nem egy területén 
eredetit és jelentőset alkosson.

1993-ban az önkormányzat 
a  templomkertben Jedlik Ányos 
mellszobrot állított , majd 1995-
ben Emlékszobát rendezett  be 
a parókián.

2000-ben a régi iskola épületet 
átalakítva, egy igazán méltó és 
impozáns helyet sikerült biztosí-
tani a  Jedlik Ányos Emlékszoba 
számára. A  sok kiállított  értékes 
tárgy mellett  megtalálható itt  
Jedlik 3 legfontosabb találmá-
nya is: a dinamó, a forgony és az 
elektromos kocsi.

                                 Pollák János

HIRDETÉS

Szállást kínálunk egy 
magán nyaralóház-
ban Alacsony Tátrá-

ban - Krpačovo.

tel.: 0903 553 256
e-mail:

ubytovanie@slovanet.sk
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( folytatás az 2. oldalról)
hagyományainkat megeleve-
nítő műsort és Sámson Gizel-
la, izsai énekes énekelt népi 
balladát.

A  vendégek közt jelen volt 
Pék László, a  Szlovákiai Ma-
gyar Pedagógusok Szövetsé-
gének elnöke, Perjés Klára, 
a  Kossuth Rádió Vasárnapi 
Újság műsorának főszerkesz-
tője, Nagy János szobrász-
művész, a  Hídverő Falvak 
polgármesterei a  szomszédos 
településekről, Karkó Henri-
ett a, a  Felvidéki Rockszínház 
vezetője, Haraszti Mária, a po-
zsonyi Median kiadó igazga-
tója, és közéletünk más jeles 
képviselője.

Csenger Sándor és Bauer 
Edit emléklapokat és ajándék-
könyveket adtak át néhány 
vendégnek, akik tevékenyen 
hozzájárultak az épület felújí-
tásához, ahhoz, hogy a múze-
um május 2-án megnyithatt a 
kapuit.

A  Népviseletes Babák 
Háza elérhető a  világhálón 
is a  következő címen: www.
babamuzeum.sk                  

 (pol)

Szlovák-magyar vasutasnap
Szécsényben

Szlovák-magyar vasutasnapot 
rendeznek Szécsényben szom-
baton; az eseményre a  Nógrád 
megyei városba érkezik egy pán-
célvonat, látványos harci jelene-
tet is láthatnak az érdeklődők, 
és először mutatják be Szécsény 
vasútállomásának modulaszta-
lát. Serfőző András, a  szervező 

Ipoly-vidéki Tájvédelmi Egyesü-
let elnöke az MTI-nek elmondta: 
a  harmadik szlovák-magyar vas-
utasnap mozdonyparádéval kez-
dődik a  vasútállomáson. A  két 
ország vasútt ársaságainak jóvol-

tából ott  lesz Szécsényben egy 
661 típusú Kennedy dízelmoz-
dony, a  Desiro, a  Bz motorvo-
nat és egy nosztalgiaszerelvény, 

a  Vasútt örténeti Parkból pedig 
Nohabbal vontatott  különvonat 
érkezik.

A  helyiek és a  vendégek vá-
rosnéző kisvonatra, a Veresi Gő-
zösre ülhetnek, majd nézőként 
látványos harci jelenet részesei 
lehetnek. Szlovák és magyar sze-
replők, hagyományőrzők mutat-

ják be a második világháborúban 
zajlott  zólyomi csata eseményeit 
korabeli fegyverekkel, a bemuta-
tó “szereplője” lesz a ritkán látha-
tó páncélvonat is.

Egész nap kipróbálhatják 

a  vasutasnap résztvevői a  vasúti 
szimulátort és a  kézi hajtányt, 
három vagonban pedig II. világ-
háborús kiállítást tekinthetnek 

meg, a tárlat kétnyelvű lesz.
Először mutatják be Szécsény 

és a közeli Őrhalom vasútállomá-
sának modulasztalait, a veresegy-
házi Baranyai János Vasútbarát és 
Modellező Klub munkáit. A kor-
hű, működő kis modellek ötven 
méter hosszúságú terepasztalon 
mutatják be az állomásokat.

A  Szlovák-magyar vasutasna-
pokat 2008 áprilisában rendezték 
meg először, a  programmal fo-
lyamatosan arra akarják felhívni 
a  fi gyelmet, hogy politikai szán-
dékon múlik az Ipoly-völgyi vas-
úti kapcsolatok helyreállítása. Az 
Ipoly-völgyi vasút a Párkány-Lo-
sonc vonalat jelenti. A Szécsényt 
is érintő Drégelypalánk-Ipolyság 
között i 6 kilométeres szakaszt 
1961-ben felbontott ák, ezzel 
megszakított ák a térségek között i 
gazdasági összekött etést.

Serfőző András szerint a prog-
ramsorozat eredményének is 
tekinthető, hogy szlovák-magyar 
közös projekt mintegy ötmillió 
forintot nyert uniós pályázaton 
egy tanulmányterv elkészítésére, 
amelyben azt kell bemutatniuk, 
hogyan állítható vissza gazdasá-
gosan a vasúti kapcsolat.

-pollak-

Idézetek az 
életről 

Úgy látom, jelenkori életünk 
hívatlan publikum előtt  zaj-
lik. Ez a kukkoló tömeg min-
den történést zsigeri szinten 
leszól, kritizál. Ily módon 
durván megsértik a  szabad-
ságomat, az életem megélésé-
hez, a  hibáim elkövetéséhez, 
az örömeim intimitásához, 
a  tökéletlenséghez való jogo-
mat. Utóbbin azt értem, hogy 
jogom van nem megfelelni 
mások elvárásainak. Végtére 
is itt  vannak nekem az enyé-
mek. Szóval az életünk in-
kább állóvízben röfögés has-
csikarással.

Vavyan Fable
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Búcs: Megnyitották
a Népviseletes Babák Házát

A Kultúráért és Turizmusért 
Társulás Búcson (Komáromi 
járás, Fő utca 11) megnyitott a 
a  Népviseletes Babák Házát. 
A  múzeumban mintegy 50 
különböző felvidéki népvi-
seletbe öltözött  „babacsalád” 
került kiállításra. A  kiállítást 
Bauer Edit, a Magyar Koalíció 
Pártja európai parlamenti kép-
viselője is méltatt a.

A  népviseletes babák gyűj-

teményét - mely már Európa 
több városában óriási sikert 
aratott  és eddig 231 alka-
lommal került bemutatásra 
- Szobiné Kerekes Eszter „ál-
modta meg” és férjével, néhai 
Szobi Kálmánnal szervezték. 
Most a  Kerekes család szülő-
házát Szobiné Kerekes Eszter 
és testvére, Kerekes András 
ajánlott a fel múzeumi célra. 
A  legfőbb támogatójuk e ba-
bamúzeum kialakításában 
Csenger Sándor, Búcsról szár-
mazó budapesti vállalkozó, aki 
a múzeum épületének felújítá-
sára a költségek oroszlánrészét 
állta.

Az ünnepségen több mint 
háromszáz vendég volt je-
len. A  megnyitó ünnepségen 
a  fővédnök Bauer Edit EP 
képviselő és Csenger Sándor, 
a  Kultúráért és Turizmusért 
Társulás képviselője vágta át 

a  nemzeti színű szalagot és 
adta át rendeltetésének az új 
intézményt.

Szobiné Kerekes Eszter fel-
idézte a  több mint tíz évvel 
ezelőtt i időszak élményeit, 
a  felvidéki népviseletei babák 
első kiállítását 1998. március 
15-én, Komáromban. Több-
ször hangsúlyozta, hogy ösz-
szefogás jelentett e a siker alap-
ját, a gyűjtemény utaztatása és 

most egy erre a célra felújított  
épületben való elhelyezése 
sokak támogatásával, együtt  
munkálkodásával sikerülhe-
tett . Szobiné Kerekes Eszter 
a  következő gondolatokkal 
üdvözölte a  megjelenteket: 
„A  Kultúráért és Turizmusért 
Társulás, valamint a  Népvise-
letes Babák Háza fő támogatói 
nevében sok szeretett el üdvözöl-
jük a  népi öltözködési kultúra 
iránt érdeklődőket. A  felvidéki 
népviseletek gyűjteménye babá-
kon, majd ennek folyománya-
ként a Népviseletes Babák Háza 
a civil társadalom kezdeménye-
zéséből és igazi összefogásából 
jött  létre. 1998-ban a  Szlo-
vákiai Magyar Pedagógusok 
Szövetségének Beíratási Prog-
ramjában született  meg a népvi-
seletekbe öltöztetett  babák gyűj-
teménye létrehozásának ötlete. 
Összefogtunk a  pedagógusok-

kal, a  szülőkkel, a  néprajzku-
tatókkal, a  községek segítőkész 
polgármestereivel, a  közösségi 
értékeket pártoló és népviselete-
ket ismerő emberekkel, az Illyés 
Közalapítvánnyal, a  Pozsonyi 
Magyar Kulturális Intézett el, 
a Szlovák Köztársaság Kulturá-
lis Minisztériumával. 1999-ben 
megalakított uk nonprofi t civil 
szervezetünket, a  Kultúráért 
és Turizmusért Társulást. Ösz-

szegyűjtött ük és megvarratt uk 
a  népviseletek kicsinyített  má-
sát babacsaládokra a  szakiro-
dalomban tagolt tájegységek 
szerint. Összefogtunk azokkal, 
akik hitt ek népi örökségünk 
megmentésében és szívesen szer-
vezték meg az eddigi 231 kiál-
lítást itt hon és külföldön. 2010-
ben, tizenkét év vándorlás után, 
állandó kiállítási helyre, Búcs 
községbe került a  népviseletbe 
öltöztetett  babacsaládok mára 
51 tagú (elemű) gyűjteménye. 
Itt , az ünnepi népviseleteinkbe 
öltöztetett  babák között , a Nép-
viseletes Babák Házában szere-
tett el üdvözöljük Önöket.” Be-
szédének végén élményekben 
gazdag tárlatlátogatást kívánt 
a  kultúránk követei a  nagyvi-
lágban, gratulált a  társulásnak 
a múzeum létrehozásához.

Pogány Erzsébet, a  Szövet-
ség a  Közös Célokért igazga-

tója a  közönségnek arról be-
szélt, miről nevezetes Búcs: 
Katona Mihályról, Bulcsú 
vezér lovasszobráról, a  Felvi-
déki Rockszínházról, a  helyt-
állásról, amellyel megvédték 
a  szomszédos községgel kö-
zösen az iskolájukat a mečiari 
diktatúra idején, a  Tavaszi 
Hadjáratról való hagyomá-
nyos megemlékezésről, a  de-
cember 5-i  együtt létekről. 

Mégis a  felvidéki népvise-
letbe öltöztetett  babák lett ek 
a  falu hírnevének legeredmé-
nyesebb öregbítői, a  Kerekes 
család szülőháza pedig - mú-
zeummá alakulva - minden 
bizonnyal valamennyi Búcsra 
érkező vendégnek maradandó 
élmény lesz.

Az ünnepségen felszólalt 
Lukács Ágnes, aki Katona Mi-
hály kutatója, budapesti peda-
gógus.

Badacsonyi Ildikó, a Magyar 
Kultúra Alapítvány nevében 
Koncz Gábor igazgató levelét 
olvasta fel és ajándékkal ked-
veskedett  Szobi Eszternek. 
Levélben gratulált a  múzeum 
létrehozásához Bíró Ágnes, 
a  Magyar Koalíció Pártjának 
kulturális alelnöke.

Az ünnepségen a  helyi óvo-
dások és iskolások adtak színes, 
népi        ( folytatás a 3. oldalon) 
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tás a  Természetvédelmi Világ-
szövetség (IUCN) előírásaival 
is szembe helyezkedik, a  ter-
mészetvédelmi szempontokat 
másodrendűvé degradálná, 
így veszélybe kerülnének töb-
bek között  a zerge, a mormota, 
a nyírfajd, a siketfajd legértéke-
sebb élőhelyei a  Nyugati-Tát-
rában. Ez különösen most je-
lentős probléma Szlovákiában, 

mikor a  Tátrát kivéve a  fajdok 
száma országszerte rohamosan 
csökken. A  vázolt kormányza-
ti szándék megakadályozására 
a lelkes szlovák természetvédők 
életre hívtak egy civil kezde-
ményezést, melynek részeként 
nemzetközi petíciót kívánnak 
eljutt atni a  Szlovák Köztársa-
ság Kormányához melyben ké-
rik, hogy: „Akadályozzuk meg 
a  legrégebbi szlovák nemzeti 
park megsemmisítését!”

(fr an.)

AZ ÉRSEKÚJVÁRI JÁRÁS LAKÓINAK ÚJSÁGJA

                           

TERJESZTVE A ZSITVAKÖZ, NYITRAVIDÉK ÉS A DUNATÁJI RÉGIÓKBAN

HÍRNÖKHÍRNÖK
VÁSÁROLJA TERMÉKEINKET !

Lapunkat támogatja a Szlovák kulturális minisztérium a „nemzeti kissebség kultúrája –  programjával.

KÉRJE A HÍRNÖK-CHÝRNIK ÚJSÁGOT!

rusoknál akadozik, kérjük Önöket, szólítsák meg közvetlenül az árusokat, és kérjék a járá-
si l apot. És ne felejtsenek e l bennünket informálni ezzel kapcsolatban a  tapasztalataikról. 
Az Önök járási lapja! Köszönjük!

EZ AZ ÖN LAPJA!

SZERETNE PÉNZT KERESNI?
Annak ellenére, hogy járási lapunk a Hírnök-Chýrnik az újságos standokon is megtalálható, munkatársakat 

szerk.-
 Köszönjük a segítségüket.

(

Sokan jól emlékszünk még, 
hogy 2004. november 19-én, 
2-3 óra leforgása alatt  több ezer 
hektár erdőt tarolt le a  rendkí-

vül erős szél a  Tátrai Nemzeti 
Parkban. Ezútt al nem a  szélső-
séges időjárás, hanem az ember, 
a  szlovák közigazgatás engedé-
kenysége veszélyezteti a  Tátrai 
Nemzeti Park élővilágát. 

A Magyar Madártani és Ter-
mészetvédelmi Egyesületet 
(MME) szlovákiai BirdLife 
partnere arról értesített e, 
hogy más, új típusú veszély-
lyel kell szembe néznie a  Kár-
pátok legmagasabb csúcsait 
rejtő hegységnek. Még a  cseh-

Újabb veszély
fenyegeti a Tátrát

szlovák időszakban elsőként 
megalakult nemzeti park zó-
nahatárait kívánják természet-
védelmi szempontból előnyte-

lenül megváltoztatni úgy, hogy 
azon turisztikai fejlesztéseket 
lehessen végezni. Elsősorban 
a  sícentrumok bővítése és lé-
tesítése a  cél a  Tátra olyan 
még érintetlen területein, mint 
a Poduplaszki-völgy természeti 
rezervátum (NPR Bielovodská 
dolina), a Jávor-völgy természe-
ti rezervátum (NPR Javorová 
dolina) és a Surový hrádok. Az 
érintett  területek és a  nemzeti 
park Natura 2000 védelem alatt  
is állnak. A zóna besorolás-vál-

Balázs Pali
belopta magát
a szőgyéniek 
szívébe

Balázs Pali fergeteges mu-
latságot ígért azon a  plakáton, 
melyet az előző számunkban 
megjelentett ünk. Akik nem 
sajnálták a  2 eurót a  belépő-
jegyért, azok tényleg jól szó-
rakoztak, mert az énekes fre-
netikus hangulatot teremtett . 
Közönségét tisztelve, odaadá-
sával, kulturált viselkedésével, 
belopta magát még azoknak 
a  szívébe is, akik nem éppen 
Balázs Pali rajongók.

Szlovákiai turnéjának egyik 
állomása volt ez a  fellépés, 
amelynek költségét a  művész 
és stábja vállalta, tehát a  belé-
pőjegyekből és az eladott  leme-
zekből befolyt összegért. 

Az önkormányzatnak nem 
kellett  fi zetnie a  műsorért. El-
mondásuk szerint, a  hét töb-
bi napján a  kissebb falvakban 
nagyobb létszámú közönség 
várta őket, de lelkesedésben 
a  szőgyéniek is kitűnőre vizs-
gáztak.

Úgy gondolom, azok nevé-
ben akik ott  voltak nyugodt 
szivvel leirhatom, hogy kö-
szönjük, mert valóban jó mu-
latság volt.

Kép és szöveg Konterman 
László                                     (p.j.)

2010“

7. évfojam 6. szám 2010 június ára 0,33 €
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