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Pestrý mesiac marec
Marec, poberaj sa starec, vraví
jedno ľudové príslovie a... aj na tejto ľudovej múdrosti je čosi pravdy.

Podobne je to aj s marcom, mesiacom knihy, ktorá si na rozdiel od
priateľa nepožičiava od nás peniaze. A teda pes je našim oveľa väčším priateľom. Slovami satirika:
Všetko čo je vo mne dobré, vďačím
knihe – kuchárskej. Mimochodom,
jeden môj priateľ si chcel požičať

odo mňa auto, vraj si ide do knižnice po ťažkú literatúru. Ale, celkom vážne, čítajme knihy, pretože
nám pomáhajú získavať vedomosti,
stávame sa vzdelanejší, máme širší
rozhľad a obzor. Pretože v knihách
je ukrytá múdrosť. Marec, ktorý je
jedným z prvých jarných dní, je aj
Dňom učiteľov, čiže sviatkom pre
študentov a učiteľov, Výnimočný
je najmä v tom, že si pripomíname
narodenie Jána Ámosa Komenského, učiteľa národov. Nezabudnime,
že marec je aj mesiacom sviatku
žien, čiže Medzinárodným dňom
žien (MDŽ) a tak poprajme im pri
tejto príležitosti najmä veľa zdravia
a síl do ďalších dní, ktoré ich spolu
s nami čakajú v tomto roku! (red.)

Fašiangová ochutnávka zabíjačkových špecialít v Radave

Občania, akoby jeden kolektív
Občianske združenie „Za krajšiu
Radavu“, v spolupráci s obecným
úradom a obcou uskutočnili v závere uplynulého mesiaca fašiangovú ochutnávku zabíjačkových
špecialít.
Bol to v poradí už druhý ročník
a ako nám prezradili – starosta
obce Marián Chrenko a predseda občianskeho združenia Martin
Vreštiak, chcú aby sa toto podujatie
stalo v obci tradíciou. Napokon takáto podpora aktivít smerujúcich k
obnove, respektíve k zachovávaniu
tradícií je jedným z hlavných cieľov
občianskeho združenia. A to nielen

v prípade ochutnávky zabíjačkových špecialít, ale je to napríklad aj
Deň Radavy a mnohé ďalšie, ktoré
zapadajú do dní cirkevných a štátnych sviatkov.
Všetko to začalo po svätej omši,
ktorú celebroval vdp. farár Imrich
Kováč, keď sa v kultúrnej sále obecného úradu začali pomaly schádzať
občania a pozvaní hostia a to za
doprovodu rezkých tónov a tanca
členov rendvanského súboru Radavanka. Trefnejšie by bolo napísať,
že členiek, pretože v súbore majú
iba dvoch mužov Petra Skačana a
harmonikára Jozefa Poláka. Keď

Náladu dotváral aj harmonikár Jozef Polák
bola sála obecného úradu zaplnená
do posledného miestečka, nasledoval kultúrny program, v ktorom
okrem spomínanej Radavanky vystúpili aj žiaci z tamojšej základnej
školy v hudobno-slovnom pásme,
pod vedením učiteliek Jany Gregušíkovej a Kataríny Meliškovej, mimochodom riaditeľky školy, ktorá
mala takpovediac „pod palcom“,
okrem nácviku a vystúpenia žiakov
aj pod svojou taktovkou súbor Radavanka.
Po skončení kultúrno-spoločenského programu nasledovala
ochutnávka zabíjačkových špe-

cialít a bolo že si z čoho vyberať a
pochutnať si na veľmi chutne pripravených hurkách, klobáskach,
tlačenke, pečienke, podbradku,
pečenom rebierku a špecialitách plnenej panenky (po rendvansky
„sysla“ ) A...samozrejme nechýbala
ani žobrácka kaša, ktorá k zabíjačke
neodmysliteľne patrí. K ochutnaniu
boli pripravené aj pagáčiky, šišky a
štrúdle (po rendvansky „ríteše“ ) a
nechýbalo ani občerstvenie, vrátane dobrého vína i piva. Pozornosť si
zaslúžia aj sponzori tohto podujatia
Marian Bednár a Rastislav Miček.
(pokračovanie na str. 2)

Spevácky zbor Radavanka, z ľava: Jozef Polák, Mária Poláková, Monika Melišková, Zlatica Vreštiaková, Mária Hošťáková, Emília Tináková,
Helena Stančová, Peter Skačan, Erika Šafárová, Petronela Chrenková,
Zita Naršánska, Božena Brezánska a Katarína Melišková
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Občania, akoby jeden kolektív
(dokončenie zo str. 1)
Za toto vydarené podujatie, venované občanom, treba zvlášť poďakovať starostovi obce Mariánovi

vej, ktoré sa podieľali na príprave
sály a miestnosti pre pozvaných
hostí a tiež na ich obsluhe. Adriana Leváková a Mária Hoštáková

Pivo čapoval Štefan Molda
Chrenkovi, všetkým členom občianskeho združenia, ktorí sa podieľali na príprave podujatia, zvlášť
Jurajovi Moldovi a jeho manželke
Kataríne za prípravu zabíjačkových
špecialít a tiež Jozefovi Košťálikovi

prispeli chutnými pagáčmi, Mária
Poláková napiekla výborné „ríteše“
a štvorica - Valéria Juríková, Jaroslava Chrenková, Helena Stančová
a Jarka Rodná pohostili všetkých
lekvárovými šiškami. Poďakovenie

Pestré a pútavé bolo aj vystúpenie detí. Na obrázku Ivanka
Chrenková, Simonka Poláková a Tamarka Martišová

Pohľad na preplnenú sálu
a jeho priateľke Eve, Mariánovi Levákovi, Martinovi Juríkovi a jeho
manželke Valérii, ktorí im pri tom
pomáhali. Ďalej, Márii Kliskej,
Elene Sádeckej, Jane Gregušíkovej,
Beate Búranovej a Anne Meliško-

však patrí všetkým tým, ktorí akoukoľvek aktivitou pomáhajú rozvoju obce a Občianskemu združeniu
„Za krajšiu Radavu“, napríklad aj
pri organizovaní takýchto a podobných akcií.

Vystúpenie detí z miestnej základnej školy. Zľava Samuel Petráš, Boris
Levák, Marek Šafár, Šimon Bujdák, Tamara Martišová, Júlia Búranová,
Ivana Chrenková, Simona Poláková, Simona Slováková, Dominika
Gedajová, a Michaela Pánisová

Duo účinkujúcich žiačok Simonky Polákovej a Simonky Slovákovej
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Vo Veľkých Lovciach pochovávali basu

Spievajúca kolóna v tradičnom
sprievode
„Fašangy sa kráťá, už sa nenavráťá, staré dévky plačú, že sa nevyskáču, už tí chlapci želá, že sa
neožeňá.“ Posledná fašiangová
sobota vo Veľkých Lovciach však
ani zďaleka nevyzerala, že by ktosi
želel v očakávaní nadchádzajúceho

k rozjarenému sprievodu pridávali
ďalší veselníci a z okien okolo stojacich domov pri zvuku tradičných
folklórnych piesní vykúkali oči zvedavcov.
V miestnom kultúrnom dome
potom už prítomných uvítala doNeodmysliteľnou súčasťou pochovávania basy je folklór.
Na snímke detský folklórny súbor Fialka
pre domácich divákov bola tradičná gajdošská hudba v podaní
skupiny Muzikantika Slovaka z
Mojmíroviec. V žiadostivom tichu
sa sálou niesol síce kvílivý, no zato
fašiangovo veselý plač gájd, dunenie tamburíny, takt ozembucha a

osobitým humorom a šarmom len
im vlastným rozosmiali Araňa a
Dežo, všetci spievali a tancovali,
harmoniky hrali až kým neprišiel
čas žalostne oplakať a napokon pochovať basu, lebo už po „podvalku“
prichádza striedmy pôst.

Pochovávanie basy má svoj rituál a tradičné zvyky
pôstneho obdobia. Organizátorské
Občianske združenie Domu ľudového bývania pod vedením pána
Jozefa Galbavého sa mohlo tešiť z
hojnej účasti fašiangujúcich hostí.
Za podpory obce a mnohých dobrovoľníkov sa tak mohol uskutočniť
pomaly už tradičný sprievod vedúci ulicami dediny z Domu ľudo-

máca detská folklórna skupina
Fialka. Rozšantené deti od najmenších až po tie odrastenejšie ukázali,
že tradičné zvyky, hry a piesne im
nie sú cudzie a svoje úsilie predviedli s veľkou chuťou a ľahkosťou za výdatného potlesku hrdých
rodičov aj ostatného hľadiska. Na
scéne sa blysli aj pozvaní folkloristi
Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide... vo dvoroch Veľkých Loviec
spev píšťalky. V neposlednom rade
sa predstavila aj folklórna skupina
Lóťanská dolina účinkujúca pod
Miestnou organizáciou MS vo Veľkých Lovciach. Mladí rozdupkali
obecenstvo živým tancom, svojím

Kto chýbal, prišiel o pestré predstavenie tradičných zvykov pestovaných počas zimných mesiacov.
Netreba však zúfať, určite nebolo
posledné.
Michaela Puková

Tradičný sprievod ulicami obce
vého bývania, kde sa zišla veselá a
zvedavá, široká verejnosť domácich
i cezpoľných.
Spievajúca kolóna, posilnená
šiškami, fánkami a možno aj čímsi
hrejivejším, sa vydala na cestu za
doprovodu hravých harmoník a
prenikavých gájd. Aj za pochodu sa

z Miestnej organizácie MS v Dolnom Ohaji, ktorí po dlhšom čase
zavítali na lóťanské javisko. Blysli
sa žartovným podkúvaním klátom
i vtipnými pijanskými pesničkami,
kde v plnej paráde predviedli svoje hlasy, čím presvedčivo potešili
publikum. No a úplnou novinkou

K pochovávaniu basy patrí aj spev a dobrá nálada. Na snímke časť
spievajúcej kolóny
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Jubilejná 50. vernisáž výstavy fotografií Mariána Manducha

Veľmi hodnotné a vydarené
kultúrne podujatie
Pred pár dňami sa uskutočnilo
v novozámockom Regionálnom
osvetovom stredisku veľmi zaujímavé a spoločensky vydarené
kultúrne podujatie. Konala sa tu
jubilejná, 50-ta výstava obrazov
známeho slovenského fotografa
z Mojzesova Mariána Manducha.
Bola to vernisáž, ktorá na rozdiel
od mnohých podobných bola výnimočná v tom, že sa na nej i napriek
nečasu, ktoré k nám priviala pani
Zima zúčastnilo neuveriteľných
takmer vyše dvesto návštevníkov.
A zaujímavá bola i v tom, že v rámci vernisáže sa v krátkom úvodnom
kultúrnom programe predstavil
divákom sólista opery Slovenského
národného divadla Ivan Ožvát. Iste
aj to prispelo k väčšiemu záujmu o
podujatie a k zvýšeniu jeho umeleckej úrovne. Vysoká účasť spôsobila aj to, že sa v preplnenej sále
mnohým neušlo miesto na sedenie.
Samozrejme, čo sa týka vydarenosti podujatia, v tejto súvislosti treba
vyzdvihnúť aj dobré organizačné
schopnosti riaditeľky regionálneho osvetového strediska, skúsenej
kultúrnej pracovníčky Marty Ši-

doménou sú krajina a portréty, sa
vždy necháva uniesť krásami našej
prekrásnej slovenskej prírody, čo
dokumentovala aj výstava.
Účastníkom tejto, zdôrazňujeme, na naše pomery veľmi vydarenej kultúrno-spoločenskej akcii,
zneli v ušiach ešte dlhšie, aj v rámci občerstvenia a pohostenia ako i
postupného odchodu z podujatia,
melódie piesní, z ktorých mnohé
upadli už takmer do zabudnutia no
zostali šlágrami. Sú to dávne evergríny od Gejzu Dusíka a Jaroslava
Lieskovského, ktoré najmä pamätníkom pripomenuli dávne časy na
nezabudnuteľného Františka Krištofa-Veselého ako boli a ešte i sú
piesne a skladby- „Ešte raz ku tebe
prídem“, „Rodný môj kraj“ , „Nad
Tatrou sa už neblýska, ani nehrmí“,
Od Dunaja hlbokého až po Kriváň
vysoký“ a „Nepoznám inú takú
zem“, ktoré vydal autor aj na CD-čku a za ktoré ho počas vystúpenia vďační poslucháči odmeňovali
potleskom.
Na záver umelec, fotograf Marián Manduch poďakoval všetkým
zúčastneným, vrátane aktérov a

Jubilantovi, fotografovi Mariánovi Manduchovi, ako i návštevníkom
podujatia spieval Ivan Ožvát
mo-Svrčekovej. Gro celého podujatia samozrejme tvorila prehliadka bohatej zbierky nespočetného
množstva umeleckých obrazov
autora Mariána Manducha, ktorá mala jednoduchý názov „Naše
Slovensko“. Treba podčiarknuť, že
fotograf Marián Manduch, ktorého

organizátorov za vytvorenie veľmi
príjemnej atmosféry, ktorá korešpondovala s vážnosťou a dôstojnosťou celého podujatia.
V propagačných materiáloch sa
zároveň účastníci podujatia mohli
bližšie dozvedieť o života a tvorbe
Mariána Manducha a čo to si pre-

čítať aj o jeho predchádzajúcich tematických výstavách, ako boli „Slovensko očami šurianskeho turistu“,
Moja krajina a ľudia v nej“ a „Muránska Zdychava “, ktorá by mohla
byť živou učebnicou ekológie“. Doterajšia tvorba autora svedčí o jeho

tvorivom prístupe a fantázii, ktoré
vzbudzujú v diváka pocit krásna,
radosti a vyvolávajú v ňom pozitívne estetické pocity a zážitky. Výstava potrvá do 11 marca tohto roku.
Milan Kupecký,
snímka Mandúch ml.

V Nových Zámkoch otvorila pobočku spoločnosť AAA AUTO

Nechýbalo ani stretnutie
s Jarom Sávikom
Pred pár dňami sa konalo v Nových Zámkoch, v priestoroch bývalého Škoda-Centrum na Komárňanskej ulici slávnostné otvorenie

pobočky spoločnosti AAA AUTO,
kde pobočka našla svoje pevné
sídlo. Jej manažérom je Dalibor
Dvořák. Na otvorení sa zäúčastnili, okrem pozvaných hostí aj - PR

Senior specialitst Dagmar Klimovičová a Country Manager Antonín
Mrocek. Hostia si mohli vyskúšať
testovacie jazdy, jazdu na stimulátori F1, nechýbali ani darčeky pre
najmenších autičkároch v podobe
rôznych automodelov, súťaže pre
deti a samozrejme pohostenie. Z
médií boli prítomné – mestská televízia a naše regionálne noviny
Chýrnik. Hosťom večera bol, známy producent a porotca Česko Slovensko má talent Jaro Slávik.
(kup)

Tajomstvo svetla a vody
„Tajomstvo svetla a vody“, pod
týmto ústredným heslom sa konala
7. marca v novozámockej minigalérii (kino Mier) Mestského kultúrneho strediska v Nových Zámkoch
vernisáž výstavy unikátnych makro fotografií, od autorky Daniely
Rapavej. Výstava na samostatných
paneloch zobrazuje život, hniezdenie a sťahovanie vtáctva, ktoré
sa vyskytuje na našom území, na
území Slovenska. Výstava potrvá
do konca tohto mesiaca. Medzitým
20. marca o 17,30 sa uskutoční v
galérii ďalšie zaujímavé podujatie
pod názvom Vtáky a človek. Ide o
možnosť stretnúť a pozhovárať sa
osobne s významným ornitológom
Vladimírom Slobodníkom, ktorý v
samostatnej prednáške bude hovoriť o profesii a poslaní ornitológa

a výskume vo vtáčích lokalitách,
ako i o praktickej ochrane vtáctva.
Zároveň bude premietnutý film od
autora Zdena Vlacha „Lovci lesných tíšin“. Organizátori vás na toto
zaujímavé a významné podujatie čo
najsrdečnejšie pozývajú. (kup)
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Vzorkovú predajňu má Slovaktual aj v Nových Zámkoch

Záruka kvality a kompletného prevedenia
Spoločnosť Slovaktual, ktorá
vyrába plastové okná a hliníkové
dvere, je najväčším výrobcom na
trhu plastových okien na Slovensku
- i v oblasti dverí. Firma zamestnáva priemerne 230 zamestnancov.
Etabluje sa na nielen Slovensku
ale aj na niektorých exportných trhoch, ako sú Česko a Rakúsko. Sieť
obchodníkov predstavuje okolo

vom starnutia. Vzorkové predajne
obchodných zastúpení Slovaktual sú kontaktným miestom, kde
možno získať odborné informácie
o výrobkoch Slovaktual. Vyškolení
zástupcovia vám poradia a navrhnú
najvhodnejšie riešenie, či už plánujete rekonštrukciu alebo novostavbu, zabezpečia zameranie otvorov
pre výrobu okien, vypracujú vám

Ľudia ju volajú Noemova archa alebo koráb

O lodi v Dolnom Ohaji

Obchodná zástupkyňa Beata Kádeková
150 vzorkových predajní. Stratégiou firmy SLOVAKTUAL je orientácia na konkrétneho zákazníka,
jeho požiadavky a skrátenie dodacích termínov na minimum. Samozrejmosťou je aj kvalita dodaných
výrobkov o čom svedčia certifikáty
od štátnej skúšobne LIGNOTESTING Bratislava, VÚSAPL Nitra,
rakúskej skúšobne ERTL Oftering/
Linz a MZLU Zlín. Plastové okná
Slovaktual sú z moderného materiálu PVC, ktorý má extrémne dlhú
životnosť pretože je odolný voči
poveternostným vplyvom a vply-

cenovú ponuku. Montážne skupiny
vám následne zrealizujú demontáž
starých okien, ich likvidáciu, montáž nových okien s kompletným
murárskym začistením. Výmenu
okien v panelovom byte 3+1 zvládnu v priebehu jedného dňa.
Vzorková predajňa v Nových
Zámkoch, kde je majiteľom Peter
Bóna a obchodná zástupkyňa Beata
Kádeková, sídli na ulici Železná č.
10 (Výpalisko).
Kontakt: 035/6408840, mobil:
090 713 576. mail: novezamky@
slovaktual.sk.

Keď som sa pred piatimi rokmi v
Izraeli loďou plavila po Galilejskom
mori či Genezaretskom jazere, ani
vo sne by mi nenapadlo, že loď
budeme mať aj v Dolnom Ohaji.
Dokonca je odstavená v parku pri
kultúrnom dome, na mieste, kde sa
kedysi schádzalo veľa mladých ľudí,
aby sakrálnymi piesňami oslavovali
Boha. Táto loď síce nie je korábom
z jedľového dreva ani nemá tri poschodia – ako z čias Starého zákona – ale ľudia ju volajú Noemova
archa. Možno aj kvôli spomienke
na minuloročné záplavy, možno aj
ako symbol záchrany. Z diaľky sa
nad ňou vynímajú dva kríže, azda
kvôli kresťanskému významu alebo
kvôli pripevneniu plachetníc alebo
niečomu inému. Z bokov smerujú
modré šmýkačky, pod ľavou časťou
lode je drevená reťazová hojdačka.
Na čiernom pozadí pravej strany lode vynikajú farebné úchytky.
Z diaľky pripomínajú biele, žlté,
modré, zelené, fialové ryby alebo
rôznofarebné črepy minulosti, vytiahnuté z dna mora. Typický obraz pre deti alebo pre dospelých s
bohatou fantáziou. Na ľavú a pravú
stranu lode je možnosť vyjsť si po

drevených schodíkoch. Poloha lode
je zaujímavá – akoby smerovala
od Žitavy ku Kostolu sv. Rodiny,
k susednej obci Bešeňov alebo k
Termálnemu kúpalisku Podhájska.
Z výšky pravej – smer určujúcej strany lode som mohla sledovať
bytovky i domy, z výšky ľavej strany lode domčeky, budovu bývalej
škôlky i budovy niekdajšej vychýrenej dolnoohajskej škrobárne.
Na zámer zhotovenia tejto lode
som sa spýtala starostu Dolného
Ohaja Ivana Solára. S prekvapením, že ľudia ju volajú Noemova
archa, odpovedal: „Loď sme vybrali
na základe hlasovania poslancov
Obecného zastupiteľstva (OZ)z
troch ponúknutých projektov akademického sochára Jozefa Kliského
z Veľkých Loviec. Okrem projektu
lode nám ponúkol projekt hradu a
vodného mlyna. Vybrali sme si loď
aj kvôli tomu, že tu máme Žitavskú
kotvu a možno aj kvôli tomu symbolu záchrany. Rozmýšľali sme aj
nad vodným mlynom, pretože v
Dolnom Ohaji je dlhé roky mlyn,
ale ten by bol finančne náročnejší.
Hrad by nás vyšiel najdrahšie.“
Jana Slobodníková

Na vedomie

Budova novozámockej vzorkovej predajne

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 jeho citáty.
Napokon, veď Biblia je najčítanejšia kniha na svete, takže si ju aj týmito
príspevkami uctíme.
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Netradičná výstava starej železnice

Na prvej koľaji pozor!
„Na 1. koľaji pozor!“ bol podtitul
výstavy: Nitrianska poľná železnica, ktorú pre všetkých malých aj
veľkých milovníkov vlakov a vecí
s tým súvisiacich pripravilo Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch v spolupráci so Slovenským
poľnohospodárskym múzeom v
Nitre. Návštevníci sa mohli pokochať, ako nitrianska železnica
vyzerala kedysi. Časť výstavy predstavovala múzejnú úzkorozchodnú
nitriansku poľnú železnicu, ktorá
sa na území Slovenska zachovala.
Okrem nej je na Slovensku už päť
podobných lesných úzkorozchodných železníc. Železnica kedysi slúžila najmä na prepravu poľnohospodárskych plodín, materiálu, ale
aj zvierat a ľudí. Súčasťou výstavy
bol aj celý rad zaujímavých exponátov, ako - originálne fotografie pôvodnej poľnej železnice a parných
rušňov, dokumentačné fotografie
opráv parných rušňov a dobrovoľníckych brigád, uniformy, lístky,

zaujímavé časti rušňov a trate, súčiastky, ale aj modely poľnohospodárskych strojov využívaných
pri poľnohospodárskych prácach.
Nechýbala ani historická stanička
s kanceláriou náčelníka a s pokladnicou, kde si každý návštevník mohol vlastnoručne vyrobiť cestovný
lístok s pečiatkou. Nezabudlo sa
ani na tých najmenších, ktorým
organizátori predstavili jednotlivé typy železníc – konská, parná,
poľná a lesná. Najväčším lákadlom
bola jazda na statickej bicyklovej
drezine, atrakciami boli signalizačný stĺp - semafor, výpravca stanice a podobne. Atmosféru výstavy
oživila špeciálna hudobná kulisa,
ktorá navodila dojem klepotania
koľajníc, vypúšťania pary z rušňa a
pískanie a staničné hlásenie. Sprievodnou akciou bola ochutnávka
meltovej kávy a tradičných nápojov.
Dominika Svozilová,
snímka Mário Katrinec

Páter Šebastián Košút z Talianska plánuje pobyt
v dolnoohajskom Dome seniorov

V novembri oslavoval 70-ročné jubileum
Páter Šebastián Košút pri príležitosti svojich 70. narodenín slúžil
omšu v dolnoohajskom Dome seniorov a posvätil sochu pátra Pia.
Pátrovi Šebastiánovi pri príležitosti
jeho životného jubilea zavinšoval
v sále kultúrneho domu aj starosta
obce Ivan Solár a odovzdal mu šálku s číslom 70, na ktorej bol aj znak
obce. Potom sa konala oslava jeho
narodenín v horskom hoteli Šachtička, kam prišla jeho rodina, priatelia a známi z Poľska, z Banskej
Bystrice, a tiež priatelia z Dolného
Ohaja, a z Hulu. Počas svätej omše
spievala Mája Velšicová, Ferko Ba-

lúň a do tanca hrala živá hudba.
Povráva sa, že páter Šebastian Košút plánuje pobyt v dolnoohajskom
Dome seniorov.
J.S. krátené, snímka autor

Inzeru j te v C hý rnik u !
Využiť naše stránky môžete aj na oslovenie svojich potencionálnych klientov! Firmy, podnikatelia, živnostníci, občania, môžete
si priamo cez internetovú adresu: m.kupecky@chello.sk, alebo
na adr.: Redakcia Chýrnik, ul. SNP č. 42, objednať nielen riadkovú a plošnú inzerciu, ale zvoliť si aj inú formu reklamy a
propagácie (rozhovor, reportáž).
-tvorcovia novín-
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Po krátkom zoznámení 65 ročné manželstvo

Za obetavú prácu Apoštolské požehnanie
Bolo to vo februári v roku 1947
v kostole vo Veľkej Máni, kde si
pred šesťdesiatimi piatimi rokmi
Bernardína Cigáňová, rod. Mokrá
a Jozef Cigáň povedali spoločne
“ÁNO!” V týchto dňoch oslávili
skromne v obci jubilejné výročie
spoločného manželstva. Pán Jozef
Cigáň na tie dni spomína takto:
„Keď som sa vrátil z vojny, Bernardínka pracovala v tom čase v Čechách aj s mojou sestrou, kam som
jej adresoval prvý môj zaľúbený
list. Po návrate domov sme spolu
chodili iba necelé tri týždne a hneď
nasledovala svadba. Pamätám si, že
vo Veľkej Máni bolo v ten deň toľko
snehu, že sme sa iba s námahou dostali k oltáru do miestneho kostola.
Odvtedy uplynulo 65 rokov a po
zlatej a diamantovej svadbe sme sa
dočkali v týchto dňoch aj kamennej“
Manželský sľub si manželia Cigáňoví symbolicky pripomenuli
nedávno v tom istom maňanskom
kostole, kde sa pred toľkými rokmi
zosobášili a sľúbili si vernosť. Tentoraz vo väčšom počte ako vtedy,

pretože vychovali štyri deti a v súčasnosti sa tešia deviatim vnukom
a piatim pravnukom, ktorí im prišli
spoločne poblahoželať.
Oslávenkyňa, 85-ročná Bernardína Cigáňová, mimochodom
dvojnásobná jubilantka, pretože v
deň výročia svadby zároveň oslávila svoje 85-ročné jubileum, ešte
stále robí (presne 42 rokov) kostolníčku v miestnom kostole. Toto
miesto „zdedila“ po svojom nebohom otcovi, ktorý tiež robil kostolníka. Ako položartom, pri tejto
slávnostnej príležitosti povedala,
že... “po toľkých rokoch by som
vedela už aj celebrovať omšu...“ Mimochodom, za túto vernosť cirkvi
a svojmu povolaniu, ako i príslovečnú obetavosť dostala od pápeža
Benedikta XVI. v roku 2010 Apoštolské požehnanie. A keďže humor
je vlastný aj jej manželovi, 91- ročnému Jozefovi Cigáňovi, na oslave
pri zápise do pamätnej knihy obce
položartom poznamenal...“Vidíte,
z Cigáňov si berte príklad...“
Milan Kupecký,
snímka Marián Manduch

Miroslav Eliáš pripravuje knihu o Šurianskom cukrovare
Významná produkcia cukru v nenávratne
Súčasťou najstaršieho Šurianskeho cukrovaru v strenej Európe,
v cukrovare s najstaršou spracovateľskou tradíciou bola aj mlynská
prevádzka. Veľa sa o tomto významnom, kedysi štátnom podniku sa onedlho dozvieme z knihy,
ktorú pripravuje Miroslav Eliáš,
v súčasnosti riaditeľ šurianskeho
Múzea. Možno sa v tejto veľmi zaujímavej a hodnotnej knihe dočítate, že začiatky cukrovaru siahali až
do roku 1852, keď sa v ňom po prvý
raz naplno rozkrútili kolesá parných strojov. V roku1997 sa podnik
postupne reštrukturalizáciou sprivatizoval a povedzme to na rovinu,
rozkradlo. Počas dlhého obdobia
svojej existencie prešla fabrika
mnohými technickými zmenami a
modernizáciou. To čo sa paralelne
menilo s ňou boli ľudia, ktorí tu aj
v najťažších časoch i počas vojny
nachádzali prácu, ktorá im zabezpečovala živobytie. A hoci práca
v cukrovare bola sezónnou,
po skončení zberu cukrovej repy
a po každej cukrovarníckej kampani vždy nastúpili do prevádzok
cukrovaru údržbári, ktorí prepravovali cukrovar na najbližšiu cukrovarnícka kampaň aby prebehla
bez zádehrelov. V sezóne sa v podniku vystriedalo približne dvesto
pracovníkov, prevažne dôchodcov,
ktorí nastupovali počas kampane

každý rok permanentne na rôzne
posty a do prevádzok ako skúsení
pracovníc a odborníci. Približne
rovnaký bol aj počet stálych, celoročných pracovníkov. Denne sa tu
spracovalo približne až tritisíc ton
cukrovej repy, čo dalo prácu a trvalé zamestnanie ďalším stovkám
poľnohospodárskych robotníkov
na jednotlivých roľníckych družstvách, ktorí túto plodinu pestovali.
Dokonca aj mimo Novozámockého okresu. Navyše, cukor bol aj
v ťažkých časoch veľmi dobrým
artiklom i na predaj do zahraničia, podobne ako múka zo šurianskeho mlyna, tzv. „nulka”, ktorá
svojou kvalitou sa radila medzi
najkvalitnejšie potravinárske produkty nielen na Slovensku. V mlyne a priľahkých obilných silách, na
rozdiel od cukrovaru bežala práca
nepretržite po celý rok. Dlhoročným riaditeľom cukrovaru bol Ján
Vitek a vedúcim mlyna Ladislav
Garaj. Žiaľ, vieme ako to napokon
všetko dopadlo. Asi po bezmála
v poradí už 150-tej cukrovarníckej
kampani, spolu s ďalšími ôsmymi
cukrovarníckymi závodmi na Slovensku, v roku 1997 postupne podnik zanikol. Pritom počas toľkých
rokov svojej existencie odolal vojne, totalite a napokon ho „skolila”
demokracia.
Milan Kupecký

Navštívili sme výstavu Miniatúry
Slovenska v nitrianskych Mlynoch

Manželia Cigáňoví po druhý raz v živote, spoločne pred oltárom

Kolťanské kultúrne pamiatky a príroda
Významnými pamiatkami, ktorými sa obec Kolta môže popýšiť
sú – Kurthyovský renesančno-barokový kaštieľ postavený začiatkom
19. storočia. Ďalej sú to Szombathelyová kúria a Jarošovská kúria, ktorá po rekonštrukcii slúži ako Dom
služieb. Meszárošovský kaštieľ bol
vybudovaný začiatkom 20. storočia
a kostol zasvätený Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie pochádza

z 18. storočia. V obci je zachovaný
aj samostatný židovský cintorín.
Kataster obce sa rozprestiera v
malebnom údolí pozdĺž obecného
potoka Paríž, ktorý pretína v strede
obce hlavná cesta spájajúca okresné
mestá Levice a Nové Zámky. Potok
Paríž ústi do rybníka, v ktorom žije
veľa rýb a nachádza sa tu aj veľa
vtáctva a iných živočíchov. –archív-

Na jedinečnej výstave takmer
stovky modelov historických pamiatok a ľudovej architektúry na
Slovensku sa v nitrianskych Mlynoch od 17. februára do 4. marca
prezentujú aj makety správcu mestského múzea v Šuranoch, ktorý je
aj modelárom. Od svojich 15.rokov
sa venuje modelárstvu slovenských
historických pamiatok, pričom
vytvoril aj niekoľko rekonštrukcií
zaniknutých objektov. Medzi jeho
prvotiny, ktoré boli i na spomenutej
výstave patrí Oravský hrad, Šuriansky kostol a hrad, Novozámocká
pevnosť. Jeho práce možno vidieť
v Slovenskom banskom múzeu v
B. Štiavnici na Starom Zámku a v
múzeu vo Svodíne. Jeho vrcholným
dielom je banskoštiavnický Starý

zámok v mierke 1:100. Najzaujímavejšia je snáď maketa šurianskeho
kostola, ktorá má aj kompletný interiér. Verejnosť ho mohla vidieť aj
na výstave v synagóge v roku 2009.
Barokový kláštor Máriačalád, neďaleko Podhájskej poznajú mnohí,
ale len málokto si do káže predstaviť ako vyzeral kedysi. Maketu
kláštora si bežne môžete pozrieť v
obecnom múzeu vo Veľkých Lovciach. Pre Mestské múzeum v Šuranoch vytvoril maketu zničenej zvonice z Nitrianskeho Hrádku, kúriu
Geyerovcov a celé mesto z hradom
v podobe zo 17. storočia. Jeho cieľom je do expozície múzea vytvoriť
makety viacerých hodnotných objektov, ktoré dnes už v Šuranoch
neexistujú.
- kup -
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Predvolebné a povolebné recesistické reminiscencie

Stranu pripravili poprední slovenskí karikaturisti:
Bruno Horecký, Andrej
Mišanek, Pavol Švancár,
Vlado Mach, Ladislav Belica a Marcel Krištofovič.
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