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KUPUJTE NAŠE SLOVENSKÉ VÝROBKY!

Spúšťame projekt spravodajského portálu pre
Nové Zámky a okolie.

Hovoríme so starostom obce Tvrdošovce Ing. Mariánom Tóthom

OBSAHU
Aby sa občania cítili čo najlepšie ZPolonahé
dievčatá,
Pán starosta, pokiaľ vieme,
mali ste stabilnú robotu v istej
finančnej inštitúcii. Prečo ste sa
rozhodli kandidovať na post primátora v nedávnych voľbách?

dokonca aj vo vysokej politike.
Navyše, nejeden významný človek sa v minulosti prezentoval
ako úspešný diplomat, vynálezca,
odborník vo svojom obore, alebo
i spisovateľ sa stal tak úspešným
v mladom veku.
Ste rodák z Pozby a v histórii
prvý starosta našej obce, ktorý
nepochádza z Tvrdošoviec. Nepovažujete to za určitú nevýhodu?
Vôbec nie. V Tvrdošovciach
žijem a pracujem pomaly už desať rokov. Žije tu aj moja rodina,
mám tu veľa priateľov a v obci ma
čaká takpovediac budúcnosť. Veď
v dnešnom svete, keď v rámci Eu-

Spočiatku to bolo viac-menej
na podnet Bélu Bugára, podpredsedu parlamentu Slovenskej
republiky, po založení politickej
strany MOST – HÍD v našej obci.
Pretože sme sa krátko po založení našej strany „zapísali“ medzi
najúspešnejšie kluby, presvedčili
ma. Na druhej strane je to aj moja
osobná iniciatíva, ambícia i motivácia pomôcť obci, respektíve jej
občanom v rámci svojich možností a schopností. Tu niekde treba
hľadať „príčiny“ mojej kandidatúry za starostu Tvrdošoviec.

rópy i sveta už človea takmer nič
neobmedzuje, nemožno brániť
tomu, aby sa človek v tej-ktorej
lokalite nemohol realizovať, presadiť, ak má požadované predpoklady, najmä vzdelanie a kvality.
Vrátane morálnych. A cíti zodpovednosť za ľudí okolo seba. Vo
svojej terajšej funkcii sa vynasnažím rozširovať aj svoje znalosti
a poznatky o Tvrdošovciach.
Ako ste spokojný s personálnym obsadením nového obecného
zastupiteľstva? A aké boli vaše
pôvodné predsatvy?
Myslím si, že zo štyridsaťjeden kandidátov, ktorí dostali od
(pokračovanie na str. 2)

Veľkonočné paberky
Dnes je oblievačka skutočne iba tradíciou. Kedysi to bola aj hygienická potreba.
Veľkonočný pondelok sa vyznačuje tým, že ženy voňajú voňavkami
a muži alkoholom.
Ženu ani kvetinou neudrieš! Ale korbáčom musíš...
Ktovie, či aj psychiatri radi šibú?!
Ženy zvyknú maľovať veľkonočné vajíčka a muži sa zvyknú iba zmaľovať.
M. Janega

str. 2
História novej
materskej školy
Semerovo, str. 3
Dokumenty
o farnosti v Radave
(seriál), str. 4
Mojzesovský umelec z Muránskej
Zdychavy, str. 4
Na margo jedného
podujatia, str. 6
Astropsychológia,
str. 7
Ponúkam dvojročného
čistokrvného maltézáka na
krytie. tel.(nonstop):
0907 905 537.

Patríte medzi najmladších
starostov a to nielen v našom
regióne, veď máte iba 33 rokov.
Necítite sa príliš mladý na túto
funkciu.
Myslím si, že dôležitý nie je vek,
veď moji spolužiaci z univerzity
sú úspešní podnikatelia, uznávaní odborníci a niekoľkí pôsobia
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Aby sa občania...
(dokončenie zo str. 1)
občanov mandát, bolo veľmi ťažké
čosi predpokladať, očakávať alebo odhadnúť. Súčasné zloženie
obecného zastupiteľstva je zmiešané, čo nemusí byť vždy nevýhoda. Veď ako sa vraví, koľko ľudí,
toľko názorov! A vtedy je z čoho
vyberať, možno poučiť sa, rozhodnúť správne. To všetko môže
pomôcť aj občanom obce a obec
ako takú posunúť dopredu. Členmi obecného zastupiteľstva sú
napríklad aj bývalí starostovia,
takže prípadné otázky a problémy smerujúce do minulosti budeme môcť úspešne riešiť spolu.
Preto očakávam v tomto smere
viac pozitív, ako negatív. Osobne
sa budem vždy snažiť o to, aby
sme spoločne hájili výhradne
záujmy obce, a osobné záujmy
odsunuli kamsi do pozadia. Za
veľmi pozitívne považujem, že
v zastupiteľstve máme aj podnikateľov, dôchodcu, pedagóga, finančného odborníka, a dokonca
aj lekára.
Aký bol váš prvý krok po nástupe do funkcie?
Keďže som predovšetkým
ekonóm, v prvom rade som sa
zaujímal o doterajšie výsledky
hospodárenia v obci, vrátane
predloženia vštkých bankových
výpisov, účtov, faktúr, zmluvnú
dokumantáciu a to každého, už aj
začatého projektu.

CHÝRNIK
na každom oddelení obecného
úradu, čo si ale vyžiada reorganizáciu. Musíme za pochodu riešiť
odškodné za povodne. V nadväznosti na to je potrebné vypracovať
komplexnú analýzu o stave podzemných vôd v obci a vyhotoviť
plán, ktorým zabránime vzniku
nových škôd. Pre tých, čo stratili z takých, či onakých dôvodov
prácu musíme vytvoriť nové pracovné príležitosti. To chceme docieliť v spolupráci s úradom práce
a novými investormi. Črtajú sa tu
možnosti využívania termálnej
vody a turistiky, nemôžno nespomenúť ani už začaté, ale ešte
nedokončené projekty, ako sú
- rekonštrukcia základnej školy,
práce začaté v centre obce, požiarna zbrojnica a vybudovanie
kanalizačného systému. Čaká
nás uhradiť aj viaceré pohľadávky
z predošlého obdobia.
Čo by ste odkázali, či zaželali
občanom prostredníctvom tohto
rozhovoru?
Každému občanovi našej obce
prajem aby sa v nej cítil čo nalepšie, aby mali prácu a boli šťastní vo svojom rodinnom kruhu
i v kruhu priateľov a známych.
Budem rád, ak sa nám to podarí
spoločnými silami dosiahnúť.
-koml-

Veľmi dávna historka

Polonahé dievčatá
Historka, ktorú prinášame
sa stala veľmi dávno. Dávnejšie, ako za čias reálneho socializmu, hoci o kapitalizme
mohí z nás vtedy iba snívali.
Raz cestoval naprieč našou bývalou republikou istý
milionár z Ameriky, ktorý
sa zaprísahal, že dovtedy sa
neožení, pokým nedostane za
manželku najkrajšie dievča
na svete. Tá šanca sa mu naskytla. Keď sa cestou vlakom
pozeral z okna, zrazu zbadal
na jednej lúke pod Tatrami
opalovať sa krásne dievča.
Zatiahol brzdu a vystúpil
z vlaku. Zaplatil pokutu, čo
si ako milionár mohol dovoliť, a vlak sa pohol svojou
cestou. On rovno zamieril
k dievčaťu. Kedže dievča sa
mu prenáramne páčilo, začal hneď zhurta s ponukou
k sobášu. Lenže dievča, ktoré
okrem cudzieho jazyka toho
o milionároch veľa nevedelo,
odporučilo nápadníkovi zájsť
si za rodičmi. Otec dievčaťa
razom pochopil o čo ide a , samozrejme so sobášom, za súhlasu svojej dcéry, tiež nebol
proti. Milionár už najbližším

vlakom si odviezol dievča
za oceán, kde, podobne ako
to býva aj v rozprávkach, si
žili šťastne. Odvtedy uplynulo niekoľ ko rokov. Zhodou
okolností, ten istý Američan
sa znova vydal na služobnú
cestu tým istým vlakom a trasou, naprieč našej vlasti. Na
mieste, kde sa predtým zoznámil so svojou vyvolenou,
sa skúsil pozrieť von oknom,
a nostalgicky si zaspomínať.
Vtom však prišiel do kupé
konduktor, zatiahol záclonu
a zabránil mu v tom. Američan pochopiteľne protestoval
a žiadal vysvetlenie, žo čo to
má byť...Prečo sa nemôže dívať von oblokom? Konduktor
iba mávol rukou a povedal:
-Nerobte si z toho nič. Dívať
sa oblokom na tomto úseku
zakázal minister železníc.
Pretože asi pred dvadsiatimi
rokmi cestoval tadiaľto akýsi
bláznivý Američan a odvtedy,
keď tadeto prechádza medzinárodný vlak, opaľujú sa na
lúke takmer všetky dievčatá
z okolia.
z archívu - (kup)

Aké sú vaše priorioty z dlhodobejšieho hľadiska?
Ako sme spoločne deklarovali
už aj v predvolebnom programe
nášho klubu, pre nás je v prvom
rade dôležitá otvorená a dostupná komunikácia s občanmi. Ide
o vzájomnú informovanosť, aby
napríklad každý občan vedel, čo
sa v obci deje, o čom sa rozhoduje. Nemenej dôležité je, aby
aj obecné zastupiteľstvo vedelo
podrobnejšie o problémoch, ktoré trápia občanov obce. Preto sa
budem snažiť o pravideľné stretnutia s nimi a konzultovať problémy, ktoré ich trápia a to v rámci všetkých kútov obce. Tak, by
zástupcovia jednotlivých ulíc
mohli prezentovať svoje problémy a ťažkosti, ktoré ich trápia.
Budem sa snažiť ďalej o zvýšenie
úrovne vybavovania požiadaviek
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História novej materskej školy v Semerove Aktivita členov šurianskeho Občianskeho
združenia Vráťme mestu život pokračuje
V súčasnej budove materskej školy terských škôl Semerovo, Kolta , Čechy.
sa začalo s prevádzkou v roku 1984. Je
to jednoposchodová, moderne riešená
budova, s dvoma triedami, kuchyňou
a miestnou knižnicou. Obklopená je
veľkým, trávnatým dvorom s množstvom zelene a miest na hranie. Vlastníkom budovy je obec Semerovo.
Od roku 2002 prešla zriaďovateľská
funkcia materskej školy na obec Semerovo. V roku 2006 bola urobená rekonštrukcia interiéru a maľovka. Materská
škola sa tak stala pútavým miestom pre
celodenný pobyt detí v kultúrnom,
čistom a estetickom prostredí. Škola
má dve triedy, v ktorých sú umiestnené deti od 3 do 6 rokov, poskytuje
celodennú a podľa záujmu rodičov aj
poldennú starostlivosť.
Pre zdravý duševný a telesný rozvoj
detí tamojší pedagogický zbor realizuje
prvky zdravej školy a pracuje s metodikou Krok za krokom. Spolupracuje so
školskou jedálňou, rodičmi, Základnou školou, obcou, detským lekárom,
stomatológom a logopédom. V spolupráci s rodičmi v nej organizujú kultúrne podujatia, prednášky, spoločné
výlety a súťaže v rámci spolupráce ma-
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Na pôde materskej školy slávia
spoločne Vianoce, Deň matiek, Deň
detí. Zúčastňujú sa kultúrnych akcií
organizovaných Maticou slovenskou,
stavanie mája a fašiangy. V máji majú
spoločné posedenie s členkami Slovenského zväzu invalidov. Mnohé zo
svojich aktivít propagujú cez vlastnú
káblovú televíziu a prostredníctvom
našich regionálnych novín. Materiálne
zabezpečenie a dopĺňanie pomôcok
realizujú za pomoci rodičov a vo veľkej
miere za pomoci obecného úradu.
Ich cieľom je umožniť deťom všestranne sa rozvíjať, čo nejlepšie ich
pripraviť na vstup do základnej školy
a to všetko pomocou individuálneho,
citlivého prístupu zo strany učiteliek
a všetkých pracovníkov školy k maximálnej spokojnosti rodičov. Riaditeľkou školy je Gabriela Kečkéšová, učiteľkami Monika Bábinová a Henrieta
Kajanová, riaditeľkou detských jasieľ
Ing. Marta balážová a k ich kolektívu
neodmysliteľne patri aj školníčka Zita
Szaboová, kuchárka Alena Pípová a kurič Karol Skačan.
(internet)

Pripísali si ďalší
úspešný „bod“
Občianske združenie Vráťme
mestu život v Šuranoch vzniklo
nie tak dávno. Doteraz však jeho
členovia zaznemenali v rámci
svojich aktivít celý rad konkrétnych, úspešných výsledkov. Dosiaľ to bola výsadba drevín vo
viacerých areáloch mesta, vrátane
športových. Vlani pomáhali počas povodní, ktoré veľmi postihli
práve náš región. Ich pozornosti
neunikajú ani také tradičné akcie
ako sú - stavanie mája, medzinárodný deň detí, kedy organizujú,
či spoluorganizujú mnohé sprievodné akcie. Jednou z takých bola
aj nedávna, v rámci príležitosti
Mdzinárodného dňa žien, ktorej
miestom bolo sídlisko MDŽ, konkrétne reštauračné objekty úspešného šurianskoho podnikateľa

Františka Nagyho. Pritom kultúrny program sa konal pod holým
nebom a kytičky ruží, konkrétne
hrebíčok, rozdával okoloidúcim
i prichádzajúcim matkám a ženám
sám predseda združenia Ján Štark.
Výborný guláš, ako už tradične
navaril Martin Haluza a chutné
jedlo z diviaka pripravila Zuzana
Bartovičová, ktorá zároveň celú
akciu sledovala a zaznamenala fotoobjektívom. Čerstvo pripravený
kotlíkový guláš chutil každému,
kto prišiel na akciu. Potom nasledovala diskoveselica pri hudbe
až do večerných hodín. Členovia
Občianskeho združenia Vráťme
mestu život si takto „pripísali“
v rámci svojej činnosti ďalší úspešný bod.
-kup-
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Prezentácia prác Mariána Mandúcha v Matici i v Synagóge

Mojzesovský umelec z Muránskej Zdychavy
Maliar a fotograf Ing. Marián
Mandúch sa v ostatnom čase „zvi-

zariadeniach, v mestách i obciach
i mimo novozámockého regiónu.

Umelec Marián Mandúch celkom vpravo
diteľnuje” prezentáciou svojich prác
v rôznych kultúrno-spoločenských

Pochádza z Muránskej Zdychavy
a v súčasnosti žije v obci Mojzeso-

vo, v okrese Nové Zámky. Je členom
Kolpingovej rodiny Šurany, mojzesovského Slovenského orla, ktorý
nedávno oslávil sto rokov od svojho
vzniku a je tiež členom fotografického klubu Hexagonal v Nových
Zámkoch.
Marián Mandúch mal pred pár
dňami vernisáž výstavy fotografií
pod názvom Slovensko očami šurianskeho turistu, ktorá potrvá do
konca tohto mesiaca. Jej miestom
je Dom Matice slovenskej v Nových
Zámkoch. Výstavu si autor inštaloval sám, zabezpečil občerstvenie
z vlastných zdrojov, všetko na vlastné náklady, bez akéhokoľvek grantu.
Horšie to však bolo s účasťou na vernisáži, neprišiel ani primátor mesta,

ktorý dáva skôr prednosť takým
akciám, ako sú výdatné pohostenia,
napríklad oberačkové slávnosti, tzv.
Klobáskofest a podobne, kde sa
možno dosýtosti najesť a napiť, kde
„pod refelektormi mestskej televízie
a novín, i bohatšej účasti” je možné
lepšie sa prezentovať pred občanmi.
A týka sa to nielen primátora, ale
aj mnohých ďalších predstaviteľov
kultúry i prezentácie mesta, ktorí
ako sa zdá, nemajú veľký záujem
o takéto a podobné slovenské kultúrno-spoločenské akcia.
Autor mal pôvodne v pláne
umiestniť v priestoroch Centra kultúry 50 svojich umeleckých diel,
no napokon z objektívnych príčin
(pokračovanie na str. 5)

Vlani si pripomenuli okrúhle výročie

Vzácne dokumenty a prvé záznamy
o farnosti v Radave
(pokračovanie)
Na stavbe kostola sa pokračovalo aj po Vianociach v dňoch 27.,
28. a 30. decembra 1969, oddebňovali sa stropná doska a nosníky.
Na týchto prácach sa zúčastnilo
asi 30 veriacich. Na Silvestra zo
šurianskej tehelne vozili tehlu na
traktoroch Štefan Haládik, Jozef
Levák a Vojtech Bajla. Šiesteho
januára 1970 sa z Kyáru kúpilo
kusové vápno, ktoré doviezol Albín Mrváň na traktore miestneho
JRD. Siedmeho, ôsmeho a deviateho januára sa vo vápennej jame
hasilo vápno a uzatvárala sa stavba
kostola - všetky otvory sa zadebnili doskami.
Na stavbe sa pokračovalo až
desiateho marca 1970, najmä na
zateplení a zadebnení strešnej
konštrukcie kostola, zároveň sa
navážal štrkopiesok na betónovú podlahu interiéru. Desiateho
marca bol Matej Babín s novým
správcom farnosti vdp. farárom Jánom Formánkom objednať v OSP
Štúrovo odkvapové rúry a žľaby,
jeho zamestnanci ich namontovali
23. a 24. marca 1970. Štrnásteho
marca sa začala betónovať pod-
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kladová plocha pod izolácie a 20.
marca sa začalo izolovať. Na ďalší
deň sa zvárali okenné rámy a dverové zárubne. Tieto práce robili
František Križan, Pavol Franek,
František Németh, Jozef Brezanský a Pavol Bystriansky. Štvrtého
apríla montovali Dominik Melišek, Hieroným Melišek, Peter
Mitúch a ďalší občania „haki lešenie“, aby sa mohlo pokračovať
vo výstavbe kostolnej veže. Siedmeho apríla začali Teodor Halás,
Jozef Laho, Štefan Ikréni a Teodor
Holka montovať elektroinštaláciu.
Projektovú dokumentáciu vypracoval Okresný stavebný podnik
v Nových Zámkoch, konkrétne
Štefan Melišek, rodák z Radavy.
Desiateho apríla sa pokračovalo
v murovaní kostolnej veže, ktorú dostavali 18. apríla. Od 20. do
25. apríla robili občania vonkajšie
omietky veže, zároveň osádzali
oceľové okná a murovali priečky. Dvadsiateho siedmeho apríla
osadili kríž na vežu kostola, ktorá
dosahuje výšku 29,75 metra. Zhotovil ho Ján Lakatoš z Kostolného
Seku z ľahkej hliníkovej zliatiny;
kríž je z hranola 10 krát 10 centimetrov a je vysoký 8 metrov.

Tridsiateho apríla 1970 začali
Marián Štrbo, Ján Pospeš, Štefan
Švihlík, Vladimír Baža a Jaroslav Kozár z Levíc oplechovávať
strechu kostola. Práce ukončili 9.
mája. V tom istom čase sa začali
robiť vnútorné aj vonkajšie omietky kostola.
Posviacka zvonov sa uskutočnila 28. mája 1970, keď zvony
namontovali do veže. Do veže
kostola ich umiestnili pomocou
kladkostroja upevneného na zvonovej konštrukcii veže. Zvony
sa ťahali ručne lanom zo strechy
sakristie. Neskôr pracovníci dnes
už neznámej firmy z Brna vykonali montáž elektronického zariadenia, v dôsledku ktorej ranné,
obedňajšie a večerné zvonenie
prebiehalo automaticky. Onedlho
sa táto citlivá časť poškodila a dodnes, napriek viacerým pokusom
sa nepodarilo automatické zvonenie obnoviť.
Súčasťou posviacky zvonov
bola svätá omša, ktorú celebroval
ThDr. Ján Čížik. Zúčastnili sa na
nej aj budúci arcibiskup Mons.
Ján Sokol, šuriansky dekan ThDr.
Karol Markovič, manželia Jendželovskí, Ing. akad. arch. Vladimír

Záborský, bývalý pán farár Milan
Hajdin a asi 1 500 veriacich z celého okolia.
Dňa 8. júla Štefan Haládik
odbagroval prebytočnú zeminu
z okolia kostola, k dispozícii boli
dve nákladné autá, na ktorých
jazdili Rudolf Somoláni a Gabriel
Tóth z Veľkých Loviec. Zeminu
odvážali na svah u Klobučníkovcov a Majerčíkovcov. V závode
Calex Šurany opracovali dosky
z červeného smreka (smrekovca)
na obklad interiéru pod vedením
Jána Vozárika.
V auguste 1970 začali stolári
Štefan Zemko, Ján Vozárik, Ján
Homola zo Šurian, Ján Melišek,
Peter Mitúch a Severín Mrváň
z pojazdného lešenia pribíjať
stropné dosky a robiť nátery.
Od 1. septembra 1970 začali
ukladať mramorovú dlažbu v interiéri kostola, hlavným dlaždičom
bol Jozef Jesenič z Malej Mane,
pracovník závodu Zlatý Onix Levice, pomáhal mu Matej Babín.
Dlažbu položili do 30. septembra.
(pokračovanie v budúcom čísle)
Matej Babín, priamy účastník
výstavby kostola
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Mojzesovský umelec...
(dokončenie zo str. 4)
tu prezentoval “iba” zlomok z nich,
ako povedal, výberu podľa neho
tých najvydarenejších. Mimochodom výstavu si možno prezrieť aj
v týchto dňoch, určite na nej, a to
nielen priaznivci umeleckej fotogfafie a krásy prírody a okolia, nájdu
čosi pre seba, čo ich zajume a poteší.
Mimochodom, pre zaujímavosť,
tejto výstave Mariána Mandúcha
predchádzala v závere uplynulého
roka jedna z jeho ďalších výstav,
konkrétne v šurianskej Synagóge,
kde sa na otvorení zúčastnila i riaditeľka novozámockej Galérie umenia
Magdaléna Klobučníková a o krátky umelecký program sa postarali
padagógovia tamojšej základne školy, keď slávnostne ju otvoril riaditeľ
múzea v Synagóge Miroslav Eliáš.
Okrem toho, maliar a fotograf
Marián Mandúch mal doteraz vyše
štyridsať samostaných výstav na
rôznych miestach, i mimo novozámockého regiónu. Je tiež autorom
takmer 70-tich pohľadníc obcí,
nielen zo spomínanho regiónu, ale
aj z Muránskej Zdychavy a Pustých
Sadov. Jaho samostatná publikácia
s titulom Mandúchovo Čaro Vianoc vyšla vlani ako Kultúrna topografia mesta a regiónu Nové Zámky.
Pri jej vydaní mu pomáhali viacerí
starostovia obcí naklonení kultúre
i sponzori. Je v nej odprezentovaných viac ako 100 kostolov a kaplniek zo 60-tich obcí a troch miest
novozámockého regiónu. V dokumente sú zmapované všetky kostoly
a betlehemy v okrese Fotografiami
ich autor zvečnil, zilustroval a zdokumentoval. Marián Mandúch
je aj autorom mnohých fotografií
uverejnených v knihách niekoľkých
obcí ako - Lipová, Čakajovce, Radava, Mojzesovo a Malé Ripňany,
ale i v samostatných publikáciách
ako Vraciam sa ako kňaz a Budú
tam chýbať. Autor prezentoval svoje
fotoobrázky aj na vyše sedemdesiatich pohľadniciach v regióne, a tiež
z Muránskej Zdychavy a Pustých
Sadov. Sám, bez akýchkoľvek matičných, či iných dotácií si sám zorganizoval, zinštaloval i urobil vernisáž na
takmer štyridsiatich samostatných
fotografických výstavách. Fotografuje tiež interiéry kostolov a betlehemov, kaplnky, z ktorých mnohé
boli použité v spomínanej knihe.
V tomto roku chce vydať zborník
pod názvom Kostoly, kalvárie, krížové cesty a kríže a trpezlivo čaká aj
na vydanie knihy o obci Uľany nad
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Žitavou, ktorá je ilustrovaná a dokumentovaná jeho fotografiami. Pripravuje aj samostatnú fotografickú
publikáciu o Radave a dve ďalšie
publikácie - Fotografie z Radošinskej doliny a Súbor krajinárskych
fotografií Muránskej Zdychavy.
V jeho práci, najmä s grafikou mu
pomáha jeho 19-ročný syn Marek.
Na margo výstavy kolekcii fotografií z Muránskej Zdychavy, riaditeľka novozámockej Galérie umenia Mgr. Magdaléna Klobučníková
povedala:“ Dielo Ing. Mariána Mandúcha je takpovediac živou učebnicou ekológie. Ako možno vidieť na
fotografiách, autora inšpirujú Lazy
na Muránskej planine. Kraj a ľudia
mu učarovali podobne, ako pred
ním mnohých významných slovenským dokumentaristov, ktorým
učaroval svet s panenskou prírodou,
autentickou kultúrou a tradičným
spôsobom života. Mimochodom
niekdajšiemu fotografistovi Karolovi Plickovi sa počiatočný kultúrny
šok z autenticity pretavil do tichej
oslavy Slovenska s patriarchálnymi
starcami, z obdobia rokov 1924 až
1950, ďalej publicista a dokumentarista Martin Martinček v cykle
vrchárov dokumentuje svet na odchode 50-tich až 70-tich rokov. I napriek odstupu niekoľkých desaťročí
sa tento „zázrak“ podaril aj Mariánovi Mandúchovi, ktorého prvé stretnutia s krajinou, architektúrou, ľuďmi a ich zvykmi neuspokojili a jeho
zvedavosť, s opakovanými návštevami si vytvoril určitý druh závislosti na prostredí a spoločenstve,
ktorého sa stáva dokumentaristom.
Príliš nezasahuje, ale nenápadne
sleduje život posledných obyvateľov Zdychavy, ich vyrovnávanie sa
s každodennou prácou a osudom.
Zachytáva a zobrazuje dva typy ľudí,
pre ktorých je Zdychava domovom
(ak opomeniem novousadlíkov,
ktorých rozhodnutia o usadení preverí čas). Obe skupiny pochádzajú
z tohto istého prostredia, keď jedna
zostáva kvôli tradíciám, koreňom a
druhá uspokojená s tradičného
spôsobu života. Fotografie zo Zychavy sú obrazom reality pretože
autor nič neprikrášľuje ani nedotvára, pracuje skôr so svetlom, atmosférou krajiny, vyhľadáva ročné
obdobia, ktoré tejto krajine ľahodia.
Podobne ako pri zátišiach s náradím, kvetmi, ktoré hoci by v niektorých prípadoch mohli niesť stopu
inscenácie, volí skôr láskavý pohľad.
Tým, že si autor zvolil pre svoju výpoveď farebnú fotografiu, obmedzil
dramatickosť výpovede a zjemnil

tak hrany sociálnej reality krásou
zdychavskej prírody. Podobne ako
iní dokumentaristi má i on svojich
rozprávačov príbehov, z ktorých
mnohí časom odišli, iní zostávajú
aby vydali v tejto podobe to “najostatnejšie” prírodné a iné svedectvo. Mimochodom Susan Sontagová vo svojej eseji pod názvom
V Platónovej jaskyni konštatuje, že
od roku 1839 sa začalo s inventarizáciou sveta a odvtedy bolo vyfotografované všetko, alebo takmer všetko. Napriek tomu fotografia stále
prináša nové pohľady, nové emócie,
nové výtvarné i dokumentárne hodnoty a práve pri fotografovaní platí
okrídlené príslovie...keď dvaja robia
alebo vidia to isté výsledok určite
nie je rovnaký. Z pohľadu celkovej
tvorby je téma Zdychavy jednou
z hlavných tém autora, popri krajine, portrétnej tvorbe a tvorbe zo
života rehoľníčok a duchovenstva.
Podľa slov Mariána Mandúcha,
kedy sa táto téma uzatvorí, záleží
od jeho zdravia, sily, inšpirácie, ale
i nových podnetov, ktoré môžu prerásť do dominantných. Čo všetko
ešte dokáže zobraziť v budúcnosti,
preverí čas. Tieto výstavy - Zdychava v minulosti a Slovensko očami
šurianskeho turistu - by mohli byť
živou učebnicou mnohých novodobých vied o kultúrnych, spoločenských a sociálnych javoch, hoci
v súčasnosti zostáva živou učebnicou ekológie.“
Milan Kupecký,
foto M. Mandúch mladší

MURENA ŠURANY, spol. s r. o.
PREDAJŇA STAVEBNINY
a STAVEBNÁ FIRMA
PONÚKA – PREDAJ:

-široký sortiment stavebného materiálu
-stavebné náradie
-dovoz zakúpeného
materiálu
-vykládka hydraulickou
rukou
-rôzne zľavy
STAVEBNÉ PRÁCE
-kompletné stavby
-rekonštrukcie, opravy
-fasády, zatepľovanie,
omietky
-obklady, dlažby
-strechy, bytové jadrá
(možnosť platby platobnými
kartami a na splátky!)
Kontakt:
tel.: 035/6500915, 035/6500916
e-mail: firma@murenasurany.sk
Adresa:
ul. Ž. Bosniakovej č. 5
942 01 Šurany
(pri železničnej stanici)
www.murenasurany.sk

Hudba, Tanec
a Humor vo Svodíne
Myšlienka oživiť vo Svodíne
opäť divadelé predstavenia, vznikla
pred pár rokmi medzi svodínskymi kultúrnymi precovníkmi. Išlo o
prebuďmie vzbudiť v ľuďoch túžbu po zábave a relaxe. Myšlienku
skoncipovaná asi pred štyrmi rokmi
vystriedali skutky. A tak občania a
ľudia pôsobiaci okolo kultúry v obci
dnes už môžu hrdo prehlásiť, že
majú za sebou už desiate, jubilejné
divadelné predstavenie. Počas štyroch rokov účinkovali niekoľkokrát
do Nitry i susednej Budapešti. sme
do Budapešti. za rok to bolo, kvôli
zvýšenému záujmu až štyry päť autobusových zájazdov.
V rámci trv. Zimných divadel-

ných večerov to bolo nedávno už
dvanáste predstavenie, ktoré popzostávalo navyše aj už z obvyklého gala
večera, na ktorom dostali príležitosť
prezentovať sa aj mladí, talentovaní
umelci.a to nielen z obce. Radosť
z tanca napríklad absolventiek z tanečnej školy Südi Iringó prinesie
so sebou veľký umelecký zážitok
a strhne aj publikum. Veľkým umeleckým zážitkom je aj vystúpenie
mladého svodínskeho speváka Gergely Barna.
A divedeľné predstavenie, ktoré
sa vždy uskutoční v závere programu osloví každého, nehľadiac na
vek, pohlavie a národnosť.
Pollák János
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Bánovčania žijú bohatým kultúrnospoločenským a športovým životom

Zaznamenali sme...

Na margo jedného podujatia Nie iba
V zverečnom štvrťroku uplynulého roka sa v športovom areáli v Bánove uskutočnil III. ročník
športovo-vedomostnej
súťaže
pre bánovské deti pod názvom
„Strieľaj, hádž a utekaj, svoju
obec spoznávaj!“ Toto športové popoludnie bolo poriadané
pre bánovské deti. Do súťaže sa
prihlásilo viacero družstiev. Beh
sa uskutočnil priamo na futbalovaom ihrisku a trasa súťažiacich
viedla z rôznych stanovíšť. Triafalo sa hokejkou do brány, Petangue, vedomostný kvíz o obci
Bánov, zdolanie rebríka a ľanovej
dráhy, hod kriketovou loptičkou
na cieľ, streľba zo vzduchovky
a na záver sa uskutočnilo stanovište s požiarnou aktivitou. Každé družstvo vynikalo v niečom
inom, ale všetci súťažiaci sa snažili zabojovať o hodnotné ceny.
Po sčítaní času a trestných minút

za nesplnené úlohy organizátori
ocenili z každej kategórie prvé
štyri miesta.
Z výsledkov - mladšia kategó-

ria: 1. miesto-Fantastická trojka, 2. miesto-Ohniví jazdci, 3.
miesto-Keský Madrid

Staršia kategória: 1. miestoKing Riders, 2. miesto-Bratz, 3.
miesto-Bloods
Súťažiaci (bánovské deti) si
odniesli hodnotné vecné ceny,
ako - lyžiarske prilby, ruksaky,
tenisové rakety, posilňovače na
cvičenie, sady pier a pomôcok do
školy. Každé dieťa dostalo navyše
odmenu v podobe sladkosti a občerstvenia za účasť a športový výkon. Poďakovanie patrí všetkým,
organizátorom, a aj dievčatám
a chlapcom, ktorí nezištne pomohli pri stanovištiach a vôbec
každému kto sa pričinil o toto vydarené podujatie. Deti si okrem
vecných cien, ktoré im odovzdal
prednosta obce Mgr. Peter Rácek, odniesli aj výborný športový
zážitok. Podobne ako ostatní fanúšikovia.
Náš spravodajca O. Palacka

zovňajšok
Človek ako samostatný subjekt je
nielen zovnajšouk, ale dôležité je najmä jeho vnútro, čiže duševno. Každý
z nás má duševný i duchovný život,
svoj vnútorný svet. ten je darom od
Stvoriteľa. Obdarovaní krásou, a čistotou ducha máme dbať aj o zovnajšok.
Vnútorné hodnoty krásy, dobra, pravdy a lásky máme podľa nášho Majstra
rozdávať ako dobročiniaci dar. To čo je
v nás v našom vnútri, patrí aj ako obeta pre iných a iným. Ak sa tak stane,
potom nám bude na tomto svete oveľa
lepšie. Odovzdávanie seba, kus svojho
Ja nás očisťuje, obnovuje a robí z nás
naozaj ľudí blízkych Bohu i ostatným
ľuďom. Ježiš nás volá k pravej kráse
a čistote, ku skutočnej elegancii a duchovnému zdraviu. Na toto všetko,
na rozdávanie a pomoc druhým, na
odovzdávanie svojho vnútra muáme
každý prežitý deňdostatok príležitostí.
-RD-

Dobré podmienky pre ľudí v jeseni svojho života

Kluby dôchodcov v Šuranoch
O dôchodcoch v Nitrianskom
Hrádku, sme už vďaka jeho predsedovi tamojšieho klubu Otta Malíka už písali v našich regionálnych
novinách. Okrem nich, v rámci
mesta existujú však aj ďalšie dva
Kluby dôchodcov - v Šuranoch,
pod vedením Mgr. Ľudmily Tinákovej a v Kostolnom Seku, kde je
„šéfkou“ Júlia Nováková.
Klub dôchodcov v Šuranoch
a v Kostolnom Seku má vlastnú
budovu. V Nitrianskom Hrádku sú pre tento účel využívané
priestory Mestského kultúrneho
strediska. V rozpočte mesta sa pamätá aj na ich prevádzku, údržbu
a činnosť. Každý klub má tradíciu. Šuriansky a kostolnosecký je
v prevádzke už vyše tridsať rokov,
klub v Nitrianskom Hrádku je najmladší, ale na rozdiel od ostatných
má veľmi bohatú činnosť.
Všetky kluby majú zvolenú samosprávu, ktorá pripravuje pre
členov rôzne podujatia. Od prednášok, kultúrno-spoločenských
podujatí, dobrovoľnú brigádnicku
činnosť. Vo svojich programoch
nezabúdajú ani na spoločenské
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zájazdy a výlety. Svoju činnosť
zaznamenávajú vo vlastných kronikách. Napríklad šuriansky klub
má spevácku skupinu, ktorá svojimi vystúpeniami spestruje takmer
všetky mestské kultúrne akcie. Vo
svojich priestoroch má klubovne,
kde sa pravidelne dvakrát v týždni schádzajú členovia a kde trávia
svoj voľný čas pri rôznych aktivitách, alebo len tak, pri spoločných
posedeniach.
V klube Kostolný Sek je zriadené stredisko osobnej hygieny,
kde sú dôchodcom, ktorí nemajú
vlastnú kúpeľnu poskytované služby osobnej hygieny. Budova klubu
je obklopená vlastnou záhradou
vysadenou viničom a ovocnými
stromami, o ktorú sa členovia počas celého roka vzorne starajú a aj
zberajú úrodu, plody svojej práce.
Členovia Klubu dôchodcov
v Nitrianskom Hrádku svoju činnosť zabezpečujú v priestoroch
kultúrneho zariadenia, pričom
veľmi by uvítali vlastnú budovu,
v ktorej by svoju činnosť chceli
rozšíriť a organizovať.
Ing. P. Mokráš
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Astropsychológia na každý mesiac roka
(na pokračovanie)
Je pravda, že iba horoskop zostavený podľa presnej hodiny narodenia je naozaj spoľahlivý. Mnoho astrológov sa zhoduje v názore, že základná charakteristika pováh osôb narodených v tom ktorom znamení má približne osemdesiatpercentnú presnosť. V nasledujúcich riadkoch sa môžete
o tom presvedčiť.

Býk – pôžitkár (21.4. – 20.5.)

Životné heslo: Ja si počkám.
Ako ho spoznáte: Stretli ste rozvážneho, trochu pomalého človeka s veľkými rozkošnými očami, tmavou pleťou a bujnými vlasmi ? Vedzte, že ste
pravdepodobne videli muža či ženu narodenú v znamení Býka. Páči sa Vám ich mladistvý vzhľad, mierna povaha a pohodové konanie ? Potom sa zmierte
i s tým, že z kľudu ich naozaj nevyvedie nič a ich najobľúbenejším kusom nábytku je gauč. Ľudia tohto znamenia mávajú dobre vyvinuté zmysly, najvýraznejšie chuť. Áno, pri stole plnom lahôdok Býka odhalíte na prvý pohľad. Mlsne obchádza, nasáva vône tvári sa blažene.
Charakter: Býci sú vytrvalí, dôslední, tvrdohlaví, praktickí a niekedy i rozhodní. Ich názory bývajú dosť konzervatívne a vôbec sa nedoporučuje ich
vyhovárať, to by mohlo Býkov ošklivo rozzúriť. Základným nutkaním každého poriadneho Býka je zaistiť si všetky hmotné záležitosti – domov, dobré
zamestnanie a peniaze na osobnom účte. Vtedy je šťastný, ale len to tej doby než mu niekto alebo niečo zabráni v spokojnom spásaní sladkej a šťavnatej
trávy, či ohrozuje jeho životné istoty.
Čo milujú: Farby, vône, ľubovolné chute a zvuky. Ženy milujú kytice ruží a čokoládu. Muži krátenie rodinného rozpočtu.
Čo neznášajú: Pohyb. Býk sa vždy len prechádza, čokoľvek rýchlejšie než voľná chôdza je pre neho poklusom.
Ako pracujú: Vážne neviete? Jasne že pomaly, dôkladne, zodpovedne, s rozmyslom a s vedomím istého finančného zisku. Býk v žiadnom prípade neni
sluha, ktorý vám všetko poslušne odsúhlasí. Títo ľudia majú jasnú predstavu o tom, čo chcú dosiahnuť, a sú si vedomí svojej ceny. Ich kvality najlepšie
oceníte predovšetkým v období, kedy dostanú tzv. ťažké časy. Neni silnejšieho, vernejšieho a rozvážnejšieho pracovníka. Keď už ostatní strácajú záujem
a ich energia ochabuje, Býk zostáva – odhodlaný, kľudný a zameraný na svoju úlohu.
Vzorový hrdina: Minotaurus.
Zvláštne znamenie: Býkova šija. Krk je vôbec najdôležitejšia časť ich tela. V zime Býka poznáte podľa hrubého šálu, niekoľko krát omotaného okolo
hrdla. Pokiaľ má chrípku či nádchu, ako prvú ju ucíti v krku. V detstve je náchylný na ochorenie krčných mandlí. A i keď je krk Býkovou Achillovou pätou,
môže byť zároveň zdrojom sily. Títo ľudia bývajú totiž obdarení nádherným, vábivým hlasom.
Dobrá rada pre Býka: Priznajte aspoň raz za rok svoju chybu.
Dobrá rada pre ostatných: Pamätajte na to, že akákoľvek novinka, zmena či riziko je pre Býka úplne nestráviteľná záležitosť.

Palárikovo je dnes
priekopníkom v oblasti
separovaného zberu
odpadu
Uznesením zo dňa 24. júna
2004 sa Palárikovo stalo prvou
obcou na Slovensku, ktorá sa oficiálne prihlásila k medzinárodnej
koncepcii Smerovanie k nulovému odpadu.
Dlhodobým cieľom tejto koncepcie je priblíženie sa k tomu,
aby na skládkach a v spaľovniach
končilo minimálne množstvo
odpadu. Na komunálnej úrovni
sú súčasťou koncepcie aktivity
pre predchádzanie vzniku odpadu a opätovné používanie vecí.
Až na treťom mieste nasleduje
intenzívny separovaný zber pre
recykláciu a kompostovanie. Nevyhnutná je zároveň aj spolupráca s obchodnou a priemyselnou
sférou.
S praktickou realizáciou jednotlivých krokov v Palárikove sa
začne po schválení akčného plá-
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nu. Jeho vypracovaniu a schváleniu bude predchádzať dôkladné
zmapovanie súčasného stavu
odpadového hospodárstva. Až
po ňom budú navrhnuté konkrétne ciele a aktivity, ktoré budú
predložené na diskusiu verejnosti
a obecnému zastupiteľstvu.
V prístupe k odpadovému hospodárstvu nie sme žiadnym nováčikom. Za posledné štyri roky
sa nám podarilo znížiť množstvo
komunálnych odpadov zneškodňovaných skládkovaním o približne 60 percent. A to vďaka aktivitám na predchádzanie vzniku
odpadu, realizácii separovaného
zberu a propagácii domáceho
kompostovania. Do triedenia odpadu je zapojených asi 95 percent
obyvateľov a časť právnických
osôb.
J. Markusek

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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MALÁ ANALÓGIA VODIČA
Existuje desatoro prikázaní u veriacich. Komunisti a iné strany majú
viacero bodov programu. Avšak aj u vodiča existuje určitá, nazvime to
analógia, ktorej by sa mal pridržiavať počas jazdy. Pretože dopravnými
značkami sa vodiči riadia a ich porušovaním riadia- chodcov!
Nuž teda, čo by mal vedieť každý vodič? Každý vodič by mal okrem
vozidla vedieť ovládať aj sám seba a najmä svoje nervy. Jazdiť by mal
tak, aby sa nedostal do kolízie, najmä so šéfom. Nedoporučuje sa mu
ísť bezhlavo do kopca, inými slovami, kritizovať svojho nadriadeného,
ak náhodou tento je už súkromník, respektíve vlastník fabriky, v ktorej
pracuje. Vodičovi sa ďalej nedoporučuje odbočiť napríklad od témy,
ktorá sa napríklad vedie o ženách, počasí, futbale, televíznom programe,
prípadne zahýbaní. Obchádzať sa mu zakazuje cestnú kontrolu, pričom
pozor na predčasný odchod z pracoviska, povedzme na pivo alebo futbalový zápas. Nebezpečné sú tiež služobné vzdialenia sa, napríklad od
problémov podniku. Práve vodič by nemal strácať duchaprítomnosť
v žiadnej, ani neprehľadnej situácii. A to nielen v neprehľadnej situácii
ako je cestná kontrola, ale i vtedy, ak sa na pracovisku práve skladá na
obligátnu fľašu koňaku. Vtedy pozor ma zvukové znamenie, ktoré zakazuje vytrúbiť samému celý obsah fľaše. Okrem toho pozor, do chladiča
sa namiesto vodky dáva voda! Žiaden vodič by však nemal až tak zahýbať manželke, aby to uškodilo rodine. Pritom pozor na stopárky, najmä
sexbomby, pretože je to nebezpečný náklad! Podobné riziko je aj v prípade zahraničného kapitálu, vtedy hrozí AIDS!
Vodičovi sa ďalej zakazuje parkovanie v krčme. A to sa netýka iba najnižšej cenovej skupiny, prípadne u novopečeného súkromníka. Čo sa
týka cúvanie, mal by ho ovládať najmä v prípade ak nafúka detekčnú
trubičku, prípadne mu zistia promile alkoholu v krvi.
Ďalej pozor na chodcov. Treba si uvedomiť, že aj my sa nimi stávame,
ako náhle opustíme vlastné vozidlo. Podobne je to aj v prípade mávania,
ktoré treba robiť tak zreteľne, aby si to neznámy, či priateľ nevysvetľoval
ako hrozenie.

Taliban pred hodinou oznámil, že uniesol nášho Mikiho....
Usama Bin Ladin žiada výkupné 20 miliónov dolárov...inak ho pustí...

Minidialógy súčasnosti
Oco, otvor okno, nadýchame sa trocha čerstvého smogu...
Janko, nechoď k vode, mohol by si do nej spadnúť a otráviť sa.
To je udalosť! Už tretí človek v našom paneláku, čo zomrel tak, že
ho nezrazilo auto.
Ten pán prišiel k nám z ďaleka. Mali by sme ho pohostiť pitnou
vodou.
Hovoril som ti, ponáhľaj sa a nechoď autom.
Zaslúžiš si uznanie. Podarilo sa ti nájsť prácu.
Zaslúžiš si buď Nobelovu cenu, alebo aspoň zápis do Guinessovej
knihy rekordov, keď vieš vyžiť z mesačného platu.
Zavolal ti telefonicky nejaký bývalý priateľ? To musel byť asi omyl.
M.Kupecký
M. Kamenský

Vraj aj žena po 60 môže dráždiť muža.
- Prosím ťa a čím?!
- Každým slovom.
Novinár spovedá storočného Číňana:
-A aké máte plány do budúcnosti?“
-Na jar sa budem ženiť.“
-Vo vašom veku?!“
-Ja ani nechcem, ale otec inak nedá...“
Malá ťava sa pýta mamy-ťavy:
- Mami a prečo máme také veľké hrby na chrbte?
- Lebo tam si ukladáme zásoby vody, aby sme vydržali
dlho v púšti.
- A mami, načo máme také veľké mihalnice?
- To keď je piesočná búrka, aby nám nešiel tak piesok
do očí.
- A mami, načo máme také zvláštne chodidlá odspodu?
- No môj malý, aby sme lepšie prechádzali po piesku
a piesočných
dunách.
-A mami, načo nám je toto všetko v Bojniciach...?
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"Az ember egy napon rádöbben arra,
hogy az életben igazán semmi sem fontos.
Sem pénz, sem hatalom,
sem előrejutás, csak az,
hogy valaki szeresse őt igazán."
(Goethe)

Anya
4 évesen: Anya mindent tud.
8 évesen: Anya sok mindent tud..
12 évesen: Anya nem is igazán tud mindent.
14 évesen: Anya nem is tud semmit.
16 évesen: Anya nem is létezik.
18 évesen: Anya ódivatú.
22 évesen: Anya ért ehhez!
35 évesen: Mielőtt döntenénk, kérdezzük meg Anyát.
55 évesen: Bárcsak itt lenne Anya.
75 évesen: Remélem, voltam olyan jó ember, mint ANYA.

Fiatal pár jön kifelé az erdőből, és megállítanak egy
autót.
- Tudna adni 2 liter benzint? – kérdezi a fiatalember.
Az idősebb úr csodálkozva ránéz, majd megszólal:
- Fiacskám, ő egy fantasztikus kislány, csodálatos az
idő, szép az erdő, nincs benzinetek. Mondd csak, mi
a jóistent akarsz még?
Két horgász beszélget, mondja az egyik a másiknak.
- Jövő hétvégén megyek horgászni, de nincsenek giliszták.
- Csináld azt, hogy a földbe szúrsz két drótot és rá
engedsz 20 voltot.
Pár nap múlva találkoznak, az egyik össze vissza van
verve, kérdezi a másik, hogy mi történt.
- Megcsináltam amit mondtál, elő is jöttek a giliszták, de nekem ez kevés volt és ráengedtem 220 voltot,
ekkor nagyobb és több giliszta jött elő, de nekem ez se
volt elég és rá engedtem 20000 voltot, erre elő jöttek
a bányából a bányászok és jól megvertek
Az apuka megkérdi kisfiától:
- Nem vette észre a tanító néni, hogy én segítettem
a házifeladat megoldásában?
- Nem.
- Na és mit mondott a megoldásodra?
- Azt, hogy napról napra hülyébb leszek.
Az ifjú pár séta közben a jövőről ábrándozik. Amikor
ott tartanak, hogy hol fognak lakni, a lány közbeszól:
- Be kell vallanom, nem tudok főzni.
- Semmi gond – mondja a fiú -, nekem sem lesz annyi
pénzem, hogy mind a ketten tudjunk enni

CHÝRNIK – HÍRNÖK. Vydáva vydavateľstvo H+S. Vychádza ako mesačník v obciach a mestách novozámockého regiónu. Povolené: OVS OÚ, reg. č. 265/2003. Redakčná rada: Zoltán
Komlósi, šéfredaktor, Mgr. Jana Slobodníková, Ing. Vít Drgoň, Ján Nagy, Milan Kupecký, Ján Pollák a Mgr. Jozef Hatala. Adresa: Redakcia CHÝRNIK – HÍRNÖK, ul. SNP č. 42, 940 01
Nové Zámky. E-mail: m.kupecky@chello.sk. Telefón: 0907/905 537, 0915/667 036. 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:
Zoltán Komlósi, főszerkesztő, Mgr. Jana Slobodníková, Ing. Vít Drgoň, Ján Nagy, Milan Kupecký, Ján Pollák a Mgr. Jozef Hatala. Cím: Chýrnik – Hírnök szerkesztősége, SNP utca 42, 940
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Boldogság
A lány belépett a szobába. Szánalmas kis szoba volt. Egy kis
lyuk. Egy kényelmetlen, keskeny
ágy és egy szekrény szorongott
csak benne. Gyűlölte ezt a szobát.
Alkonyodott, az alacsony falakat
és a bútorokat belepte a koraesti
szürkeség, mint valami vékony,
finom fátyol. Az egyetlen, pici
ablak üvegén tompán koppantak
az utcák fényei, hogy aztán csalódottan follyanak le róla. Az üveg
egyik sarkában egy jelzőlámpa
fénye gurult szét, és osztozott
egy kirakat rikító rózsaszínjével
egy zsírfolton. A fények néha
összemosódtak, máskor egy-egy
elhaladó autó lámpájának fényével keveredtek, összekuszálódtak,
megnyúltak és összementek, torz
képeket rajzolva az üvegre, amik
mintha egy őrült festő fejéből pattantak volna ki. A harsogó színek
hangtalan sikolyokként tátogtak
az ablak külső oldalán.
A lány csak állt a szoba ajtajában, és némán figyelte a fények
különös táncát. Érezte, ahogy
lassan elszorul a torka. Mintha kiszívták volna a levegőt a szobából.
A falak egyszerre csak mozdulni
látszottak, még a téglák ropogását
is hallani vélte. Szédült. A menynyezet komótosan csúszott a padló felé, akár egy gigászi malomkő.
A levegő elnehezült, a mindent

beborító, szürke lepel meglebbent, és ködként gomolyogott
a szobában. A falak és a mennyezet egyre csak csúsztak egymás
felé, a téglák elviselhetetlenül éles
recsegése szinte szétszaggatta a levegőt.
A lány az ablakhoz szaladt.
Feltépte. A késő őszi hideg üvöltő vadként karmolt az arcába, és
a szél vadul csapkodni kezdte az
ócska függönyt. A lány mélyet
szippantott a levegőből. Borzongott, hátán mégis patakokban
folyt a verejték. Gyorsan erőt vett
magán és hátrafordult. Várta, mikor záródnak össze a falak, mikor
őrli fel a szobát a lecsúszó menynyezet. De semmi. A falak lustán
álltak a helyükön, ocsmány, virágmintás tapétaruhájukban, mint
valami meg nem tartott esküvő,
elfelejtett vendégei. A plafonon
továbbra is ott lógott a nagy, régimódi csillár. Egyetlen szemével
vakon, közönyösen bámult bele
a szoba csendjébe. A függöny vadul kalimpált, mint a rab, aki minden áron szabadulni akar a béklyóiból. A besüvítő szél felkavarta
a bútorokról a porszemeket, amik
őrült táncot jártak a beszűrődő
utcai fények szegényes derengésében. A levegő még mindig ólomként nehezedett a lány testére, nehezen tudott csak lélegezni.

Valahányszor belépett ebbe
a szobába, úgy érezte, mintha egy
másik dimenzióba nyíló, láthatatlan kapun lépne át. Ez volt a Szoba. Egy színtelen, nyomasztó világ, ahová belépve az ember úgy
érezte, minden boldogság és jó
érzés elporlad, ahol nem vár más,
csak a tehetetlen kétségbeesés és
félelem. A lány a kinti világba, az
ablakon túli világba vágyott. A kirakatok fényei, az autók lámpái,
mind-mind olyan távoli, csodálatos és elérhetetlen volt ebből
a börtönből. Szabadulni akart.
Belekapaszkodott az ablak oldalába, feltérdelt a keskeny párkányra, majd guggoló állásba
helyezkedett.
Körülpillantott,
gyönyörködött a páratlan kilátásban, amit az éjszakai város
nyújtott. A színes fények szinte
felhőkké olvadtak, ingtek-lengtek
a szélben, játszottak a felkavart
porral, szétgurultak rajta, mint
megannyi apró, színes üveggolyó,
aztán úja összeálltak. Némelyikük
a házak falának dőlve sugdolózott,
aztán egy hirtelen jött szélrohamtól szétrebbentek, akár egy bujkáló szerelmes pár. A lány elmosolyodott. Alatta kilencemeletnyi
mélység tátotta a száját. Mégsem
félt.
Végül megtette az utolsó lépést is. Lelépett a párkányról, ki
a szabadba, ebbe a csodálatos
fényvilágba. Lába puhán süllyedt
a vastag levegőpaplanba. A szél
belekapott hosszú, fekete hajába
és megnyugtatóan végigsimította
az arcát. A lány kitárta karjait és

a csillagok arcába nevetett, amik
drágakövekként csillogtak az ég
fekete takaróján. Egyik-másik
még huncutan kacsintott is egyet.
Boldog volt. Életében először.
Igazán boldog. Nem számított
semmi. Szabad volt. Végre szabad. Mosolygott. Úgy érezte,
nem is zuhan, hanem könnyű,
sovány testét a levegő megannyi,
puha keze finoman adogatja egymásnak egyre lejjebb és lejjebb.
Ilyen magasról egész messzire el
lehetett látni. Belelátott a város
lüktető szívébe. A távoli házakban
villanyokat kapcsoltak fel- és le,
jelzőlámpák villogtak, egy tűzoltó suhant el kéken az egyik utcában. Az út menti lámpák aranyra
festették az aszfaltot és a fákat;
a kirakatok zöld, rózsaszín és kék
fényei egymással versengve pompáztak, igyekezvén túlragyogni
a másikat; a távolban pedig gyárak eregették narancssárga füstpamacsaikat.
Egy fa smaragd zöld levele jólesően végigsimította az arcát,
ahogy zuhanás közben elszáguldott mellette. Még egyszer felpillantott a csillagokra. Mielőtt földet ért, egy kirakat még rózsaszín
csókot dobott a kezére.
Arcán ott ült az időbe fagyott
boldogság, szemében ott csillogott az éjszakai város minden
fénye. Csak a szoba nézett le rá
gúnyos szürkeséggel a magasból.
Durcásan kiöltötte függöny nyelvét, majd tehetetlen dühében bevágta az ablakát
_jar_

Ha eljő az Éj... Így kell RENDŐRT HÍVNI!
Eljő. Borongós-bátortalanul,
őszülő halántékkal, könnyed-könnyes hunyorgó tekintettel, fénylőfeketén, visszafogott vágyódással,
szomjas-önfeláldozón.
Fontos
vagyok számára, nekem gyűjti
csillagait, mosolyt zengenek: szédületes szimfóniákba szenderülő
szólamokat, éhesen-élhető, zabolázatlan zongorafutamokat. Értem, érzem, élem. Köröttünk minden beszél, hihetetlen harmóniába
hullva hallgatunk. Gyengédségével altatva-éltetve karjába von, finoman szőtt takarót terít rám:
féltve óv. Behunyom szemem, de
a harmatos seprű-pillák alatt felsejlik ereje, rezdüléseivel ringató-
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zom. Magamba szívom leheletét,
szomjam csillapítom áhított ízével, megborzongok... erre az Éjre
vártam legbelül. Kutatom kósza
csillagait, nem hagyom kihunyni
őket, hiszen nekem ragyognak.
Színei százszorosan is bennem
halnak, sóhajai, érzéki-érző gondolatai az enyémek. Kimondatlanul is kimondott az összhang:
az Éj és én. Káprázatos-közel vagyunk egymáshoz, elválaszthatatlanul...
Alkonyodik... fenséges fény pislákol, a Tejút járható.
Eljő.
(int)

Éppen lefeküdtünk volna, mikor az asszony szólt, hogy ég a
lámpa a garázsban. Kinézek és látom ám, hogy négy markos cigány
legény serényen hordja kifelé a
cuccaimat, aztán rakják az utcán
ácsorgó teherautóra ezerrel.
Kapom a telefont, hívom a
rendőrséget, de azt mondja egy
zsernyák, hogy momentán egy
szabad kocsijuk sincs, de nyugi,
amint lesz, jönnek, és már le is tette. Nekem meg a fejembe szaladt
az adrenalin azonnal, úgy hogy ismét felhívtam a szervet.
Mondom neki, az előbb telefonáltam, hogy jöjjenek, de már

nem kell sietniük.
Ugyanis fogtam a puskámat,
és lepuffantottam mind a négyet,
helyszínelni meg tényleg ráérnek
később is. No, le se tettem a kagylót, négy rendőrautó már ott is
volt a házunk előtt, plusz a mentő.
El is kapták a betörőket ízibe.
Az egyik rendőr, aki velem is
hajlandó volt szóba elegyedni
megjegyezte:
- Mintha azt mondta volna,
hogy lelőtte mind a négyet.
Mire én:
- Maguk meg valami olyasmit
mondtak, hogy nem tudnak küldeni senkit...
(int)
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Halljunk, lássunk, érezzünk
Figyelmes szemlélődéssel elűzhetjük a rossz gondolatokat
Előfordult már, hogy azon járt
az esze, mennyivel jobb lenne
valahol máshol? Ugyanakkor talán egyetlen részletet sem tudott
volna felidézni a környezetéből,
mert hosszú ideje csak saját belső
világa kötötte le? Próbáljon meg
lazítani, hallgattassa el agyában
a kellemetlen hangokat, fedezze
fel, mennyi szép és kellemes dolog veszi körül.
Légzés Figyelje meg a légzését, hogyan emelkedik, süllyed
a mellkasa, hogyan áramlik be
a levegő az orrlyukain. Kövesse
a levegő útját, ﬁ gyelje, ahogy
tüdeje kitágul, majd ismét öszszehúzódik, s a levegő távozik az
orrán át.
Test Tudatosítsa önmagában
a lába és a karja helyzetét, a gerincoszlopét. Figyelje meg testét
„belülről", ﬁ gyelje meg, mit érez
a fejében, a mellkasában, a hasá-

RÖGTÖNZÉS
Voltaire

Kell gondolkozni; ha nincs
gondolat, bár lelke van, az
ember léte aljas; kell szeretni; célt, értelmet ez ad: az
emberélet enélkül siralmas.
Kell, hogy legyen meghitt baráti kör, kiművelt,
nem önhitt fők társasága,
amelyben otthonos számos
gyönyör, mely nélkül végtelen a napok hosszusága.

ban, a lábában.
Környezet Figyeljen meg
a környezetében minél több rész-

letet. Például: milyen a hőmérséklet? Áll a levegő vagy mozog?
Milyen a fény, és honnan érkezik?
Figyeljen meg öt tárgyat, szintén
apró részletességgel. Ezután koncentráljon öt olyan érzetre, amelyet teste felületén érez, ez lehet

És vallani kell, éjjel, ráborulva, a drága tárgynak,
kit szívünk imád, és ha
felébredtél, folytatni újra
s álmodban is gondolni rá
tovább.
Barátaim, elismerhetitek, s
én már tudom, hogy élhető
az élet! Nos, a perctől, hogy
Silvia szeret, mindez magától, könnyen az enyém lett.
(Jékely Zoltán)

a levegő érintése, vagy az, ahogy
a cipő simul a lábára.
Hangok Kezdje a megﬁgyelést
azokkal a hangokkal, amelyek
öntől származnak, pl. lépéseinek
kopogása, légzése, gyomrának
korgása. Ezután ﬁ gyeljen a külső
zajokra, mások beszélgetésére,
autók hangjára, madarak csicsergésére, stb.
A nyugodt szemlélődésre való
képességünket még tovább fejleszthetjük, ha naponta teszünk
egy rövid sétát, és egész idő alatt
megpróbálunk arra összpontosítani, amit a környezetünkben látunk, hallunk, észlelünk. Kezdetben újra és újra feltűnnek majd
agyunkban „ide nem illő" gondolatok, ilyenkor azonban mindig
tereljük vissza a ﬁgyelmünket
a körülöttünk lévő dolgokra.
Induljon jobban a reggel! Annak sincs semmi értelme, hogy
már indulás előtt csak a napi
problémákkal legyen tele a fejünk. Részesítsük agyunkat is

AZ ELVESZTETT
KEDVES
Browning

Nos, vége! s bármily fájó íz
is, úgy fáj-e, mint hivém?
Ejh! jójszakát cseveg a csíz
is már a tornác ivén!

De szóm nem lesz hőbb,
mint illik s szokás, csak
tán csöppnyit puhább, s
csak úgy fogom kezed, mint
bárki más, csak tán picinyt
tovább...
(Tóth Árpád)

A szőlők ifjú rügye pelyhes,
így láttam én ma még,
de holnap mind pattanva
kelyhes,
- s lásd, minden szín kiég...

Kell, hogy legyen egy kipróbált barát,kit az ember
megkérdez, kire hallgat, ki
csillapítja lelkünk viharát,
élét vevén a kéjnek és a
bajnak.

Drágám, hát ránk is ily
sors vár! - ó, nyúljak kezed
után?
S barát legyek? csak barát
már? - jó
De annak is jut ám

Kell, hogy legyenek pompás
estebédek, hol, fesztelen, az
ember csemegél, jó borokat
és szellemes igéket, és mégse
részeg, hogyha végetér.

egy nézés, ében fénnyel
villanó! Szivem hadd őrzi görcsösen, s hangod, mely ujjong:
hulljon még a hó! - lelkemből nem múl sohasem!
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a zuhanyzás frissítő élményében.
Tusolásnál ﬁgyeljünk arra, ami
épp akkor és ott történik. Halljuk
meg a víz hangját, ahogy kipréselődik a tusolófej rózsájából, lecsorog a testünkről, s elnyeli a lefolyócső. Figyeljük meg, milyen
érzést kelt a hátunkon, a lábunkon végigfutó vízsugár, koncentráljunk a szappan és a sampon
illatára.
Nézzük meg jól, hogyan száll
fel körülöttünk a pára. Választhatunk más tevékenységet is,
tanulmányozhatjuk a fésülködés
vagy a borotválkozás részleteit.
Kezdésként ajánlott több napig
ugyanarra koncentrálnunk, ha
viszont már belejöttünk, kereshetünk újabb és újabb „célpontokat".
További gyakorlatokat is
megismerhet az Illia Kiadó Boldogságcsapda című könyvéből,
amely egy új életvezetési modell,
az ACT elsajátításához is segítséget nyújt.
-koml-
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Hogyan gyógyít a fehér káposzta?
A káposzta az egyik legrégibb
és legelterjedtebb természetes
gyógyszerünk. Ezt a tulajdonságát annak köszönheti, hogy nagy
mennyiségben tartalmaz ként.
Mint tudjuk, ez az elem a testünk minden sejtjében megtalálható. De lássuk mi minden van
még a káposztában!
A fehér káposzta tartalmaz*
káliumot, ként, jódot, kalciumot, foszfort, vasat, klórt, nátriumot, nagy mennyiségű A vitamint, B vitamin komplexet, C
vitamint és U vitamint.
Ezeket, az elemeket egyébként a káposztafélék családjának
a többi tagja is tartalmazza. Bebizonyosodott, hogy rákellenes
tulajdonságuk van, amely lassítja, a karcinogén tehát a rákkeltő
anyagok felszívódását a szervezetben, illetve gátolja a sejtek
mutálását, s a mutált sejtek nö-

vekedését, amelyek egyébként
a rákos daganatokat képezik.
A fehér káposzta gyógyító hatásához még hozzájárul két elem,
aklór és a jód.
Ez a kombináció teszi lehetővé azt, hogy a káposzta az emésztőrendszerünk legtökéletesebb
gyógyszere.
A C vitamin tartalomból
eredően a gyulladásos fogínyt
kitűnően gyógyítja, rendkívül
jól tisztítja a beleket, különösen a vastagbelekre van jó hatással akkor, amikor azok nem
ürülnek rendesen. Arról tudjuk
meg, hogy valami nincs rendben
a vastagbélben, ha a káposztalé
elfogyasztása után szokatlanul
nagy mennyiségű gázok keletkeznek. Ez annak a jele, hogy
a vastagbél nem ürül rendesen,
illetve idegen baktériumok vannak jelen.

Véd a bőrkiütések ellen. A káposzta fogyasztásával segítséget
adunk a májnak a kobalt, nikkel
és a réz mérgek semlegesítésére.
A cukorbetegek számára mindenképpen ajánlatos a káposzta
fogyasztása, mert az elfogyasztás után hamarosan érezhető
a vércukor csökkenése vagy
emelkedése a vérben. A legutóbbi kutatások bebizonyították,
hogy a káposztában található
kén-aminósav csökkentőleg hat
a magas koleszterin szintre.
A fehér káposzta rákellenes hatását vizsgálva a legjobb
eredményt az emésztőszerveken jelentkező rákos - kelés, fekély gyógyításában értek el.
Így a gyomor-rák, nyombél-rák
gyógyításában egyharmadára
csökkent a gyógyítási idő, mint
a hagyományos módszerrel gyógyítottaké. Ez annak köszönhető,

hogy a három elem, a kén, a klór
és a jód olyan mennyiségben és
olyan kombinációban fordul elő
benne, amely optimálisan hat
a gyomor és a belek nyálkahártyájára és nyálkamennyiségére.
A népi gyógyászatban a hörghurutos megbetegedésekre is
jótékony hatással van a kálium, amit tartalmaz a káposzta.
A káposzta hatására lényegesen
emelkedik a bélben a barátságos,
az emésztést el~osegítő baktériumok száma. Glutamin, illetve
a nélkülözetlen aminosav tartalma teszi lehetővé, hogy a káposzta a májbetegség gyógyításához is A zaklatott idegeink
csillapítására a stresszes helyzetek elkerülésére, a túlzott aggodalom enyhítésére, a depreszsziós hangulatok feloldására, az
alvási zavarok megszüntetésére
is fogyaszthatunk káposztát.
-zoll-

Jézus mindenkié,
de elsősorban a miénk!
JÉZUS tanítványai, egy kivételével, valamennyien GALILEAIAK voltak, (Galilea=Galil-Hag
Gojim=Gójok Földje, vagyis nem
zsidók földje!)

Galilea 500 éven keresztül
a Pártus Birodalom uralma alatt
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állt. Lakosságát tekintve főleg
Mezopotámiából beáramlott szkítákról, tehát az elődeinkről kell
beszélnünk! Jézus tanításaiban és
magatartásában lépten-nyomon
ezen ősök, a katizmatikus mágusgyakorlat elemeire bukkanunk!..
Mindezeken túl, önmagában is
perdöntő lenne az a tény, hogy
Jézus eltemetésének éppen a Lepel által napfényre került részletei,
olyan szertartásról vallanak, amely
egyedül Szíriában és a Pártus Birodalomban volt szokásban. Áruljuk
még el, hogy a Pártus Birodalom
ötszáz évig a Római Birodalom
legerősebb ellenfele volt, alapítói
szkíták voltak. A Kaszpi-tengertől
messze keletre kiterjedő területeikről kiindulva, elfoglalták az
ó-iráni (Akhalmenida) területeket és hatalmas világbirodalmat
hoztak létre. Kr.e. 40 – 36 között pedig elfoglalták Galileát és

Szamáriát is! Erről persze mélyen
hallgat az irányított történetírás.
De lássuk tovább az egyre érdekesebb, és számunkra szinte kötelező részleteket: A Halotti Lepel egy
hajdani pártus városból került elő
525-ben. Hosszú időn keresztül
egy olyan arany ládában őrizték,
amelyet a pártus királyok köntösének hagyományos motívumai díszítették! Mindezeken túl, a Lepel
anyaga és szövésmintája is szíriai,
ill. Észak-mezopotámiai eredetről
vall.

ták - ámulj világ s annak magyarsága! - megállapíthatóvá vált,
hogy egy Tiberius császár, azaz
Jézus-korabeli vörösréz érméről
van szó. Ezek látható oldalán pásztorbot-ábrázolás van, amelynek
sumér, iráni, illetve egyiptomi
vonzata van. És még egy döntő
adalék: a szemekre helyezett érmékkel való temetkezés egyedül
a Nap-vallás követői körében volt
ismeretes. A szkíták a jobb szemre helyezett aranyérme a Napra,
a bal szemre tett ezüstérme pedig
a Holdra utalt.

MAGYARÁN SZÓLVA
És most következik a számunkra legszenzációsabb megállapítás:
a Leplen szabad szemmel is jól
látható, hogy a halott szemeire
egy-egy pénzérmét helyeztek.
Miután az ábrát lézeres eljárással
háromdimenziós képpé varázsol-

Ezek után mindössze egyetlen
kérdés marad: Vajon miért nincs
a világon még egy olyan nyelv,
amely valamely intim jelenséget
a prűd szemlélet miatt, azaz a szégyenlősséget kifejező lesütött
szemre a "szem-érmes" kifejezést
használná?
- komlosi-
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A Szentmise értékei!
Egyetlen szentmise, melyen részt vettél, többet használ neked, mint számos, melyet halálod után ajánlanak fel érted
mások.
A szentmise sok mulasztásodat és hanyagságodat pótolja.
A szentmise eltörli bocsánatos bűneidet, melyeket sohasem
gyóntál meg.
Mikor jelen vagy a szentmisén, és odafigyelsz, a legnagyobb
hódolatot mutatod be az Úr Jézus szent emberségének.
Minden szentmisével buzgóságod szerint többé-kevésbé
csökkentheted ideiglenes földi büntetésedet.
Halálod óráján lesz a legnagyobb vigasztalásod, hogy
szentmisét hallgattál.
Minden szentmisét magaddal viszel az ítéletre, és ezek lesznek közbenjáróid.
Minden szentmise új dicsőséget szerez számodra az égben.

LULLIN-NÉ
ASSZONYNAK
Voltaire
Ugyan, csak nincsen meglepetve,
hogy ért bár nyolcvan tél
utol,
Múzsám, a vénhedett, a
gyenge,
még egyre verseket dudol?
Van, hogy egy foltnyi zöld
kilátszik a rétből, melyet jég
takar;
a természetnek vígaszt
játszik.
Igaz, hogy elszárad hamar.
A szép napok multán is
olykor
meg-megcsiccsen még egy
madár;
igaz, nem oly lágyan, vigan
szól:
nem párját hívogatja már.
Igy - alig illik bár kezembe fölveszem én is lantomat;
így próbálgatom hangomat,
mielőtt végleg berekedne.

Minden szentmisén való részvételeddel megrövidíted a tisztítótűzben
viselendő szenvedéseidet, melyek különben reád várnak.

"Halódva, végső búcsumon
karolni téged szeretnélek,
szemem szemedbe kulcsolom"
mondta Tibullus kedvesének.

A szentmisén való részvételeddel a lehető legnagyobb segítséget nyújtod a tisztítótűzben szenvedő lelkeknek - különösen, ha értük ajánlod fel részvételedet.

Mégis, ha végleg alkonyul,
s a léttel a lélek is hunygat,
lesz kedvünk nézni galambunkat,
karunk akkor is érte nyul?

A szentmise alatt az angyalok seregei között térdelsz, akik
félő tisztelettel vannak jelen az isteni áldozatnál.
A szentáldozás során felbecsülhetetlen értékű kegyelemben
részesülsz!
A sátán gyengébb lesz veled szemben.
A szentmisén a pap áldásában részesülsz, amit Isten megerősít az égben is.
(Várd meg az áldást türelemmel!)
A szentmiséről Isten áldását viszed haza anyagi ügyeidre is.
-arch-
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Biz elfeledjük mindahányan
legénykedésünk mint vala.
Örült halandó valaha
találkának a hideg ágyban?
Kedvesünkre is sor kerül,
feledi, mily szép volt a teste,
s hogy csak a szerelmet
kereste,
feküdni örök éjbe dül.
Születünk, élünk e szép
völgyben
s meghalunk. Sétálunk soká
a semmiből jövet... hová?
Tudja az isten, drága hölgyem.
(Illyés Gyula)
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Helembáról egy...
(folytatás az 1. oldalról)
két kezdeményezőn múlik, hogy
a fiatalok megszervezzék önmagukat. Tavaly a Méri házaspár is úgy

gondolta, hogy ebben a faluban is
fel lehet emelni az embereket a hitehagyott tespedtségből. Lendületükhöz, lelkesedésükhöz igen nagy
erőt és segítséget adott Zsolt atya, aki
a tavalyi trianoni megemlékezés szervezésében is melléjük állt, amikor
a községből senki sem merte vállalni
a közösséget. Az első nyári rendezvényükre, amikor a nándorfehérvári
csatára emlékeztek egy nagyszabású
programmal, már a falu lakossága, sőt
a régióból is sokan ellátogatták.
Ez évben első alkalommal már
a Pázmaneum Társulás helyi szervezeteként, az 1848- 49-es emlékünnepre szólt a szép meghívójuk.
Ünnepi szónokuk Farkas Zsolt atya
volt, aki filmvetítéssel is színezte
a bensőséges hangulatú megemlékezést. Együtt volt a falu népe: az
óvodások, az asszonykórus, a fiatalok
és a polgármester is közreműködött
a műsorban
-ferencz-
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Elizabeth Taylor
Dame Elizabeth Rosemond
Taylor (London, 1932. február
27. – Los Angeles, 2011. március

kenőmentesen átváltania a felnőtt szerepekre. Sokak szemében
ő testesíti meg a klasszikus holly-

23.) kétszeres Oscar-díjas angol–amerikai színésznő. Nevének
közismert rövidítése: Liz Taylor.
Kettős állampolgár: mivel brit
földön született, megillette az
angol állampolgárság, amerikai
szülei révén azonban az amerikai állampolgárság is.
Gyerekszínészként
kezdte
a művészi pályát, és sikerült zök-

woodi sztár fogalmát: gyönyörű, tehetséges, sikeres, gazdag,
mindezen jellemzőkhöz pedig
viharos magánélet és különféle
sztárallűrök társulnak. Fénykorában a média a világ legszebb
asszonyaként emlegette. Világhírű rendezőkkel és kollégákkal
dolgozott együtt, és közülük nagyon sokan úgy nyilatkoztak,

hogy a színésznő Elizabethet
nem szabad összekeverni a sztár
Elizabethtel: számos nagynevű
pályatársával ellentétben ugyanis Taylor a forgatásokon időben
és felkészülten jelent meg, nem
volt jellemző rá a késés, mindig
hibátlanul tudta a szövegét, és
ritkán kellett miatta megismételni egy-egy felvételt, egyszóval
abszolút profi volt.
Nyolcszor kötött házasságot,
ebből kétszer Richard Burton
színésszel. Különleges ritkaságokat is tartalmazó ékszerkollekciója mellett műkincsgyűjteménye
szintén nevezetes. Népszerűségét
és pénzét szívesen áldozza jótékony célokra: különösen az AIDS
betegség kutatását és a betegek
gyógyítását támogatja kiemelten
és folyamatosan. Az Amerikai
Filmintézet listáján Elizabeth
Taylor a 7. helyet foglalja el minden idők legnagyobb női sztárjai között. 1999-ben II. Erzsébet brit királynő lovagi rangra
emelte, így azóta a színésznőt
a „Dame” cím is megilleti.
A kétszeres Oscar-díjas angolamerikai színésznő a kaliforniai
Cedars-Sinai kórházban halt
meg 2011. március 23-án, szerdán. Az amerikai ABC televízió
álítása szerint a halálos ágyánál voltak gyermekei, Michael
Wilding, Christopher Wilding,
Liza Todd, és Maria Burton. Liz
Taylornak tíz unokája és négy
dédunokája is van. Hat héttel
a halálát megelőzően szállították
kórházba szívelégtelenség miatt.
-int-

Tudtad e ?
Évfordulók
335 éve, 1676-ban született II. Rákóczi Ferenc, a Rákóczi-szabadságharcvezetője, Magyarország vezérlő fejedelme, erdélyi fejedelem († 1735).
150 éve, 1861-ben született Koszta József festőművész († 1949).
140 éve, 1871-ben született Heinrich Mann német író, drámaíró, esszéista(†
1950).
120 éve, 1891-ben született Zilahy Lajos magyar író († 1974).
HU_april_2011.indd 3
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A II. világháború végére
emlékeztek Érsekújvárott
Rendhagyó módon emlékeztek meg Érsekújvárban március
18-án a II. világháború végéről.
Az évek során eddig megszokott
koszorúzások és emlékbeszédek
hellyett korabeli harci járművek
cikkáztak a főtéren, improvizált
harcokra került sor a Vörös Hadsereg és a német Wermacht katonái között, és hadászati technikai
bemutatóra is sor került.
A főtéri harci eseményekkel egyidőben a kultúrházban
koarabeli dokumentum- és
fotokiállítás volt, valamint előadások hangzottak el Érsekújvár
bombázásáról. A rendezvényt
Érsekújvár városa a Három hidak
Polgári Társulással és a TYRNAU
Katonai Történelmi Klubbal közösen szervezte.
A második világháborúban
a mai szlovákiai városok közül

Érsekújvár volt a legbombázottabb város. Angol és amerikai
gépek összesen három alkalommal bombázták a várost. Két
bombázás volt 1944 őszén, szőnyegbombázással a vasútállomás
teljes környékét megsemmisítették. A legtragikusabb a harmadik bombázás volt 1945. március
14-én, két héttel az oroszok bevonulása előtt volt, amikor az angolamerikai repülők 700 bombát
dobtak a városra. A város kétharmad része elpusztult, a bombázások következtében 4000 lakos
halt meg, többségük érsekújvári
volt. Érsekújvárnak 1940-ben
23.306 lakosa volt, 1945-re ez
a szám 13.400-ra csökkent.6 000
lakos maradt fedél nélkül, 3 394
házból 2 023 lakóház pusztult
el. A legtöbb történelmi épület
elpusztult, vagy 1945 után lebon-

tották őket (némelyiket feleslegesen). Az eltűnt épületek közé
tartozik a városháza, az Arany
Oroszlán Szálló, a várkapitány
háza, az érseki kastély, mely a török pasák és II. Rákóczi Ferenc
székhelye volt, a neológ zsinagóga 1858-ból, a Zserotin téri
zsidó polgári iskola épülete. A Fő
tér régi épületei közül csak a két
templom és a ferences kolostor
maradt meg. Amíg az akkori Szlovák Állam egész területére 1371
tonna bombát dobtak le, addig
Érsekújvárra 817 tonnát dobtak,
és okoztak kegyetlen pusztítást
a városban.
Az elmúlt év folyamán polgári
kezdeményezés és aláírásgyűjtés
folyt az érsekújvári bombázások
áldozatainak tiszteletére állítandó emlékmű érdekében.
-fren-

Bemegy egy nyápic fickó
a kocsmába, és megkérdi:
- Bocsánat uraim, de nem
a maguké az a pitbull kint az
ajtó elott, a parkolóórához
kötve? Egy kétméteres kopasz,
dagadt, motorosruhát viselõ
fickó lassan megfordul, és felmordul:
- De, az enyém! Nem tetszik
talán valami?
- Nos, uram, attól tartok,
a helyzet az, hogy a kutyám
megölte az Ön pitbullját.
- Micsoda? Hát milyen kutyád van neked? - kérdi döbbenten a kolosszus.
- Nekem? Egy négy hetes palotapincsi.
- És el is higgyem, hogy az
a zsebcirkáló megölte az én
kutyámat? Mit csinált vele?
- Megakadt a torkán.
Joe-t megkérdezi a barátja,
hogyan sikerült lefogynia.
- Az orvosom õsi kínai diétát
írt elõ. Három hete nem eszem
mást, csak tyúkhúslevest.
- Tyúkhúslevest? Cérnametélttel?
- A fenét! Pálcikával!

Berencs

előkerült kőkori, bronzkori és
a Nagymorva Birodalom korából származó leletek tanúskodnak. Az 1. és a 4. század közötti
időszakban kvád település. A vidék egyik legősibb települése,
1156-ban Brencu néven említik
először. Neve az ótörök Birinc,

m. v., Nyitra vgyében, a Nyitra
jobb partján, Nyitrától délre 2
órányira: 713 kath. lakos, kath.
paroch. templom. Határa első
osztálybeli, s igen termékeny;
rétei kétszer kaszálhatók; erdeje
s szőlőhegye elég; jövedelmes
vizimalom a Nyitra vizén. F. u.

A falu legmagasabb részén
a szőlőhegyen Szent Cirill és
Metód 1943-ban felavatott szobra látható.
A falutól északra a Nyitra
partján 13. századi erődítmény,
Árkus várának maradványai láthatók.

vagy a Berény személynévből
ered. A 12. században már királyi
birtok volt. Várát 1241-ben említik először, a 15. századig állt.
A község a 17. – 18. században
indult gyors fejlődésnek, amikor
kedvező fekvése miatt városi kiváltságokat kapott.
Fényes Elek szerint "Berencs,

a nyitrai káptalan

Nyitranagyfalui részén motorkerékpár múzeum található.
Régészeti leletek:
A kvád korszak régészeti leleteit többek között Pannonia-i származású római kerámiák gazdagítják.

Berencs (szlovákul Branč)
község Szlovákiában, a Nyitrai
kerületben, a Nyitrai járásban,
Nyitrától 12 km-re délkelet-

re, a Kis-Nyitra jobb partján.
Nyitranagyfalu tartozik hozzá.
2001-ben 2015 lakosából 1382
szlovák és 619 magyar volt.

Története
Területén a kőkorszaktól
fogva laktak emberek, erről az
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Nevezetességei
Szűz Mária tiszteletére szentelt római katolikus temploma
a 14. században épült gótikus stílusban. A 18. században barokk
stílusban építették át.

(int)
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AZ ÉRSEKÚJVÁRI JÁRÁS LAKÓINAK ÚJSÁGJA

VÁSÁROLJA TERMÉKEINKET !

HÍRNÖK
8. évfojam

4. szám

2011 április

ára 0,50 €

TERJESZTVE A ZSITVAKÖZ, NYITRAVIDÉK ÉS A DUNATÁJI RÉGIÓKBAN
Lapunkat támogatja a Szlovák kulturális minisztérium a „nemzeti kissebség kultúrája – 2011“ programjával.

A húsvét története
A Húsvét a keresztény világ egyik
legnagyobb ünnepe. Jézus feltámadását ünneplik mindenhol a temp-

mondta a gyászolóknak: "Nincs már
itt, mert feltámadt!"
Gondolom észrevetted már, hogy

gyeled mikor van az első telihold
március 21 után és akkor az utánna
következő első vasárnap lesz a Hús-

lomokban. A történet szerint két
nappal előtte, pénteken, feszítették
keresztre őt a római katonák, azzal
gyanusították, hogy forradalmat
indíthatott volna a tanitásaival és
hogy ő akart lenni a király. Ezért
csúfságból tövis koronát tettek a fejére, kezét, lábát odaszegezték a kereszthez és a feje fölé odatűztek egy
papirt, amin ez állt: I.N.R.I. - Iesus
Nazarensis, Rex Iudeae. Magyarul:
Názáreti Jézus, Judea királya. Szegény, meg is halt néhány órán belül,
a családja eltemette, zsidó szokás
szerint egy barlangot ásva a domboldalba az Olajfák Hegyén és egy nagy,
nehéz kővel takarták be a sírt. Lévén,
hogy másnap szombat volt és olyankor a tizparancsolat szerint pihenni
kell, a családja és a tanitványai csak
vasárnap mentek ki megint a sírhoz.
De mit találtak ott...!? Üres volt a gödör! Egy angyal állt mellette és azt

a dátum évről évre változik. Akkor
valyon hogyan tudják, mikor kell
ünnepelni? Pedig ezt te magad is
kiszámolhatod úgy, hogy megfi-

vét. Azért tudják, hogy akkor volt,
mert a biblia szerint az ekkor ünnepelt zsidó Peszach első napján tartóztatták le Jézust. Az úgynevezett
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Utolsó Vacsora alkalmával (ismered-e a híres festményt?) Jézus és
a tanitványai a Peszach előestéjén
szokásos Széder estet ünnepelték
meg, megtörve az élesztő nélkül sütött kenyeret (maceszt) és megitták
az előírt több pohár bort. Nagyon
sok nyelven ma is úgy hívják a húsvétot, hogy Paszcha(görög, orosz),
Pascua(spanyol), Páscoa(portugál),
Pasqua(olasz),
Paque(francia),
Pĺsk(svéd),
Pĺske(norvég),
Paste(román).
Több európai nyelven a teuton (norsze) Őstra istennő ünnepének a neve ragadt a húsvétra:
Oster(német), Easter(angol). Az istennőt szimbolizálta a tojás és a nyuszi, ez utóbbit Németországban
kezdték el újra húsvéti szimbólumként használni az 1800-as években
és onnan terjedt el ma már a világon
mindenhol.
De a világ minden táján ünnepelnek valamilyen tavaszi ünnepet
a nem keresztények is. Mióta a világ
világ, az emberek örvendeztek és
megünnepelték a tavaszt, a természet felújulását. A leguniverzálisabb
szimbólum a tojás, mivel az a termékenységet, új életet juttatja eszünkbe. Gyakori ötlet a tojások színezése,
a "piros", vagy "hímes" tojás, már
az ősi Babilonban is csinálták. Később az egyiptomi templomokat is
kidíszitették velük tavasszal
-poll-

Helembáról egy ünnepség kapcsán
Ez a déli végeken fekvő csodálatos kis falu az elmúlt évtizedekben nem éppen kulturális életéről
volt ismert. Földrajzi fekvése, és
sajátos csendes élete vonzotta ide
és a közeli Kovácspatakra, főleg
a távoli szlovák főváros turistáit
leginkább nyári pihenésre.
A faluban csak kétnyelvű óvoda
létezik, iskoláját már régebben bezárták. A több mint 10 km– re fekvő Párkányba járnak a helembai
kis- és nagydiákok, s bizony valószínűleg többen - az érvényesülés

szlogennel - a szlovák iskolába
a magyar gyökerekkel rendelkező
szülők gyerekei. A hagyományokból egyedül a farsangi maskarázás
maradt fenn, amit minden évben megszerveztek még akkor is,
amikor semmilyen szervezet nem
működött a faluban. Vagy 15 éve
sok-sok látogatás után sikerült álmaiból feltámasztani a Csemadok
alapszervezetét, mely azóta is szerényen, de működik. Életképessége pár éve a színjátszásban, illetve
az éneklő csoport munkájában

nyilvánul meg, mely hol a nyugdíjas klub, hol e szervezet égisze alatt
hallatja hangját. A lényeg az, hogy
volt igény a közösségre, még ha itt
is inkább az idősebb korosztálynál
mutatkozott meg. S persze az önkormányzat hathatós segítségével.
Alig két éve azonban ebben az
Isten háta mögötti faluban az értelmesebb fiatalok is érezték hiányát a találkozásoknak, érezték
a nyomasztó hatását a semminek,
és szerveződtek. Mindig egy vagy
(folytatás a 3. oldalon)
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