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Navštívili sme dvorské Zeleninárske družstvo

Veľké sklamanie
z tohoročnej úrody
Zeleninárske družstvo v Dvoroch na Žitavou, ktorého majiteľom a zároveň predsedom je Ing.
Imrich Péter, je jedným z najväčších producentov rajčiakov na Slovensku a zároveň aj výrobcom rajčinového pretlaku. V tomto roku
pestovali túto plodinu na výmere
200 hektárov. Ako nás informoval Ing. Imrich Péter, tohoročná
úroda je doteraz najhoršia vôbec
počas existencie družstva, keď zaznamenali z predpokladanej produkcie až vyše 80 percentné straty,
čiže výnosy iba málo do 20 percent (!) Na úvod treba podčiarknuť, ža každoročne s výsadbou
rajčiakov začínajú v druhej dekáde
mája, keď už nehrozia skoré jarné
mrazy. Výsadbu robia ručne alebo sadzačom v spone, po jednej
rastline. Pri spone dosiahnu počet
jedincov na hektári 40 až 50 tisíc

kusov. S výsadbu končia koncom
mesiaca máj. Pri ošetrovaní porastu sa zameriavajú na mechanickú a chemickú likvidáciu burín,
ochranu porastu proti chorobám
a škodcom, zabezpečujú optimálny vodný režim a potrebné množstvo živín. Pri zavlažovaní dbajú
na to, aby jednotlivé závlahové
dávky neprekročili 25-40 mm,
pretože plody by mohli popraskať.
Za sezónu zavlažujú porasty tri
až šesťkrát. Dôležitým zásahom
je prihnojovanie na list, pričom
prvý raz prihnojujú 10 až 14 dní
po výsadbe, druhý raz pri kvitnutí
a tretí raz pri tvorbe plodov. Úrodu zberajú od polovice augusta,
v závislosti od počasia, zber končia koncom septembra. Rajčiaky
zberajú pomocou mechanizovaných liniek.
-Tohtoročný zber, ktorý skončil

práve v týchto dňoch bol jeden
z najhorších z doterajšej histórii
družstva-vraví Ing. Imrich Péter.
-Kvôli záplavám sme nemohli dlhší čas vojsť na pole, čo nám bránilo
vykonať postreky porastov najmä
počas vegetačného obdobia, a tak
rajčiaky podľahli rôznym vírusovým chorobám, ľudovo povedané
chytili hnilobu. Veď dobrá úroda
rajčiakov závisí nielen od odrody,
stupňa zrelosti plodov, podnebia,
pôdy, závlah, chemického ošet-

Našťastie, ako sme sa ďalej dozvedeli od tohto naslovovzatého
odborníka na pestovanie rajčiakov, družstvo má zásoby rajčinového pretlaku z vlaňajška a iba tak
má šancu doslova prežiť.

Základné informácie o firme

ZPD – Zeleninársko
potravinárske družstvo
Velká Komárňanská 2330
941 31 Dvory nad Žitavou
Tel.: +421 - (0)35 - 6484083,
6408411
Fax: +421 - (0)35 - 6408410
E-mail: zpd-dvory@zpd-dvory.sk

Kontaktné osoby
Ing. Imrich PÉTER

Výstava ovocia,
zeleniny a kvetov
V Dolnom Ohaji sa nedávno
konala výstava ovocia, zeleniny
a kvetov, ktorú usporiadala miestna
základná organizácia Slovenského
zväzu záhradkárov. I napriek nie
najpriaznivejšiemu pestovateľskému roku záhradkári priniesli svoje
najkrajšie exponáty, jablká, mrkvu,
hrozno, tekvice, papriku a rajčiny.
Výstava bola spestrená výstavou
medu, ktorý je súčasťou zdravej
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výživy. Usporiadali ju manželia
Korompaioví, ktorí sa dlhé roky
venujú chovu včiel. Návštevníkom
predstavili viacero druhov medu
a medových výrobkov, nechýbala
ani medovina a ochutnávka. Výstavu si prezrelo asi 200 návštevníkov.
Jej exponáty potom putovali, ako
už tradične do miestnej Základnej
školy Juraja Holčeka.
Mgr. J. Hatala

renia, termínu zberu ale najmä
pestovateľských podmienok a tie
práve zlyhali. Čiže tohoročná úroda takmer žiadna, nevykonali sme
ani sezónny zber, pretože nasadenie mechanizmov by bolo vysoko
nerentabilné. Škody, ktoré nám
vznikli sa nedajú ani objektívne
vyčísliť, navyše asi 30 brigádnikov
prišlo o sezónny zárobok.

Predmet činnosti
• výroba kvetinových a zeleninových priesad
• pestovanie priemyselných rajčín
• spracovanie priemyselných rajčín - rajčinový pretlak
• spracovanie priemyselných jabĺk
- jablkové pyré
-m.k.-
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Šuriansky jarmok
a kultúrne leto
V centrálnej časti na Námestí
hrdinov v Šuranoch sa začali v piatok popoludní oslavy kultúrneho
leta spojené s tradičným šurianskym jarmokom.
Na tribúne v rámci kultúrneho
programu vystúpili žiaci a študenti šurianskych škôl s vlastným kultúrnym programom. V jeho rámci
sa prezentovali aj členovia detského folklórneho súboru Matičiarik
z Nových Zámkov. Následne sa
prezentovali aj členovia tanečnej
skupiny Two-In-One a Phantoms
Crew, Bukasový Masív a tzv. televízne spevácke repete návraty
v podaní M. Jakubca a L. Volejníčkovej.
Každoročne prispieva samostatným programom k dobrej
nálade v jarmočnom duchu aj
spoločnosť-Obchodné centrum
ZORA a to v priestoroch firmy
v rámci kultúrno-hudobného
programu, ktorý okrem ponuky
občerstvenia a jarmočných jedál
formou posedenia vo svojom veľkokapacitnom stane každoročne
vyvrcholí jarmočnou veselicou.
V programe počas piatku a soboty
vystúpili hudobné skupiny s produkciou v oblasti jazzu, country,

Ako vidno, pred ich stánkom bolo rušno...

swingu, popu, beatu, ale najmä
v rytme tanca a to skupiny-Egon
group a jeho priatelia, Country
limit klub Prievidza, Brilax, Trio
Country, AUZA Mix a to všetko
pod gesciou hlavného organizátora Ing. Štefana Zadrabaja. A najmä
aj jeho prispením, tak ko každý
rok i tento bol priebeh jarmočných akcií veľmi vydarený. Navy-
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še, jeho návštevníkom i organizátorom prialo aj počasie.

ta významných hostí z regiónu,
miestnych podnikateľov, poslancov mestského zastupiteľstva ako
i ďalších, na tradičné posedenie
a pohostenie na mestskom úrade.
Tento rok prijal pozvanie, mimo
iných, aj predseda Nitrianskeho
samosprávneho kraja Milan Belica, ktorý sa následne zúčastnil
prehliadky jarmoku.

Na jarmoku mali stánok aj členovia Občianskeho združenia Vráťme mestu život, ktorého
predsedom je JUDr. Ján Štark, ktorý kandiduje na post primátora mesta v Šurian v nastávajúcich komunálnych voľbách

A ako býva zvykom, vždy pri
príležitosti konania Šurianskeho
jarmoku pozýva primátor mes-

V sobotu dopoludnia, do tanca a na počúvanie hrala dychová hudba skupiny z Mestského

Mestu chcú
prispievať aj naďalej
Občianske združenie Vráťme
mestu život v Šuranoch vzniklo iba
začiatkom tohto roku, no vidieť po
nich už aj rad konkrétnych výsledkov. Medzi ne patrí napríklad aj ich
dosiaľ najporozuhodnejšia akcia,
výsadba drevín. A hoci s mestským
úradom nenašli „spoločnú reč“,
vysadili ich v areáloch Leteckého
klubu, v Airporte Golf klub, v objektoch rybníka Meďerčina, v resocializačnom stredisku a v sociálnom centre, v útulku v časti mesta
Kopec a v miestach, ktoré obhospodarujú miestna poľovnícka spoločnosť a rybársky zväz. Celkom
bezmála 800 kusov drevín.
Za pozornosť stojí najmä pomoc
počas nedávnych povodniach, ktoré veľmi postihli práve náš región,
konkrétne v Nitrianskom Hrádku.
Spolu s ďalšími dobrovoľníkmi
pomáhali bojovať proti tomuto
prírodnému živlu. Ich pozornosti
neušli ani také tradičné akcie ako sú
stavenie mája, medzinárodný deň
detí, kedy organizujú, či spoluorganizujú mnohé sprievodné akcie.

Nedávno napríklad zorganizovali futbalový turnaj, ako memoriál
známeho športovca Františka Klobučníka.
Ako nás informoval Martin Haluza, stály člen združenia, aj ich

kultúrneho strediska a potom
nasledovali vystúpenia-speváckej
skupiny Šurianka, šurianskych
tamburášov, folklórneho súboru Furmani z Nitry, třibečských
heligonkárov a členov hudobnej
skupiny 2+1, až napokon sviatočná atmosféra vyvrcholila v rytme
country, popu a beatu.
Sprievodnými akciami boli-výstava Dvora ľudových remesiel
pod názvom Musicantica-v Mestskom múzeu synagóga, v spoločenskej hale sa konala výstava
ovocia a zeleniny a na dvore mestského úradu bola počas dvoch
dní propagačná výstava zvierat.
Uvedené podujatia vhodne spadali do rámca konania sa tradičného šurianskeho jarmoku. Popri
množstve predajných stánkov
s rozličným druhom tovarov sa
tu vlastným stánkom a propagačnými predvolebnými materiálmi
prezentovalo aj Spoločenské združenie Vráťme mestu život, ktorého
predsedom je JUDr. Ján Štark,
ktorý v blížiacich sa komunálnych
voľbách kandiduje na primátora
mesta Šurian.
-Š. Z.ďalšie plány sú zamerané najmä na
zabezpečenie skrášľovania a rozvoja mesta a jeho mestských častí
a to v spolupráci s občanmi a spoločenskými organizáciami, vrátane
ďalších inštitúcií. Ďalej, pre všetky
vekové skupiny hodlá združenie
vytvárať materiálne, technické
i fondové podmienky a prispieť tiež
k prekonávaniu sociálnych, informačných a komunikačných bariér
medzi občanmi mesta.
-šur-
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Po „nežnej“obnovili svoju činnosť

Šurianski tamburáši
Zaujímavá je už aj história súboru. Po prvej svetovej vojne, r. 1919
sa vrátili domov do Šurian bratia
Augustínovci, ktorí zapracovávali
zamestnancov novovybudovaného cukrovaru v Chorvátsku. Doniesli si odtiaľ strunové nástroje,
tamburice. Najprv hrali iba doma
pre svojich známych, potom v nedeľu organizovali veselice, na ktorých sa ľudia zabávali, tancovali.
V roku 1922 sa mladých nadšencov ujal miestny učiteľ a zároveň
organista, ktorý ich naučil hrať
podľa nôt. V roku 1924 oficiálne
vznikol „Tamburášsky zbor“. Odvtedy Šurianski tamburáši zabávajú ľudí nielen na Slovensku, ale
aj v Maďarsku, konkrétne v Číve,
Tardoši, Šalgótarjáne, viackrát
v Tate a v Budapešti.

V roku 1990-1991 prišlo k oživeniu súboru Tamburáši Šurany.

skúšať a hrať, ale už za spoluúčasti speváčok z Kostolného Seku

Jeho členovia, vrátane zakladajúcich, veľmi ochotne začali spolu

a speváčok a spevákov z Nitrianskeho Hrádku.

Navštívte našu predajňu:
Ing. Vít Drgon - Fi Drgon, Ernestova bašta 4, Nové Zámky, 035 / 6 403 973
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Miesto na skúšky sa našlo
v Dome dôchodcov, vďaka Oľge
Rakovej, vtedajšej riaditeľke
MsKS. K Vojtechovi a Gustávovi Augustínovým sa pridali ďalší,
ktorí pomohli rozšíriť rady Tamburášov. Boli to František Juríček,
Ján Frey, Marián Bartovič, Marián
Kuky, Peter Petík a Karol Tamaškovič a už spomínaní učitelia Štefan Hozlár, Oto Bartovič a Anton
Bartovič. Spevokol v súčasnosti
vedie Ing. Mária Hlavatá.
Pri príležitosti 50. výročia ukončenia II. svetovej vojny (1995)
sa Tamburáši zúčastnili pietneho
aktu kladenia vencov pri pamätníku padlých sovietskych vojakov
v Kameníne. Hrali a spievali známe ruské piesne. Účasť na tomto
akte ocenili členovia delegácie
Ministerstva obrany, Zväzu protifašistických bojovníkov, delegácie politických, spoločenských
a iných organizácií, hlavne zástupcovia ruského veľvyslanectva
v Bratislave. V tom čase v súbore
(pokračovanie na str. 7)

Ing. Vít Drgon - Fi Drgon, Štefánikova 51, Palárikovo, 035 / 6 493 711
Ing. Vít Drgon - Fi Drgon, Sobieskeho 10, Štúrovo, 036 / 7 511 354
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Pozoruhodné
Viete kto to bol školské zariadenie
Citáty z najčítanejšej knihy na svete

Šalamún?

Vraví sa – „Múdry ako Šalamúnova hlava...“ Viete, kto bol Šalamún? Bol to izraelský kráľ, ktorému Boh dal vybrať jednu z cností
a on si vybral múdrosť. Známe sú jeho PRÍSLOVIA, čo je vlastne časť Nového zákona, z ktorej vám budeme postupne prinášať
v Chýrniku ako nielen ako citáty. Napokon, veď Biblia je najčítanejšia kniha na svete, takže si ju aj týmito príspevkami uctíme.
Príslovia izraelského kráľa Šalamúna, aby sa človek naučil múdrosti a kázni a porozumel rozvážnym rečiam, aby dosiahol poučenie o rozvážnom konaní, spravodlivosti, práve a statočnosti; aby
dali neskúsenému rozumnosť a mládeži poznanie a rozvahu; ak
múdry poslúcha, rozmnoží si vedomosti, rozumný získa umenie
dať sa viesť, chápať príslovia a podobenstvá, slová mudrcov a ich
inotaje. Bázeň pred Hospodinom je počiatkom poznania; blázni
pohŕdajú múdrosťou a kázňou. Počúvaj, syn môj, napomínanie
svojho otca a nezavrhuj poúčanie svojej matky, lebo sú ľúbezným
vencom na tvojej hlave a šperkom na tvojom hrdle. Syn môj, ak ťa
zavádzajú hriešnici, neprivoľuj!“
Prinášame aj niektoré ďalšie zaujímavé príslovia:
• Blahoslavený človek, ktorý našiel múdrosť, a muž, ktorý získal rozumnosť.
• Veď zisk z nej je lepší ako zisk zo striebra a úžitok z nej je nad rýdze zlato.
• Neodopieraj dobrodenie tomu, kto ho potrebuje, ak je v tvojej moci učiniť to.
• Nevrav svojmu blížnemu: Choď a inokedy príď, zajtra ti dám – ak to máš pri
sebe.
• Nestroj nič zlého proti svojmu blížnemu, ktorý s dôverou býva u teba.

-j.s.
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Obchodná akadémia v Šuranoch bola zriadená v roku 1946
a v roku 1961 dostala nový názov - Stredná ekonomická škola.
Okrem slovenských tried mala aj
dve s vyučovacím jazykom maďarským. V roku 1990 sa premenovala na obchodnú akadémiu
a zmenila aj sídlo.Jej riaditeľkou je
v súčasnosti Eva Matejíčková. Absolventi školy získavajú po skončení štúdia kvalifikáciu, ktorá ich
oprávňuje vykonávať, okrem ekonomickej spôsobilosti aj činnosť
spojenú so získavaním a spracová-

vaním informácií v oblasti výroby,
zásobovania, odbytu, marketingu,
manažmentu a personalistiky, ako
sú - vedenie účtovníctva a administratívy. Jej absolventi sa tak
plne uplatnia v rôznych činnostiach a formách v podnikateľských
subjektoch, ako i v rozpočtových
a príspevkových organizáciách.
Pedagogickí pracovníci a študenti,
ktorí teraz prázdninujú, sa nedávno zapojili i zapájajú do rôznych
podujatí a aktivít v rámci tzv. Európskej jari.
-drg-

Inzerujte u nás!
Naše novinové stránky okresných novín Chýrnik-Hírnok môžete využívať aj na oslovenie svojich potencionálnych klientov! Firmy, podnikatelia, organizácie, občania, k dispozícii sú Vám naše noviny na
plošnú reklamu, drobnú riadkovú inzerciu, reklamu formou platenej
reportáže, rozhovoru a podobne. Svoje objednávky zasielajte buď telefonicky na čísla, mob.: 0907905537, alebo na e-mail: m.kupecky@
chello.sk, alﬁenko@gmail.com. Sídlo redakcie je na ul.: SNP č. 42,
940 01 Nové Zámky, kam môžete zasielať prípadne korešpondenciu,
vrátane príspevkov.
(kolektív redakcie)
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Z análov Šurianskeho cukrovaru
Šurany boli oddávna menším
priemyselným i obchodným strediskom, vďaka dlhoročnej tradícii
mlynov. Prelom v industrializácii
mesta priniesol rok 1852. Vtedy
tu totiž vybudovali českí podnika-

pálenica (1865) a tehelňa. Ročná
kapacita cukrovaru bola 120 ton,
čím patril medzi najväčšie nielen
v monarchii, ale aj v Európe. Väčšinu repy si akciová spoločnosť dorábala sama. Repná kampaň trvala

telia Prey-Lippmann-Gerson cukrovar. Patril k najlepším a najmodernejším podnikom vtedajšieho
Uhorska. Jeho technické vybavenie dosahovalo vcelku európsku
úroveň. Majitelia cukrovaru vybudovali súkromnú železnicu zo Šurian do Palárikova, nadväzujúcu
na hlavnú trať Viedeň-BratislavaBudapešť. Cukrovar mal aj vlastnú
plynáreň. Neskôr pri ňom vznikla

3-4 mesiace. Počas nej cukrovar
zamestnával asi 800 robotníkov.
Delili sa na dve skupiny: tzv.“hanáci“ (kvalifikovaní robotníci)
a „lopatári“, tj. nekvalifikovaní
a sezónni robotníci. Cukrovar už
v tých časoch exportoval cukor do
Rumunska, Srbska i Turecka. Niekoľkokrát v ňom vyčíňal požiar.
V rokoch 1898 a 1916 vyhorela
celá rafinéria. Vyhorený cukrovar

obnovili v rokoch 1922-26. Poskytoval pracovnú príležitosť obyvateľstvu z blízkeho okolia a stal sa
centrom robotníckeho hnutia. Už
v roku 1868 robotníci založili svojpomocný spolok a v roku 1890 sa
zúčastnili na prvomájových oslavách. Prvýkrát štrajkovali v roku
1881. Pamätný štrajk z 24. marca
1919 organizoval a viedol robotník Jozef Kopčan. Bol úspešný,
mzdy robotníkov sa zvýšili o 6 korún a o kg cukru týždenne. Známe
sú ešte štrajkové boje z roku 1926,
počas veľkej hospodárskej krízy
a iné. Donedávna patril šuriansky
cukrovar, s najstaršou spracovateľskou tradíciou v Európe k najväčším podnikom potravinárskeho
priemyslu aj v Novozámockom
okrese. Spracoval asi 2310 ton
cukrovej repy denne, o dve tretiny
viac ako v čase založenia.
Paradoxné je, že prežil obe svetové vojny, socializmus, no padol
za krátky čas pod tlakom demokracie, pohltil ho konkurenčný
trh a dnes už de facto neexistuje.
Zmodernizovaný
šuriansky
cukrovar bol v prevádzke od roku
1854. V roku 2000 fabriku zatvorili...
-int-

Lekár radí

Minipostreh

Ako si získať
aspoň dojem?
Dnes už každý v spoločnosti
sa pohybujúci človek vie, že jeho
imidž závisí od jeho šatníka, topánok, opasku, kravaty, klobúka,
hodiniek, vône, okuliarov, mobilu
a najmä peňaženky (dôležitý je jej
obsah). Avšak, napríklad nie každý regionálny či komunálny politik, primátor alebo starosta vie, že
oveľa dôležitejší je hlas. Áno, čítate
dobre – hlas! Najmä v diskusii, či
v rozhovore v kuloároch. (Nie však
hlas, ktorý stratíme, či odovzdáme
pri voľbách-pozn autora). Dobrý
hlas (intonačný, hrubý, prívetivý)
predstavuje podľa odborníkov až
40 percent úspechu, čiže z celkového dojmu. Zvyšok treba pridať
k imidžu a iba 7 percent tomu, čo
je obsahom vášho rozhovoru (?!)
Dobrý hlas dvíha nielen sebavedomie, ale umocňuje aj spôsob
a možnosť v komunikácii pri kumšte udržania si pozornosti poslucháčov, pričom nemyslíme na neslušný skok do reči.
Zlý hlas naopak dráždi, znervózňuje (napríklad poslucháčov),
pričom takýto indiferentný, mizerný hlas nie je súdený nikomu na
celý, dajme tomu politický život.
Preto je možné si ho aj natrénovať.
Okrem intonačných daností

Predchádzajme žltačkovým
nákazám očkovaním
„Aké sú možnosti uchrániť sa
pred ochorením na žltačku, čo
sa týka prevencie?“ Pýta sa Mária Z. z Nových Zámkov. Uverejňujeme odpoveď odborníka,
lekára, epidemiológa:

„Najrozšírenejšie je ochorenie
žltačkou typu B, čiže nákazou,
voči ktorej sa kedysi zaviedlo povinné školské očkovanie. Možno
povedať, že tento vírus je omnoho
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nákazlivejší ako napríklad vírus
AIDS. Prvými príznakmi tohto
ochorenia sú - únava, nechutenstvo, mierne zvýšená teplota, žalúdočná nevoľnosť, bolesť pod pravým rebrovým oblúkom a bolesť
svalov a kĺbov. U niektorých pacientov sa zároveň prejavuje táto
diagnóza žltým sfarbením očného
bielka a kože, moč je tmavožltý
a stolica svetlá.
U nevyliečených vírus pretrváva a množí sa v pečeňovej bunke,
pričom pacient sa stáva potenciálnym nosičom vírusu a šírenia
nákazy. Tento stav môže prejsť
do stavu chronického zápalu pečene s cirhózou a môže spôsobiť
aj ochorenie na rakovinu. Prenos
tejto nákazy, na rozdiel od vírusu

žltačky typu A, ktorý sa šíri nečistotou, vírus žltačky typu B sa šíri
krvou ako i telesnými tekutinami
chorých. Nákaza sa môže preniesť
aj vpichom injekcie, poranením,
ba aj pohlavným stykom. Kým
zníženie rizika nákazou žltačky
typu A je dôsledná osobná hygiena, proti žltačke typu B sa treba zaočkovať. To platí rovnako
u detí, ako i u dospelých. Očkovanie pozostáva z troch dávok
a ich ochranná účinnosť je desať
rokov. „
(Píšte nám naďalej svoje
otázky na našu adresu, ktorú
nájdete v tiráži.) Ďakujeme
Vám za dôveru!
pripravil: -KOŠ-

dobrý hlas ovplyvňuje aj osobná
skúsenosť, aj to kde a ako človek
vyrastal, rodičovské a školské
prostredie, pracovné a spoločenské
zázemie, rôzne stretnutia, a tiež to,
ako je človek sčítaný, ako spoznáva
svet cestovaním, cez médiá a podobne.
Chudobnosť ducha však nemožno zakryť, iba ak dočasne. Arogantný hlupák zostane vždy hlupákom, ak by sa odel do akýchkoľvek
hábov. Pritom však nemáme na
mysli tých chytrých, arogantných
a bezohľadných chytrákov (vychytralcov - podvodníkov), ktorým
sa síce darí, ale...posúďte.
Ľ. Krátka
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Šurianski
tamburáši...
(dokončenie zo str. 4)
spievali i mladé, nové speváčky,
sestry Lukáčové, Gabika Augustínová, Janka Štrelingerová a Oľga
Sáková.
Treba pripomenúť, že v 60-tych
rokoch sa konal mohutný nábor
robotníkov do baní, a tak asi 150
šurianskych občanov odišlo pracovať do baní v Prievidzi a v Handlovej. Domov sa už nikto nevrátil.
Získali tam byty, oženili sa a ostali
tam natrvalo. Vďaka redaktorovi
Milanovi Terchovi, šurianskemu
rodákovi, bývalému baníkovi, ktorý zorganizoval stretnutie bývalých
rodákov aj s ich rodinami s Tamburášmi, ktorí vystupovali s programom dvakrát v Prievidzi a dvakrát
v Kanianke.
Bola tiež zabezpečená účasť na
folklórnych slávnostiach v Maďarsku, v meste Tarjan a stretnutie so
slovenskou menšinou, ktorá tam
žije. Občania boli nadšení tamburášskou muzikou. Prijali ďalšie
pozvanie do obce Csév (Čív). Na
základe veľkého ohlasu o hudbu

Tamburášov v Maďarsku bola zabezpečená účasť na slávnostiach
ľudových hudieb z Francúzska,
Nemecka, Rakúska a Maďarska.
Pri tejto príležitosti Tamburáši
navštívili aj obec Tardost, ktorá je
vzdialená iba 10 km od Taty a žije
tam početná slovenská menšina.
Hrali na dvore fary za početnej
účasti najmä starších slovenských
občanov. Po vystúpení sa Tamburášom dostalo bohatého pohostenia a veselej zábavy.
Sedemnásteho mája 1997
bolo zorganizované podujatie „Šurianske rytmy“ ako spomienka na
šurianskych hudobníkov. Táto akcia mala široký ohlas, nakoľko sa jej
zúčastnili bývalí šurianski hudobníci z celého Slovenska a Čiech. Bol
veľký kultúrny program, na ktorom
sa zúčastnili šurianski Tamburáši
a svojim vystúpením spestrili tento
sviatok hudobníkov.
Prišiel rok 1998, ktorý bol
rokom
volebným.Tamburášsky
dirigent a primátor mesta Šurany, zanietený organizátor všetkej
kultúrnej a spoločenskej činnosti
nebol opätovne zvolený za primátora mesta. Bolo to veľké sklamanie
nielen pre tamburášsky súbor, ale
aj značného počtu občanov. Pán

Jozef Šutka po tejto udalosti prestal
pôsobiť ako organizátor a dirigent
tamburášskeho súboru. To bola
pre Tamburášov veľmi citeľná strata. Ostali bez podpory, nedocenení, hoci pôsobia ako jediný súbor
na Slovensku.
Pri posudzovaní spolužitia
Slovákov a Maďarov na južnom
Slovensku sa dňa 11. apríla 2000
zúčastnil na stretnutí s občanmi
mesta Šurany a okolia prezident
Slovenskej republiky, pán Rudolf
Schuster. Privítanie sa uskutočnilo
pred budovou Mestského úradu za
bohatej účasti občanov. Tamburáši
prezidenta privítali krásnymi ľudovými piesňami.
Tamburáši sú v súčasnosti bez
podpory a sponzorov, no nechcú
sa vzdať. Ďalej nacvičujú nový
program. Chýba im však diri-

Krátke futbalové
vyznanie
(na pokračovanie)
Spomeniem niektorých z tých,
ktorí to niekam vyššie dotiahli: Jožo
Buranský (Hradec Králove), jeho
brat Paľo, Miro Herda (AC Nitra)
Pavol Benčo a Štefan Hradňanský
(prezývaný Bulla) (Spartak Trnava). A viacerí ďalší... Totiž niekdajšie pažite boli vlastne „pláckami“ na
ktorých, historicky a generačne behali za tým guľatým čudom nespočetné „spolky“ chlapcov, čo boli pre
nich začiatky dobrého základu nastúpiť neskôr v mužstve dospelých.
Ich začiatky sa tu v rôznej obmene
pretínali a zmiešavali, chlapci hrávali väčšinou „na malé bránky“ denne až do večrných hodín, kým sa nezotmelo. Levická ulica si zmerávala
sily s Hasickou či Fabrickou ulicou,
s Podzámečkom s Cintornou ulicou,
s „Barákom“, či „Argentínou“ - tou
za železničným mostom. Mesto vtedy nemalo žiadny uličný klub. Spolu
sme šantili, pásli husi, kozy...hrávali
sme neraz proti sebe i spolu, ako sme
sa pred zápasom vybrali... Bolo to
zaujímavé, možno si to mnohí ešte
dnes dobre pamätajú...Veď napokon dialo sa to tak všade na vidieku
a nie tak dávno. Pamätám si, ako
ma ako malého chlapca brával otec
na futbal, hrávalo sa vtedy na prvom oficiálne postavenom ihrisku,
povedľa bývalého Čádyoveho mos-
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gent, ktorý by bol i dušou súboru.
Tamburášsky súbor pracuje pri
Mestskom kultúrnom stredisku
v Šuranoch, kde je riaditeľom pán
Otto Rehor. Všestranne sa snaží napomáhať súboru, aby ostal činným
a šíril dobré meno nielen sebe, ale
i celému mestu. Všetci terajší členovia súboru veria, že tradícia šurianskych tamburášov nevymrie,
nájde si nových obdivovateľov tejto hudby a tamburice budú v Šuranoch znieť i v treťom tisícročí.
Napísal Gustáv Augustín, člen
šurianskych tamburášov, na základe rozprávania svojho otca
a strýka a na základe svojich zážitkov. Tieto riadky nech poslúžia
na osvieženie pamäti starších, ako
i pamätníkov a priaznivcov tamburášskej hudby a ich rodinných
príslušníkov a potomkov.

ta, ktoré malo prívlastok štadión.
Odtiaľ sa potom „presťahovalo“ za
humná môjho rodného Podzámečku (kde podľa ešte žijúcich pamätníkov aj drotár zablúdil). Okrem
Podzámečku, Levickej, Hoštákov
a Fabrickej ulice vyrastalo viacero
dobrých futbalistov aj v priľahlej
osade Argentína, - napríklad známy
futbalový brankár Jano Danko, Fero
Mucha, Viliam Augustín, Oskar Lehocký, Viliam Lehocký.... V súvislosti
s Argentínou sa povráva, že Šuranci
majú najdlhší most na svete, ktorý
vedie zo Šurian až do Argentíty. Tu
kdesi sa zrodila moja túžba hrať
futbal. Chcem vám, vážení Šuranci i mnohí moji priatelia priblížiť
najmä to, čo som doteraz za moje
dlhoročné aktívne pôsobenie vo futbale, v tomto najfenomenálnejšom
športe zažil, ako som ho prežíval, čo
mi utkvelo v pamäti a cítil na vlastnej koži. I keď tie spomienky neboli
vždy iba tie najpríjemnejšie, veď život, ani ten športový nie je iba čierno-biely. A keďže, ako som už uviedol o mojom futbalovom pôsobení
v Šuranoch, kde som väčšinu svojho
života strávil, vyrastal, žil, pracoval
i športoval a kde ešte aj v súčasnosti
žije časť mojej rodiny, mám právo na
takúto prezentáciu svojich názorov,
myšlienok, spomienok.
(pokračovanie v budúcom čísle)
MIlan Kupecký
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Suverénne víťazstvo Zuzany Malíkovej na chodeckom mítingu v Litve

Splnila limit na ME 2010!
Šurianka, slovenská reprezentantka Zuzana Malíková zvíťazila

na 36. ročníku chodeckého mítingu v litovskom Alytuse v súťaži
žien na 20 km a časom 1:34:11
hod., čím zároveň splnila limit

Slovenského atletického zväzu
na júlové majstrovstvá Európy,
ktoré sa budú konať v Barcelone.
Za prvenstvo na podujatí, ktoré
malo štatút mítingu Európskej
atletickej asociácie a jeho výsledky sa započítavali do chodeckého
seriálu IAAF, zinkasovala prémiu
1000 eur.
„Zo Zuzaninho limitu sa teším,
lebo aj napriek zložitým podmienkam zabojovala. V čase štartu pretekov žien ukazoval teplomer ešte
32 °C,“ uviedol pre agentúru SITA
Malíkovej otec a tréner v jednej
osobe Jozef Malík.
Ostrý zväzový limit na ME 2010
v Barcelone splnili zatiaľ šestnásti
slovenskí atléti, medzi ktorých sa
zaradila aj naša Zuzana Malíková.
Mimochodom, Zuzana Malíková doteraz úspešne reprezentovala
nielen Slovensko, rodné mesto

Mladší kolektív žiakov
do futbalovej ligy
V kategórii mladších žiakov sa
mladí šurianski futbalisti prebojovali do III.ligy, skupiny juh, kde
odštartujú blížiacu sa jesennú časť
majstrovskej súťaže. Najväčšiu zásluhu na tomto ich úspechu má predovšetkým ich tréner Peter Vrabec,
ktorí sa im venuje už od roku 2006.
Ujal sa ich, keď viacerí žiaci dosahovali vek osem rokov a odvtedy ich
vedie a učí futbalovému majstrovstvu. Postupne sa za tie roky prebojovali z najnižšej súťaže až do súčasnej ligy. A možno niektorí z nich,
ako odchovanci sa uplatnia neskôr
aj vo vyšších súťažiach, napríklad
v kategórii dospelých a možno dosiahnu aj méty vyššie. Veď futbal
je veľký fenomén a naskytá najmä
talentom množstvo príležitostí
uplatniť sa, napríklad aj v zahraničí.
Je to pre mnohých veľká motivácia a navyše šport je pre nich oveľa
lepšia cesta, ako pre mnohých ich
rovesníkov, ktorí sa dali vo voľnom
čase na užívanie drog, alebo holdujú iným neduhom.
Samozrejme v tomto smere, ak
sa siaha na vyššie méty, je veľmi
dôležitá spolupráca na linke tréner
a rodičia, čo sa trénerovi Petrovi
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Vrabcovi aj darí. Mnohí z rodičov
chodia pravidelne na ich stretnutia
a povzbudzujú a podporujú ich tak
nielen morálne i finančne, ale aj hlasivkami. Kuriozitou je, že vedúcou
družstva je žena, Daniaela Špacírová, ktorá je akousi pomyselnou dušou tohto žiackeho družstva. Treba
podčiarknuť, že títo mladí hráči už
absolvovali aj zahraničný zájazd,
keď sa zúčastnili na prestížnom
turnaji vo Francúzsku. A...čuduj sa
svete, spomedzi ostatných, zúčastnených šestnástich družstiev z ôsmich krajín turnaj vyhrali. Mnohí
z nich sú postupne preraďovaní
do vyšších kategórií, ale taký je už
futbalový život. Verme, že o niektorých z nich budeme viac počuť už
v blízkej budúcnosti. Širší káder
tvoria: Tomáš Vančík, Michal Cvik,
Lukáš Lobl, Ondrej Štefánik, David Bencsík, Marcel Timuranský,
Adrián Procháczka, Ján Komora,
Adam Szabó, Samuel Černák, Erik
Nemeš, Matej Výberčí, Edfin Muftič, Lukáš Turan a Samuel Cvik
a medzi nich nemožno nezaradiť aj
dievča s nevšedným talentom Martinu Šurnovskú.
-szi-

Šurany, ale i rodný kút, kde sa narodila a začala sa tomuto športu
venovať - známy Podzámočok.
V súčasnosti žije v írskom Dubline aj so svojim priateľom, kam
sa presťahovala. Je slovenskou
rekordérkou a v Barcelone obhajovala 13. miesto z roku 2006,
keď štartovala na ME v švédskom
Goteborgu.
Jej výkon a čerstvý výsledok
je o to významnejší, že kvôli zraneniam, ktoré ju prenasledovali
mala vážne obavy, či nebude musieť s aktívnou činnosťou skončiť.
Veď napríklad aj nedávno, na Záhoráckej dvadsiatke v Borskom
Mikuláši, keď už bolo jasné, že
požadovaný limit, ktorý by ju kvalifikoval na blížiace sa ME nedosiahne, tak na 12. kilometri preteky vzdala.
-ck-

Čaro
futbalu
Hovorí sa , že tí čo vošli do
histórie obyčajne za to zaplatili
životom. S futbalistom Lojzom
Kopačkom to bolo trochu inak.
Bol vášnivým hráčom Družstevníka Pažiť. Pamätá si aj dátum
svojej svadby iba podľa derby
zápasu Pažiť - Zajíčkova lúka,
keď rozhodca iba s námahou
unikol rozvášneným divákom
do Zajíčkovej kukurice vysadenej povedľa ihriska. Ergo, nič
nového pod slnkom.
-Dnes pôjdem s tebou na
futbalový zápas, - povedala mu
jedného dňa po sviatočnej omši
jeho polovička (či trištvrtinka?)
Amálka. Lojzo sa okúňal. - Anciáša tvojho, som zvedavá čo je
to za šport, keď chlapi sú kvôli
tej loptičke takí pojašení, - trvala na svojom. -Dobre, - súhlasil napokon Alojz, - práve dnes
hráme zápas so susedným Podzámečkom. Na jeseň nás na ich
ihrisku poriadne dokopali, nuž
máme im čo odplácať,- vystatoval sa, - nech ti ale vystrojenie
netrvá dlho, tak ako keby sme

išli do cirkusu, hoci občas sa futbalový zápas podobá aj aréne
pod šapitom, - dodal.
Keď prišli na ihrisko, na Pažiti sa práve skončil predzápas.
Po krátkej prestávke obe mužstvá vybehli na ihrisko. Hľadisko ožilo. Najmä starý a skúsený
Milan Fajmun, ktorý vše zabudol na móres a volil taký slovník, že dospelí museli deťom uši
zapchávať, ale mal postreh ako
sám Dodo Rajman alebo taký
Stacho.
-Sudcovi mrkvu! Fuj, sudca! - bolo počuť hneď na úvod a
podobné výkriky sa stupňovali.
Nielen na strane domácich, ale
aj hostia z Podzámečku sa tiež
harašili.
-Nebojte sa, do nich, do nich!
- zakričalo zopár skalných.
-Doma im to zrátame,- ozval
sa starý Mentel.
Odrazu sa objavil dym. To
hostia zapálili čerstvé okresné
noviny. Tým dali jasne najavo,
že ich mužstvo „horí“. Domáci
vytiahli starý zaprášený transparent s heslom: Dnes sú u nás
hody, nedáme vám body! V trinástej minúte sa hosťom nečakane podarilo streliť gól. Stalo sa
tak vtedy, keď útočník odkopol
bezradne loptu v snahe zbaviť
sa jej. Vtedy, ako na potvoru,
zafúkal vietor a odvial loptu do
siete. Gól znamenal nielen vedenie, ale bol aj signálom k obojstranným šarvátkam, ktoré trvali do konca zápasu. Z takejto
mixáže mal aký-taký úžitok iba
rozhodca. No takýto mišmaš by
sotva komentoval objektívne aj
samotný a slávny Gabo Zelenay.
Rozhodca napokon rafinovaným spôsobom zvrátil zápas na
2:1 pre domácich. Tak si vlastne
zachránil svoju ľudskú kožu.
-Ako sa ti páčil zápas? - opýtal sa Lojzo svojej manželky v
krčme u Stoklasa po stretnutí.
Povzdychla si.
-Neviem,- konštatovala rozpačito, ale pravdivo Amálka.Vieš, že som nesledovala hru, no
tá bitka bola super. To stálo za
to! Ako keby som pozerala v televízii americký film.
-Na budúce pôjdeš znova? opýtal sa Lojzo.
-Pôjdem,- prisvedčila,- ale
nie na futbal, ale vyšívať čepiec
susede Zuzane. Lojzo si mädlil
ruky.
Milan Kupecký
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A vraj imidž
je nanič...
Čudáci to majú ťažké. Mnohí, najmä obyčajní ľudia ich nechápu, pretože sú niekde mimo. A keby len to. Niektorí sa na nich uškŕňajú ba sú
i takí čo nimi pohŕdajú. A tak im, postihnutým mnohokrát nič iné nezostáva, iba sa pretvarovať, maskovať, hrať sa na bláznov, šašov a klaunov.
Nuž a takýto údel postihol aj môjho známeho. Občas zabával dospelých i detské publikum, keď si primaľoval prihlúpy ksicht šminkami, obliekol si krojované šaty, obul vyšmajdané topánky a na hlavu si nasadil
tralaláčik. To bola jeho obľúbená vizáž. Napodiv, aj inteligentní a duchaplní ľudia si počas jeho vyčínania žiadali počuť taľafatky namiesto
vážnych a umných slov. Možno aj preto, aby nemuseli namáhať svoj mozoček, pretože ako vieme myslenie bolí. Aj preto robil zo seba hlupáka,
nešiku a neokrôchanca. Všetci sa rehúňali dopopuku, až sa za bruchá
chytali...
Avšak, zakrátko sa tento môj známy stal takmer géniom. Zrazu sa
ocitol pred konkurznou komisiou ako kandidát na vyššiu spoločenskú
funkciu. Napodiv zvládol aj tie najzložitejšie a najrafinovanejšie otázky.
Testy urobil za maximum bodov. Komisia bola nadšená, takmer vo vytržení. Vraj, práve takého, ako on potrebovali.
Hneď na druhý deň ho menovali do zodpovednej funkcie. Dali mu
kanceláriu, pridelili asistentku, limuzínu so šoférom a vymerali plat ako
z rozprávky.
Niečo mu však už od začiatku nesedelo. Pretože mnohí, ktorí sa pohybovali v jeho blízkosti sa mu priam do tváre uškŕňali, až to napokon
pochopil. Bol to jeho doterajší imidž. Lenže, ak raz človek pričuchne
k takejto funkcii...Najhoršie že to tým najvyššie sediacim hore doposiaľ
vôbec neprekáža...
J. Heinrich

Vraví vodička manželovi:
-Karburátor je plný vody!
-A, kde je auto, nech sa na to pozriem?
-V bazéne.
-Rád by som bol poštárom.
-A to už prečo?
-Okrem pošty by som roznášal aj klebety.
M. Kamenský

Diplomovka
Mnohým dávam radu takú:
Ak ti ozaj diplom treba
opíš lepšiu prácu dáku,
neuvádzaj hlavný prameň,
za autora daj len seba.
E. Petru

Naša cesta
Po sto rokoch vďaka mestu
postavili nám novú cestu,
bez chodníkov, vďaka za to
tam nechali staré blato.
E. Petru

Úmera
Že sme na dne?
Stačí robiť takým tempom,
akým sa dnes kradne.
M. Hlúsiková

Keď nádej umiera
ako posledná
Umiera Nádej. Sedím pri jej
smrteľnej posteli, v rukách držím jej bezvládnu, chladnúcu dlaň. Dýcha ťažko, chrčí,
v agónii moje meno spomína.
Teraz vydýchla naposledy.
Zatláčam jej oči.
Dobrá to bola Nádej. Všetko
mi odkázala v testamente.
Odchádzam plný Novej nádeje...
J. Žilinský
M. Kamenský

Bez svedomia
Chcel si vstúpiť
do svedomia.
Ostro, riadne.
Nedalo sa nemal žiadne.
M. Hlúsiková

Stará
múdrosť

Lacný
optimizmus

Zásadu tú vyriekol
dávno múdry ktosi:
Nesmie strácať hlavu
ten kto jarmo nosí!

Príde, raz prísť predsa musí
deň pre veľký banket,
až sa všetci stretneme
vo švajčiarskej banke.

J. Heinrich

M. Kenda

Aj toho sa dočkáme...
Učiteľka napísala žiakovi do žiackej knižky poznámku:
-Váš syn nosí do školy nabitý revolver.
Na druhý deň do žiackej knižky jeden z rodičov napísal pod poznámku:
-Pani učiteľka, je to preto, lebo samopal sa mu do tašky nevmestí.

Aforizmy
• Bosý vie najlepšie, kde ho tlačí topánka.
• Pre mnohých ľudí je oveľa príjemnejšie vyzuť sa z povinností ako z topánok.
• Onedlho bude potrebné nosiť drevo - do lesa.
• Tak dlho vesloval, až sa dostal ku kormidlu.
• Stačí mať z pekla šťastie a žiješ si ako v raji.
M. Hlúsiková
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Básnici by sa
nemali ženiť
Je sobota po raňajkách. Básnik sedí pri kuchynskom stole. Žena sa na
neho oborí:
„Mohol by si aspoň raz poumývať riad!“
„Pripravujem sa na autogramiádu!,“oponuje.
„To hovoríš vždy, keď máš niečo robiť.Taká zbytočnosť. Veď o tvoj
podpis má záujem akurát poštárka, keď nám donesie sociálku.“ A vyzerá
to na divokú roztržku.
„Milujem ťa, moja Múza“ snaží sa ju básnik ukľudniť.
„A koľko mám ako Múza na hodinu“, uzemňuje ho žena.
„Veď vieš, že som ti z lásky venoval zbierku.“
„Áno, viem. Vydanie si zaplatil z môjho dedičstva a tvoje knihy teraz
ležia ladom pod posteľou. Kde som len mala oči, keď som sa za teba
vydala!“
Potom vzala vysávač. Ich rozhovor pokračoval:
„Keď vysávaš tak mám obrovskú inšpiráciu na revolučné básne“! Preriekol nadšene.
„A mňa napádajú bojové piesne, keď sa teperím sama s nákupnými
taškami domov!“, odvetila nahnevane.
„Povedal som ti už o tom?“, kladie otázku, aby utlmil jej zlosť. „V Literárnom týždenníku mi vyjde životopisná črta! Som veľký poét!“ prehovoril s pátosom.
„Bodaj by si bol taký veľký, že by si mi zavesil záclony. Okrem toho
treba dať reklamovať pokazený rýchlovarič. Ale ty sa vyhovoríš, že si
plachá básnická duša!“ Potom ho poslala do pivnice.Neochotne ale
predsa sa zdvihol a poslúchol ju.
„Pochopil som, že najvlastnejším poslaním básnika je trpieť“, povedal,
keď sa zadychčaný doterigal so zemiakmi.
Potom v tichosti premýšľal a spomenul si na poučenie svojho otca,
ktorý mu popravde riekol:
Básnici by sa nemali ženiť!
M. Paur

Poslanec sedí u lekára so zlomenými rukami v sadre.
Lekár mu vraví:
-Nie je to až taká veľká tragédia. Konečne budete
môcť hlasovať hlavou.
M. Kamenský

AGITKA

NÁVOD

Búrlivá diskusia
horúce pravdy!
U nás kultúre a futbalu
rozumie každý...

Demokracia „čistá“
ofenzívu chystá.
Ako zostať čistý?
Nevšímať si drísty!

J. H.

-heno-

Miniúvahy
• Kto sa ti chce vyrovnať, zvyčajne ťa ponižuje.
• Kniha nie je najlepší priateľ, pretože sa od nej nedá požičať.
• Najväčšia somarina je meniť dres pred svadbou.
M. Lechan

Na policajnej stanici dostali nový písací elektrický stroj.
Nikto ho však nevedel spustiť a tak zavolali náčelníka a poprosili ho, aby stroj spustil. Náčelník vzal nožnice prestrihol
farbiacu pásku a povedal:
-A týmto som stroj spustil slávnostne do prevádzky.
Ráno, po prebdenej noci sa mravec prebudí na tanku a krúti hlavou:
-Dočerta, ja keď sa napijem dotiahnem domov hociakú somarinu.

M. Kamenský
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Takmer klasika
• Všetci čerti sú na jedno kopýtko!
• S chladnou hlavou reaguje iba nebožtík.
• V bordeli sa neodporúča nadávať na pomery.
• Komu robota nevonia - smrdí grošom.
• Radšej poctivý úplatok, ako špinavá provízia .
• Alkoholik je človek, ktorý už pije aj za svoje.
• Kto sa chce dať na pokánie, musí najskôr zhrešiť.
• Pre tých, čo lezú do zadku je pätolízačstvo doplnkovým športom.
• Štátny rozpočet sa nedá prekročiť iba podliezť.
• Demokracia vraj u nás zvíťazí, aj keby nemal kameň na kameni
zostať!
J. Heinrich
• Kto kope druhému jamu, zväčša mlčí ako hrob.
• Ja chcem meniť svet, moja stará mňa.
• Ľudia, ktorí chodia spať so sliepkami, veľa znesú.
• Nevylievajte si svoje city. Kto to má po vás utierať?
• Srdce si vždy nechám u frajerky, no špinavú bielizeň nosím domov.
• Tí čo radi kupujú za facku, neskôr vás zažalujú na ublížení na tele.
• Ako mladoženáč môžem všetko, okrem toho, čo nesmiem.
• Kto si položí latku veľmi vysoko, podíde ju aj so vztýčenou hlavou.
M. Lechan

M. Kamenský

Hovorí lekár pacientovi:
-A sťažujete sa, že vás bolí tá drevená noha. Ako je to možné?
-Pán doktor, moja stará ma s ňou niekedy praští po hlave.

Trávnice
Hrabala,hrabala
v tvrdej branži popu
nahrabalakopu!
Len tak ,medzi nami
nehrabe hrabľami...
***
Pokiaľ bola dievka malá
kosáčikom húskam žala
už je žiačka, vravel ktosi
spolužiakom trávu nosí...
***

Slniečko horúce
nepáľ že ma nepáľ!
Nový frajer tu je
ten ma opaľuje!
***
Sadaj, slnko, sadaj
za tie kopce špiny
jedného čert už vzal
zajtra príde iný.
Sadaj, slnko, sadaj
za haldy odpadu
dám si pivo s rumom
zlepší mi náladu !
J. Heinrich

• Držím diétu. Hovoria totiž o mne, že sa nemôžem vmestiť do kože.
• Môže byť handicap záhradníkom?
• Nosil drevo do lesa. Bodaj by nie, potreboval ho na stavbu chaty.
• V práci nehľadím nikdy na nejakú tú minútu navyše, ak nie som
hodinárom.
• Všetko na svete sa mení. Okrem jedálneho lístka.
• Niektoré problémy sú také naliehavé, že mi nedajú spávať ani v robote.
• Hlupákom je hej. Hodia sa na všetko.
• Kto neskoro chodí, asi nemal kam zaparkovať.
• Nerád lámem rekordy, pretože vždy sa potom nájde niekto, kto mi
to dá k náhrade.
M. Lechan
• Ľahšie je zhodiť sedemdesiat kíl z balkóna, ako jedno kilo zo seba.
• V nejednej domácnosti je manžel tichým spoločníkom.
• Vediem dvojaký život-jeden horší ako druhý.
• Kde nestačí zdravý rozum, nastupuje právo.
• Rozdvojená osobnosť nemusí vždy súhlasiť so svojím názorom.
• Jánošík bol údajným zbojníkom. (Niekto ho udal).
• Údajných bossov podsvetia by mali naháňať údajní policajti.
D. Mika

-Jano, vieš prečo sa má sliepka najlepšie?
-Nie
-Nuž, je zazobaná a ešte si aj nahrabe.
-Ja nenosím zásadne peniaze do banky.
-Ja áno. Ja totiž neznesiem vysoko pod hlavou podhlavník.

• Väčšina zázrakov sa udiala takým
spôsobom, že sme si to ani nevšimli.
J. Heinrich
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Na cmiteri živo
Zvečerilo sa. Na cintorín si kľakla tma bojazlivo ako obžalovaný
pred inkvizítorom. Pomníky sa zmenili na matné zrkadliace plochy,
o ktoré sa opieralo mihotavé svetlo kahancov a sviečok. Pohrebisko
sa vyľudnilo, opitý správca uzavrel vstupné brány a odobral sa preč
ešte dokŕmiť opicu. Pracovné prostredie ho zrejme k ničomu inému neinšpirovalo. Priestranstvo úplne osirelo, avšak len na krátku
chvíľu. Z vôle Hospodina sa tu aj dnes odohral pravidelný zázrakmŕtvi vstali z hrobov. Túto príležitosť nevyužili iba krajne leniví nebožtíci. Vďaka opakovaným stretávkam a rozhovorom sa všetci, čo
nebojkotovali Božie rozhodnutie, poznali po mene ako zamestnanci
v prosperujúcej a dobrej firme. Pri plote pod orechom sa ako prví
na cmiteri prebudil Paľo s Petrom. Hneď sa aj jeden druhému zdôverili:
„Ako sa máš?“, spýtal sa Peter Paľa.
„Ani sa nepýtaj“, odpovedal Paľo. „ Za života som si myslel, že sa
na Druhom svete zbavím svokry a teraz musím na nej ležať. A vraj:
Spi sladko!“
„ Ani ja sa nemám o nič lepšie“, riekol Peter. „ Moja manželka mi
vyčíta, že som jej pokazil nielen život ale aj smrť.“
Pri točke s vodou sa stretol Vinco s Lojzom.
„Vinco, kam sa tak ženieš,“ položil otázku Lojzo.
„ Mám stretnutie so súrodencami. Veľmi sa teším. Odvtedy, čo sa
nemáme o čo prieť, sme ako združenie penzionovaných anjelov“.
„ A ty máš čo nového?, pokračoval v debate Vinco.
„ Robí mi starosti kamarát Rasťo. Upadol do takej depresie, že ho
už nebaví ani strašiť svoju ovdovenú ženu!“
Vtedy som sa i ja vyhrabal zo svojho dvojmiestneho apartmá. Rozhliadol som sa na obidve strany a zbadal som, ako ku mne trieli priateľ Miro.
„ Odkiaľ ideš?“, preriekol som zvedavo, keď podišiel celkom blízko.
„ Z márnice. Leží tam čerstvá šesťdesiatnička. Na prvý pohľad som
sa zamiloval a roztúžil.“
„Roztúžil?“, spýtal som sa neveriacky po tom, čo som sa zahľadel
na miesto, kde mal predtým chlapstvo. Ledabolo pohodil rukou
a odvetil:
„Platonická láska kvitne v každom veku.“
Chápavo som sa pousmial a pobral som sa na Nový cintorín navštíviť mládež do sto rokov. Cestou som naďabil na hlúčik detí.
„Čo robíte, detváky“, zvolal som
„ Už netrpezlivo čakáme, kedy sa k nám pripoja naši rodičia“, preriekli úprimne.
„ Čím skôr, tým lepšie“, povzbudil som ich, hoci moja reakcia sa
dala chápať aj ako škodoradostnosť . Potom som pokračoval v ceste
a zároveň premýšľal:
„ Taká nádherná noc. Keby som sa mal znovu narodiť, tak chcem
byť opäť Žilinčan. Veď v Žiline je taký krásny a spoločensky žijúci
cmiter.“
G. Hocman

Na veselú nôtu
Alkoholik Dežo si na Silvestra zahundre popod nos:
- Dnes je toľko opilcov, že človek aby sa bál pozrieť
do zrkadla.
Pani Pukancová sa chystá do kúpeľov. Malý synátor
ju odhovára:
-Mami, nechoď. Pretože otec so susedom sa chcú biť.
Vraj ak odídeš, dajú si do nosa!
O polnoci na Silvestra si pýta potrundžený hosť od
hlavného telefónny zoznam.
-A načo vám bude?-pýta sa čašník.
-Pokúsim sa nájsť adresu svojho bydliska.
Na Nový rok skoro ráno vedie chodec na špagáte
kozu. Druhý chodec, podnapitý idúc zo silvestrovského
žúru sa ho opýta:
-Kam vedieš to prasa?
-Aké prasa, veď to je koza?!-vraví chodec.
-Teba som sa nepýtal -odvetí opitý muž.
-Fero, ja sa rozvediem!
-A to už prečo?
-Moja žena sa potuluje po krčmách.
-To nie je možné!
-Ale je, vždy ma hľadá
M. Kamenský

-Škót študuje, teraz na záver roka, rodinný rozpočet
a vraví svojej polovičke:
-Drahá, budeme musieť predať psa, pretože na toho vydávame v ostatnom čase najviac peňazí. Vieš čo, budem
namiesto neho štekať ja.
Pýta sa učiteľ Nácka:
-Nácko odkiaľ berieme elektrinu?
-Z Afriky.
-A to už ako?
-Otec včera, keď zhaslo svetlo, povedal:
- Zasa tie opice vypli prúd.
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MIERA
ÚROKOVÁ

HOMO
POLITIKUS

Ceny, platy, dane,
tie nám nervy žerú,
že stíhať nestačia,
úrokovú mieru.
Na päty nám šliape,
na zátylie dýcha,
úroková miera,
finančníctva pýcha.
Ten ktorý ju meral,
od buka, do buka,
jemný štof cólštokom,
dukáty z klobúka,
blahobyt sľuboval,
ihneď modré z neba,
žije si ako gróf,
nám však platiť treba.
Staronoví páni,
daní sa vám máli ?
Na nás by orali,
snáď aj kožu drali...
Ber pane, tie dane,
však príde rátanie,
v ten Boží deň súdu,
nastane odplata,
národ vám to páni,
aj s úrokmi zráta !

V politike, v kšefte vari,
takému sa iba darí,
čo sa mení, obráti...
Mutanti, degeneráti.
Červená, či hnedá,
pomýliť sa nedá,
pri výbere trikolór,
chameleón - jeho vzor,
má aj niečo z vtáka:
kradne ako straka,
ako doma v blate,
špine,
prasacie to gény svine,
mutácie tiež za to
môžu,
na sebe má hrošiu
kožu,
prachy hrabe, budí
hnus:
Homo politikus!

J. Žilinský

-heno-

TRÁVNICA
Dávno tomu, tam kdes v diali,
keď dievčence trávu žali.
Dnes panujú iné mravy
šúľajú si cigy z trávy!
J.H.

-Vraví lekár pacientovi:
-Jožko, nepite toľko, radšej sa ožente. On mu na to:
-Radšej budem spávať denne s opicou, ako s nejakou dračicou.
M. Kamenský

M. Kamenský

Hra bez pravidiel
Sused ma vyzval na partiu šachu. Nehrám to bohvieako, ale prijal som.
-Začínam! – precedil pomedzi zuby sused bez toho, aby sme losovali. Vzápätí hneď prvým ťahom vyhodil pešiakom môjho strelca. Ja som sa nesmelo
pohol o krôčik sedliakom.
On sa len zarehotal a zlikvidoval mi kráľa. Vraj, malá rošáda.
Pokúsil som sa o ďalší ťah. Buchol ma po ruke a zareval: Ofsajd!
Chabo som zaprotestoval. Zúrivo si ma premeral, nuž, zmĺkol som.
Nahodil víťazný ksicht a zvolal: Šach a mat!
Pochopil som, že táto hra nemá pravidlá...
J. Heinrich

SUKNIČKY

DOBROČINNOSŤ

Od závisti zlatko pukni
mám ja sedemdesiat sukní
a ty máš len jednu
ošúchanú biednu!

Dobročinnosť
sa nám množí...
Veď aj hlúposť
je dar boží.
J. Heinrich

***
Aj keď jednu prosím
„na ostro“ ju nosím
nie som na tom zdá sa biedne
vydávam sa ta do Viedne!
-ich-
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Milovanie

M. Kamenský

Ležíme vedľa seba, tak blízko, že tvoja príťažlivosť vo mne vzbudzuje
nesmiernu žiadostivosť. Prežaruje ma svetlo tvojich očí, prebodáva ma
ako Amorov šíp a zachvacuje ma túžbou po tebe. Čoraz viac absorbujem
opojnú silu tvojej ženskosti, provokuje všetky čiastočky môjho tela. Pobláznene a spontánne kmitajú vo vymedzenom priestore svojich dráh.
Zdá sa , že aj tá najvnútornejšia, ukrytá v najhlbšej štruktúre môjho telesna sa vyderie von a priblíži sa k tvojej zamatovej pokožke.
Dotkol som sa bozkom tvojho čela a čochvíľa ho obopína celý veniec
vášnivých dotykov. Kladiem ruku na hebké rúno tvojich vlasov, poddajne sa stáčajú do mäkkého chumáča a prsty sa mi vnárajú medzi voňavé
pramienky padajúce na tvoje nahé plecia.
A pery! Sú akoby vstupnou bránou do krajiny rozkoší. Naše ústa sa
spojili a dýchame len sladkosť ich dotyku.
Nevnímam nič, len teba, nevidím nič, len tvoje ladné obrysy, nepočujem nič len tvoj vzrušený dych, necítim nič , len mäkkosť tvojej pleti.
Naše mená v tomto okamihu neexistujú, naše osudy odvial vietor vzrušenia, naše miesto v priestore a čase sa stráca. Zostáva len beztvarý, nedefinovateľný, nepopísateľný pocit rozkoše.
Blížime sa k vrcholu, vzrušenie prekypuje z našich telesných schránok a napokon vyvrchoľuje na končiari lásky. Hustá hmla, ktorá zastiera
vnímavosť našich zmyslov pre vonkajší svet, sa pomaly rozplýva. Začíname opäť pociťovať svoju neoddeliteľnosť a spätosť s okolím. Vášeň sa
pozvoľne mení na vánok jemnej nehy, tichú hladinu porozumenia, len
drobné kamienky nežností čeria jej dokonalý pokoj.
Zobudil som sa. Bolí ma hlava, tmavý nábytok vytvára podivné kontúry. Rozplývajú sa do rozmazaných a výsmešných obrazcov, ktoré sa na
mňa šklebia s tichou a zhovievavou iróniou. A na pyžame tvrdá škvrna
v tvare nevkusného porcelánového paroháča!
G. Stopka

Učiteľské brepty
• Nič od vás dohromady nechcem, iba to, čo je v učebnici.
• Dnes mám chuť na nejakú päťku. Kupecký, poď k tabuli!
• Povedz otcovi, nech sa polepší v matematike, lebo prepadneš.
• Uvediem to na príklade: Ja som minerál, ty si minerál,
moja manželka je minerál, dáme sa dohromady a sme
hornina.
-chan-

Lekár predpíše policajtovi, ktorý má horúčku čípky do zadku.
Policajt si ich doma nakrája na plátky, je a zapíja vodou.
Keď čípky nezaberajú, príde opäť k lekárovi, ktorý sa ho
pýta:
-Preboha, vám tie čípky nezaberajú, naopak stav sa vám
zhoršuje! Čo tie čípky žeriete?
Policajt mu na to nahnevano odvetí:
-Nie, pchám si ich do zadku!
Silvestrovský horoskop na dnešný deň pre vás:
„Celý deň vás budú ospevovať, vynášať do nebies a obsypávať kvetmi. Nuž čo, pohreb je už taký.“
-Čo sa vám stalo pán Novák, aký ste doráňaný?
-Ale, narazil som do garáže.
-A čo auto?
-Aké auto? Ja som išiel pešo.
Manžel pozrie ráno z okna a vraví manželke:
-Dnes je krásny deň, dnes by to išlo?
-A čo máš na mysli?
-No, včera si vravela, že jedného krásneho dňa sa zoberieš
a odídeš.

Ľ. Kotrha
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Synátor pri pohľade na oblohu osloví svojho roztržitého
otca:
-Oco, akosi nemôžem nájsť veľký voz.
Otec mu na to:
-Nehľadaj. Možno je už v garáži.
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Ľ. Kotrha

V núdzi
poznáš priateľa
Žijem si ja v blahobyte. Peňazí mám ako pliev aj ostatného bohatstva
nadostač. Aj to zdravíčko mi našťastie slúži. Jediné čo mi chýba, je skutočný priateľ. Lebo tých falošných pochlebovačov sa motá okolo mňa
viac než dosť.
A tak ma napadla stará múdrosť – v núdzi poznáš priateľa. Keď
v núdzi, tak v núdzi.
Vzdal som sa ja blahobytu a dobrovoľne som sa v núdzi ocitol.
Obzerám sa okolo seba, ale okrem biedy bieducej nič iné nevidím. Až
po čase sa začali ľudkovia vôkol mňa trúsiť. Otrhaní, vychudnutí, dlane
ku mne vystierajú.
- Pomôž mi, priateľ – drankajú – hlad ma kvári !
- Daj pár drobných, priateľ milý – prosia iní – nech sa trochu zaodejem !
Zrazu sa mi v hlave vyjasnilo. Tak toto sú teda tí priatelia ! Vrátim sa ja
len do toho môjho nudného blahobytu.
Lebo : Lepší pochlebovač v blahobyte, ako priateľ v núdzi !
M. Zelinka

Kôň na diaľnici ...
o Správy zo služobných ciest píšte husto, aby sa nedalo čítať medzi
riadkami.
o Niektorí sú presvedčení, že aj slnko vychádza na Západe.
o Všetci ma opustili, len tie dlhy mi zostali.
o Keď je treba, aj nebo vládne s tichou podporou pekla.
o Ak vám dal Pán krídla, neznamená to, že musíte hneď každému naletieť.
o Menovaný bol zadržaný pri pokuse o útek z hrobárovej lopaty.
o Dostali ste chuť na zakázané ovocie? Tak ho aspoň poriadne poumývajte!
o Trest smrti bol zrušený, ale robiť kata je stále výnosné remeslo.
o Ak vás klame zrak, skúste si pričuchnúť...
o Nie, erotickými predstavami netrpím. Je to moje jediné potešenie.
J. Heinrich

Chobotnica

Sláva

Potvora tá úkaz známy
všetko chápe - chápadlami!

Prišla správa z Londýna:
Všade sa to spomína:
Majstri sveta sme sa stali.
Lopty, puku sme sa vzdali,
hľa však úspech a nie malý:
slávni naši : kanibali.

J. H.

Kanibal
Národná to veru hana:
Slovák zožral Angličana!
Trest? Snáď bičom by sa
malo..
Ale ešte ďalšia rana:
Stretávam sa –a nie málo
s realitou našou krutou:
nemáme dosť ani prútov
na domácich ľudožrútov!

Hrozná zvesť sa svetom rúti:
Vraj Slováci – ľudožrúti.
Zbytočne obavy budí.
Hľa odpoveď na otázky:
Však je to len dôkaz lásky:
Slovák najradšej má – ľudí.

E. Petru

E. Petru
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Keby to tak ozaj bolo..
(na diaľnici koňa, cicu ...
a kľudne sa chovali ...)
Ja keď pozriem na diaľnicu,
tak tam vidím skôr len volov
a tí nejdú pomaly!
E. Petru

Deň daňovej
slobody
Tešiť sa – sú dôvody:
Deň daňovej slobody.
Vraj v apríli lebo v máji..
Pravda, u nás sa to tají.
Skutočnosť je totiž pestrá :
Vychádza to - na Silvestra.
E. Petru

• Hriešne myšlienky sú ako infekcia. Ľahšie sa nimi na-

kazíme, ako vyliečime.
• Iskierka nádeje by mala byť silnejšia, ako hory pesi-

mizmu.
• Kto druhému jamu kope, nemá na rukách mozole.
• Nie každý kto pije víno, hľadá v ňom pravdu.
V. Javorský
Ľ. Kotrha

Vysvetlenie
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Operátor

Žiadne prekvapenie

Rozkladá si u nás šiator
staro- nový operátor.
Sľubuje nám veľké zmeny.
Lacno všetkým – rovným dielom...
Žiaľ všetko to s jedným cieľom:
chce byť lepšie operený !

Prečo rozpad manželstiev
prekvapenie budí?
Veď sú to spojenia
celkom cudzích ľudí.
J. Fajčík

Blondínka stojí na Štedrý večer pri vlastnom aute, ktoré má
poruchu. Galantný okoloidúci sa pýta čo má za problém.
-Ale, - vraví blondínka. Asi som išla príliš rýchlo a zhasli mi
všetky sviečky.
-Ako to, že tvoje holuby sa vždy vrátia z cvičného letu domov?
-Ale, skrížil som ich s papagájom a keď zablúdia, tak sa opýtajú na cestu domov.

Letná búrka
s krupobitím
Letná búrka ma zastihla na záhradke. Mám totiž takú malú záhradku
za mestom. Zopár metrov štvorcových. Len tak, aby som sa nenudil na
staré kolená. Aj záhradný domček. No domček, skôr búdka. Stôl, stoličky, starý gauč a dáky vercajk tam ledva vôjdu.
Čierňava sa prihnala od Kysúc. Odtiaľ vždy riadne zaprší. Zablysklo
sa, zahrmelo a už aj to začalo. Skočil som do tej mojej barabizne a spoza
okna pozoroval božie dopustenie. Blesky križovali oblohu sprevádzané
kanonádou . Padlo aj zopár kvapiek. Ale potom to prišlo. Zhora sa začal
ľadovec sypať. Krúpy, ako vlašské orechy bubnovali na strechu. Sem –
tam aj väčšie kalibre. Netrvalo dlho a všade naokolo ich bolo habadej.
Úplne súvislá pokrývka.
Búrka ustala, ako keby uťal. Trochu ešte pokvapkávalo, ale mračná
sa rýchlo rozišli. O pár chvíľ bola obloha modrá a slniečko smažilo ako
predtým. Len vzduch bol čistejší a lepšie sa dýchalo.
Pozerám, reku, čo za škodu ten živel napáchal. A veru. Zelenina zbitá k zemi, nádejná úroda na ovocných stromoch okmásaná. Škridle na
streche porozbíjané, kapota na aute poďobaná.
Nuž čože ! – vravím si. Dlaňou pozhŕňam krúpy a dám tam chladiť
zopár fľašiek piva. Nech je aspoň dáky úžitok !
J. Heinrich

Turista sa napil od gazdinej kravského mlieka a vraví jej:
-Tá kravička by mala nosiť občas aj dáždnik. Najmä keď
prší.
-A to už prečo?
-V mlieku je veľa vody.
Svokra vraví zaťovi:
-Keď umriem, dajte ma do truhly pochovať v tom novom kožuchu!
-Načo mamička? Veď v pekle je aj tak horúco...
Hovorí manžel manželke:
-Stará, obliekaj si kožuch, idem do krčmy.
-Snáď berieš aj mňa zo sebou?
-Nie. Ale vypínam kúrenie.
• Najbežnejším lámačom sŕdc je dnes infarkt.
• Vždy všetko beriem poctivo. Najmä úplatky.
J. Heinrich
• Dnes sa má dobre ten, kto vie narátať do troch. Miliard.
• Ekonomické reformy sú pre veriacich. Musia veriť, že je im
čoraz lepšie.
• Do sociálnej siete ťažko chytiť vianočného kapra.
M. Janega
M. Kamenský

• Dobrá rada: Ak vám nie je práve do spevu, zarecitujte si.
• Do histórie sa možno zapísať i so spiatočnou platnosťou.
• Hlbokým vedomostiam na dno nedosiahneš.
• Vykopávky sa na vek nepýtaj!
• Muž zahne, keď má príležitosť. Žena si ju nájde.
• Smola je, kopať si sám hrob a potom sa utopiť uprostred
oceána.
-heno-

• Skoro všetko na svete sa dá kúpiť.
To ostatné – ukradnúť.
J. Heinrich
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Tudta-e?
A dinnyék a tökfélékhez tartoznak, és rengeteg fajtájuk ismert, amelyek sokszor csak távoli rokonságban állnak egymással. Magyarországon
legtöbbször görög- vagy sárgadinnyéről beszélünk, de például csak ez
utóbbinak is 500 fajtája ismert a világon.
Dinnyesorbet Hozzávalók: kb. 50-60 dkg kimagozott, felkockázott
görögdinnye, 2 tk. limelé, 10 dkg cukor. A dinnyét összeturmixoljuk
a zöldcitrom levével, a cukorral – felnőttek ízesíthetik esetleg kevés vodkával vagy pezsgővel is. Ha van fagylaltkészítő gépünk, akkor abba, ha
nincs, akkor néhány órára a mélyhűtőbe tesszük, időnként átkeverjük.
Talpas üvegpohárban, dinnyeszeletekkel díszítve tálaljuk.
-ino-

Miért érdemes
dinnyét enni?
Egyrészt tökéletes szomjoltó, másrészt sok vitamint és ásványi anyagot
tartalmaz. Íme a legjobb tulajdonságai, amelyeket dr. Kóczán István segítségével gyűjtöttünk össze.
1. Rengeteg vitamint tartalmaz, pl. C-vitamint, amely fontos az
immunrendszer számára, és védi sejtjeinket a káros környezeti hatásoktól. A C-vitamin-tartalom fajtánként eltérő lehet. A dinnye magas
antioxidáns-tartalma miatt is csodákra képes.
2. Turbó az agy számára. A dinnye húsának nagy a karotintartalma,
amely az anyagcsere során A-vitaminná válik. A karotin elengedhetetlen az agy fejlődéséhez. Olyan speciális molekulák építését serkenti, amelyek az agy- és az idegsejteket táplálékkal látják el.
3. Fontos fehérje, amely elengedhetetlen építő- és javítóanyaga a testnek. Ahhoz, hogy a test a fehérjemolekulákat értékesíteni
tudja, meghatározott formájúaknak kell lenniük, ehhez fontos a B6vitamin, amelyet a dinnye nagy mennyiségben tartalmaz. Ez a vitamin alakítja át úgy a fehérjemolekulákat, hogy azok a test számára
felhasználhatóak legyenek. A dinnye magas enzimtartalma elősegíti
a sebek gyógyulását.
4. Fogyókúrázók számára is hatásos lehet, alacsony a kalóriatartalma, 100 grammban – fajtától függően – 20-40 kalória található.
Összehasonlításképpen ugyanennyi mennyiségű banán több mint
a dupláját tartalmazza. Vízhajtóként is hatásos, tisztítja a vesét, és
megszabadítja a testet a felesleges folyadéktól. Köszvényeseknek és
reumásoknak is érdemes fogyasztani.
5. A dinnye magas ásványianyag-tartalma értékes anyagokkal
látja el a szervezetet. Például a vas fontos a vérképzés szempontjából
és az agy oxigén ellátása miatt. Ezenkívül tartalmaz még mangánt,
amely lényeges az idegek és az agy számára, valamint kalciumot,
magnéziumot és foszfort is.

Idézetek
• Ha megígérem, hogy hiányozni fogsz... elmész?
• Persze hogy barátok maradhatunk, csak ne hívj fel.
• Ha elhagysz, veled mehetek?
• Nem vagyok híve a válásnak; az özvegység híve vagyok.
• Fehérneműt mindennap tisztát veszek fel - péntekre már hét van
rajtam.
• Először a jó hír: betegséget fogunk elnevezni magáról ...
• Nem mindegy hogy mire fekszel: Nedves köre vagy kedves nőre...
• Bár zsenik vagyunk, de néha mégis botlunk, ha lábunk négy is. (egy
ló)
• Szabad országban szabad ember szabad akaratából azt mond és
azt tesz, amit szabad.
• A vadászat olyan sport, amit a nép választott képviselői útján gyakorol.
• Jöttem, láttam, és most nem győzök bocsánatot kérni.
• A házasság olyan bűn, hogy még az egyház is megtagadja a feloldozást.
• Reggelizni mentem, ha nem jönnék 12:30-ig, akkor ebédelni is.
• Mondd neki, hogy kurva elfoglalt vagyok - vagy fordítva.
• Csak biztos napokon szerelmeskedj! Amikor a férj úton van!
• Barátok jönnek, mennek... az ellenségek gyűlnek.
-poll-
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6. Egészséges szomjoltó. A gyümölcs könnyű és édes: forró napokon a legjobb hűsítő. Ez elsősorban magas, majd 95 százalékos
víztartalmának köszönhető. A dinnyefajták ezenkívül gondoskodnak arról, hogy visszajuttassák a szervezetbe az izzadáskor elveszített
ásványi anyagokat. Viszonylag alacsony cukortartalma miatt, megfelelő adagban cukorbetegek is fogyaszthatják. Természetesen hűtve
a legfinomabb.
7. A konyhában is sokféleképp felhasználható a dinnye, hiszen
minden ételnek nyárias jelleget ad. Elsősorban hideg ételekben érvényesül. A dinnyekockák jól illenek gyümölcs- és ráksalátához, köretként pedig rizses és csirkés ételeknek adnak különleges jelleget.
-jollCHÝRNIK – HÍRNÖK. Vydáva vydavateľstvo H+S. Vychádza ako mesačník v obciach a mestách novozámockého regiónu. Povolené: OVS OÚ, reg. č. 265/2003. Redakčná rada: Mgr. Jozef Hatala, šéfredaktor, Mgr. Jana Slobodníková, Ing. Vít Drgoň, Ján Nagy,
Milan Kupecký, Zoltán Komlósi. Adresa: Redakcia CHÝRNIK – HÍRNÖK, Várdayho č.
21, 940 01 Nové Zámky. E-mail: m.kupecky@chello.sk. Tel.: 0915/667 036 , 0907/905
537. Nevyžiadané príspevky redakcia nevracia, ani ich nehonoruje. Tlač: Necarte Komárno. Grafická úprava: Finding.
CHÝRNIK – HÍRNÖK. Kiadja a H+S kiadó. Havi lapként jelenik meg az érsekújvári
régió falvaiban és városaiban. Engedélyezve: OVS OÚ, 265/2003 reg. szám alatt. Szerkesztőség: Mgr. Jozef Hatala, főszerkesztő, Mgr. Jana Slobodníková, Ing. Vít Drgoň, Ján
Nagy, Milan Kupecký, Zoltán Komlósi. Cím: Chýrnik – Hírnök szerkesztősége, Várdayho
21, 940 01 Érsekújvár. E-mail: m.kupecky@chello.sk. Telefonszám: 0915/667 036,
0907/905 537. A nem igényelt írásokat a szerkesztőség nem küldi vissza és nem honorálja.
Nyomda: Necarte Komárom. Grafikai megjelenítés: Finding.
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Miklós
Használhatatlan Radnóti
Levél a hitveshez
okosságok
 Kétségtelenül, a nők a társadalom alapkövei. De sose felejtsd el, ki fektette le őket!
 A szexuális felvilágosítás legélvezetesebb formája a Braille
módszer.
 A barátság olyan, mint amikor a nadrágodba vizelsz. Mindenki látja, de a melegséget csakis te érzed.
 Egy lány olyan, mint a telefon. Szereti, ha tartod, ha sokat
beszélsz hozzá, de ha rossz gombot nyomsz meg, azonnal
megszakad a kapcsolat.
 A kemény munkába még senki nem halt bele. De minek kockáztatni?
 Tévedni emberi dolog, de másra kenni még emberibb.
 A jó ítélőképesség a tapasztalatból származik. A tapasztalat a rossz ítélőképességből származik.
 A kormány hazudik, az újságok hazudnak. De egy demokráciában ezek különböző hazugságok.
 Feltűnt már, hogy ha egy ruhadarabodat hosszú időre
a szekrényedben hagyod, akkor két számmal összezsugorodik?
 Gondolkoztál már azon, hogy az emberek miért állítják be
a termosztátot 25 fokra télen, és 16 fokra nyáron?
 Vízöntő vagyok, és a vízöntők nem hisznek az asztrológiában!
 Az igazi jó barátok sosem hagyják, hogy hülyeséget csinálj...
egyedül.
 A legnagyobb hiba, amit egy ember elkövethet, hogy fél bármilyen hibát elkövetni.
 Néhány ember csak azért van életben, mert a gyilkosságért
súlyos büntetés jár.
 Azt mondják, a mosoly nem kerül semmibe annak, aki
adja, de mégis értékes annak, aki kapja. Én meg azt mondom, hogy ha beintek, az is ingyen van, viszont sokkal személyesebb és őszintébb is.
 Az ismeretlent a megfigyelhetetlennel magyarázni mindig
veszélyes dolog.
 A mérnökök szerint az elmélet megközelíti a valóságot, a fizikusok szerint a valóság megközelíti az elméletüket. A matematikusok észre sem veszik a kapcsolatot a kettő között.
 Epperson törvénye: Amikor egy férfi egy játékról azt mondja, hogy buta, gyerekes dolog, akkor valószínűleg olyanról
beszél, amiben a felesége elverte.
 Alapszabály: kerüld a felsorolást, a rövidítéseket, stb...
-int-
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A mélyben néma, hallgató világok,
üvölt a csönd fülemben s felkiáltok,
de nem felelhet senki rá a távol,
a háborúba ájult Szerbiából
s te messze vagy. Hangod befonja álmom,
s szivemben nappal ujra megtalálom,
hát hallgatok, míg zsong körém felállván
sok hűvös érintésü büszke páfrány.

Mikor láthatlak ujra, nem tudom már,
ki biztos voltál, súlyos, mint a zsoltár,
s szép mint a fény és oly szép mint az árnyék,
s kihez vakon, némán is eltalálnék,
most bujdokolsz a tájban és szememre
belülről lebbensz, így vetít az elme;
valóság voltál, álom lettél ujra,
kamaszkorom kútjába visszahullva
féltékenyen vallatlak, hogy szeretsz-e?
s hogy ifjuságom csúcsán, majdan, egyszer,
a hitvesem leszel, - remélem ujra
s az éber lét útjára visszahullva
tudom, hogy az vagy. Hitvesem s barátom, csak messze vagy! Túl három vad határon.
S már őszül is. Az ősz is ittfelejt még?
A csókjainkról élesebb az emlék;
csodákban hittem s napjuk elfeledtem,
bombázórajok húznak el felettem;
szemed kékjét csodáltam épp az égen,
de elborult s a bombák fönt a gépben
zuhanni vágytak. Ellenükre élek, s fogoly vagyok. Mindent, amit remélek
fölmértem s mégis eltalálok hozzád;
megjártam érted én a lélek hosszát,
s országok útjait; bíbor parázson,
ha kell, zuhanó lángok közt varázslom
majd át magam, de mégis visszatérek;
ha kell, szívós leszek, mint fán a kéreg,
s a folytonos veszélyben, bajban élő
vad férfiak fegyvert s hatalmat érő
nyugalma nyugtat s mint egy hűvös hullám:
a 2 x 2 józansága hull rám.
Lager Heidenau, Žagubica fölött a hegyekben,
1944. augusztus-szeptember
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Mai divat
Előnytelen adottságunk elfogadása talán évekbe kerülhet, amíg
megtanulunk alkatunkhoz illően
öltözködni. Figyelembe véve az
olyan kis praktikákat, mint a fodros felső, ami tudniillik optikailag
növeli a csöpp melleket. Sokan

képtelenek elfogadni külsejüket.
Nem mi tehetünk róla, hogy termetünk alacsony, vagy hogy egyik
lábunk, nagyobb a másiknál. Senki sem tökéletes!
A legfőbb probléma a média.
Beszippant mindenkit, ami saj-

nos olyan következményekkel jár
mint az anorexia, bulimia. Leginkább a lányokat veszélyezteti,
hiszen génjükben van az a bizonyos önkritika, ami sosem képes
elhitetni, hogy igenis szép vagy!
Amit látunk, hallunk, ami körbevesz minket, olyanná változtatta
a világot, ami világosan sugallja,
hogy az a gyönyörű, aki vékony.
Szegény fiatalok, olyannyira beleőrülnek, hogy hasonlítsanak a kifutókon tipegő csontkollekciókra,
hogy elfelejtik valódi értéküket.
Habár, igazán nehéz feladat lenne felvállalni egyéni stílusunkat
a nagy tömeggel szemben. Mondhatni, elsodor minket, ha nem vagyunk elég kitartóak. Mégsem lehetetlen, példát vehetnénk Coco
Chanelről. Az akkori csicsás
göncöknek hátat fordítva megalkotta saját egyszerű, elegáns,
kifinomult kollekcióját, ami ezek
után egy egész korszak divatjára
jellemző volt.
Sajnos, a mai Nagy Világválság
ellenére a fiatalok öltözködését
a pompa, fényűzőség, csillogás,
"sosemhalunkmeg" jelzőkkel illetném. Felbecsülve, ugyan annyit

költünk ruhákra, cipőkre, kiegészítőkre, mint ezelőtt. A mértékletesség fogalma kezd elhomályosulni. Öltözködésünkkel valamit
mindig közölni próbálunk, akár
tudat alatt is. Mint a régi korban
egy cipőről meglehetett állapítani viselője hovatartozását, úgy

Utolsó
utáni
üzenet
Hideg van itt... Bár ti tudjátok,
én egész életemben fáztam,
nem volt jó nekem, csak a nyárban s lám, most nektek is kék a szátok.
Menjetek is, a könnyből elég,
nem olyan szomorú dolog ez!
Engem az élet már nem sebez ideát örökké kék az ég.
Most már elleszek - virág se kell,
meg a novemberi hajcihő!
Nem egy vidám hely a temető.
Kérlek, többé ne is gyertek el.

manapság is (ha eltekintünk egy
bájos hölgy kerek fenekétől),
megfigyelhetjük kabátja, szoknyája, cipője stílusát, amiből lehet megismerhetjük saját stílusát.
Azonban, ha egy tizenéves leányzó "Fuck me" felirattal rohangál
pólóján, ne lepődjünk meg, ha
egy hímnemű magára veszi a célzást. A kevesebb néha több, nem
kell mindent túlzásba vinni!
-zoll-

Időnként majd gondoljatok rám,
ha valami finomat esztek,
vagy ha friss tavaszillat reszket,
és cinkepár ül a körtefán.
No, induljatok, hamar-hamar,
mindjárt az eső is elered!
Ne aggódjatok, s ne féltsetek ha fázom, majd az ég betakar.

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

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 predajní 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 slaného a sladkého 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 kampane 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.
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(folytatás az 4. oldalról)
nemzeti színű zászlókkal az oroszok távozását és független Magyarországot követelve a helyi
határőrlaktanya
elé
vonul.
Déli 12 óra van. „Hazádnak rendületlenül légy híve, oh magyar“,
– éneklik, amikor sortűz dördül el
egyszer, majd kézigránát és sortűz
másodszor – a már menekülő emberek közé. Több mint száz halott
és több mint 200 sebesült marad
a földön. Gulyás Lajos délután
két órakor értesül erről, kerékpárra ül, és Óvárra megy. Mire odaér, már hatalmas tömeg verődik
össze, aki meg akarja rohamozni
a laktanyát. Gulyás Lajos óva
inti őket ettől, tartva a vérfürdő
folytatásától, s bízva abban, hogy
a rendőrség képes lesz uralni
a helyzetet. Nemsokára megérkeznek a győri katonák és nemzetőrök, akik elfoglalják a kaszárnyát. Amikor kivezetik az elfogott
tiszteket, az őrizetet nem tudják
teljesíteni a feldühödött tömeg
miatt, így a tiszteket a tömeg
meglincseli. Ebben a helyzetben,
óriási kockázatot vállalva, de lelkészi hivatást gyakorolva, Gulyás
Lajos megpróbálja a szinte önkívületi állapotban lévő embereket
megállítani: Ne üsd! – kiáltozza –
Ne váljatok ti is gyilkosokká! Az
egyik ávós tisztet a csodával határos módon sikerül megmenteni.
Ez adta az alapját annak, hogy
1957-ben három teljesen ártatlan
értelmiségit felbujtással vádolva
halálra ítéljenek és kivégezzenek. 1957. december 21-én zárt
tárgyaláson a fellebviteli bíróság
ugyan felmenti a gyilkosságra
való felbujtás vádja alól, a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló mozgalom vezetésének, s hazaárulásnak vádja alól
azonban nem, ezért halálra ítélik.
Kegyelmi kérvényét a köztársasági elnök is elutasítja. Az ítéletet a győri börtön udvarán 1957.
szilveszterének hajnalán hajtják végre. 1989-ben Kisújfalun
a falu lakossága és a református
egyházkösség a helyi temetőben
kopjafát állított emlékére. 1990.
március 29-én a Győri Megyei Bíróság az 1957-es ítéletet semmisé
nyilvánítja. Újratemetése 2005ben, amikor szülőháza Kisújfalu
Faluháza lett – az önkormányzat
Gulyás Lajos emlékszobát rendez
be – „aki igaz ügyért halt meg egyházunk és nemzetünk hű fiaként“.
-koml-
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Perbete
története...
(folytatás az 3. oldalról)
az egész faluba. A ivóvízvezeték
tervei készen vannak, állami tá-

a nagyszámú műemlék és a népi
hagyományok ápolása megfelelő
feltételeket biztosítanak a falusi
turizmus fejlszetéséhez.
A község határa a Duna menti
síkságon fekszik 127-222 méter
tengerszint feletti magasságban.

A határ e része alkalmas a szőlőtermesztésre, erre már 1720-ban
is találunk írásos utalást. 1880ban az itteni szőlőültetvényeket
elpusztította a filoxéra. A határban
kiirtották az erdőket, kisebb akácosok csak a lankákon találhatók.
A teraszokat fekete-, a lankákat
barnaföld borítja.
Értékes természeti terület a község belterülete előtt lévő kápolna.
Találunk itt továbbá nyári tölgyet,
őszi kikiricset, tavaszi héricset és
több védett növényt.
-zoll-

Az iskolában a tanító
néni így szól Pistikéhez:
- Pistike, ha anyukádnak van három almája, és
hétfelé kell osztania, mit
csinál?
- Kompótot!

mogatásra számítva készen állunk
a kivitelezésre.
Községünknek körülbelül 60
vállalkozója bizonyos mértékben
szintén hozzájárul a munkanélküliség enyhítéséhez. A legsikeresebbek közé tartoznak:
- SAS Sukola – benzinkút 75
személyes nappali bárral, ahol kellemes környezetben széles skálájú
enni- és innivalót kínálnak
- Firma Tóth – fafeldolgozó
üzem, gatter
- Propart, s.r.o. Varga Tibor –
különféle autóalkatrészeket és kiegészítőket árulnak
- Elastoprint – Csomagolás
technika – Nagy László
- Uzsák Ferenc – autójavítás
- Pneu Comp – gumiabroncs
felújítás
Ezenkívül kb. 20 magángazdálkodó foglalkozik növénytermesztéssel és állattenyésztéssel.
A kultúrház és a sportcsarnok lehetőséget nyújt lakosaink
kultúrális és sportszükségleteinek
kiélésére. A sportcsarnokban 40
személy elszállásolására van lehetőség szerény, de kellemes körülmények között és nagyon kedvező
áron. A Földműves Szövetkezetben van szauna, különböző fürdők
és masszázs.
A 3113 lakost számláló község Komáromtó 21 kilométerre
északnyugatra fekszik a Dunai
síkság Garam menti déli dombvidékén. A település napjainkig
megőrizte mezőgazdasági jellegét,
de figyelemre méltó történelme,

Az északi síkság széles teraszos
részét hordalékos és futóhomokos talaj borítja, melyet a Perbetei
patak szel ketté. A déli kinyúló
dombos rész a Garam menti nyúlvány délnyugati részén terül el.

Hogy kapta Benedek
Elek a nevét?
Anyukája reggel beszólt
a kisfiának:
- Benn vagy még az ágyban?
- Benne, de kelek.

3. 10. 2010 13:19:53

HÍRNÖK

4

Faluház és
Gulyás Lajos...
(folytatás az 2. oldalról)
díszítőfestést kapott, amely a paraszti lakáskultúrában megjelenő
polgárias ízlésvilág, igény jellegzetes alkotása. A konyhában és a hátsó szobában viszont nem találtunk
hasonló jellegű dekorációt, ott
továbbra is fehérre meszelték
a falakat. A „tisztaszoba“ kifestése
előtt a nyílászárókat kicserélték.
Ezek az ablakok, ajtók jó színvonalú asztalosmunkák, amelynek eredeti vasalatai is nagyrészt
megmaradtak. Színezésük is megfogható a jelenlegi sárgás és fehér
mázolás alatt. Eredetileg olajban
tört barna porfestékkel sötétbarnára festették felületüket, amely
szintén a polgári lakáskultúrából
szűrődik át. Ekkor ugyanis a falak
dekoratív sablonfestése mellett
sötétbarna faerezetű festést kaptak a nyílászárók.“
A szakszerű munka által olyan
jellegzetes századfordulós eredeti
falfestés került napvilágra, amely
talán csak ezen az egy helyen található meg a faluban.
„A szoba mennyezetén tört fehér alapszínen csak egy sablonált,
élénk színezésű rozetta került
elő. A falakon sajnos sokkal
rosszabb állapotú a dekoráció,
mert a nedves falak átmeszelése
előtt a javítások során az enyves
technikájú díszítőfestést erősen
megkaparták. Lábazatain pedig
már a most folyó munkáknál vakolatcserére került sor. Legjobb
állapotban a konyhával közös falon került felszínre a korai réteg.
Itt a falakat sötétlila alapon, világoskék mustrák díszítik. Felette
egy indás, zöld leveles fríz futott
körbe a holker alatt. Ezen a felületen tehát pontosan felmérhető
és rekonstruálható a díszítőfestés.
Felette is találunk egy jóval egyszerűbb ornamentális festést, de
töredékessége miatt ez már csak
elvben rekonstruálható. Itt feltehetőleg egy homogén színezésű
falmezőt zártak le egy margarétás
frízzel.“
Az első szoba feltárt falfestményeit anyagi lehetőségeink szűkében csak részben rekonstruálhattuk. A helyreállítást a motívumok
sablonjának levétele után Felényi
Péter budafoki festőművész végezte el Stocker Eszter segédlete
mellett a nyár folyamán.
A rekonstrukciós munkálatok
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során igazolást nyertek a községi
krónika 1784. június 4-i tűzvészről szóló híradásai is, mivel a sokadik falréteg alatt előkerültek fekete, égett falrétegek is. S feltárási
jegyzőkönyv „jelentős átalakítása“ is azt a tényt erősíti meg, hogy
a tűzvészben leégett nádfedeles
házak helyett a módosabb gazdák
a nádfedelet zsindelyesre ill. cseréptetősre módosítottak. Ehhez
viszont a ház magasságán kellett
változtatniuk. Ezen átalakítások
is jól kivehetők voltak.
A tisztaszoba jelenlegi berendezéseit részben az eredeti bú-

nosa, Csanda János és felesége
Balla Etel látható).
A helyreállítási munkálatok során eredeti helyére került a XIX.
században még igen, a XX.-ban
már nem használt tisztaszobai
kemence, amit a konyhából fűtöttek, a szobában csak a meleget
árasztotta.
A munkálatokkal a 2004-es évben készült el a kivitelező. Ekkorra elkészült a Községi udvar másik látványossága is, a szabadtéri
színpad. Az építmény a szőgyéni
Smidt Tamás építész tervei alapján készült, a kivitelező Smidt

torok alkotják. Közöttük található tulipános ládát a budaörsi
G. Horváth Erzsébet restaurátor
varázsolta eredetivé. A szobában található férfi és női öltözék
a századforduló (XX.) kisújfalusi
vőlegény – és menyasszony viseletet ábrázolja. Jellegzetes a sötét,
Kisújfalun kimondottan a fekete
(de barna is előfordult), menyasszonyi ruha. A sötét ruhához
viszont meglehetősen színes, virágokkal díszített menyasszonyi
koszorú járult.
A falikép viszont már a múlt
század harmincas éveinek esküvői viseletét mutatja (a képen
a Makk Hetes vendéglő tulajdo-

Róbert volt. A színpad nádfedelét
a kisújfalusi Juhász család – nádfeldolgozó üzemének munkásai
végezték. A Szabadtéri színpad
felavatására 2004. augusztus 20án került sor, melyen Tóth Zoltán és Martin Pado a magyar és
a szlovák belügyminisztérium államtitkárai vettek részt.

Gulyás Lajos
emlékszoba
Gulyás Lajos református lelkész, akit 1957. december 31-én
végeztek ki. A magyarországi
református lelkészi karból 1956

kapcsán az egyetlen kivégzett lelkész Kisújfalu-i volt.
1918. február 4-én ebben a házban született Gulyás Lajos és Kovács Erzsébet második gyermekeként. Édesapjának 25 hold földje
volt, a magyar időben a község
bírája, és erős református családként részt vállaltak az egyház és
a falu életében is. Mindezeket az
1957-es győri perben sűrűn fel is
emlegették. A „kulák“ származás
és klerikális neveltetés is veszélyes volt a társadalomra nézve.
A helyi elemi iskolák befejezése után az érsekújvári reálgimnáziumban tanul, ahol 1937-ben
érettségizik.
Az érsekújvári érettségi után
a losonci teológián kezdte el tanulmányait, majd annak bezárása
után Pápán folytatta tovább a teológiát, ahonnan hitben, lélekben,
tudományokban, hazafias érzésben megerősödve indul el a lelkipásztori pályán.
Szolgálatát Felsőgelléren kezdi,
majd Balatonszepezden, s 1948tól Levél községbe helyezik át.
Felesége Puskás Gabriella, tanítónőként dolgozik a helyi iskolában. Három leánygyermekük
születik.
Korán bekapcsolódik a politikai életbe is. Természetéből és
egyinéségéből adódóan – lelkipásztori szolgálata mellett – látva kora kihívásait – nem tud
csendben megülni, tele van
tenniakarással, s igazságérzete
nem engedi, hogy ne szóljon, ha
kell. A Kisgazdapártnak országgyűlési képviselője. A nyilas uralom idején is volt bátorsága szót
emelni, ezért börtönt szenvedett,
de a Rákosi korszak alatt is többször meghurcolták. Jól látta, hogy
a gonosz, az gonosz, ha a jobb
oldalon áll, ha a bal oldalon áll,
akkor is.
1956. október 22-23. – a világot ismét bejárta a hír – Magyarországon történelmi események
vették kezdetüket, a magyarok
szabadok akarnak lenni, le akarják rázni elnyomóik igáját...
Gulyás Lajos éppen Kisújfalun
tartózkodott,
amikor
értesült a rádióból a magyarországi történésekről – övéinek ezt
mondja: Nekem ott a helyem,
– azonnal csomagol és visszautazik Levélre. 1956. október
26-án
Mosonmagyaróvárott
egy diákokból, munkásokból
és értelmiségiekből álló tömeg
(folytatás a 5. oldalon)
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Avagy az esti
iskolások...

Perbete története és jelene

(folytatás az 1. oldalról)
a protekció és az igazságtalan osztályzás sem.
Nyíltan előnyt élvez a kedveskedő, a másikat letipró ember. Belefásult tanárok jó pénzért tartják
az órát, semmilyen indokot és kifogást nem fogadnak el.
Sokat buktatnak, az osztály létszáma a féléves vizsgákig megfeleződik, év végére pedig már csak
pár ember lézeng.
Talán a szerencsének köszönhetően a következő év kezdetén
ismét feltöltődik a társaság másik
iskolákból a 4-es 5-ös osztályzat
ritka általában ügyeskedő és kiváló puskázók érik csak el.
Megszületnek az érdemjegyek
és elcsitulnak a kedélyek.
A templomba járó, hitét gyakorló keresztény sorsa elég sanyarú,
mert az idők multával a tanári kar
is rosszalja az ottlétét.
Az ilyen embert támadják
a paráznák, a mocskos szájúak és
a szektás dolgozók is.
Különösen fájó, hogy az adófizető emberek pénzéből finanszírozzák az iskola kétes vallási szektához csatlakozó munkatársait is.
Nehéz kitörni ebből a helyzetből, és piacképes szakképesítést
szerezni bár hol is. Sok szenvedés
és csalódás vár az ilyen senki által
nem támogatott tisztességesen élő
emberekre, kik munka és sokszor
család mellett veszik a fáradságot
és próbálnak tanulni, előrejutni.
Szomorú, hogy még az állami
intézményekben is szemet hunynak az erőszak, a megalázás, és az
erkölcstelenség, irigység felett is.

Perbete a Kisalföld keleti peremén a Duna, a Vág és a Pozsonyt
Párkánnyal összekötő vasútvonal
által bezárt térségben fekszik,
a Dunától mintegy 30 km távolságra északra, 237 hektárnyi területen. Perbete az Esztergomi érsekség ősi birtoka volt a jobbágyság
teljes felszabadulásáig. Nevével
oklevelekben először 1312-ben
találkozunk PERBETHE alakban.

1552-ben az akkori összeírás
szerint a községnek 10 háza volt,
1715-ben 36 háztartást, 1787-ben
204 házat és 1897 lakost, 1828ban 309 házat és 2291 lakost tartottak nyilván.
Az egész középkor alatt a község az esztergomi érsekség alá
tartozott. Már abban az időben
önálló önkormányzata és saját
szimbóluma volt.

A török megszállás alatt többször
elnéptelenedett, de mindanynyiszor újra települt. Legutoljára
1683-ban égették fel a falut, amikor lakosai ismét elmenekültek és
csak a szatmári békekötés után,
az 1710-es évek elején építették
újra a falut mintegy 3 kilométerre délre az eredeti településtől.
A perbetei vár a 16-ik században
, a török háborúk idején szintén
elpusztult, nevét a Mihályvár nevű
település őrzi, melynek határa ma
is a perbetei kataszterbe tartozik.
A perbetei erdőben a perbetei lakosok alapítványából a remetelak
mellett Mária tiszteletére kápolnát emeltek. Annak emlékére pedig, hogy az 1763-as földrengés
a kápolnát nem rongálta meg,
Ordódy György kapitány, bagotai
földbirtokos a kápolnát művészi
kivitelű Máriát a gyermek Jézussal
ábrázoló festménnyel ajándékozta meg, amely most a katolikus
templomban található. A katolikus templom 1733-ban volt felépítve, majd 1766-ban újjáépítve a földrengés pusztítása után.
A református templom 1785-ben
épült a Türelmi Rendelet életbe
lépése után. A kápolna és környéke gyönyörű környezetben terül el
és a katolikus templommal együtt
védett területté és emlékművé van
nyilvánítva. A községben három
temető van – katolikus, református és evangélikus - a lakosság hitvallásának összetétele szerint.

A 19. század folyamán Perbete
fokozatosan Komárom Vármegye legjelentősebb községei közé
küzdötte fel magát. Postahivatal,
postatakarékpénztár, távirda, saját
vasútállomás létesült, valamint ide
helyezik az udvardi járás székhelyét, amely azzal jár, hogy hosszú

sodik világháború 1945 március
29-vel fejeződött be.
A falu életében a legnagyobb
fejlődés az 1970-es években következett be. Kedvező feltételek
nyíltak a lakásépítésre, közutak
és intézmények épültek. A községnek van két iskolája, szlovák és
magyar tanítási nyelvvel, óvodája
szintén szlovák és magyar tanítási
nyelvvel, egészségügyi központ,
gyógyszertár, bevásárló központ,
számos kisebb magánbolt, kultúrház, sportcsarnok 40 személy
elszállásolásának lehetőségével és
nagy teremmel különféle sport- és
kultúrrendezvények megtartására,
stadion 2 pályával. 1992-ben épült
fel egy benzinkút nappali bárral.
Az 1990-es népszámláláskor
a községnek 3293 lakosa volt. Érdekes összehasonlítani az 1980-as
népszámlálással, amikor a községnek 3719 lakosa volt. Mostanság
a lakosok száma 3060 és 1200 ház
van a faluban. A lakosság nemzetiségi összetétele: 78,4% magyar,
20,2% szlovák, 1,4% más nemzetiségű.
A legtöbb munkaerőt a Földműves Szövetkezet foglalkoztatja,
melynek a mezőgazdaság kedve-

ideig Perbetén működik a királyi
járásbíróság.
A 20. század első évtizedében
gazdakör, iparoskör, fogyasztási
-, hitel- és tejszövetkezet működik a faluban , majd önkéntes
tűzoltóegyesület alakult. 1906ban új katolikus elemi iskola,
1914-ben új óvoda, 1923-ban
pedig református iskola épült. Az
első világháborúban 115, a másodikban 217 személy vesztette életét. Perbete lakosai számára a má-

zőtlen helyzete ellenére is elég jó
eredményei vannak. Főleg szőlőtermesztéssel, növénytermesztéssel és állattenyésztéssel foglalkozik.
A községnek van szennyvíztisztító állomása, de sajnos
a kanalizáció csak 1300 m hosszan
van kiépítve. A szűkös anyagi körülmények miatt állami segítség
nélkül nagyobb beruházásokra
nincs pénz. A gáz be van vezetve
(folytatás a 5. oldalon)

Nagy Krisztina,
Keszthely

Két ügyvezető igazgató beszélget:
- Te fizetsz az embereidnek?
- Én nem.
- Én sem. És bejárnak?
- Be.
- Az enyémek is. Te,
nem kéne ezektől belépődíjat szedni?
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Faluház és Gulyás Lajos
emlékszoba
A Faluház története a 2000-es
évre nyúlik vissza. Ekkor az Érsekújvári Honismereti múzeum
szakmai felügyelete alatt diákok
gyűjtést szerveztek a községben
a régi tárgyi értékek megmentése
érdekében. Gudman Ilona egy hétig irányította a lelkes kis csapatot,
akik a gyűjtésről magnófelvételeket is készítettek, sőt a feltérképezett tárgyi értékek mellett jelentős
számú néprajzi anyagot is begyűjtöttek a lakosoktól.
Ilyenformán gond keletkezett
a tárgyi emlékek elhelyezése, esetleges kiállítását illetően. Ebben az
évben a Budaörs Fesztivál keretén
belül Kisújfalu Önkormányzatá-

nak képviselői látogatást tettek
a Budaörsi Heimat-múzeumban.
Tulajdonképpen a budaörsi képviselőtestület ösztönzésére döntött
úgy a kisújfalusi képviselőtestület,
hogy hasonló jellegű emlékházat
hoz létre a falu népi kultúrájának
megmentése érdekében. Kapóra
jött, hogy a műemlékvédelmi szakemberek (Dr. Sisa Béla és Dr. Vándor András) által rekonstruálható
két kisújfalusi ház közül az egyiket éppen eladásra szánták. 2001
novemberében tehát az Önkormányzat a Budaörsi Önkormányzat pénzbeli segítségnyújtásával
megvásárolta az 55. házszám alatti
ingatlant. Az ingatlan egy majd fél

hektáros beltelek, mint később kiderült a református templom után
a község legöregebb lakóházáról
van szó. Az ingatlannal együtt a lakóház jelentős számú ingóságát is
sikerült megmenteni. Az istállók,
melléképületek szinte változtatás
nélkül mutathatók be a mai napon
is.
Mivel a faluház műemlékké
nyilvánítása nehézkesnek bizonyult, s nem is lett volna szerencsés, főleg a későbbi munkálatok
hivatal-függősége miatt, így nyilvántartásba nem vétetett, de szabadon megkezdődhettek a felújítási munkálatok.
Az ingatlan rekonstrukciós

Mélykúti
csalogató...

velődési Házban Drégely Ferenc
helytörténeti gyűjteményét is.
Strandfürdőjük korszerű, vízforgós rendszerű 18x25 m-es medencével, rendezett zöldterületű
parkkal, strand- és teremröplabda,
lábtengó, kosárlabda pályákkal és
kertvendéglővel ellátott.
Melegvizes, nagy vízhozamú
kúttal rendelkeznek a fürdő terü-

sőt határon túl is ismert, 28 éves
múltra visszatekintő Szederinda
Citerazenekar.
Aki a falusi turizmussal és ehhez
kapcsolatos lehetőségekkel szeretne megismerkedni, erre is van
mód.
Lovagoltatásra, sétakocsikázásra
több vállalkozás is létrejött.
A településen vadásztársaságok

letén, melynek hőfoka 38 ˚C-os
(magas jódtartalmú), melyet ülőfürdőként hasznosítani kívánnak
a megfelelő befektető, illetve állami pénzeszközök bevonásával.
Augusztusban a búcsúhoz kapcsolódva rendezik meg a már hagyományossá vált „Mélykúti Napok” rendezvénysorozatát.
Az ünnepek, a közösségi megmozdulások jó hangulatának megteremtésében nagy szerepet játszik
a helyi népdalkör és az országosan,

is működnek, melyek külön program szerint biztosítják a vadásztatást az érdeklődők számára.
A Magyarok Nagyasszonya Világ Győzelmes Királynője Szent
Korona Lovagrend Lovagjának,
nemzetes vitéz Barcsák János nemzetőr dandártábornok 2004-ben
létrehozott messze földön híres
Szent Joachim Katolikus Helytörténeti Múzeum is Mélykút értékeit
őrzi.
Bemutatja azokat a tárgyakat,

(folytatás az 1. oldalról)
a kereskedelem, a vendéglátás,
a szolgáltatások és az élelmiszeripar területén.
Mélykút kulturális arculata,
a közművelődés helyzete, a tényezők viszonylag színes palettája révén gazdagítja a térséget. Jelentős
és igen nagy múltra tekint vissza
a település lovassportja.
Nemzetközi hírű fogathajtók garantálják a versenyek rangját, melyeket évente kétszer, májusban és
augusztusban rendezünk meg.
A lovaspálya mellett pihenőerdővel, parkkal és a tervek szerint
rövidesen kialakított csónakázó
tóval rendelkezünk.
Az ide érkező vendégek megtekinthetik a műemléki védettség
alatt álló beltéri katolikus templomot, gyönyörködhetnek a Szent
Erzsébet templom Prokop Péter
által készített egyedülálló oltárképeiben és templomaink csodálatos
hangú orgonáin játszó tehetséges
fiatalok játékában.
Felbecsülhetetlen értéket képvisel Szvetnik Joachim Kossuthdíjas ötvösművész, az Eszterházykincsek restaurátorának, a Szent
Korona azonosítójának szülőháza,
az abban kiállított helytörténeti kiállítás állandósága.
Érdemes megtekinteni a Mű-
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munkálatai a fent nevezett két
szakember javaslatai alapján kezdődtek 2002-ben a helyi kőművesmester, Fűri Imre vezetése
alatt. Kezdetben a három első
szoba rendbetétele volt a cél, de
mindjárt a kezdet kezdetén lelassultak a munkálatok, mert az első,
ún. „tisztaszoba“ mindenki által
fehérnek hitt falrétegei alatt színes
falfestmények kerültek elő. A kutatásra a magyarországi „Állami
Műemlék-helyreállítási és Restaurálási Központ – Szakrestaurálási
Osztályának székesfehérvári illetőségű szakembere, Lángi József
lett felkérve. Idézés az ő munkanaplójából: „A ház feltehetőleg
a XIX. században épült, amelynek volt egy XIX. század végére,
XX. század első felére datálható
jelentős átalakítása. Eredetileg
a falait csak fehérre meszelték, de
a századfordulós felújítás idején
az első szoba dekoratív sablonált
(folytatás a 4. oldalon)
melyeknek nem csak értékük, hanem lelki jelentése is van.
Ezek a tárgyak elődeinkhez kötődnek és hozzánk mélykútiakhoz
is.
A tárgyak között fellelhető
a régi zárda - iskola feszülete, melyre nagyanyáink és nagyapáink tekintettek fel minden nap, amikor
az iskolapadban ültek.
A gyűjtemény kapocs elődeink
és közöttünk, mely nemcsak a katolikus ember értékrendjét mutatja
meg, hanem minden embert gondolkodásra késztet
teremtőjével, és az élettel való
kapcsolatáról is. A gyűjteményt
alkotó tárgyak nagy részét a lakásokból a padlásokra száműzték az
emberek, ugyanúgy, ahogy megpróbálták a hitet és az Isten szeretetét kiírtani a családjainkból is.
Ez a magángyűjtemény a hit
erősségének a példája, mely túléli
a különböző rendszerek és korok
sanyargatását, pusztítását, példát
mutatva minden halandónak.
Barcsák János magángyűjteménye visszaadta a mélykútiaknak
a hit értékrendjéhez tartozó tárgyakat, melyek elődeink és köztünk lévő szövetség bizonyítéka,
betöltve azt a bibliai szakaszt melyben a teremtő utasít bennünket:
"Mond el fiaidnak, utódaidnak, és
hitedről is beszélj minden nap!"
Vitéz Ifj. Szilas László,
Esztergom
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TERJESZTVE A ZSITVAKÖZ, NYITRAVIDÉK ÉS A DUNATÁJI RÉGIÓKBAN
Lapunkat támogatja a Szlovák kulturális minisztérium a „nemzeti kissebség kultúrája – 2010“ programjával.

Mélykút Magyarország és BácsKiskun megye délkeleti részén,
a Felső-Bácskában helyezkedik el.
Első lakói 1590 körül telepedtek le, s 1610-ben Mélykútat mint
pusztát említik a feljegyzések.

amikor lakosai főleg katolikusok
voltak. A legelső pecsétnyomót
1661-ben vésték, felirata: „Mélykút község 1661.” A közepén a címer: Egy kerekes kút, mellette
hosszú itató vályú, melyből egy

ban a Rákóczi féle szabadságharc
alatt ismét sokat szenvedett a község.
1734-ben már jelentékeny számú lakossága lehetett, mert az
Érseki Levéltár szerint ez időben
már tanítója és kápolnája is volt.
A falu egyházilag kezdetben
Jánoshalmához tartozott a bajai
ferences barátok vezetése alatt.

Az akkori uradalom a lakókat
- akik főleg magyarok voltak, és
kisebb számban tótok voltak - különböző helyekről telepítette be,
leginkább Nógrád, Heves és Pest
vármegye északi részéről.
Fermendzsin szerint Mélykút 1649-ben alakult községgé,

agancsos szarvas iszik.
A török hódoltság alatt Mélykút
a szegedi szandzsákba tartozott
s a törököktől igen sokat szenvedett, miért is a lakosság nagy része
elmenekült
A vidék 1686-ban a török megszállás alól felszabadult, de 1703-

Gr. Grassalkovich 1761-1768-ig
a náddal fedett kápolna helyébe
szép templomot emeltetett.
Közelmúltban a gyönyörű vendégszerető Mélykút városi rangot
kapott, a település az 55. számú
főúton, Pécs-Szeged között, Bajától 35 km-re, Szegedtől 65 km-re,

Mélykúti csalogató

"Jó pap is csak holtig tanul"

Avagy az esti iskolások sorsa
Szomorú tény, hogy a szakmunkásiskola befejezése után
nem mindenkinek adatik meg
a tanulás, ha mégis, természetfeletti erő és kitartás szükségeltetik
akár egy gimnáziumi érettségi
megszerzéséhez is.
Hasonló sorsú emberek gyülekezete, az osztály.
Általában átlagos képességű
emberek, nagy része nehéz fizikai
munkát végző ember, sokuk többgyermekes családanya.
Az év eleje komolyan próbára
teszi a jelentkezők anyagi erőforrásait, általában a diákok késve,
vagy csak a félévet lezáró vizsgák
előtt többszöri felszólítás után
tudnak fizetni.

HU_oktober.indd 1

A nehézségek mellett, megkeserítik a helyzetet az olyan személyek, akik pl. állami nevelőintézet

között.
Előszeretettel barátkoznak a vad
házasságba élők, ők sokgyermekes

gyermekei.
A hosszú évek folyamán érdekes
barátságok szövődnek a hasonló
értékrendű és helyzetű emberek

családanyák, akiknek gyermekeik
több apától származnak.
Jellemzőek az értékrendek felismerhetetlenségig való torzulása.

Kiskunhalastól 36 km-re helyezkedik el.
A várossal határos települések:
Jánoshalma, Kisszállás, Tompa,
Bácsszőlős, Bácsalmás és Tataháza.
A város kb. 12.000 hektáros területen fekszik, a települést hozzávetőlegesen 5.700 fő lakja, alapvetően mezőgazdasági (szántóföldi

növénytermesztés, szőlő- és gyümölcstermesztés) tevékenységet
folytat.
A rendszerváltás óta azonban megkezdődött a gazdasági
szerkezet átalakulása, növekszik
a vállalkozók száma, különösen
(folytatás a 2. oldalon)
A szünetek kiemelt fontosságú
témája a paráznaság és az erkölcstelenségek.
Aki nem akar hasonulni- e társasághoz annak szembe kell néznie az állandó veszekedéssekkel és
a kiközösítéssel is.
A legnagyobb bűn a keresztény
értékek vállalása, mit-e társaság
nem visel el. Meghirdetik 2010ben a keresztényüldözést, nem
ritka a fenyegetés, vagy a testi bántalmazás sem.
Az ilyen egyének nem tudják elviselni, ha valaki különb, mint ők.
Szomorú tény, hogy az atrocitások akár hosszú évekig is eltarthatnak, mely felett az iskola
szemethuny vagy szélsőséges
esetben a gonoszság mellett kardoskodik.
A tanárok igyekeznek a saját érdekeiket védeni, nem ritka
(folytatás a 3. oldalon)
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