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Starý rok je už za nami

Skúsme byť misionármi
Vážení čitatelia! Rozlúčili sme
sa s posledným nielen mesiacom,
ale i uplynulým rokom. Kedysi,
v starom rímskom kalendári, to bol
však desiaty mesiac; a latinské slovo
„decem“ znamená desať. V tomto
mesiaci je treba ďakovať a v mysli si
zhrnúť všetko prežité počas celého
roka. Pápež František v brožúrke
Modlitba na prstoch symbolicky
počíta „do päť s Bohom“. Na dvoch
rukách máme spolu desať prstov, a
preto v závere tohto roku môžeme
ďakovať dvojnásobne... Veď predpovedaných „koncov sveta“ bolo
už niekoľko desiatok. Po šťastne
prežitých takýchto dňoch vieme,
že iba Pán Boh má všetko pod pal-

mozrejme, musíme však rešpektovať Božiu vôľu. V prvú adventnú
nedeľu má sviatok sv. Edmund
Kampián, ktorý v 16. stor. napísal
dielo na obranu katolíckej vierouky „Decem rationes“ – Desať dôvodov. V kresťanskom kalendári
máme v decembri len dva prikázané sviatky: Nepoškvrnené počatie
Panny Márie (9. 12.) a Narodenie
Pána (25. 12.). Keďže Šurany majú
kostol zasvätený sv. Štefanovi prvomučeníkovi, pre farnosť je dôležitý sviatok sv. Štefana (26. 12.). Aj
prvý šuriansky kostol, postavený
v 13. stor., bol zasvätený svätcovi,
ktorého sviatok sa slávi v decembri
(6. 12.) – svätému Mikulášovi. Dni

com. Počítajme teda s Bohom a so
Svätým Otcom Františkom: Palec
– chvála: Modli sa za svojich drahých. Ukazovák – poďakovanie:
Modli sa za tých, ktorí učia. Prostredník – prosba: Modli sa za tých,
ktorí predstavujú autoritu. Prstenník – žiadosť: Modli sa za slabých
a trpiacich. Malíček – ospravedlnenie: Modli sa za svoje potreby.
Na konci roka okrem poďakovaní
nasledujú aj prosby. Veď Pán Ježiš
sám v Evanjeliu (Ján 14, 14) prisľubuje: „Ak ma budete prosiť o niečo
v mojom mene, ja to urobím.“ Sa-

24. – 26. 12. sú aj Dňami pracovného pokoja, a teda bolo by krásne
navštevovať sväté omše, a to nielen
v prikázané sviatky. Nádherné je
tiež pripomenúť si Svätú rodinu,
ktorá je pohyblivým sviatkom –
v tomto roku pripadne na 29. decembra. Počas celého mesiaca
majú sviatok dôležití svätci, napr.
sv. Barbora – patrónka baníkov;
sv. Mikuláš – patrón detí, pekárov,
námorníkov, majiteľov záložní; sv.
Ambróz – patrón včelárov; sv. Lucia – patrónka proti slepote, očným
a krčným chorobám; sv. Gianna

Inzerujte v Chýrniku!
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42, objednať nielen riadkovú a plošnú inzerciu, ale zvoliť
si aj inú formu reklamy a propagácie (rozhovor, reportáž).
-tvorcovia novínBerettová – Mollová – moderná
patrónka manželskej lásky a obety; sv. Dávid – patrón hudobníkov, spevákov, básnikov a baníkov.
Zachovávajú sa aj zvyky a tradície
v predvianočnom a vianočnom
období, napr. na sv. Jána, apoštola, (27. 12.) kňaz požehnáva víno.
V knihe „Každý deň so svätými“
od Daniela Diana a Viliama Judáka (SSV Trnava 2007) sa o tomto
zvyku píše: „Pochádza to z legendy, že ktosi chcel otráviť apoštola a
podali mu kalich s jedom. Apoštol
kalich požehnal, nato vyšiel z neho
had a apoštol nápoj vypil bez ujmy
na zdraví. Nové požehnané víno
nazývajú kalichom lásky sv. Jána.“
S decembrom sa spája aj sviatok sv.
Jána Didaka (Juan Diega) – 9. 12.
– ktorému sa 9. 12. 1531 na kopci
Tepeyac v Mexiku zjavila Nepoškvrnená Panna Mária. Panna Mária Guadalupská má sviatok 12. 12.
Bazilika v Guadalupe je najväčším
a najnavštevovanejším pútnickým
miestom na svete. Okrem Svätých
neviniatok si 28. 12. spomíname aj
na všetky deti, ktorým nebolo dovolené narodiť sa. Zaujímavý je tiež
život a dielo sv. Silvestra I., pápeža .
Za jeho pontifikátu cisár r. 321 vyhlásil nedeľu za kresťanský sviatok
a deň pracovného pokoja. Pôvod
jeho mena je z lat. silva – les, lesný,
z lesa. Aj na december je Gregoriánsky kalendár bohatý na pranostiky. Spomenieme aspoň niektoré:
„Štedrý večer jasný každému je

milý, dá vraj pánboh vína, požehná
v obilí. Na svätého Štefana nesmie
už byť barina. Po svätej Baruši daj
pozor na uši. Svätá Barbora ťahá
sane do dvora. Od Lucie do Vianoc
každá noc má svoju moc. Biele Vianoce, zelená Veľká noc. Jasné Vianoce, mnoho vína a ovoce. Keď je
hus na Vianoce na blate, na Jozefa
bude na ľade.“
Želáme vám Vianoce pokojné,
štedré, veselé, plné lásky, šťastia,
priateľov, Božieho požehnania, tepla domova a lesku pravého dobra.
Želáme vám tiež šťastný Nový i celý
nový rok 2014!
Počas posledných dní roka nezabudnite na tých osamelých a porozmýšľajte, ako by ste mohli aspoň
trochu pomôcť. Pošlite vianočné
pozdravy a nezabudnite dokončiť
veci, ktoré ste nestihli počas roka.
Keď túžite stať sa misionármi hoci
aj zo svojho domova, pošlite napr.
známky. Peniaze získané ich predajom sú určené na podporu misijných činností v Afrike. Na letáčiku od pallotínov sa píše: Známky
vystrihnuté z poštových zásielok
sa odborne nazývajú „misionársky
skart“. Nevyhadzujte a neodlepujte
ich. Vystrihnite ich s polcentimetrovým okrajom a nepoškodené pošlite na adresu: Misijný sekretariát
– pallotíni, Pod kláštorom 3 Hronský Beňadik 966 53 Tel.: 045/689
31 93, 0915 641 387, e-mail: info@
pallotini.sk, www.pallotini.sk.
Jana Slobodníková
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Spomienka na dobytie Šurianskeho hradu

Návšteva až z Turecka
Vlani si Šuranci pripomenuli 350
rokov od vpádu Osmanov na naše
územie a dobytie Šurianskeho hradu. Vtedy navštívil mesto dvakrát
i slávny turecký cestovateľ Evliya
Čelebi, ktorý zanechal o Šuranoch
záznamy vo svojom diele Kniha
ciest. Pri tejto príležitosti uskutočnilo Mestské múzeum Šurany
v synagóge podujatie pod názvom
Victis honos, Sláva víťazom – česť
porazeným! V rámci neho sa uskutočnila aj prezentácia dvoch kníh
Miroslava Eliáša s názvom Šuriansky hrad v archeológii a Zabudnutí
hrdinovia protitureckých bojov.
Svojou návštevou nás poctila veľvyslankyňa Tureckej republiky v SR
J. E. Lebibe Gülhan Ulutekin, ktorá
sa zapísala do pamätnej knihy mesta. Hosťom bol i popredný šermiarsky majster Peter Koza – umelecký
vedúci Tovarišstva starých bojových umení a remesiel z Bratislavy
(TOSTABUR). Pod jeho vedením
mohla verejnosť vidieť súboje a
praktické ukážky bojového umenia
uhorských vojakov a osmansko-tureckých janičiarov, rovnako tak
i orientálne tance. V podaní súboru

Musicantica Slovaca z Mojmíroviec odzneli pôsobivé janičiarske
skladby, hudba a piesne z dôb protitureckých bojov. V ich podaní si
šurianska verejnosť po prvýkrát vypočula historický spev o činoch šurianskeho hradného pána Františka
Ňáriho z roku
1544.
Kniha
Šuriansky hrad
v archeológii je
prvá slovensko-anglická publikácia o Šuranoch. Okrem stručného
faktografického prehľadu dejín
hradu je hlavne fotokatalógom
archeologických nálezov z miesta
Šurianskeho hradu, ktorý plnil dôležitú úlohu protitureckej pevnosti.
Publikácia je výsledkom niekoľko ročnej práce autora a správcu
múzeha Miroslava Eliáša. Stáva sa
vhodným darčekom na prezentáciu
mesta i pre zahraničie. Kniha Zabudnutí hrdinovia protitureckých
bojov obsahuje zaujímavé kapitoly
nielen k dejinám mesta a regiónu,
ale celého Slovenska. Je pútavým
čítaním pre spoznávanie vlastnej
histórie a pamiatok.
Spracoval: Milan Kupecký

FEJTÓN
Každý nemôže mať všetko

Svedomie

Zatelefonoval mi akýsi neokrôchaný anonym, že nemám ani
štipku svedomia. Trkvas jeden!
Ja, čo vlastním množstvo firiem
a podnikov, stredoveký zámok
v Anglicku, zimné sídlo v Alpách,
vilu v Santa Barbare, letné sídlo
v Karibiku, mám zomierať pre
akúsi omrvinu svedomia? Alebo...
Prečo nie? Prečo by som nemohol mať aj to svedomie? Nie však
štipku, ale poriadny kusisko! Bolo
by dobré mať sto, dvesto, ba i tisíc
svedomí! Najlepšie by bolo mať
všetky svedomia, ktoré existujú
na svete! Nech závistlivcov aj šľak
trafí! Hneď zajtra obtelefonujem
hoci i celú zemeguľu. Tú vecičku
musím mať, nech to stojí, čo to
stojí! Večer pred spaním som si
pre istotu dvadsať krát zopakoval:
- Musím mať svedomie... Sotva
som skončil, ozval sa vo mne akýsi
jemnulinký hlások. - Som tu. Ja,
tvoje svedomie. Nechápal som.
Vari je až také jednoduché prísť
ku svedomiu? Ešte k tomu zadarmo? - Ako vidíš, je to možné.
Stačí len chcieť, - odpovedal mi

na moju myšlienkovú otázku hlas
svedomia. - Vlastne máš pravdu, odpovedal som hlasu. - Chcel som
zámok, mám ho. Taktiež vilu, letné
sídlo, zimné sídlo... - Áno, to máš!
Ale povedz, prišiel si ku tomu poctivou prácou? Poctivo zarobenými
peniazmi? To teda nie! Prišiel si ku
tomu poctivou prácou tých, ktorých si zdieral, ožobračoval, klamal, deptal, topil v lyžičke vody! A
čo tvoje finančné machinácie? Daňové podvody? Vydieranie konkurentov? Mafiánske praktiky?
- Tak dosť! - zrúkol som na tú
papuľnatú potvoru, čo sa usalašila vo mne. - A-a-ale, zajachtalo
svedomie. - Žiadne ale! Teba teda
naozaj nepotrebujem! Mohlo ma
to napadnúť, že zadarmo môžem
získať len akúsi somarinu! Zmizni do čerta rohatého! Nechcem ťa
viac počuť! - kričal som na svedomie, až som sa spotil. Svedomie
zmizlo a viac sa neozvalo. Dobre aj
tak. Veď nie nadarmo sa hovorí, že
človek nemôže mať všetko.
E. Kuciaková

3

CHÝRNIK

Slovenský orol je nepolitická organizácia
Nevyhovoval fašizmu ani komunizmu
Slovenský orol je nepolitická,
kresťanská telovýchovná a športová organizácia, ktorá v spojení
športu, kultúry a výchovy s akcentom na morálny kódex má
integračné schopnosti a súčasne
vytvára synergický efekt ako prevencia proti negatívam. Už dlhší
čas existuje v obci Mojzesovo. Je
iniciátorom projektu ozdravenia populácie. Slovenský orol má
takmer storočnú tradíciu činnosti
s prerušením. Bol zrušený oboma
totalitami a to koncom roku 1938
pred nástupom fašizmu a rovnako
aj v roku 1948 pri nástupe socializmu. Organizácia bola obnovená
siedmeho marca 1991 na prvom
zjazde. Dobre sa etablovala doma
aj v zahraničí. Je členom medzinárodnej organizácie FICEP/10
štátov Európy/. O tom, že táto organizácia ide správnym smerom
nasvedčujú aj slová Jána Ch. Kardinála Korca, biskupa Nitrianskej
diecézy, ktorý povedal: „Ja by som
bol veľmi rád, kedy sa zodpovední ľudia od ktorých rozhodovania
závisí aj rozvoj našich mládežníckych organizácií, aby títo zodpovední ľudia pochopili čo máme
v SLOVENSKOM ORLOVI, akú
nádej, aké možnosti, a keby túto
organizáciu veľkoryso podporovali. Ani si neviem predstaviť lepšie investície, ktoré vkladáme do
rozvoja našej mladšej generácie.
Skúsme ísť s Orlom do výšin, kde

sa lepšie dýcha, kde nie je smog,
kde sa nemusíme plahočiť v bahne problémov, kde je v pozornosti
človek tvorca hodnôt a nielen materiálne a sebecké vízie.“ K týmto
slovám nie je čo dodať . Môžeme
byť hrdí, že Slovenský orol pôsobí
aj v Mojzesove. V tejto organizácii
je združených 17 mladých chlapcov vo veku od 14 do 25 rokov a
dievčatá a ženy, ktoré dvakrát do
týždňa cvičia v kultúrnom dome
aerobic pod vedením Márie Chovancovej. Výbor miestnej organizácie pracuje v tomto zložení:
predseda - Štefan Lauro, podpredseda - Róbert Vitek, pokladník
- Jana Bugriová. Členovia organizácie sú ochotní spolupracovať na
akciách organizovaných obcou a
na požiadanie pomáhať brigádnicky. Chlapci si svojpomocne urobili
vchod, oddelený od spoločného
vchodu v základnej škole. Ján Sokol, bývalý metropolita, arcibiskup
Trnavsko-bratislavskej arcidiecézy
povedal: „Slovenský orol je požehnaním pre naše mestá, dediny
a školy a pre našu mládež, aby
našla cestu správnym smerom.“
Pomáhajme aj mi našim mladým,
aby išli správnym smerom, podporujme ich v športe a v kultúre,
hľadajme ich v telocvičniach a na
ihriskách a nie v baroch a pohostinstvách. Motto Slovenského Orla
znie: „s telocvikom za človekom“.
Ing. Marián Abel

Šurianska desiatka
Ako sme sa informovali, šurianske Gymnázium zorganizovalo pri príležitosti 75. výročia svojho založenia prvý ročník behu
ulicami mesta „Šurianska desiatka“. Prítomný na tomto podujatí
bol aj zástupca našej redakcie,
keď predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica, ktorý slávnostne odštartoval
preteky, na ktorých sa zúčastnilo
vyše sto registrovaných štartujúcich v rôznych kategóriách, ale
aj jednotlivci a kolektívy spolupracovníkov, ktorí takto vzdali
hold jubilujúcej škole. Podujatie

sa konalo v uzavretom meste a
sprevádzalo ho pekné jesenné počasie a dobrá nálada. Najstarším
bežcom bol Anton Hajro, najmladším účastníkom Adam Polák
zo Šurian. Dúfajme, že Šurianska
desiatka sa stane v meste stane
tradíciou.
-red-

Kedy nastane obrat?
Ubehlo vyše dvadsať rokov a po
krachu Elitexu, Calexu a Cukrovaru nepodniká v Šuranoch poriadny
zamestnávateľ , ktorý by občanom
mesta poskytol stabilnú a slušne
platenú prácu. Chcelo by to pritiahnuť veľkého investora aj s pridanou
hodnotou - nielen ako doteraz vyrábať plasty v kórejských fabrikách
za minimálnu mzdu.

Družobné stretnutie

V Tepličke nad Váhom, kde ležia
pozostatky Žofie Bosniakovej sa
uskutočnilo stretnutie predstaviteľov samospráv družobných obcí

z Tepličky nad Váhom, poľského
mesta Gminy Pawlovice a Šurian.
Predstavitelia miest si navzájom
vymenili skúsenosti zo všetkých
oblastí života, vrátane samospráv.
Súčasťou stretnutia bola aj návšteva
závodu KIA Motors Slovakia, s.r.o.,
tzv. Materskej rozprávkovej školy,
detského centra, kostola, a zariadenia pre seniorov Domova pokoja
Žofie Bosniakovej. Aj naši predstavitelia mesta položili kyticu kvetov
k urne s telesnými pozostatkami
Žofie Bosniakovej
-ant-

Stručne z histórie mojzesovskej školy
Počiatky základnej školy v Mojzesove a Černíku siahajú do druhej
polovice 18. storočia. V období
prvej Československej republiky boli v oboch obciach zriadené
obecné ľudové školy. Po pripojení
Mojzesova a Černíka k maďarskému štátu v roku 1938 nastalo zložité obdobie. V rokoch 1945-1948
sú vytvorené štátne ľudové školy.
V období od februára 1948 až do
novembra 1989 prešlo základné
školstvo v oboch obciach obsahovými i organizačnými zmenami.
V historickom vývine je dôležitý
dátum 1. október 1965, kedy boli
zlúčené ZDŠ Černík a ZDŠ Mojzesovo pod jedno riaditeľstvo. V tom
istom roku sa ZDŠ Mojzesovo-Čer-

ník sťahovala do novej, v tom čase
modernej budovy.
V školskom roku 1969/70 zaznamenala škola najväčší počet žiakov
vo svojej histórii: 595 žiakov v 22
triedach. Do histórie Základnej
školy Mojzesovo - Černík sa významne zapísali hlavne dvaja riaditelia. Prvým bol Andrej Hatala,
ktorý stál pri vzniku nižšej strednej
školy v Černíku. Druhým významným bol František Formánek, ktorý sa výrazne zaslúžil o výstavbu
modernej školskej budovy. Nová
kapitola našej základnej školy sa
začala v marci 1990, kedy nastúpila do funkcie riaditeľky Mgr. Elena
Puková.
-nagy-

Ponúkame štvorročného pravého, čistokrvného maltézaka na krytie... ak máte sučku, ktorá sa hára... volajte: 09079055537, nonstop!
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Vraj desať najväčších klamstiev v zdravotníctve

Že by mýty?

Konvenčná zdravotná starostlivosť nie je založená ani na zdraví
ani na starostlivosti. Je v podstate
založená na zakorenenom systéme medicínskych mýtov, ktorý je
obhajovaný a praktizovaný tými,
ktorí majú prospech z trvalého
stavu choroby. Tento systém medicínskych mýtov by tiež mohol byť
označený jednoducho ako “lži”a
dnes sa chcem podeliť s čitateľmi
Natural News o desať najväčších
klamstiev, ktoré sú propagované
systémom konvenčné zdravotnej
starostlivosti v dnešnej Amerike.
Lož č 1: Vakcíny vás robia zdravými
Vakcíny sa objavili ako najväčší a
najzáľudnejší mýtus vytvorený západnou medicínou. Myšlienka, že
vakcíny vás chránia pred infekčnou
chorobou, je úplne falošná, pretože napr. tohtoročné injekcie proti
chrípke vás robia náchylnejšími
k chrípke v budúcom roku.
Vrcholom je, že aj teoretická krátkodobá účinnosť vakcín
je ničím proti ďaleko účinnejšej
ochrane poskytovanej vitamínom
D a ďalšími výživovými prvkami
podporujúcimi imunitný systém.
(Dvadsať dôvodov, prečo je vitamín
D lepší ako injekcie proti chrípke)
Lož č 2: Lieky predchádzajú chorobám
Big Farma teraz sústreďuje veľký
tlak na podávanie liekov zdravým
ľuďom, ako by to boli výživné látky, ktoré by nejako mohli zabrániť chorobe. Napríklad nový tlak
na lieky proti cholesterolu: dávajte
ich všetkým, či majú vysoký cholesterol alebo nie!
Ale lieky nepredchádzajú chorobám a lieky nie sú vitamíny. Vaše
telo nepotrebuje biologicky žiadne
farmaceutiká. Ľudia, ktorí veria,
že potrebujú lieky, sú jednoducho
obeťami “umelo vzniknutej dohody” medzi chytrou reklamou Big
Farma a tlakom na verejnú mienku.
Lož č 3: Lekári sú odborníci na
zdravie
Doktori vôbec neštudujú zdravie.
Študujú choroby. Moderní lekári sa
neučia vôbec nič o výžive, zdravej
životospráve či prevencii chorôb.
Ak čakáte, že váš lekár vám poradí
v otázkach zdravia, je to, ako by ste

čakali od svojho účtovníka, že bude
riadiť tryskáč. Je to jednoducho
niečo, v čom nie je trénovaný.
To neznamená, že lekári nie sú
inteligentní ľudia. Väčšina z nich
má vysoké IQ. Ale ani génius vás
nemôže učiť niečo, o čom nič nevie.
Lož č 4: Vy pri svojom vlastnom
liečení nehráte žiadnu úlohu
Lekári, farmaceutické spoločnosti a zdravotnícke inštitúcie
chcú, aby ste sa domnievali, že vaše
zdravie závisí od ich zásahov. Ak
im uveríte, potom skutočne nehráte pri svojom uzdravovaní žiadnu úlohu – všetko je riadené ich
liekmi, vyšetreniami, chirurgiou a
zásahmi.

Lož č 5: Choroba je spôsobená
smolou alebo zlými génmi
Západná medicína chce, aby ste
verili v mýtus spontánnej choroby
– takej, ktorá udrie bez príčiny. To
je ako by sme povedali, že choroba
je akési voodoo, čierna mágia a že
pacienti nemajú žiadnu možnosť
predchádzať chorobu svoju výživou
alebo životným štýlom.
To je zábavné: západná medicína vyhlasuje, že sa riadi vedeckým
racionálnym myslením, a predsa
celý ten priemysel stále nedokáže
priznať, že chronické ochorenie má
vždy svoju príčinu a väčšinou je tá
príčina úplne spätá s výživovými
nedostatkami, s vystavovaním toxickým chemikáliám a s nedostatkom pohybu. Choroba takmer nikdy nie je záležitosťou smoly alebo
zlých génov.
Lož č 6: Vyšetrenie sa rovná prevencii
Západná medicína neverí v prevenciu chorôb. Tento priemysel
skôr verí vo vyšetrenie, ktorému
hovorí prevencia. Ale vyšetrenie
nie je prevencia ani pri najdivokejšie fantázii. V skutočnosti všetky

populárne vyšetrovacie metódy
vlastne podporujú choroby.
Napríklad mamografia vydáva
toľko žiarenia, že spôsobuje desiatky tisíc ochorení na rakovinu
každý rok, (Rakovinový priemysel
presadzuje mamografom, ktoré
škodia ženám). Zobrazujúce farbivá používané pri rádiologických
scanoch môžu spôsobiť vážne vedľajšie účinky a vyšetrenie na psychologické ochorenia je iba skryté
získavanie pacientov podľa schémy
vydávajúcej sa za medicínu.
Skutočná prevencia chorôb musí
obsahovať prevenciu prostredníctvom výživy, poučenie pacienta
o príčinách choroby a celoživotnú
zmenu stravovacích návykov. Avšak západná medicína neučí vôbec
nič z tohto, ba dokonca ani v tieto
veci neverí.
Lož č 7: Zdravotné poistenie zabezpečí vaše zdravie
To je obľúbená lož tých, ktorí nedávno bojovali za zdravotnú
reformu sponzorovanú Big Pharmou a prehnala sa nedávno celou
Amerikou. Lož predpokladá, že
len to, že máte zdravotné poistenie,
zabezpečí akúsi magickú ochranu
proti chorobe. Ale v skutočnosti vás zdravotné poistenie nerobí
zdravými. To môžete urobiť len vy
sami svojou voľbou stravy, nevystavovaním sa toxickým chemikáliám,
cvičením a pobytom v prírode.
Zdravotné poistenie je v skutočnosti stávka, že ochoriete. Ako
môže stávka na chorobu poskytnúť

akúkoľvek ochranu vášmu zdraviu.
Nemôže! Osobne radšej vsádza na
zdravie, ako na chorobu a spôsob,
ako to urobiť, je investovať do potravinových doplnkov, organických
výrobkov, superpotravín, fyzickej
zdatnosti a netoxických hygienických prostriedkov.
Lož č 8: Nemocnice sú miesta zdravia a uzdravovania
Ak chcete zostať zdraví alebo sa
uzdraviť, nemocnica je to posledné

miesto, kde by ste mali byť. Sú to
nešťastné, nezdravé miesta, ktoré
sú zamorené superbaktériami odolávajúcimi antibiotikám. V nemocniciach sa väčšinou podáva strava
podporujúca choroby, chýba tam
zdravie posilňujúci slnečný svit
a zdá sa, že potenciálne smrtiace
chyby v liečebných a chirurgických
postupoch sa stávajú v amerických
nemocniciach strašidelne bežnými.
Je pravda, že jednotky intenzívnej starostlivosti v nemocniciach
hrajú dôležitú úlohu v naliehavej starostlivosti pri zraneniach a
nehodách a lekári na týchto jednotkách intenzívnej starostlivosti
dokážu úžasné veci pri záchrane
životov, ale pre ľudí s chronickými
a degeneratívnymi ochoreniami
je nemocnica veľmi nebezpečné
miesto. Ak skutočne nepotrebujete
okamžité naliehavú starostlivosť,
snažte sa vyhnúť nemocniciam.
Lož č 9: Konvenčná medicína je
“moderná” pokroková medicína
Aj keď sa lekári a zdravotnícke
inštitúcie snažia, aby západná medicína bola prezentovaná ako “pokroková” a “moderná”, celý systém
je v podstate žalostne zastaraný a
ustrnul zatiaľ v bakteriálnej teórii
chorôb. Západná medicína doteraz
neuznala ani úlohu výživy v prevencii chorôb – to, čo je vedecky
dokázané už najmenej niekoľko
desaťročí. Západná medicína nie
je schopná uznať medicínu tela
a mysle a veselo sa domnieva, že
myseľ pri uzdravovaní nehrá vôbec
žiadnu úlohu.
Práve tak západná medicína neuznáva bioenergetické polia živých
systémov, ani to, že transplantované orgány majú pamäť, ani že
živá strava je kvalitatívne odlišná
od mŕtvej stravy. To myslím vážne: konvenční lekári stále veria, že
mŕtva strava je presne to isté ako
živá strava. (A odporúčaná výživová pyramída to nerozlišuje …)
“Moderné” medicína nie je tak
moderná, ako sa ukazuje. V skutočnosti je beznádejne zastaralá a
beznádejne potrebuje zmeniť svoj
prístup k zdraviu a zdravému životnému štýlu, ak chce prežiť najbližších sto rokov.
Lož č 10: Je potrebný väčší výskum,
aby sme našli “liečbu”
Táto lož je obzvlášť zábavná,
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pretože západná medicína neverí
v žiadne “vyliečenie” pre žiadnu
chorobu. Dokonca ani liečbu nehľadá! Táto lož je opakovaná od r.
1960, keď vedci zaoberajúci sa rakovinou vyhlásili, že sú len krôčik
od vyliečenia rakoviny. Dnes, o pár
desaťročí neskôr, domnievate sa, že
existuje nejaká závažná choroba,
ktorú dokáže západná medicína
vyliečiť? Nie je ani jedna!
Je to preto, že farmaceutické spoločnosti zarábajú na chorých ľuďoch, nie na uzdravených. Uzdravený pacient je stratený pacient.
Takže keď liekové spoločnosti a
zdravotné neziskovky vyhlasujú, že
skúmajú, ako vyliečiť nejakú chorobu, v skutočnosti si od vás berú peniaze, aby financovali ďalší výskum
liekov, ktoré si dajú patentovať a
ktoré v skutočnosti nič neliečia.
Na toto si spomeňte, až vás budú
žiadať, aby ste prispeli na nejaký
výskum “liečby”. Liečby už existujú,
spočívajú vo výžive, rastlinných liekoch a naturopatickej medicíne, ale
spolok Big Pharmy a konvenčnej
medicíny nemá záujem o skutočnú
liečbu, chcú len propagovať svoju

predstavu o liečbe, pri ktorej pumpujú do pacientov veľa liekov, ktoré
nič neliečia.

Pozadie desiatich lží

Pokiaľ ide o západnú zdravotnú
starostlivosť, tak ta má samozrejme
viac ako desať klamstiev, ale týchto 10 hlavných má možno najväčší
význam pre to, až sa budete rozhodovať pre svoje vlastné zdravie.
Tým, že sa nenecháte do týchto lží
vtiahnuť, môžete sami prevziať starostlivosť o svoje zdravie a vyhnúť
sa pseudo ošetreniu tým, že zostanete zdravý!
Zostať zdravý nie je tak ťažké,
ako si myslíte. Nevyžaduje to žiadne zdravotné poistenie a žiadne
vyšetrenie chorôb. Vyžaduje to len
urobiť kvalifikované a inteligentné
rozhodnutia o tom, čo jesť, čo si
natierať na kožu a ako získať viac
slnečného svitu a fyzickej aktivity.
Ako náhle urobíte tieto zásadné
veci, zistíte, že už nie ste obeťou
systému zdravotnej starostlivosti
západnej medicíny, ktorý je založený na klamstvách a zastaralých
medicínskych mýtoch.
Je čas pre revolúciu v medicíne.

Revolúciu, ktorá konečne prekročí
mentálne bloky systému medicínskych mýtov, ktorý zostal visieť v
roku 1940. Systém medicíny v r.
1940 bol skvelý pre rok 1940. Ale
teraz už nie je rok 1940, a teória
choroboplodných zárodkov je beznádejne zastaralá, keď ide o základné choroby, ktoré postihujú dnešnú

populáciu. Avšak tí, ktorí ťažia
z nášho nečestného, zastaralého
systému zdravotnej starostlivosti,
robia všetko, čo je v ich moci, aby
nás fixovali v minulosti, založenej
na zaobchádzaní s telom, ako by
sa jednalo o chemické bojisko, na
ktorom sa útočí na každú chorobu
patentovaným liekom.
-int-

„Zabudnuté“ filmy v synagóge
V zbierkach mestského múzea
sú okrem iného aj tri zviazané ročníky jediných slovenských novín,
ktoré bolo možné vydávať na južnom území obsadenom počas II.
svetovej vojny. V týždenníku Slovenská Jednota sú aj mnohé články
o Šuranoch a regióne Podunajska.
Ako nám povedal riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Miroslav Eliáš, okrem iného je tam aj
programová databáza filmov, ktoré
sa vtedy hrali v dvoch šurianskych
kinách. Väčšinou to boli čiernobiele maďarské romantické komediálne filmy, jediný farebný z Ameriky.
Šurany mali začiatkom štyridsiatych rokov dve kiná. Jedno patrilo

Jednote katolíckych žien a sídlilo
v budove potravného družstva, kde
je teraz tržnica. Druhé premietalo
v budove dnešného kina (hoci pôvodne táto budova bývala sýpkou).
Jeden z pamätníkov vtedajších filmových večerov si dodnes spomína na názov maďarského romantického filmu a aj jeho hlavných
predstaviteľov. Hlavný hrdina sa
vraj ponáša na Ali beja zo súčasného televízneho seriálu. Podujatie
na Zabudnuté filmy alebo Šurianske kino 1939-41 sa konalo nedávno v šurianskej synagóge. Rozprávanie bolo doplnené ukážkami
zo starých filmov.
-red-
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Bohatá história Kolty ale i súčasnosť
Hoci dnes presne nevieme kedy
prišlo k osídleniu oblasti v ktorej
sa nachádza naša obec, vieme ale,
že prvé nálezy o osídlení spadajú
do roku 2500 pred našim letopočtom. Podľa vykopávok z tohto obdobia mohli to byť buď Skýti alebo
Kelti. Niekde tu treba hľadať aj pôvod súčasného názvu obce. Možno
predpokladať, že bol odvodený od
keltskej osady, ktorá sa nachádzala v
priestoroch dnešnej „Starej dediny“.
Podľa tejto verzie mnohých, najskôr
vznikol názov Keltha, neskôr Kelta až
po súčasný - Kolta.
Z histórie ďalej vieme, že v neskoršom období si na svahoch okolitej
pahorkatiny postavili Rimania menšie pomocné tábory. Po ich odchode
na vtedajšie územie v okolí Kolty
prišli germánske kmene, konkrétne
Góti. Ich pobyt narúšali od východu
príchodzí Húni. Počas tzv. sťahovania národov sa v Kolte vyskytovali aj
Avari. V období Veľkomoravskej ríše,
keď bolo takmer celé povodie Parížskeho potoka osídlené Slovanmi pod
vedením náčelníka Arpáda, prišli na
územie dnešnej Kolty skupinky ázijských kočovníkov. Z histórie sa ďalej

dozvedáme, že tu zakotvili aj maďarskí náčelníci z kmeňa Huba. Územie
Kolty bolo tak obývané už v l3 storočí, v čase tatárskych vpádov. Tatári
mnohé osady zrovnali so zemou a
mnohé postupne zanikali.
Novšie výskumy preukázali, že
prvá písomná zmienka o obci je
z roku l337. Obec Kolta sa v nej spomína ako kráľovská donácia darovaná Laurincovi a jeho dvom synom. Je
pravdepodobné, že dnešná sakristia
kostola bola vybudovaná ako súčasť
zemepánskej kúrie, alebo bola postavená z materiálu po zbúraní pánskej
kúrie v l6 storočí. Koncom l6. a l7.
storočia prežívali osadníci Kolty a jej
blízkeho okolia najbúrlivejšie obdobie tureckého plienenia.
Vieme tiež, že v l8. storočí, presnejšie v roku 1780 zemepán Adam
Kurthy požiadal ostrihomského arcibiskupa o zriadenie farnosti v osade
Kolta, a odvtedy existuje v obci samostatná farnosť.
V 20 storočí sa udiali v obci významné zmeny. Vznikli základná
a materská škola a obec mala obvodného lekára, bol ním konkrétne
MUDr. Štefan Farmoš. Ďalej, v roku

l949 vzniklo bývalé JRD a bola zriadená autobusová linka Kolta -Nové
Zámky. V roku l954 sa budova terajšej Slovenskej ligy zrekonštruovala
na predajňu Jednotného spotrebného družstva. V roku l956 dostal
rímsko-katolícky kostol nové zvony a
v roku l974 sa uskutočnila jeho generálna oprava.
V 70-tich rokoch sa postavili - budova bývalého MNV, nákupné stredisko, pošta a prístavba základnej
školy a o pár rokov neskôr pribudla
školská družina.
V 90-tich rokoch sa obec splynofikovala a vybudoval obecný vodovod.
V katastri obce bola zriadená skládka
komunálneho odpadu, pribudla tribúna telovýchovnej jednoty a soci-

álne zariadenia, vrátane osvetlenia.
Stará obecná budova bola zrekonštruovaná na Dom služieb, oplotil
sa dolný cintorín, postavil Dom
smútku, zrekonštruovali sa vnútorné i vonkajšie priestory Kultúrneho
domu a nový šat dostal aj Rímsko-katolícky kostol. V najbližšom období čaká obecné zastupiteľstvo, spolu so starostom a občanmi vybudovať
kanalizáciu, čistiareň odpadových
vôd a možno aj telocvičňu. Pre zaujímavosť v priestoroch Domu služieb
sídli Rýchla zdravotná služba a ráta
sa s prevádzkou lekárne. Po vybudovaní kanalizácie a telocvične bude
mať obec všetky atribúty modernej
slovenskej obce.“
Spracoval: (kup)
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Čo vŕta Milanovi Kupeckému v hlave
Myslím pozitívne. Nahováram si, že sa mám dobre.
Čert nespí, no poslanec si občas v parlamente zdriemne!
Zdá sa, že najviac vysýchajú finančné toky.
Sme čistotný národ. Súdiac podľa prania špinavých peňazí.
Najbolestivejšie je umývanie hláv bez šampónu.
Človek je tvor mysliaci. Na peniaze.
Kto hľadá, nájde! S výnimkou hľadania si práce.
Nechcel by som mať starosti dnešných starostov.
Božie mlyny melú pomaly. Tie naše akoby mleli z posledného.
Západ nám pomôže z problémov, do ktorých sme sa jeho
zásluhou dostali.
Nejednému hriešnikovi je všetko sväté.
Páčia sa mi vtipy bez slov. Nie však bez myšlienky.
Rada: Vzbudiť u občana nádej je potrebné. Už i preto, že
nádej zomiera posledná.
Všimol som si, najmä u našich politikov, že klamstvo si
vyžaduje veľmi dobrú výrečnosť.
Učiť sa treba všetkému. Aj žobraniu.
Odkedy som nebankovému subjektu sadol na lep, cítim sa
ako mucha.
Zdá sa, že z bývalej VPN (Verejnosť proti násiliu) nám zostalo už iba to násilie.
Dnes sa dá ťažko vyžiť iba zo vzduchu. Natoľko je znečistený..
Akosi dostávam mať hlad. Začínam byť presýtený predvolebnými sľubmi..
Niekedy mám dojem, že hlad po humore vystriedal normálny hlad.
Inovované príslovie: Ži a nechaj živoriť!
Netreba nám zemetrasenie. I tak padá jedna firma za druhou.
Proti korupcii sa najvehementnejšie bojuje v médiách.
Na vlastných chybách sa človek učí, na cudzích bohatne.
Otázka: Ako chceme žiť na druhom svete, keď nevieme
na tomto?
Sme v období, keď národ padol, no mnohí politici sa ešte
držia.
Nech si Slovač sem tam vytne zopár borovičiek. Preboha,
len nech to nie je zasa v lese.
Rád by som vstúpil do nejakej zaostávajúcej politickej
strany. Vo vedúcej som už bol.
Mám prečo žiť. Ibaže nemám za čo.
V mladosti som si nahováral dievčatá. Dnes si nahováram,
že sa mám dobre.
Ak je toto tá vysnívaná budúcnosť, tak si radšej zvolím
bezsenné noci.
Čertovská doba príde až potom keď nebudú rožky.
Mnohí dnes prežívame čas čakania. Na sociálnu podporu.
Človek hľadá človeka. Aby ho mohol ošmeknúť.
Pes na dedine sa má vraj oveľa lepšie ako dôchodca v mesta.
Dnes je ľahšie u nás predať republiku ako vrece zemiakov.

Po voľbách sa poslanci stávajú nezávislými. Od svojich voličov.
Lídrov by mali balzamovať, aby sa nerozpadli skôr, ako strany.
Dobrá správa pre ženy : ... a nie je ani nákazlivá.
Ľudský život je prikrátky na to, aby sme stihli všetko pobabrať.
Nevyslovená pravda je niekedy horšia ako lož.
Sú ženy, ktoré dokážu predstierať temperament aj vernosť súčasne.
Najviac ľutujeme hriechy, ktoré sme nestihli spáchať.
Vabank sa hrá najlepšie s prázdnou peňaženkou.
Nie je každý kominár, kto sa so štetkou vláči.
Skeptik, pesimista: -Poviem vám to na rovinu. Ide to s nami dolu z kopca!
Diplomat je človek, ktorý sa škrabká na inom mieste, ako ho svrbí.
Odvaha je najagresívnejšia forma zúfalstva.
Vernosť je akútny nedostatok príležitosti.
J. Heinrich

Carp maratón rybárov

Šuriansky MO SRZ Šurany zorganizovala súťaž družstiev v love
kaprov v areáli Tona. Súťažilo 28
dvojčlenných družstiev a bolo
ulovených 82 kusov rýb o celkovej hmotnosti 320,49 kg. Zvíťazilo
družstvo v zložení Miloš Kollár a
Tomáš Kollár, s počtom ulovených
rýb 11 o hmotnosti 47,7 kg, druhé
miesto získali Richard Barát a Šefan
Barát, ktorí ulovili 9 rýb o hmotnosti 31,92 kg, na treťom mieste sa

umiestnili domáci pretekári Miloš
Votrubec a Ladislav Czanda so 7
ulovenými rybami o hmotnosti
31,80 kg. Najväčší úlovok patril
Martinovi Hučíkovi,ň (kapor 90
cm o hmotnosti 13,31 kg). Okrem
finančných cien pretekári získali
vecné ceny od sponzora Mária Sisku. Pretekári vyjadrili spokojnosť s
prípravou a organizáciou pretekov.
-cipko-

Predám zachovaný,
málo používaný
perličkový kúpeľ do
vane, zn. EASTCON,
komplet, pretože už
teraz mám sprchovací kút. Cena dohodou. Volajte 0907
905 537 nonstop.
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Zuby múdrosti
V mladosti ma strašné nešťastie postihlo. Namiesto
mliečnych zubov mi len tridsať stálych narástlo. Veru beda
- práve zuby múdrosti sa von nevykľukli.
Strašne som sa za to po celý život hanbil. Tutlal som ten
nedostatok, ako sa len dalo. Nespieval som, nezíval, smial
sa len tak, na pol huby. Zubárov zaprisahal, pouplácal, len
aby sa to na verejnosti neroznieslo.
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Podľa toho aj môj život vyzerá. Žiadne postavenie, peňazí sotva na prežitie, baby o mňa nezavadia. Však viete,
čo je vo veci ...
Ale raz je každému trápenie koniec. Dnes je moja veľká
chvíľa. Zubár mi vytrhol posledný zub.
Dám si ja teraz spraviť protézy podľa môjho gusta. Po
dva páry zubov múdrosti. A zhlboka sa nadýchnem.
Veru tak, život sa začína po šesťdesiatke...
J. Heinrich
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Humorsarok
Tanulság az elírt e-mail címről
Egy minneapolisi házaspár eldöntötte, hogy Floridába megy
felmelegedni egy különösen fagyos télen. Úgy tervezték, hogy
ugyanabban a hotelben szállnak meg, ahol a mézesheteiket töltötték 20 évvel azelőtt.
Mozgalmas programjuk miatt nehéz volt összeegyeztetni az utazási időpontot, ezért a férj pénteken, a feleség pedig a következő
napon repült Minneapolisból Floridába.
A férj bejelentkezett a hotelbe, ahol a hotelszobában egy számítógép is volt, nem úgy mint évekkel azelőtt, és eldöntötte, hogy
küld egy e-mailt feleségének. Véletlenül azonban kihagyott az
e-mail címből egy betűt, s anélkül, hogy észrevette volna a tévedést, elküldte a levelet a rossz címre.
****************************************************

Közben ... valahol Houstonban ... egy özvegy épp a férje temetéséről érkezett haza, akit az Úr hazahívott az Ő dicsőségébe, egy
szívinfarktus után. Az özvegy elhatározta, hogy megnézi a barátoktól és rokonoktól érkezett e-maileket. Miután elolvasta az
üzenetet, visított és elájult. Fia berohant a szobába, édesanyját a
földön találta, majd felpillantott a képernyőn található szövegre:
„Szerető feleségemnek
Időpont: 2013 nov. 22, péntek
Tárgy: megérkeztem!
Drága szerelmem!
Tudom, meg vagy lepődve, hogy üzenetet kapsz tőlem. Már számítógépük is van az ittenieknek és lehet szeretteinknek e-mailt
küldeni.
Épp most érkeztem meg és jelentkeztem be. Minden elő van készítve a holnapi érkezésedre és már nagyon várom, hogy találkozzunk.
Remélem, hogy az utazásod olyan csendes lesz, mint az enyém.
Ui.: Tényleg nagyon meleg van idelent!!!”

Hogyan kezeljük a kínos helyzeteket?
Egy nagy áruházban egy pasas egy fél fej salátát akar venni. Az
eladó mondja neki, hogy nem lehet, de a pasi addig erősködik,
míg az eladó rááll, hogy megkérdezze a főnököt a dologról. Hátramegy a főnök irodájába, és azt mondja neki:
- Ne haragudjon uram, hogy zavarom, de egy seggfej egy fél
fej salátát akar venni... - ekkor meglátja, hogy ott áll mögötte a
vevő, és így folytatja: - ... és ez az úr itt mögöttem, megvenné a
másik felét!
A főnök persze érti, hogy miről van szó, lerendezik a vevőt,
majd magához hívatja az eladót:
- Na fiam, maga igen szépen kivágta magát a kutyaszorítóból!
Honnan jött?
- Minnesotából.
- Igen? és miért jött el onnan?
- Nincs ott semmi uram, csak prostik, meg hokijátékosok.
- Tényleg? érdekes, a feleségem is minnesotai ...
Kis csend, majd megszólal az eladó : - Nem mondja uram!!! és
melyik csapatban játszott?
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A smaragd románca

Akár ártalmas is lehet a horoszkóp

Így hatnak a negatív jóslatok

A Pantone szerint a 2013-as év
slágerszíne a smaragdzöld. Ruhákban, kiegészítőkben, de a lakberendezésben is visszaköszön. A
zöld szín a természet színe, amely
a tavasz és a növekvő életnek a kifejezője.
A színskála „közepén” áll, kiegészítő színe a piros, s mivel a kék
és a sárga elegye, jelöli egyben a
színek hármasságát. Ebből adódik
kétértékűsége is: lehet a fiatalság, a
remény, a boldogság, ugyanakkor
a változás az átmenetiség, a félté-

kenység jelölője.
A zöld szín kedvelőinek tudniuk
kell, hogy ez az szín melegséget,
aktivitást, dinamizmust sugároz.
Emellett életerőt, bátorságot, nagy
erőbedobást, vitális vágyakat, győzelemre irányuló akaratot jelez. Te-

Bár sokak szerint az asztrológia csak ártalmatlan játék, a
legújabb kutatási adatok szerint
komoly gondokat is okozhat, ha
túlságosan sokat foglalkozunk a
csillagjegyünkkel.
Azok az emberek ugyanis,
akik naponta olvasgatják a horoszkópjukat, a vizsgálatok szerint
túlságosan lobbanékonyak és
szeszélyesek azokon a napokon,
amikor a csillagok állása szerint valami negatív fog történni
velük. Ez sokak szerint annak
köszönhető, hogy a negatív horoszkóp miatt az emberek sokkal
inkább hajlamosak könnyelműen
viselkedni.

tak, majd megkérték őket, hogy
válasszanak, mit csinálnának szívesebben: elmennének bulizni,
vagy kitakarítanák a házukat?
A bulizást választókat a kutatók a szeszélyes döntést hozók
közé sorolták, míg a takarítani
vágyókat a megalapozott döntést hozók közé. Az eredmények
szerint a horoszkópjukban kedvezőtlen dolgokat olvasók közül
sokkal többen választották a bulizást, mint a takarítást, pedig a
tudósok arra számítottak, hogy a
résztvevők a negatív jóslat valóra
válását elkerülendő valami produktívat és hasznosat akarnak
majd csinálni.

A Journal of Consumer Research című tudományos szaklapban megjelent tanulmány
bebizonyította, hogy azok, akik
hisznek a sorsban, sokkal inkább
hajlamosak a szeszélyes döntéshozatalra, ha valami rosszat olvasnak a horoszkópjukban, mint
azok, akik szerint maguk irányítják az életüket. A szakértők eddig úgy gondolták, hogy a napi
jóslatok olvasgatása javíthatja az
emberek kedélyállapotát, és arra
ösztönözheti őket, hogy gondtalanabbul éljék az életüket. A
Dél-Karolina és a Johns Hopkins
Egyetem tudósai azonban ennek
épp az ellenkezőjét mutatták ki a
vizsgálati eredményekből.
Nem jó, ha valaki túl komolyan veszi a horoszkópok előrejelzéseit! A kutatásban részt vett
önkéntesek közül néhánynak a
tudósok negatív jóslatokat ad-

„Azt gondoltuk, hogy a negatív híreket kapott emberek
majd megpróbálják megfordítani a szerencséjüket, és valami
jót akarnak tenni ahelyett, hogy
egyszerűen beletörődnek a jóslatba - írják a kutatók - A kutatási eredmények azonban arra
utalnak, hogy a rossz hírek ennek épp az ellenkezőjét érik el.”
A tudósok szerint a sorsszerűség hívei meg sem próbáltak
változtatni a napjukon, és egyszerűen csak sodródtak az árral.
Egy korábban publikált kutatás
szerint átlagosan a lakosság 37
százaléka olvassa el a horoszkópját, mielőtt valamilyen fontos
döntést hozna. A nők ráadásul
kétszer olyan gyakran keresnek
fel spiritisztákat és látnokokat
ilyen esetekben, mint a férfiak.

hát érdemes ezt a színt viselni, illetve a zölddel körülvenni magunkat!
Aki unja már a szürke téli napokat
- bár már érezhetően hosszabbodnak a napok és a hóvirág is lassan
előbújik - csempésszen otthonába
ebből színből.
Ando Krisztina

hazipatika.com
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A sok, finom ünnepi étel okozta puffadás és gyomorégés elleni egyszerű és könnyű módszerek
A puffadás a normális emésztési
folyamat része. Kis mennyiségű gáz
felszívódik a véráramba, és kilélegzésre kerül. Azonban amikor többlet
gáz halmozódik fel, problémák adódhatnak.
Egyre kínzóbbá válhat a szelesedés.
Csekély mennyiségű gázok távozása
nem szokatlan, azonban a túlzott szélszorulás baktériumok elszaporodását
jelzi, amely elsöprőleg hat a normál
bélflórára. Az egészséges, probiotikus
( azaz jó) baktériumok és a patogén
(betegséget okozó) baktériumok aránya 80/20.
A vékonybélben rekedt felesleges
gáz puffadást, hasi kényelmetlenséget vagy fájdalmat, görcsöket okoz. A
rossz baktériumok vékonybélben történő elszaporodása Candida gomba
fertőzéshez vezethet. Egyszersmind
a gázosodás azt is jelezheti, hogy az
emésztetlen, vagy részlegesen megemésztett étel erjedési folyamatai játszódnak le e belekben.
Ez a jelenség “nagy húsevők” körében a leggyakoribb- állítja Arnold
Ehret, német szerző és dietetikus.
A 80/20 arány elvének követése
Donna Gates, a “The Body
Ecology Diet” szerzője azt javasolja,
hogy az a 80/20 bélflóra egyensúlyát
probiotikus kiegészítőkkel és / vagy
fermentált élelmiszerekkel, mint például a savanyú káposzta, kim-chi,
miso, és házi kefirek fogyasztásával
érhetjük el.
Donna a 80/20-as arányt a különböző élelmiszer-fogyasztási tanácsaira is kiterjeszti. Az első tanács
a mennyiséget foglalja magában.
Szerinte a gyomor 80 százalékos kapacitását kellene csak megtöltenünk,
miközben 20 százalék üres marad.
Ha ezt túlesszük, az eredmény
rossz emésztésben és szelesedésben
nyilvánul meg. Az erre vonatkozó
praktikus tanács az, hogy meg kell
ismernünk azokat a testi jeleket,
amelyek tudatják velünk, hogy eleget
ettünk. Néhány próbálkozásba bele
fog kerülni a dolog, mert legtöbben
mindig tele esszük gyomrunkat.
Egy másik 80/20 szabály célja annak biztosítása, hogy az ételünk 80
százaléka zöldekre vagy egyéb zöldségekre korlátozódjon, míg a fennmaradó 20 százalékot tegye ki a teljes
fehérje, a hús, hal, tojás. A gabonafé-

lék, és keményítőt tartalmazó ételek
és fehérjék fogyasztását célszerű kettéválasztani. Egyidejű fogyasztásuk
puffadáshoz, elégtelen emésztéshez
vezethet.
A legtöbb táplálkozási szakértő
ellenjavallja a gyümölcsök, szénhidrátok és fehérjék együtt fogyasztását
is. Gyümölcsöt -vagy gyümölcslevet
egyedül, lehetőleg éhgyomorra kell elfogyasztanunk a szelesedés elkerülése
miatt. Donna Gates ellenzi az étkezések közben való folyadékfogyasztást
is, mert az emésztőenzimek felhígulásához vezet- Bár egy kevés citromos,
vagy almaecetes víz fogyasztása lúgosít. Igaz ugyan, hogy a gyomorsav
termelést elősegítik, azonban a vért
lúgosítják, mert a pH pufferoló rendszeren keresztül metabolizálódnak.
Néhány javaslat a puffadás elkerülése érdekében
1. Együnk lassabban, rágjunk meg
jól minden falatot. Nehéz étkezések
után tegyünk egy sétát, vagy feküdjünk le. Amennyiben a legutóbbi
megoldást részesítenénk előnyben,
feküdjünk lehetőleg a bal oldalunkra.
2. Ne feledje, egy evőkanálnyi
nyers alma vagy almabor ecet vízben elkeverve étkezések előtt,vagy
alatt nagyon hasznos lehet. Néhány
emésztőenzim- kiegészítő is jól jöhet.
Mindezzel csak megkönnyítjük hasnyálmirigyünk működését.
3. Ha ünnepi vacsorára megy, érdemes néhány édeskömény magot
vinnie magával. Az édesköménymag
elrágcsálása étkezés után hagyományos indiai emésztést elősegítő módszer. Ánizsmagot indiai éttermekben
vacsora után szabadon lehet fogyasztani, automatikusan szolgálják fel étkezések után.
4. Egy erős borsmenta tea, vagy
egy pár csepp borsmenta olaj egy pohár vízbe csöpögtetve csodákat tehet.
Sokan esküsznek a borsmenta tea fogyasztására bármiféle emésztési rendellenesség esetén. Más emberek a friss
kamilla tea lefekvés előtti fogyasztását
preferálják.
5. A gyömbér tea vagy kapszula
általában jól enyhíti a gyomorproblémákat. Ha a vékonyra szeletelt gyömbér gyökeret felforraljuk épp annyi
vízben, amennyi ellepi és letakarva
állni hagyjuk, remek frissítő italt kapunk.
hazipatika.com

Terítéken a HAL
„A táplálkozási trendek világszerte megfigyelhető változása (a szükségesnél több energia- és kevesebb
rostbevitel) mellett a lakosság egészségét nagymértékben befolyásolják
az országonként eltérő élelmiszer-fogyasztási szokások. Azokban az országokban például, ahol az emberek
asztalára rendszeresen kerül hal, jóval
kevesebb a szívbeteg.”

Kakukkfüves-paradicsomos
pisztráng

Hozzávalók:
2 db kb. 250 g súlyú konyhakész
pisztráng,
8 db datolya paradicsom,
100 g újhagymaszár,
4-5 kakukkfű ágacska,
1 gerezd fokhagyma,
extra szűz olívaolaj,
só,
frissen őrölt feketebors

Elkészítés
A paradicsomokat nagyobb kockákra vágjuk, a hagymaszárat felaprítjuk, a kakukkfű levélkéit lecsipkedjük. A fokhagymát meghámozzuk, és
papírvékonyan felszeleteljük. A fentieket egy tálban, kevés sóval és frissen
őrölt feketeborssal összekeverjük.
A halakat kívül-belül besózzuk,
és sütőpapírral kibélelt tepsire helyezzük. Beborítjuk a fűszeres paradicsommal, meglocsoljuk egy kevés
extra szűz olívaolajjal, 180 C-ra előmelegített sütőben kb. 25 perc alatt
készre sütjük, és azonnal tálaljuk.
Ha a paradicsomok nem túl édesek,
kínálhatunk a hal mellé néhány citromszeletet is.

Szent Péter vitorlása lencsetengeren
Hozzávalók:

A halhoz:
4 kicsi Szent Péter halfilé,
50 g liszt,
100 g zsemlemorzsa,
1 gerezd fokhagyma,
egy nagy csokor és 4 szép szál (vitorlának való) petrezselyemzöld,
2 tojás,
só,
napraforgóolaj a sütéshez
A lencséhez:
200 g lencse,
1 sárgarépa,
1 fokhagyma,
1 babérlevél,
só,
2 ek. tejföl
Elkészítés
A sárgarépát és a fokhagymagerezdet megpucoljuk, és a lencsével,
a babérlevéllel valamint kevés sóval
együtt egy lábasba tesszük. Felöntjük annyi vízzel, amennyi ellepi,
és addig főzzük, amíg mindkettő
megpuhul. A lencse felét a sárgarépával és a tejföllel botmixer segítségével pürésítjük (ha szükséges,
ecettel savanyíthatjuk picit).
A petrezselyemzöldet finomra
aprítjuk, a fokhagymát meghámozzuk, áttörjük, majd mindkettőt a
zsemlemorzsához keverjük.
A halfilét papírtörlővel szárazra töröljük, majd mindkét oldalát
besózzuk. Ezután lisztbe, felvert tojásba, végül a fűszeres zsemlemorzsába forgatjuk, és bő forró olajban
aranybarnára sütjük.

A petrezselyemszálakat kissé
meghajlítva fogvájóra erősítjük, a
rántott halfilékbe szúrjuk, és a lencsetenger tetején útjukra bocsátjuk.
(Citromlevet nem tilos a tetejére
csöpögtetni.)
tarkabarka.hu

5

HÍRNÖK

Major Edit története
Az ősök nyomában
Major Edit nyugdíjas budapesti nyugdíjas hölgy, aki igen aktívan éli napjait. Tanít, autót vezet,
számítógépet kezel, világhálón
böngészik, és közben felkutatta
nagymamája rokonságát. A szálak
Zoboraljára vezettek. A találkozás
megtörtént, mindenkit boldogság
töltött el – igazi sikerélmény volt!
A nem mindennapi találkozás örömeiről beszélgettem Major Edittel.

nincs emlékképem, nem élt velünk. 1947-ben meghalt, ekkor én
7 éves voltam. Néha karácsonykor
édesapám emlegette, hogy gyerekkorában szenteste nagyanyám
ostyára fokhagymát, és mézet tett,
így fogyasztották, ez volt a szokás
a családban. Nagy ritkán érdekesen ejtette a szavakat, s ahogy ezek
visszacsengenek az emlékezetemből, most már tudom, hogy nagy-

„Mikor tíz éve édesanyám elment, kezembe kerültek a régi
iratok és fényképek, s ezek közt
megtaláltam az egyetlen nagymamámat ábrázoló fényképet is.
Döbbenten láttam, hogy mennyire
hasonlítunk egymásra! Az iratokat tanulmányozva elkészítettem
a családfánkat, ami az 1800-as
évek elejéig vezethető vissza. Ez
az egyik élmény, ami felkeltette
bennem azt a vágyat, hogy többet
megtudjak róla, születési helyéről,
ahonnan ő elindult szerencsét próbálni” – kezdte a beszélgetést Edit
néni.
A nagymama, Major Sándorné született Balkó Erzsébet 1869.
november 27.-én látta meg a napvilágot Kolonban. Fiatal lányként
a négy testvére közül Ilonával –
vagy ahogy becézték, Ilkával – Budapestre jöttek, abban az időben,
amikor sokakat vonzott az épülő, fejlődő város, mindenkiben a
jobb élet reményét keltve. Itt ment
férjhez a Makóról elszármazott
Sándorhoz. „Három gyermekük
született: Sándor, Pál, és Imre. A
legfiatalabb volt az édesapám, aki
az üvegcsiszoló mesterséget tanulta, és élete végéig ebben a szakmában dolgozott. Nagyanyámról

anyám koloni beszédét idézte. Ez
minden emlékem, és az imakönyve, amit megőrzött a család” – emlékezett a múltra Edit néni, majd
folytatta – „koloni látogatásom
alkalmával az imakönyvet elvittem
azzal a kéréssel, hogy helyezzék el
a tájházban – így számomra nagymamám hazatért, szülőfaluja viszszafogadta”.
Edit néni figyelmét Kolon és
Zoboralja Kodály Zoltán által
gyűjtött csodás népdalaira népzenekutató barátnője, Domokos
Mária hívta fel. „Amikor meghallotta a Balkó Erzsébet nevet, rögtön mondta, hogy számos Balkó
nevezetű található azok között,
akik Kodálynak énekeltek. Barátnőm ellátott több Kolonról és
Zoboraljáról szóló könyvvel. Egyre jobban szerettem volna eljutni
Kolonba. Több ismerősömnek is
beszéltem erről a szándékomról,
mígnem egyikük 2011-ben felhívott telefonon, volna-e kedvem
részt venni egy társaság kétnapos
zoboralji kirándulásán, mennek
Kolonba is. Erre vártam régóta!” –
lelkendezett Edit néni, aki teljesen
beleélte magát a múltidézésbe – „S
mikor kiderült, hogy fogad minket a koloni polgármester, akit úgy

hívnak: Balkó Róbert, azt hittem,
hogy álmodom!”
A koloni kirándulás után már
gyorsan peregtek az események.
A világháló nagy segítségnek bizonyult a találkozások egyeztetésében. 2011 szeptemberében a
Budavári Magyar Nyelv Ünnepén
a koloni hagyományőrzők eljátszották a híres Koloni lagzit, a
menyasszony Pócsik Anna volt
– szintén egyik rokon. „Ezután
Annával sorozatos levélváltásban
egyeztethettük a rokoni szálakat.
Nyárra szíves meghívást kaptam
a családtól, de akkor egészségi
okok miatt nem tudtam elutazni, a
sors rendelkezéséből valószínűleg
azért, hogy nagyanyám születése
napján, november 27-én történjék
ez a felejthetetlen, megható találkozás a családdal!” – mutatott rá
az élet érdekességeire a zongoratanárnő.
Rengeteg kedves rokont ismerhetett meg azon a megható fogadáson, amelyet neki rendeztek
másod-unokatestvérei, rokonai.
Ráadásul egyikük megszólalásig
hasonlít édesapjára! Sok helyi szokással ismerkedhetett meg, hagyományos, finom ételeket és süteményeket kóstolhatott, és a hétvége

alatt Anna által gyűjtött mesék
megelevenedtek.
„Egy 90 éves nénivel is találkoztam, akinek édesapja és fivére
1938-ban Budapesten jártak az
Eucharisztikus Kongresszus alkalmából, meglátogatták nagyanyámat, s találkoztak édesapámmal,
aki mindegyiküknek adott saját
készítésű kristálypoharat, amit a
mai napig ereklyeként őriz a néni
családja. Megmutatták nekem, és
ez megrendítő élmény volt számomra. A néni lánya gyönyörűen
elénekelte nekem a híres, „Meghalok, meghalok, koloni temetőben
nyugodni akarok” kezdetű dalt,
amit korábban már barátnőm
megismertetett velem, s amit előző évi látogatásom alkalmával is
meghatódva hallgattam a tájházban Brath Teréztől.
Két nap alatt rengeteg jóságot,
kedvességet, szeretetet kaptam
azoktól az emberektől, akiket egy
pillanatig sem éreztem idegennek,
hanem mintha hosszú idő után
újra találkoztam volna a kedves
rokonokkal. Nem győzöm köszönni jóságukat, kedvességüket!” – fejezte be kedves történetét Major
Edit.
Lejegyezte: Ando Krisztina

Január végéig be kell fizetni az útadót
Azoknak a vállalkozóknak, akik
gépkocsit használnak vállalkozásukhoz, január végéig kell befizetniük az útadót.

Az útadó nagyságát megyei
szinten határozzák meg, és főleg a
gépkocsi teljesítményétől függően
változik. Az útaadót január 31-ig
kell bevallani, illetve befizetni. Ha
az adó az adózási esztendőben nagyobb lesz 660 eurónál, akkor - negyedévenként vagy havonta - adóelőleget is kell fizetni.
Az útadó nagysága megyénként
a maximum 1500 köbcentiméteres

motorral rendelkező személygépkocsiknál a magyarok által lakott
megyékben a következő:
Pozsonyi kerület: 900 cm3-ig:
67,18 euró: 901-1200 cm3: 88,18
euró, 1201-1500 cm3: 121,77 euró
Nagyszombati kerület: 900 cm3ig: 64,99 euró: 901-1200 cm3: 85,44
euró, 1201-1500 cm3: 117,57
Nyitrai kerület: 900 cm3-ig:
63,89 euró: 901-1200 cm3: 82,89
euró, 1201-1500 cm3: 124,10 euró
Besztercebányai kerület: 900
cm3-ig: 60,98 euró: 901-1200 cm3:
78,41 euró, 1201-1500 cm3: 108,05
euró
Eperjesi kerület: 900 cm3-ig:
67,18 euró: 901-1200 cm3: 88,18
euró, 1201-1500 cm3: 111,53 euró
Ezeknél jóval magasabb a haszonjárművek (teherautók, autóbuszok stb.) éves adója, amely akár
2570 euró is lehet.
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Multikulti és kisebbségi kontextusok a
megújult Irodalmi Szemlében
Az Irodalmi Szemle januári száma nem csak egy új év kezdetét
ígéri. A lap új főszerkesztője Szalay
Zoltán lett – aki Tóth Lászlótól vette át a stafétát –, szerkesztője pedig
Száz Pál.
Három jelzős szerkezetű kulcsszó köré rendezi koncepcióját beköszönőjében az új főszerkesztő:
kritikai éberség, elegáns provokáció, produktív válságkezelés. Külsőben is megújult a lap: a dizájn
Gyenes Gábor munkája.
A szám témája: Multikulti és kisebbségi kontextusok. Falusi Márton Berlinben „játszódó” versében
„nyelvközi lépcsőházak liftjébe
ragad” a lírai én, Grendel Lajos Az
utolsó reggelen c. regényrészletében pedig csak Szmirnovnak
szeretné megmagyarázni a dolgokat a főszereplő. Juhász Katalin és
Macsovszky Péter verseiben a nyelv
helyett inkább a térben keressük
a helyünket. Vagy épp a múltban
keresgélve érkezünk haza a jelenbe, mint Pál Sándor Attila két

versében, Tőzsér Árpád és Liszka
József naplórészleteiben. „Akármerre járok a világban, nem tudom
megállni, hogy ne menjek el a helyi
temetőbe, ne ismerjem meg a helyi
szokásokat” – olvashatjuk Szávai
Attila novellájában. Veres István
Testimónia c. novellájában pedig
a fonák helyzetekben mutatkozik
meg a határátlépés.
Ardamica Zorán tanulmányában Szávai Attila prózakötetén belül a multikulturális hatásokat, a
szubkulturális befolyásokat elemzi,
Haklik Norbert pedig Kabdebó Tamás folyamregényében vizsgálja a
kétnyelvűség adta játéklehetőségeket. L. Varga Péter Kettős kódolás
c. írásában Németh Zoltánnak a
Szemle októberi számában megjelent cikkére (Szellemi öngyilkosság
a Szlovákiai magyar szép irodalom 2012 című kötetben) reflektál.
Galán Angéla Szlovákmagyarok
c. dokumentumfilmjére reagál két
írás, Szabó Réka kritikája, és Győry
Adrienn szociológiai elemzése. A

nyelvi és filmes határátlépéseken túl
pedig a képzőművészet is terítékre
kerül: a somorjai kötődésű nemzetközi művésztelep, a DunArt.
com szervezőjével, Mayer Évával
beszélget Szalay Zoltán. A szám
képanyagát a művésztelep alkotásainak fotóillusztrációi alkotják. A
regionalitás és centralizáció, identitástudat és társadalmi mondanivaló az ország keleti felében is domináns téma, konkrétan a Kassaboys
installációiban, melyekről Csanda
Máté esszéjében olvashatunk.
Az Elsüllyedt drámák c. sorozatában Száz Pál ezúttal Balassi Szép
magyar comoediáját elemzi, a dráma tér- és időkezelésének, struktúrájának vizsgálatát követve helyezi

kortárs kontextusba.
Az Ízlések és pofonok címet viselő kritikai blokkban Soóky László közöl színikritikát a Komáromi
Jókai Színház Spiró György: Príma
kornyék c. darabjáról. Mizser Attila
Tőzsér Árpád Fél nóta c. verseskötetét, Gyürky Katalin pedig Wolfgang Herrndorf Csikk c. regényét
vizsgálja. Szűcs Balázs Péter pedig
két antropológiai klasszikus, Arnold Van Gennep: Átmeneti rítusok, illetve Ruth Benedict, Moria
Szadahiko Krizantém és kard – a
japán kultúra újrafelfedezése c. műveiről közöl recenziót.
A lap mellékletként közli a tavalyi lapszámok tartalomjegyzékét.
(szp)

Magyar magazin a Szlovák Televízióban
Szerdán, január 9-én 16.05-től
idén először jelentkezik a Magyar
magazin Bárdos Ágnessel a Szlovák
televízió 2-es csatornáján. A műsor
ismétlése csütörtökön 10.25-től látható.
A műsor tartalomából:
- a világvége elmaradt, volt azonban sok minden más – mit hozott
a 2012-es esztendő;
- a színvonal önmagáért beszél –
évek óta teltházas a losonci Kármán

József Óvoda;
- névadóünnepség Diósförge–
patonyban – decembertől a Móricz
Zsigmond Alapiskolába járnak az
ottani gyerekek;
- Príma környék – súlyos kérdéseket feszeget Spiró György drámájával a komáromi Jókai Színház;
- Magyar, keresztény, polgár és
európai – Márai-kiállítást rendeztek Brüsszelben, az Európai Parlamentben.
Felvidék.ma

Több mint 500 rab szabadult
Több mint 500 személy nyerte
vissza szabadságát Ivan Gašparovič
köztársasági elnök amnesztiája révén, amit az államfő az önálló Szlovákia megalakulásának 20. évfordulója
alkalmából hirdetett meg.
Az amnesztia azokat a személyeket érint, akiket kevesebb, mint 18
hónapos szabadságvesztésre ítéltek,
emberéletben nem tettek kárt, börtönbüntetésüket a legenyhébb besorolású fogdákban töltik, és a bűncselekményt nem szándékosan, hanem
hanyagságból vagy figyelmetlenségből követték el.
Nem vonatkozik az amnesztia
azokra, akiket kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményt követően ítéltek el, és azokra sem, akik az eltartási
kötelezettségüknek nem tettek eleget.
Vannak kivételek is. Amnesztiában
részesülnek a gyógyíthatatlan betegségben szenvedők, a 65 év feletti, 18
hónapnál rövidebb szabadságvesz-

tésre ítélt rabok. Ugyanez vonatkozik
a gyermeket váró nőkre is, ha még
legalább egy gyermekről gondoskodnak. Azok a személyek, akik legalább
két, 15 évnél fiatalabb személyről
gondoskodnak, szintén szabadulnak.
A legenyhébb fokozatú fogdákban jelenleg 5161 személy tölti börtönbüntetését. Közülük 550-en szabadulhatnak a köztársasági elnöki
amnesztiával. Amnesztiában részesülnek a feltételes szabadságvesztésre ítéltek is. Megszűnik az országból
való kiutasítás érvényessége azokra
az EU-állampolgárokra vonatkozóan, akikkel szemben ezt 2004. augusztus elseje előtt alkalmazták. Az
amnesztiáról részletesen a köztársasági elnöki honlap (prezident.sk)
tájékoztat.
Január 2-án egész nap több mint
60 bíró folytatta a tárgyalásokat.
Mindenki ügyét külön-külön megvizsgálták.
Felvidék.ma
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Interjú Dobosi Róbert szervezővel
Harmónia-díj – a zenei elismerés
Idén is kiosztják a Harmónia
– Szlovákiai Magyar Zenei Díjakat. A hiánypótló kezdeményezést
Lábszky Olivér álmodta meg, és
Dobosi Róbert Csemadok naszvadi
alapszervezetének elnökénél nyitott
fülekre talált. A kezdeményezéshez
csatlakozott a Szlovákiai Magyar
Zenészek Egyesülete (SZMAZE),
a Csemadok Művelődési Intézete
és a Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társasága. A Harmónia-díj
lényege, hogy a szlovákiai magyar
egyetemes zenei világát feltárja és
elismerje. Idén február 23-án Dunaszerdahelyen adják át a Harmónia-díjakat. Az ez évi változásokról
és a gáláról beszélgettem Dobosi
Róbert szervezővel.

A díjjal kapcsolatosan vannak-e
újdonságok?
Vannak változások, ami a díjakat
illeti. Már múlt évben is tisztában
voltunk vele, amikor összeállítottuk
a hat kategóriát, hogy a kuratóriumi tagoknak nem lesz könnyű feladatuk, hiszen összehasonlítani egy
rockzenészt egy népzenésszel nem
egyszerű feladat. Idén úgy döntött a
szervezőbizottság, hogy külön népművészeti kategóriákat hirdet meg.
Így a 2012-ben a hat kategórián túl
további hármat: A legjobb fiatal
népzenész díja, A legjobb népzenész vagy szólista díja, A legjobb
zenekar vagy csoport díja kategóriákat. A jövő évben szeretnénk a
komoly zenét is külön kategóriákba
sorolni. Ezt a fokozatosságot muszáj betartanunk, mert az anyagi
lehetőségeink szűkösek.
Ami technikai hiányosságnak
számított – idén ezt szeretnénk kiküszöbölni –, hogy nehezen tudtuk
elektronikus úton eljuttatni a kuratóriumi tagoknak a nevezők hangfelvételeit. Idén korábbra tettük a
határidőt, így lesz időnk a beérkező
anyagokat dvd-re írni, hogy mindenki időben megkapja. Ezzel kizárjuk azt a lehetőséget, hogy bárki

késsen a pontozással.
Az idei megmérettetésre már érkeztek jelölések?
Az előző díjkiosztónál szinte az
utolsó pillanatban kaptuk meg a
nevezéseket. Idén a felhívások nyilvánosságra hozatala óta folyamatosan érkeztek a jelölések az egyes
kategóriákba. Január 15-ig lehet
még nevezni, jelölni. A nevezést a
www.harmoniadij.sk honlapon tehetik meg.
A díjkiosztó helyszíne is változik.
Miért pont Dunaszerdahelyre
esett a választás?
Úgy terveztük, hogy egyik évben a Komáromi Jókai Színházban,
másik évben pedig a kassai Thália Színházban lesz majd a gála és
évente váltakozna a két helyszín.
Mivel a kassai Thália Színházat
felújítják, az igazgató nem tudta
garantálni, hogy időben elkészülnek. Így a Dunaszerdahelyi Városi
Művelődési Központba helyeztük
át a műsort.
A kuratóriumi tagok felállása
mennyire változott múlt évhez
képest?
Nagy részük maradt (Balázs
Fecó, Bárdos Ágnes, Buják Andor,
Csehi Ágota, Czajlik József, Dóka
Zsuzsa, Dusik Gábor, Farnbauer
Péter, Hégli Dusan, Horkay Tamás, Hriagyelné Pelle Andrea, Németh Imre, Póka Egon, Tóth Tibor,
Vakler Anna, Vida Igor, Zsákovics
László). Berki Tamás ebben az évben nem tudta elvállalni ezt a tisztséget, mert ez időszakban külföldi
koncertsorozata lesz. Új tagként
említhetjük Vakler Anna népdalénekest, egyetemi tanársegédet,
Tari Lujzát, a zenetudomány kandidátusát, népzenekutatót, Lakatos
Róbertet, aki múlt év egyik győztese és Agócs Gergely, népzenészt,
népzenekutatót.
A múlt évi díjazottakra milyen
szabály érvényes? Esélyesek lehetnek idén is a díjakra, vagy vonatkozik rájuk valamilyen szabályzat?
Például a Legjobb fiatal muzsikus díjat és a Harmónia életműdíjat
csak egyszer nyerheti meg az illető.
Az év dala sem lehet ugyanaz a dal.
Viszont A legjobb énekes vagy szó-

lista, illetve A legjobb zenekar díja
nyertesei ismétlődhetnek bizonyos
időn belül, pontosabban három
éven belül nem jelölhetők, így kizárjuk gyakori ismétléseket. A három év alatt sok minden változhat,
sok zenészt megismerhetünk így
minden évben izgalmas lesz a mezőny.
Múlt évben igazán nívós gálán vehettünk rész. Az idei gáláról tudhatunk-e valamit?
A gála menete ugyanolyan lesz,
mint múlt évben. Csak a helyszínen tudjuk meg, hogy kik kapják
a díjakat. Ami a zenei műsort illeti az összes kategória képviselteti
magát. Nagyrészt a múlt évi győztesek szerepelnek majd, Gyöpös
Krisztina zongora előadással, Lakatos Róbert a Rév zenekarral lép
fel. Szarka Tamás is jelezte, hogy

szívesen fellép a gálán – az éves
nagy koncertjeinek dátumától függ
mindez. Emellett a Lyukas Garas
és a Históra zenekarok képviselik a
rock-blues vonalat. Lőrinc Aranka
a népdal világát tárja majd elénk és
a 2012-es évi Országos Citeratalálkozó győztese, a Buzitai lányok is
fellépnek. A Harmónia életműdíjas
Stirber Lajos Gaudium kórusa sem
hiányozhat a sorból. Szeretnék idén
is egy szlovák zenei előadót hívni,
de erről még az egyeztetés folyik. A
műsorvezető Szvrcsek Anita – remélhetőleg újból el tudja vállalni
– és Fazekas Dániel lesz. A dunaszerdahelyi művelődési központ
technikailag kihívásnak bizonyul,
de megteszünk mindet a látványért
és a jó hangzásért.
Ando Krisztina

Vízkereszt ünnepe Bajcson
2013. január 6-án ünnepi szentmisére került sor Bajcson a Keresztelő Szent János templomban, mely
hitközség lelkipásztori teendőit
Mgr. Szalay Gyula ógyallai esperesplébános látja el meg nem szűnő
odaadással és szeretettel.

Vízkereszt ünnepének kapcsán
az óvodások és iskolások felelevenítették a napkeleti bölcsek
Betlehembe való érkezését, találkozásukat az újszülött Jézussal. A
napkeleti bölcsek vagy másként
említve a háromkirályok a betlehemi csillagot követve jutottak el
ahhoz az istállóhoz, ahol meglátták
a Gyermeket anyjával, Máriával.
Földre borulva hódoltak előtte,

majd kinyitották kincses zsákjaikat,
és ajándékokat adtak neki: aranyat,
tömjént és mirhát.
A gyerekek nagyon ügyesen adták elő ezt a minden keresztény
hívő által ismert történetet, melyre Horváth Mária tanító néni készítette fel őket. Ez a kis színdarab
örömet okozott mindnyájunknak,
melyért köszönet jár Mgr. Szalay
Gyula esperes úrnak is, aki folyamatosan azon munkálkodik, hogy
községünk hitélete minél színesebb
legyen. Mindig előrukkol valami-

vel, amivel meglepi híveit, és érezteti velünk, hogy fontosak vagyunk
számára.
Pastorek Péter
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Könyvajánló

Elkészült a Szlovák-magyar jogi szakszótár
Nemcsak a szakmabelieket érdekelheti ez a kötet, hanem az
önkormányzatokat, újságírókat és
ügyes-bajos dolgaikat intéző személyeket is.
Január 11-én egy szlovákiai és
magyarországi jogászokból álló
baráti társaság látogatott Kassára.
Előbb megismerkedtek a város
nevezetességeivel, majd Mészáros Lajos alkotmánybíró fogadta
őket az intézményben, ahol dolgozik. Tájékoztatta őket Szlovákia
Alkotmánybírósága munkájáról
és dilemmáiról. Ezt egy kötetlen
találkozó követte az Aranyszarvas
Panzióban.
Erre a taláklozóra azért került
sor, mert nagyjából 2000-ben néhai Mede István ügyvéd azzal az
ötlettel rukkolt elő, hogy szükség
lenne kiadni egy magyar-szlovák
jogi szakszótárat. Nem voltam
egyedül, aki hozzá fordult, ha
egyik vagy másik nyelven jogi
szakterminológiával talákoztam
és nem ismertem az adott kifejezést. A rendszerváltás óta ez a

terület radikális változáson esett
át és ez szakmai gondokat is okozott.
Mede érzékelve a kialakult
igényt, ehhez keresett és talált
partnereket. Nagyjából egy harminc főből álló munkacsoport
alakult, melynek magyarországi
koordinátora a Miskolcon élő Dr.
Cserba Lajos lett. Ezt a feladatot
mindenki társadalmi munkában
vállalta, hiszen a szakma érzékelte, mennyire fontos egy ilyen szótár létrejötte.
Az érdemi munka 2005-ben
kezdődött és a szótár kész. Jelenleg 2.700 címszavat tartalmaz.
Néhány héten belül befejeződnek
a kötési munkák és beszerezhető lesz. A csoport tovább kívánja
folytatni a munkát. A következő
feladat, megduplázni a szócikkek
számát.
Ez a kötet is hozzájárulás kíván
lenni Kassa Európa Kulturális Fővárosa 2013 rendezényeinek.

A három királyok mítosza
(folytatás az 1. oldalról)
szentként tisztelték őket, és tiszteletükre ünnepségeket tartottak. Furcsa módon azonban Marco Polo
útleírásában is találkozunk a bölcsekkel, akiknek sírját a híres utazó az 1270-es években Teheránban
látogatta meg.
Ma a római katolikus hívők és
néhány protestáns is január 6-án,
Vízkereszt napján emlékezik a napkeleti bölcsekre. Az ortodox keresztények egy napon - a naptáraktól függően vagy december 25-én
vagy január 7-én - ünneplik Jézus

születését és a három királyokat.
Érdekesség lehet, hogy a kínai
keresztények döntő többsége úgy
gondolja, hogy a bölcsek napkeletről, azaz egyenesen Kínából
érkeztek Betlehembe. Szerintük a
tiszteletreméltó férfiakat Liu Sang,
a Han-dinasztia vezető csillagásza
vitte Izraelbe, aki a kínai nyelvben
„királyi csillagnak” nevezett égitest
felfedezése után döntött az utazás
mellett. Sokak szerint ezután két
évre nyomtalanul eltűnt az udvarból, amikor a Selyemúton követték
a csillagot nyugat felé.
Múlt-kor történelmi portál,

Balassa Zoltán

3. Gútai Vízkereszt Maraton
és Félmaraton
2013. január 6-án harmadik alkalommal kerül megrendezésre a
Vízkereszt Maraton és Félmaraton.
A versenyzők január 6-án, vasárnap 10:00-kor rajtolnak a város
központjából. A nevezni a Corvin
Mátyás Alapiskola (Iskola utca 6)
éttermében lehet 8:00 és 9:40 között. A nevezési díj 5 € vagy 1500Ft.
Az alsó korhatár 18 év.
A férfi maratonfutás 2 kategóriában zajlik: 18-tól 39 éves korig lesz
az első kategória, 40 fölött a második kategória. A női és a félmaraton
kategória nem lesz korosztályok
szerint felosztva.
A cél szintén az alapiskolánál
lesz. A futás időhatára 6 óra.
A verseny aszfalton zajlik. A maratoni – 42,195 km-es – távon futók
a Gúta – Vágfüzes – Kava – Agyagos – Vágfüzes – Gúta útvonalon,
míg a félmaraton résztvevői a Gúta
– Vágfüzes – Gúta vonalon futják le
a 21,1 km-es távot.
A versenyzők teát, gyümölcsöt

kapnak, a verseny után pedig meleg
étellel és palacsintával várják őket.
További információk kérhetők
Zsélyi Zoltán, gútai maratonfutótól
a zselyizoltan@post.sk címen, illetve www.komarnomarathon.szm.
sk, www.kolárovo.sk címeken.
A legjobb férfi és női versenyzők
díjazásban részesülnek a szervező
és a támogatók anyagi feltételeihez mérten. A legjobb csallóköziek
szintén díjazva lesznek.
Az eddigi pályacsúcsot a férfiak között a zsitvabesenyői Magyar
Imre tartja 2:48:25-ös idővel. A
hölgyek között eddig a budapesti
Kis Mirella volt a legjobb 3:26:15ös idővel. A félmaratoni távon a
besztercebányai Kačáni Peter futotta eddig a legjobb időt, 1:22:45 alatt
teljesítette a távot, míg a hölgyek
között a győri Mizus Ilona Tünde
teljesített a legjobban, 2:05:33-mal.
A verseny bármilyen időjárás
esetén megrendezésre kerül.
Felvidék.ma

H írnök

Az Érsekújvári járás lakóinak újságja

Megtalál bennünket:
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A három királyok mítosza

Jöttek, láttak, ajándékoztak. Ez
minden, amit azokról az idegenekről tudunk, akik eljöttek Betlehembe, hogy megnézzék a gyermek
Jézust. De valóban királyok voltak?
Tényleg hárman voltak, és tevén érkeztek?
A jelenet azóta beépült a köztudatba: a turbánt, koronát és díszes öltözéket viselő három király
méltóságteljes bevonulása az őket
követő szolgákkal és tevékkel. Ez a
kép ismétlődik minden könyvben
és filmen, de a Szentírásban erről
nem esik szó. Az evangéliumokban
nincs utalás arra, hogy királyok lettek volna, vagy hárman lettek volna, vagy hogy Jézus születése után
12 nappal tevéikkel megjelentek
volna a jászolnál. „Legendák akkor
keletkeznek, amikor az emberek
érdeklődni kezdenek a történelmi
események iránt. Ki akarják tölteni
az űrt” - állítja Christopher Bellitto,
a New Jersey-i Kean Egyetem professzora.

Csak Máté evangéliumában olvashatunk a napkeletről érkezett
mágusokról, akik egy csillagot követve jutottak el Betlehembe. Az
eredeti görög szöveg magoi-ként

(latinul magi) említi őket, amelyből
a mágia szó is származik. Elterjedt
vélekedés szerint csillagászok vagy
valamilyen perzsa papi kaszt tagjai
voltak. A bibliakutatók és történészek azonban sokkal fontosabbnak
tartják, hogy nem zsidók voltak.
„Máté azt akarta kifejezni, hogy
Jézus születése nem csak a zsidók,
hanem az egész világ számára jelentőséggel bír” - véli Marcus Borg,
az Oregoni Állami Egyetem vallásés kultúrtörténésze.
Krisztus születésének időpontját
egyébként sem könnyű meghatározni. Még az i. sz. 6. század elején
is Diocletianus császár trónra lépésének időpontjától számították
az éveket (korábban pedig Róma
legendás alapításától). Dionysius
Exiguus római apát volt az, aki elsőként javasolta, hogy ne egy pogány császár uralkodásának kezdetét, hanem a kereszténység számára
legfontosabb eseményt, vagyis Jézus születését vegyék a kiinduló-

pontnak. Ezt a dátumot azonban
senki nem ismerte. Az apát a Biblia és korábbi egyházatyák munkái
alapján végül is oda lyukadt ki,
hogy Krisztus Augustus császár

uralkodásának 28. évében született.
Ez lett a „Kr. u. 1.” év. További részletek a pontos időpontról.
A napkeleti bölcsek egy olyan álmot kaptak, hogy ne térjenek vissza
a gyilkos szándékú Heródes királyhoz, így „egy másik úton” mentek
vissza országukba. Átvitt értelemben ez azt jelentheti, hogy az átélt
élmény megváltoztatta őket. Máté
nem ír arról, hogy áttértek volna
a keresztény hitre, a legenda azonban úgy tartja, hogy Szent Tamás
keresztelte meg őket, és Örményországban haltak meg i.sz. 55-ben.
A napkeleti bölcsek első művészi
ábrázolására egy 2. századi római
katakombában bukkantak, de írásban csak Tertullianus keresztény
író tesz róluk említést a 3. század
elején, aki „majdnem királyoknak”
nevezi őket. Királyi mivoltukat erősítheti Ézsaiás próféta és a Zsoltárok könyvének néhány mondata,
mivel az általános vélekedés szerint

az Ószövetség már előre megjósolta
Jézus születését. A próféciák arany
és tömjén ajándékokról beszélnek, amelyeket a napkeleti bölcsek
is magukkal hoztak. A harmadik
ajándékot, a mirrhát temetéseknél
használták, így az sokak szerint
Jézus halálát és feltámadását jelképezi.
A bölcsek számát Tertullianus
kortársa, Origenész alexandriai teológus határozta meg háromban,
valószínűleg a három ajándék alapján. Később a három bölcset a három emberi faj - sémiták, indoeurópaiak és afrikaiak -képviselőiként
ábrázolták. A három név - Gáspár,
Menyhért és Boldizsár - először egy
6. századi latin nyelvű írásban bukkant fel, eredetük azonban ismeretlen. Amikor a bölcsek ereklyéi amiket I. Constantinus anyja talált
meg Jeruzsálemben - 1164-ben a
kölni dómba kerültek, már
(folytatás a 2. oldalon)

Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny - felhívás
Az I-IV. kategóriába január 20ig, az V-VII. kategóriába február
10-ig jelentkezhetnek az érdeklődők a XXII. Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondók, Énekelt
Versek, Lírai Színpadok Versenyére.
Az I. csoportba az alapiskolák
1-3.évfolyamai, a II. kategóriába az
alapiskolák 4-6. évfolyamai, a III.
kategóriába az alapiskolák 7-9. évfolyamai, illetve a 8-éves gimnáziumok 3-4-5. évfolyamai, a IV. csoportba a középiskolások tartoznak.
A V. kategóriában az egyetemisták
és a felnőttek indulhatnak, a VI. kategóriában énekelt versekkel lehet
indulni, a VII. kategóriába pedig a
lírai színpad és versszínház tartozik.
A jelentkezési határidő az első

négy kategóriában indulók számára január 20., az V-VII. kategóriában indulók számára február 10.
Az iskolai versenyeket január 31ig kell lebonyolítani. Az egyetemi,
körzeti és járási versenyek határideje február 28. Az országos elődöntőkre március 21. és 27. között
kerül sor. Az országos döntő 2013.
április 25-26-27-én zajlik Rimaszombatban.
A versenyt a Csemadok Országos
Tanácsa megbízásából a Csemadok
Rimaszombati Területi Választmánya, a Csemadok Művelődési
Intézete társrendezőivel, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségével, a Szlovákiai Magyar Szülők
Szövetségével és a Rimaszombati
Gömör-Kishonti
Népművelési
Központtal közösen hirdették meg.

