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D i s t r ibu ov aný d o re g i ónov Pož it av i a , Pon it r i a a Po du n aj s k a
Hovoríme s Jurajom Oremusom, majiteľom pekárne
Pekáreň Oremus v Nových Zámkoch
Vydali sa cestou vedúcou k spokojnosti zákazníka
Kvalitná výroba, zodpovedný prístup, odborný personál a chuť do
práce od vzniku pekárne, cesta k spokojnosti zákazníka prestížne oscenenie SLOVAK GOLDD – tak možno v skratke charakterizovať novozámockú pekáreň Juraj Oremus. Jeho majiteľa, s rovnakým menom, sme
oslovili a požiadali ho o stručný rozhovor.
Pán Oremus, čo všetko ponúkate GOLD udelila našej pekárni zlatú
medailu výrobku typicky slovenskécez obchodné reťazce zákazníkom?
– Okrem viacerých druhov chleba mu Pšenično-ražnému chlebu. Je to
vyrábame široký sortiment slaného veľmi zdravý chlieb vyrobený z čisto
a sladkého pečiva ako aj vedľajšie prírodných produktov. Okrem toho
produkty pekárstva. V snahe vychá- naša firma má zavedený systém riadzať v ústrety zákazníkov postupne denia kvality podľa normy STN EN
rozširujeme tento náš sortiment ISO 9001:2000 TUV SUD – Certifikát, ktorý dokladuje kvalitatívne vyo ďalšie, nové a žiadané výrobky.
sokohodnotnú prácu, počnúc vývoKtorý región obhospodarujete?
-Denne zásobujeme kompletným jom a výrobou produktov a končiac
sortimentom nielen takmer všetky ich distribúciou.
obchodné reťazce v okolí Nových
Zámkov, Nitry a Bratislavy, ale aj viacero menších odberateľov v týchto
oblastiach.
Mohli by ste bližšie špecifikovať
váš sortiment?
– V prvom rade sú to výrobky
dennej spotreby, najmä chlieb a pečivo. Je to viacero druhov, ako chlieb
pšeničný , pšenično-ražný, pšeničný
okrúhly, pšenično-ražný guľatý, víkendový pšeničný, víkendový pšenično-ražný, adventný chlieb, bazalkový chlieb,zo špeciálnych výrobkov,
okrem bežného pečiva sú to: špeciálne pečivo, jemné pečivo, pľundroAké sú možnosti spolupráce s obvé pečivo, trvanlivé pečivo, parené
výrobky a ostatné výrobky, medzi chodnými partnermi?
– Ponúkame nasledovné výhody
ktoré patria smažené výrobky (topeničky a zapečené sendviče), ďalej sú spolupráce s nami: -Výber z rozsiahto - pomazánka na chlieb a chlebový lej ponuky pekárenských výrobkov
a jednoduchý a zabezpečuje prehľadnákyp so slaninou a cibuľou.
Vieme, že ste certifikovaná peká- ný systém objednávania. Ponúkame
spoľahlivý systém distribúcie našich
reň...
– Áno. Na viaceré výrobky sme výrobkov, ktorý je realizovaný výzískali certifikát a ocenenie Slovak hradne vlastnou dopravou. Tým vieGold, ktoré sa udeľujú každý rok vý- me zabezpečiť, že sa k potenciálnym
robcom, ktoré v produkcii dosahujú zákazníkom dostane na pulty čerstvé
výbornú kvalitu. Nadácia SLOVAK pečivo niekoľkokrát denne. Naša

Inzerujte v Chýrniku!
Využiť naše stránky môžete aj na oslovenie svojich potencionálnych klientov! Firmy, podnikatelia, živnostníci, občania,
môžete to priamo urobiť 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 novínpekárenská výroba s použitím najnovších technológií, ako i certifikovaný systém riadenia kvality v celom
výrobnom procese garantuje vysokú kvalitu výrobkov. Denno-denne
vieme uspokojiť potreby širokého
spektra zákazníkov, keď denne zásobujeme cca 215 predajní čerstvými
výrobkami a našou prioritou je predovšetkým spokojnosť zákazníka.
Zárukou je aj dlhoročná spolupráca
s významnými obchodnými reťazcami, profesionálne zvládanie riadnych aj mimoriadnych objednávok,
široká distribučná pôsobnosť ako aj
školený personál - to sú výhody, ktoré nám uľahčí vzájomnú spoluprácu. A napokon, zvyšujúce sa nároky
a požiadavky zákazníkov nás vedú
k neustálemu zlepšovaniu výrobných či distribučných procesov a tiež
k investíciám do nových technológií

a vývoja nových chutných výrobkov. Zavedený a odskúšaný systém
starostlivosti o zákazníka, vrátane
osobného individuálneho prístupu
ku každému problému i požiadavke
a v čo možno najkratšom čase vzbudzuje rešpekt a dôveru všetkých zainteresovaných, vrátene obchodných
partnerov.
Vieme, že v súčasnosti sa kladie
dôraz nielen na vizuálne, či chuťové
parametre, ale aj na zdravú výživu...
– Z našej strany sú v tomto smere
záruky v podobe výrobkov z prírodných produktov, bez prísad a konzervačných látok. Preto akcent kladieme
nielen na to, aby naše výrobky boli
chutné, ale aj zdravé. zdravé.
Mohli by ste našim čitateľom prezradiť aj nejaký domáci recept? Ak
to nie je výrobné tajomstvo...
(pokračovanie na str. 3)
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Svätý chrám ukrývajúci množstvo umeleckých diel
Novozámocký Františkánsky kostol
Mnohí z nás chodia okolo tohto
komplexu budov možno aj viackrát
denne, niektorí sú dennými návštevníkmi a možno niektorí z nás
ani nevedia, že za múrmi týchto budov sú oku a duši lahodiace skvosty v podobe umeleckých diel. Nad
vchodom je nápis,, Pax intrntibus“Pokoj vchádzajúcim“. Ešte viac indícií, napr. že rozhodnutie o výstavbe
padlo ešte v r. 1620 v Ostrihome.
Toto rozhodnutie previedol Peter

Pázmány ostrihomský arcibiskup.
Áno, tí ktorým napadlo, že bude reč
o Františkánskom kostole a kláštore
v Nových Zámkoch, mali pravdu.
Základný kameň osobne posvätil už
menovaný arcibiskup 8. decembra
v r. 1620 z úcty k svätému Františkovi z Assisi /Taliansko/, zakladateľovi
rádu františkánov. Základný kameň
bol položený až v r.1626 ale v r. 1629
už začali pôsobenie prvý predstavený a traja rehoľní bratia. 24.mája

1631 kostol vysvätil arcibiskup Peter Pazmány. Dalo by sa očakávať,
že potom nasledovali roky pokoja,
ale toto obdobie netrvalo dlho, lebo
po obliehaní hradu a jeho páde, už
v roku 1663 sa kláštor až do roku
1685 stal sídlom tureckého pašu
a kostol im slúžil ako sklad.
Až po oslobodení novozámockého hradu spod tureckého jarma bol
kláštor vrátený do rúk františkánom
a to v r. 1685. Pretože aj budovy sú
súčasťou dejinných udalostí, nebola
história kostola a kláštora v ďalšom
období jednoduchá. Posúďte. Požiar, zničenie kláštora cisárskymi
vojskami, prestavba a rozšírenie
kláštora v r. 1724 ďalší požiar, rekonštrukcia a položenie základné-

ho kameňa veže v r.1741. Ale už
v r.1763 boli budovy kostola aj kláštora zemetrasením tak poškodené,
že sa obe budovy museli takmer od
základov postaviť. V roku 1770 bola
postavená kaplnka Čiernej Madony.
V kostole bol postavený nový organ s barokovo-rokokovou výzdobou v r. 1774. Z konca 17 storočia sú
doklady o tom, že kláštor bol strediskom hudby a že sa tu spievali Pašie.
V 18 storočí tu pôsobil P. Volfgang
Vozár, zostavovateľ duchovných
piesní, ktoré vyšli aj knižne.
Pri kláštore bolo zriadené aj nižšie gymnázium už v rokoch 18421890. To sa už blížime k novoveku
no oveľa bohatšia je história rádu
františkánov.
–koš-
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Veľmi vydarené podujatia
Dni obce Radava
V tomto roku sa Dni obce v Radave uskutočnili už po siedmy raz,
od roku 2007, kedy oslávili 770.
výročie prvej písomnej zmienky
o obci. Kultúrny program sa už tradične koná na ploche v priestoroch
stredu obce. Okrem bohatého kultúrneho programu nechýba vždy
ani súťaž vo varení gulášu, na ktorom si pochutnajú návštevníci tohto
podujatia. V kultúrnom programe
už účinkovali poprední speváci, ako
Marcela Laiferová, Dušan Grúň,
Robo Kazík a Jadranka. Ako povedal
starosta obce Ing. Marián Chrenko,
vlani sa im podarilo, okrem iného
usporiadať zaujímavú satiricko-hu-

moristickú výstavu, na ktorej sa prezentovali traja známi karikaturisti
- František Bojničan z Hlohovca,
Stanislav Remeselník z Brezna a slovenský rekordér v rýchlokreslení
Vlado Pavlík z Nového Mesta nad
Váhom, ktorého rekord je zapísaný
v Guinessovej knihe rekordov (!)
Samozrejme v kultúrnom programe
nemôže nikdy chýbať, ani domáci súbor Radavanka a deti. A tiež
rezbárske sympózium pod vedením domáceho rezbára Vladimíra
Tináka, ktorý tento rok vyhotovil
v priestoroch kostola, v ktorom sa
konajú bohoslužby drevený zvon, na
ktorom je zobrazený Andrej Hlinka
a z druhej strany erb Radavy.
-mk-

(dokončenie zo str. 1)
– Prečo nie. Napríklad na výborné topeničky. Ingrediencie: 4 plátky
dobrého bieleho chleba asi 2,5cm
hrubého, 2 lyžice masla, 4 vajíčka, soľ
a korenie podľa chuti, rôzne náplne,
ak si napríklad želáte na ochutenie.
Samotná príprava jedla: Predhriať
trúbu na 220 stupňov. Jednu stranu
chleba potrieť 1/2 lyžičkou masla.
Položiť každý chlieb maslom dolu na
plech s nízkym okrajom. Pomocou
prstov vybrať časť striedky zo stredu
tak, aby nebola diera až na druhú
stranu. Rozbiť jedno vajíčko do každého stredu striedky a dávať pozor,
aby žĺtok zostal celý. Navrch navŕšiť
náplň Vašej voľby, ak si želáte. Oso-

Predám zachovaný,
málo používaný
perličkový kúpeľ do
vane, zn. EASTCON,
komplet, pretože
už teraz mám
sprchovací kút.
Cena dohodou.
Volajte 0907
905 537 nonstop.

Združenie obcí pod mikroregión Termál
Mikroregión Termál sa rozprestiera na území Podunajskej pahorkatiny, v rámci ktorej do neho
zasahuje na severozápade Žitavská
niva, na juhozápade Nitrianska niva
a na východe Hronská pahorkatina. Územnosprávne sa nachádza
v severnej časti okresu Nové Zámky a združuje 12 obcí Nitrianskeho
samosprávneho kraja: Dolný Ohaj,
Hul, Maňa, Trávnica, Podhájska,
Radava, Veľké Lovce, Čechy, Vlkas,
Dedinka, Bardoňovo a Pozba. Centrom mikroregiónu je obec Podhájska známa svojím termálnym
kúpaliskom s liečivou termálnou
vodou. Mimochodom Týždenník
Trend vyhodnotil Termálne kúpalisko v Podhájskej v roku 2006 ako
piate najatraktívnejšie miesto na
Slovensku s počtom 480 000 návštevníkov za rok. Dnes je to oveľa
viac. Predsedom združenia Občianskeho združenia obcí Termál
je Ing. Vojtech Bakoš, starosta obce
Podhájska.
Územie mikroregiónu patrí medzi oblasti s pomerne kvalitným
stavom životného prostredia, bez
výraznejších zdrojov znečistenia.
Prírodne najhodnotnejšie územie
mikroregiónu predstavuje Prírodná
rezervácia Žitavský luh (Maňa), ďalej prírodné pamiatky: Potok Chrenovka, Meander Chrenovky (Dolný
Ohaj) a Rieka Žitava (Maňa), ďalej chránené areály: Školský park,
Rudňanského park, Torišov park
(Trávnica), Maniansky park (Maňa)

a Bardoňovský park (Bardoňovo),
ako i chránené stromy: Lipy pri Radave (Radava), Tankošský cer (Pozba), Biela samota - lipy (Trávnica),
Dub pri kláštore (Veľké Lovce- Máriačalád) a Platan (Bardoňovo).
Na území mikroregiónu sa nachádzajú zaujímavé objekty, ako napríklad rôzne sakrálne stavby – kostoly, pútnické miesto – Mariánska
studnička (Pozba), zrúcanina barokového kláštora a kostola už spomínaný paulínov Máriačalád (Veľké
Lovce). K nim patrí aj Kaplnka blahoslavenej Zdenky (Dolný Ohaj).
Objektom záujmu návštevníkov sú
tiež kaštiele a kúrie (Trávnica, Bardoňovo, Maňa, Hul), obecné múzeá
a pamätné izby (Veľké Lovce, Maňa,
Dedinka), ako aj rôzne technické
stavby – vodné mlyny (Dolný Ohaj,
Maňa, Radava), kamenný barokový
oblúkový most (Trávnica) a drevená zvonica (Radava). Z hľadiska
športovo-rekreačnej vybavenosti
ponúka územie Mikroregiónu rozličné možnosti trávenia voľného
času. Sú tu vhodné podmienky aj
na vodných plochách, najmä pre
športový rybolov (Dedinka, Trávnica, Podhájska, Maňa, Čechy, Hul
a Dolný Ohaj) a na kúpanie slúži
Termálne kúpalisko v Podhájskej
s vybudovanou infraštruktúrou
a s celoročnou prevádzkou. Vytvorené podmienky sú tu aj na cykloturistiku a turistiku po vyznačených
cyklotrasách a rekreačných chodníkoch. V rámci poľovníctva sú

liť a okoreniť. Piecť, až pokiaľ vajíčka
nestuhnú, ale ich stred je ešte trochu
tekutý. Často topeničky kontrolujte (pichnúť do vajíčka špicatý nôž),
pretože vajíčka tvrdnú veľmi rýchlo.
Náplň: Chren, Fontina syr a dijónska horčica. Na topeničky rozdelíme
4 lyžičky dijónskej horčice, 8 chrenov
nakrájaných na 2,5 cm dĺžku a 1 1/2
hrnčeka nastrúhaného Fontina syru.
4 plátky šunky rozdelíme na topeničky a posypeme ich nastrúhaným
Gruyere syrom. Šunka a Gruyere syr:
4 plátky šunky rozdelíme na topeničky a posypeme ich nastrúhaným
Gruyere syrom.
Ďakujeme za rozhovor i recept.
Zhováral sa: Milan Kupecký

v poľovných revíroch veľmi dobré
podmienky pre lov na malú, diviačiu, srnčiu a mufloniu zver. V zimnom období sú vytvorené vhodné
podmienky na rekreačné lyžovanie
na svahu s umelým zasnežovaním
v obci Čechy (kotvičkový vlek –
250 m) a behy na lyžiach v priaznivých snehových podmienkach.
Pre kolektívne športy sú v každej
obci vybudované športové areály.
Ubytovať sa možno v penziónoch,
chatách, chalupách, bungalovoch
a na súkromí s celkovou kapacitou
viac ako 2000 objektov. Stravovacie
služby ponúkajú reštaurácie, pizzérie a pohostinstvá (Podhájska, Veľké Lovce, Pozba, Maňa, Trávnica,
Radava, Bardoňovo a Dolný Ohaj).
Z hľadiska vidieckeho turizmu
dôležitú úlohu zohráva vinohradníctvo (Dolný Ohaj, Veľké Lovce, Bardoňovo, Čechy). Vinice sa
nachádzajú v každej obci, pričom
v niektorých sú aj osady s viničnými domčekmi tzv. hajlochmi

(Maňa – osada Stará Hora, Trávnica, Podhájska, Pozba). Lesné porasty rozprestierajúce sa na území
mikroregiónu vytvárajú podmienky na zber húb a to v letných a jesenných mesiacoch. (Veľké Lovce,
Podhájska, Pozba, Čechy, Dedinka,
Bardoňovo). Mikroregión Termál je
bohatý aj na kultúrno-spoločenské
podujatia, ako sú napríklad hody,
púte (Pozba), folklórne slávnosti
(Maňa) a sochárske sympóziá a dni
remesiel (v Radave a v Podhájskej).
Informačné centrum mikroregiónu
Termál, ktoré je celoročne k dispozícii nielen pre domácich, ale
i návštevníkov termálneho kúpaliska. Poskytujú v ňom na požiadanie
potrebné informácie. Centrum sídli
v budove obecného úradu v Podhájskej. Z hľadiska športovo-rekreačnej vybavenosti ponúka územie
Mikroregiónu aj ďalšie rozličné
možnosti na relax, respektíve trávenie voľného času.
-arch-
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Synagóga, národná kultúrna pamiatka
Ortodoxná synagóga v Šuranoch
(národná kultúrna pamiatka) patrí
medzi skvosty synagogálnej architektúry na Slovensku. Šurianska židovská komunita ju postavila v roku
1916. Fasáda od ulice, ako i bočné
steny sú bohato zdobené oblúčkovými vlysmi, lizénovými pásmi s bohatou ornamentálnou výzdobou. Na
tejto eklektistickej stavbe nájdeme
maurské, secesné a byzantské prvky. Železobetónový kazetový strop,
pre synagógy ojedinelý, sa ponáša
na renesančné kazetové stropy. V rohoch bohato zdobených stropných
kaziet je štuková výzdoba s motívom
vajcovky - perlovca. V popredí - na
mieste svätostánku je dnes umiestnený monumentálny pamätník
obetiam holokaustu. V priebehu 90.
rokov 20. storočia sa uskutočnila
rekonštrukcia interiéru synagógy
a v máji 2005 sa sprístupnila verejnosti ako dôstojný kultúrny stánok.
Usporadúvajú sa tu muzeálne a galerijné výstavy, koncerty, prednášky
a prezentácie.
Dňa 21. septembra 2007, v čase
tradičného šurianskeho jarmoku
bola na poschodí synagógy sprístupnená stála expozícia MESTSKÉHO
MÚZEA ŠURANY (MMŠ). Múze-

um vzniklo ako súčasť Mestského
kultúrneho strediska uznesením
mestského zastupiteľstva 6. 9. 2007,
s vlastným štatútom. Je zaregistrované na Ministerstve kultúry SR.
Cieľom MMŠ je zhromažďovanie,
záchrana, ošetrovanie, dokumentácia a prezentácia predmetov, ktoré
majú historickú výpovednú hodnotu
a sú dokladom vývoja spoločnosti,
obzvlášť mesta a najbližšieho okolia.
Múzeum zhromažďuje archeologické, historické a etnografické predmety, staré fotografie, písomnosti (archiválie) a staré tlače. Stála expozícia
na poschodí synagógy približuje
dejiny mesta, ako aj mestských častí
Nitriansky Hrádok a Kostolný Sek
od praveku po 20. storočie. Vystavené sú archeologické nálezy z lokality
Zámeček - Slovenská Trója z Nitr.
Hrádku, nálezy z miesta Šurianskeho
hradu, kópie mincí z pokladu qvartingov - štvrťdenárov z Kostolného
Seku z 15. storočia, signované - značkované tehly zo Šurian, ktoré dokumentujú minimálne 200 ročnú históriu tehliarsta v meste, dokumenty
k šurianskemu cukrovaru a histórii
mlynárstva. Zaujímavé sú dokumenty a predmety viažuce sa k soche gen.
M.R. Štefánika v Šuranoch, k obdo-

biu existencie slovenského gymnázia
v r. 1938-45 a judaiká. Z osobností
predstavujeme Michala Matunáka, ThDr. Karola Markoviča a Laca
Zrubca. Z oblasti kultúry je v expozícii zastúpené divadeľníctvo, ktoré
ma v Šuranoch 150-ročnú tradíciu,
šurianski tamburáši, ako najdlhšie
pôsobiace hudobné teleso v Šuranoch. Z oblasti etnografie - národopisu, je v expozícii zastúpená ľudová
keramika, košíkarstvo a ľudový odev.
Návštevníkov zaujme maketa mesta Šurany, ktorá zachytáva podobu
mesta okolo roku 1660 v čase osmansko-tureckej expanzie spolu so
Šurianskym hradom. Stála expozícia

bola vo februári 2009 reinštalovaná,
doplnená novými exponátmi, vymenili sa obrazovo-textové panely
za nové, pribudli 2 nové vitríny. Reinštaláciu a doplnenie expozície sme
realizovali vďaka finančnej dotácii
z grantového systému Ministerstva
kultúry SR získanej v roku 2008. -sz-

Ponúkame štvorročného
pravého, čistokrvného
maltézáka
na prekrytie...
ak máte sučku, ktorá sa hára... volajte:
09079055537, nonstop!
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Naša besednica
Dobročinnosť v akcii
Totálny výpredaj empatie, súcit
aj zadarmo. Darmo, dobročinnosti pribúda. Aspoň aritmeticky. Nie
som si však istý, či všetky prejavy
pochopenia a rozdávania sú vždy
úprimné, alebo iba predstierané,
často za prítomnosti kamier. No
kým mi niekto v diskusii vynadá
alebo ma odsúdi, nech aspoň chvíľu
pouvažuje, či tiež vo svojom okolí
nepozná „svojské“ prejavy „dobročinnosti a lásky“.
Môžeme začať trebárs v rodinnom prostredí, keď ktosi odloží
deti alebo rodičov do ústavu alebo
do inej náhradnej opatery. Niektorí
počas roka aspoň telefonicky zisťujú, či a ako si „rodičovskú alebo
príbuzenskú“ starostlivosť vykonáva
príslušná sociálna ustanovizeň. Aby
ich na dobročinnom koncerte počas mikulášskeho večera náhodou
nehrýzlo svedomie. Ak by predsa,
tak prispejú vyššou sumou, ako
pôvodne uvažovali. Alebo takých
medzi nami niet? Rád by som veril.
No sotva uverím, že je to inak v prípadoch, ktoré poznám. Napr. ak sa
súrodenci spoliehajú len na jedného
obetavého člena rodiny, niekedy bez
ohľadu na to, či to dotyčný/á zvláda
alebo nie. Lebo ak ide o nevládnu
matku, z hľadiska určitých intímnych činností je lepšie, ak sa o ňu
starajú dcéry, nie syn. Sú určité situácie, keď sa to nedá vyriešiť k spokojnosti všetkých. No ak za rodičmi
necestujeme len preto, lebo je to
hodne ďaleko a benzín je drahý, tak
jeho míňanie na cesty za nákupmi
do Viedne je sotva ospravedlniteľné.
Farizejstvom je zrejme aj účasť na

pohrebe príbuzných z dôvodu, že sa
bude rokovať o dedičstve. Dúfam,
že vo „vzorných kresťanských“ rodinách ide skôr o výnimku.
Dnes je množstvo situácií, keď
dobročinnosť (D), empatiu (E) alebo súcit (S) uhrádzame v peniazoch.
Je to pochopiteľné, nie všetci môžeme byť misionármi v Afrike. Nie
všetci tiež dokážeme svojimi ťarbavými rukami zvládať to, čo sestričky v nemocniciach a opatrovateľky
v ústavoch sociálnej starostlivosti.
Aj preto mnohí mesiac čo mesiac
dostávame do schránok množstvo poštových poukážok. Nadácie
a rôzne „ligy“ si zrejme vymieňajú
adresáre, lebo si to inak neviem vysvetliť. Počet doručených poukážok
stále rastie. Niektorí poslali tento
mesiac poukážky dve, jednu už v €,
čo ak by som išiel na poštu až v januári. Nevadí mi to, určite nie. Iba ja
sám sa rozhodujem, komu a koľko
prispejem, a či vôbec nejaké peniaze
pošlem. Pre mňa sú to dôverné veci,
takže pravdu o svojich príspevkoch
na D.E.S nezverejňujem. A sotva by
ma niekto dostal so šekom na javisko alebo pred kamery. Ale vďaka
aj za to, čo sa vyzbiera „na výslní“
svetiel reflektorov. No osobne mám
vždy, najmä na pošte, taký mizerný
pocit, že nech by som dal (na D.E.S)
aj milión, je to chudobná službička.
Nehodná preto, že mnohí potrebujú
nie peniaze, ale skutočné pohladenie blízkeho človeka, podanie pohára vody keď je to naozaj žiaduce atď.
Preto mám takmer vždy naliehavý
pocit, že až také dobro nekonám,
skôr vykupujem svoje ego, kupujem

Podhájska

Termálne kúpalisko

Obec Podhájska sa nachádza na
južných výbežkoch Pohronskej pahorkatiny v nadmorskej výške 170
metrov nad morom. Najvyššia nadmorská výška je 288 metrov a najnižšia je 161 metrov. Obec, spolu
s ostatnými obcami patrí v rámci
Nitrianskeho samosprávneho kraja
do Novozámockého okresu. Leží
povedľa železničnej trati vedúcej
medzi Levicami a Šuranmi. Susedí
s obcami Trávnica, Radava, Pozba
a Veľké Lovce.

Termálne kúpalisko Podhájska
poskytuje návštevníkom možnosť
oddychu a rekreácie tak v letnom
ako i v zimnom období. Návštevníkmi kúpaliska sú nielen Slováci,
ale aj turisti z Čiech, Poľska, Maďarska, Rakúska a ďalších krajín.
Počas letnej sezóny je návštevníkom k dispozícii deväť bazénov
a tobogán. Súčasťou termálneho
kúpaliska je aj nový Wellness centrum Aquamarin.
-cký-

akési „odpustky“ zato, že nedokážem byť tu i tam vtedy, keď ktosi naliehavo na kohosi čaká, ktorý by mu
aspoň čiastočne nahradil niekoho
ešte bližšieho. Toho však niet, lebo
organizuje nejaký dobročinný ples.
Plesk! Vynadajte mi, zaslúžim si...
Apropo: vynadajte mi! Vám nikto
nevynadal za dobročinnosť? Lebo
v klobúku cinkli „iba“ mince?! A to
aj v prípade, ak to bolo za hrsť päťkorunákov. Nuž rôzni sme ľudia. Aj
takí, čo žobrú. Nestačí im 20-40 eur
na polievku, oni žiadajú gastro lístky. Nuž prečo nie, dám aj dva „gastráče“, no vulgárne slová späť mi nie
vždy urobia náladu. Raz sme s kolegom schytali na Poštovej ul. „pekný
slovník“ od vymaľovanej „žobráčky“ v kožušinách, lebo dvacky vraj
nestačia na vlak kamsi do Trnavy.
Za ten „zážitok“ by sme boli dali aj
po stovke, ale už sme nestihli. A to
len preto, lebo kolega nahlas povedal: Nedávaj jej viac! Nuž po 1.januári sa črtá určite aspoň jedna zmena.
Šušťanie bankoviek v klobúkoch
a čiapkach žobrajúcich bude menej
časté a viac bude toho cinknutia €
v „drobných“ minciach.
Pomerne chytrá však môže byť
aj prispievajúca strana, alebo inak
ponúkajúca pomocnú ruku. Nemôžem sa ubrániť istej pochybnosti po
prečítaní správy v tlači, že o adopciu talentovaného dievčaťa je zrazu
zvýšený záujem. Čudné, keďže tá
rodina mohla už dávno adoptovať
akékoľvek dieťa, no bez predchádzajúceho zistenia, či ide o talent. Keďže ten už potvrdila aj nemenovaná
televízia, tak si na dcéru spomenuli
aj rodičia. Dúfam len, že v osude
dievčiny bude vypočítavosť ťahať
za kratší koniec?! Zodpovednejšie

by možno bolo treba zvažovať naše
konanie v prípade vyjadrovania prehnaného súcitu a preferovania niekoho iba preto, že je postihnutý. Je
namieste, ak hendikepovaní rovnocenne súperia medzi sebou, no nezaslúžené uznanie môže mnohokrát
dotyčnému škodiť. Totiž nie vždy sa
pocit slávy musí opakovať, sklamanie potom môže byť pre citlivú dušu
traumatizujúce. Asi najcennejším
pre postihnutého je zistenie, že ho
považujte za partnera bez toho, aby
ste ho buď vyzdvihovali, alebo ponižovali. Aplauz na slávu niekoľkým
vyvoleným situáciu nevyrieši, ak
postihnutým neposkytujeme v dennom živote služby v niektorých krajinách už bežné, napríklad bezbariérové vstupy, upravené nástupištia
MHD pre vozíčkarov, osobitné WC
a pod. Ak si všimnete napríklad vodiace drážky pre nevidiac v dlažbe
nedávno obnovenej Obchodnej ulice, tak zistíte, že tu bola vykonaná
diletantská práca, ktorá nevidiacim
môže viac ublížiť, ako pomôcť.
O mnohom by sa určite dalo na
túto tému napísať, mnoho pozitívneho sa urobilo a stále robí. Nie je
tiež jednoduché vždy presne diagnostikovať, kedy ešte skutočne
pomáhame, alebo už prispievame
na ďalšiu devastáciu žobrajúceho
a postihnutého. Niekedy v prílišnej horlivosti niekomu ublížime,
lebo utekáme na ďalšie charitatívne
podujatie. Často je jednoduchšie
„zachraňovať svet“, ako pomôcť
v núdzi jedinému konkrétnemu človeku. Lebo aj to sa stáva, veď sme len
omylní ľudia. Tak prepáčte, že vás
touto témou otravujem. Ale...
J. Liptay
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Kerendeš je významnou osadou
Spomienky staršej generácie
tvoria nezabudnuteľné príhody
spojené s pasením husí, kráv, naháňaním po strniskách, pečením
zemiakov či kukurice v poli, ale
aj prvou cigaretou v kríži obilných snopkov. Nejeden starší
si povzdychne: „To boli časy. Aj
keď bola všadeprítomná chudoba, život bol krajší a radostnejší.“ Stavitelia Gazdovstva Jankov
Dvor na Kendereši mali pravdepodobne na mysli práve tieto
časy. Postavili hostiteľské zariadenie z tradičného dreva dýchajúce spomienkami na staré ľudové stavby a život v nich. Akoby
vedeli, že raz príde čas, kedy
sa budú mať všetci ľudia lepšie
a budú si môcť dopriať návraty

do nostalgie čias minulých. Akoby vedeli, že v ľuďoch ožije túžba
nesedieť len v najmodernejších
skvostoch doby, ale si riadne, bujaro zaspievať, zakrepčiť, buchnúť do stola i zaujúkať, aby sa
zobudila hoci aj celá dedina. Asi
každý človek sa raz za čas potrebuje poriadne „odviazať“. Sú na
to pripravení vyhovieť absolútne
každej chuti vrátane milovníkov
krbu či voľného opekania na
ohníku. Špecialitou je pravá domáca pálenka vypálená v Mojmírovciach (ak chcete, aj priamo
zo suda v pivnici). Konajú sa tu
napríklad firemné prezentácie či
rodinné oslavy.
-arch-

Humoreska
Výmena krvi
Učiteľské zbory sú prestarnuté.
Muži v snahe uživiť rodiny opúšťajú múry škôl, a tak je potrebná
transfúzia – na pomoc školám
prichádzajú batérie oddýchnutých penzistov. Nechce sa im
veľmi do jamy levovej, ale hrdosť pedagóga na svoje poslanie
im nedovolí odmietnuť volanie
o pomoc.
My sme dostali starčeka, ktorého si pamätajú najstarší členovia nášho zboru iba z tabla.
Staronový kolega sa drží obdivuhodne. Akurát musíme sledovať,
či vyráža zo zborovne v kompletnom zložení. Väčšinou si zabúda
notes. Keď sa poň trpezlivo vráti,
necháva na stole kľúče. Potom

si po ne príde, spozoruje učebný plán a kľúče opäť zostávajú
v zborovni. Znovu sa s úsmevom
vracia, ešte raz berie notes, plán
i kľúče a pri dverách triedy väčšinou zisťuje, že chrup mu odpočíva v pohári na stole, ba možno
aj v šálke od kávy. Poslednýkrát
sa vracia, nasadzuje si chrup
a okuliare si akosi automaticky
schováva do zásuvky. Ešte raz si
zabojuje s osudom a potom obyčajne zazvoní.
Už sme si zvykli na nášho
starčeka, trošku sa však bojíme
zajtrajška – má nám prísť vypomôcť náš prakolega, starčekov
bývalý učiteľ.
E. Kuciaková

Pôvod karate treba hľadať v ďalekej Číne
Toto bojové umenie zapustilo korene
aj v našom regióne
Aby sme pochopili, čím je Karate
charakteristické, musíme si najprv
predstaviť, že stojíme holými rukami proti po zuby ozbrojenému
samurajovi, ktorý vás chce zabiť.
Keďže chcete túto situáciu prežiť
a nemáte možnosť utiecť musíte
spraviť niečo veľmi rýchle a účinné.
To je karate, jedno z mnohých druhov bojových umení. I keď je slovo
karate japonského pôvodu, jeho
pôvod treba hľadať v Číne. Presnejšie v čínskych kláštoroch a to ešte
pred mnohými storočiami, pretože kláštory boli často prepadávané
lúpežníckymi bandami, ktoré ich
vydrancovali a mníchov vyvraždili. Z dôvodov ochrany mnísi začali
vyvíjať viaceré druhy cvikov sebaobrany a tie trénovali bez zbrane,
alebo so zbraňou (napr. palica,
kopia, cep, meč). Najznámejší štýl
sebaobrany bez zbrane sa volal čuan-fa, t.j. kung-fu. Spolu so šírením
Zen budhizmu sa začalo šíriť toto
bojové umenie po celej Číne. Svoju cestu si prostredníctvom vojenských vyslancov, obchodníkov, čínskych osadníkov a nadšencov boja
holými rukami našlo neskôr aj na
japonskom ostrove Okinawa. Podľa dôveryhodných kolískou Karate
je súostrovie Ryu Kyu. Začiatkom
16. storočia prvý okinawský kráľ
Sho Hashi zjednocuje rozhádané
kráľovstvá a zakladá dynastiu okinawských kráľov. Zakazuje nosenie
zbraní obyčajným ľuďom. Zákaz
logicky podporil rozvoj a šírenie
bojového umenia bez zbrane, tzv.
„Tode“. Trénovalo sa tajne v troch

hlavných mestách - Shuri, Naha,
Tomari a výuka prebiehala tajne,
pod hrozbou trestu smrti. Nakoľko
výuka bojových umení prebiehala
tajne, neviedli sa žiadne záznamy o tréningoch a nacvičovaných
technikách. Tréning sa konal často v noci, väčšinou v rodinnom
kruhu. O masové šírenie karate
Okinawe sa pričinil majster Anko
Itosu, ktorý zaviedol karate ako súčasť telesného cvičenia do okinawských škôl.. A keď japonskí lekári
zistili, že žiaci cvičiaci karate sú vo
vynikajúcej telesnej kondícii bolo
karate zavedené ako telovýchovné
cvičenie do školských osnov. Na
popud cisára Hirohita sa konala exhibície karate a začiatkom 20. storočia viacerí majstri tohto umenia
šírili Okinawa-Te v Japonsku. Medzi nimi boli Gichin Funakoshi,
zakladateľ Shotokan ryu, Kanbun
Uechi zakladateľ Uechi ryu a Chojun Miyagi zakladateľ Goju ryu.
Taktiež na Okinawe vyrástla generácia vynikajúcich majstrov, ktorí
sa stali legendami ešte za svojho
života. Patrí tam Chotoku Kyan,
Choki Motobu alebo Choshin Chibana.V roku 1929 zmenil Gichin
Funakoshi názov z karate-jutsu na
karate-do, pričom sa tento názov
používa dodnes. V roku 1960 bol
po prvý raz v Okinawskej KarateDo Asociácii uvedený Dan/Kyu
systém hodnotenia, pričom v súčasnosti je známych viac ako 60
škôl (ryu) Karate.
(zdroj: www.karateweb.sk)
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Čo vŕta Milanovi Kupeckému v hlave
ÚPLATKY, PROTEKCIA, KORUPCIA, LOBING...
Proti korupcii sa najvehementnejšie bojuje v médiách.
Čas je najlepší lekár a pritom neberie úplatky.
Protekcia vymrela, ale zanechala nám tu veľa nezaopatrených potomkov.
Známostiam hrozí vymretie. Veď na Slovensku už takmer každý každého
pozná.
S poctivosťou najďalej zájdeš. Ak náhodou nezablúdiš!
Aj by som nebral úplatky, ibaže tiež ich musím dávať.
Mnohí si stále pletú uplatnenie s úplatkárstvom.
Na každého raz príde! Ak sa poctivo postaví do radu.
Boj proti úplatkom stojí veľa peňazí.
Vtáka poznáš po perí, priateľ podľa smeru, ktorým sa ti obráti keď
potrebuješ od neho pomôcť.
Neprijal pomocnú ruku. Bola prázdna.
Kto skôr dáva, ten je skôr uprednostnený.
Ej, čože je to päťdesiatka?! Ako úplatok.
Buďme ako jedna rodina! - vyhlásil podnikateľ, keď zakladal svoju
rodinnú firmu.
Bol to slušne vychovaný človek. Nikdy nezabudol pozdraviť a dať úplatok.
Komunistický archaický úplatok nahradilo demokratické všimné.
Nemohol vziať rozum do hrsti. Mal v nej úplatok.
Jeho silnými stránkami bola čestnosť a spravodlivosť. Napokon ich
dokázal premôcť.
Nielen šaty robia človeka, ale aj známosti.
Nemali by aj úplatky podliehať zdaneniu?!
Žiť bez protekcie, na to treba veľkú známosť.
Najväčšie pletky bývajú práve kvôli úplatkom.
Závidím rieke. Tá si vie aj bez známosti urobiť koryto.

Tým, čo nemajú známosti, zostáva ešte nádej.
Tak dlho si navzájom otvárali účty, až ich zatvorili.
Zdravie sa však nedá kúpiť. Prečo potom dávame úplatky?
Hoci dal všimné, nevšimli si ho.
Heslo nedáš - dostaneš, patrí iba v športovej terminológii.
Človek má iba dve ruky, no provízie berie všetkými tromi.
Ak už aj vás nikto nepozná, fľaša koňaku je hneď každému povedomá.
Úplatok vznikol práve v čase, keď sa prestalo dávať už z rúčky do rúčky.
Nedivte sa protekcii. Veď aj pred svadbou potrebujete vážnu známosť.
Cesty k známym vedú obyčajne obchádzkami.
Elektrikári a úplatkári majú veľa spoločného. Obnovujú kontakty.
Tam, kde ruka ruku umýva, vznikajú najväčšie špinavosti.
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Fejtón
Povedomá tvár
Tá tvár mi je povedomá. Zúžené oči za tenkými sklami okuliarov. Ironický úsmev, ľavý kútik úst zdvihnutý dohora. Sleduje ma, je to jasné. Nastúpil za mnou do električky, teraz sedí vedľa mňa v trolejbuse. Tá tvár! Tá tvár!
Bývalý žiak? Repetent? Vylúčené. U mňa opakoval iba Nováčik. Teraz má
mäsiarsku firmu a keď sa stretneme, stále mi ďakuje.
Ešte dve zastávky. Vystupujem. Zúžené oči vystupujú tiež! Pokoj. Len
pokoj. Je poludnie, všade plno ľudí, nič sa nemôže stať. Obzerám si výklady, neznámy tiež. No nič. Kým otvoria opravovňu, musím vydržať. Cukráreň. Áno, dám si kávu! Vchádzam dnu a sadám si k prázdnemu stolíku.
– Prepáčte, máte tu voľné? – a neznámy si sadá ku mne.

CHÝRNIK
Vyskakujem, nedýcham, nadýchnem sa až na ulici. Cez výklad vidím,
ako si neznámy objednáva kávu. Akoby si bol istý, že ma nemôže stratiť!
Ešte päť minút, kým otvoria opravovňu. Keď prejdem touto bočnou
uličkou a potom pasážou, nie je možné, aby ten terorista zistil, kadiaľ som
išla! Za rohom som pokojnejšia. Konečne opravovňa! Mohli by už otvoriť.
Nikto tu ešte nie je, aspoň budem rýchlo vybavená. Dnu je ticho. V pasáži
zrazu počuť kroky!
On!
Blíži sa, oči zúžené, ironický úsmev. V ruke drží niečo kovové. Hrdlo mám
zovreté a suché. Ten človek ide rovno ku mne! Vystiera ruku a jemne ma
odtíska:
– Dovolíte? Je štrnásť na chlp. Musím otvoriť. Vy si idete tuším po tie
hodinky, pravda?
E. Kuciaková

CHÝRNIK - HÍRNÖK: Vydáva/Kiadja: Vydavateľstvo H+S. Vychádza ako mesačník v obciach a mestách novozámockého regiónu./Havilapként jelenik meg az érsekújvári régió
falvaiban és városaiban. Povolené/Engedélyezve: OVS OÚ, reg. č. 265/2003. Redakčná rada/Szerkesztőség: Zoltán Komlósi, šéfredaktor, Erika Cserepesová, Jana Slobodníková
a Milan Kupecký. Adresa/Cím: Redakcia CHÝRNIK, ul. SNP č. 42, 940 01 Nové Zámky. E-mail: m.kupecky@chello.sk. Telefón: 0907/905 537.
Nevyžiadané príspevky redakcia nevracia, ani ich nehonoruje./ A nem igényelt írásokat a szerkesztőség nem küldi vissza és nem honorálja.
Tlač/Nyomda: Necarte Komárno. Internet: www.izamky.sk. Grafická úprava/Grafikai megjelenítés: r0by.

HÍRNÖK

Humor
Elválok tőled!
A férj vezet, a felesége mellette ül.
Az asszony elkezdi a mondókáját.
- Elválok tőled! Nem bírom tovább, ezt kell tennem, mert szeretőm van.
A férj csendben vezet tovább.
- Enyém marad a ház.
A férj gyorsít 80-ra.
- Asszonytartást és gyerektartást kérek havi 200 ezret - a férj 120-ra gyorsít.
- Nálam maradnak a gyerekek és havonta egyszer láthatod őket.
A férj 190 el hajt már.
- Enyém lesznek a hűtő a hifi, tv , dvd is.
A férj már 230-al hajt.
- Mi van veled? Nem szólsz semmit? Te semmire sem tartasz igényt?
- Nekem meg van minden amire szükségem van.
- Mi az a minden?
- A vezető oldali légzsák.

Angliában egy csavargó bekopog a „GYÖRGY ÉS A SÁRKÁNY“ nevű
fogadóba.
Egy nő nyit ajtót, akitől megkérdi:
- Nem adna valami ennivalót?
- Nem. - mondja a nő és becsapja AZ ajtót.
A férfi ismét bekopog, s mikor újra meglátja a nőt, azt kérdi:
- Nem beszélhetnék most inkább Györggyel?

Ráncfelvarrás
Egy középkorú nő ráncfelvarrást szavaz meg magának a születésnapjára. Ugyan 5000 dollárt fizet a műtétért, de úgy érzi, hogy megérte,
nagyon szép, fiatalos lett. Tesztelni akarja az eredményt, elmegy tehát a
városba sétálni. Megáll egy újságos standnál,... és vásárlás közben megkérdezi az eladót:
- Remélem, nem érti félre a kérdést, de hány évesnek tippel?
- Kb. 32 lehet. - jön a válasz.
- Pontosan 47 éves vagyok - válaszolja a nő boldog mosollyal.
Kicsivel később bemegy egy McDonaldsba, és ugyanezt a kérdést teszi
fel a pénztáros lánynak.
- Úgy 29-re saccolom - válaszolja az.
- Nem, nem, én 47 éves vagyok.
Egyre jobban érzi magát a bőrében. Bemegy a bankba pénzt kivenni és
nem tudja megállni, a tisztviselőt is megkérdezi:
- Mit gondol, hány éves vagyok?
- Talán harminc lehet - válaszolja.
Büszkén válaszol a nő:
- 47 vagyok, de nagyon kedves öntől.
A buszmegállóban egy öregúrral együtt várakoznak a buszra. A bácsinak is felteszi az ominózus kérdést. Az a következőt feleli:
- Hölgyem, én 78 éves vagyok és nagyon megromlott a látásom már.
Azonban amikor fiatal voltam, egy bizonyos dologból teljesen pontosan meg tudtam állapítani, hogy hány éves egy nő. Szemtelenségnek
fog hangzani, de az kell hozzá, hogy megengedje nekem, hogy megfogjam a mellét. Abból teljesen pontosan meg tudom állapítani, hogy
hány éves ön.
A nő körülnéz, az utca tök üres, ő meg nagyon kíváncsi, azt mondja hát:
- Az ördög vigye, miért ne?!
Az öregúr mindkét kezét becsúsztatja a nő blúza alá és tapogatni kezdi
lassan, óvatosan. Pár perc múlva a nő nem győzi türelemmel:
- No, akkor meg tudja mondani, hogy milyen idős vagyok?
- Persze hölgyem, ön pontosan 47 éves.
- Hihetetlen!! Honnan a csudából tudja? - kérdezi a nő elképedve.
- Maga mögött álltam a McDonaldsban...
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A C-vitamin hiány 7 jele

Skorbut, depresszió, lassú sebgyógyulás
A 15. és 17. századi hajósok
hosszú és fárasztó óceáni utazásokra vállalkoztak és nem is
tudták, hogy valaha fognak-e
újra szárazföldet látni. Tomboló viharok jöttek velük szembe,
szellemileg és fizikailag is kimerítve őket, és gyakran végül
hajótörést is szenvedtek, vagy
megrekedtek egy szigeten.
Ugyanakkor ezekre a tengerészekre a C-vitamin-hiány néven ismert skorbut is hatással
volt. A skorbut sorvadó ínyt,
fájdalommal teli testet, és vörös
foltokat eredményezett.
Nem volt hiány a javasolt
gyógymódban sem, de mindegyik sikertelennek bizonyult
és egyre több matróz veszítette
életét. Rengeteg elvesztegetett
idő után megállapították, hogy
a citrusfélék ezeken a hosszú
utakon a tengerészeket egészsé-

gesen tartják.
A skorbut a 18. század végén
eltűnt, de meglepő módon még
mindig felüti fejét rosszul táplálkozó tinédzsereknél, olyan
idősebb embereknél akiknél
a C-vitamin felszívódási mechanizmusa korlátozott, illetve
alkoholistáknál.
Testünk nem képes a C-vitamin előállítására, így külső
forrásoktól függünk. Az egyetlen módja annak, hogy ezt
a csúnya betegséget sakkban
tartsuk az az, hogy elég C-vitaminban gazdag élelmiszert
veszünk magunkhoz, vagy
étrendkiegészítést
alkalmazunk.

Neurológiai Stressz
Egy nemrégiben készült tanulmány, amelyet a Vanderbilt
University Medical Center
végzett, megállapította, hogy

azokk az egerek,
k amelyeket
l k megfosztottak azon képességüktől,
hogy C-vitamint állítsanak
elő, érdekes viselkedési mintákat produkáltak. Viselkedésük
depresszív és szubmisszív lett,
ezen kivül az egerekre a vércukorszint és az oxidatív stressz
okozta neurológiai károsodás
lett jellemző.

Az alacsony C-vitamin
szint egyéb jelei:
A szervezet több figyelmeztető jelet is ad, amennyiben
a C-vitamin-hiány veszélyes
szintet ér el. Ezekre a jelekre
való odafigyeléssel életet lehet
menteni.
Fogínyvérzés, fogínygyulladás vagy laza fogak. A C-vi-

tamin szükséges a kollagén
termelődéséhez, amely a szöveteket épiti.
Energiahiány és/vagy depresszió. Szélsőséges fáradtság
és súlyvesztés. Gyakori a depresszió.
Hangulatingadozások. Ingerlékenység és gyors hangulatváltozások súlyos hiányra
utalhatnak.
Krónikus ízületi fájdalom.
Komoly esetekben vérzéshez
vezethet az ízületekben, ami állandó fájdalmakat okozhat.
Gyenge
immunrendszer.
Azon emberek szervezetéből,
akikről úgy tűnik, hogy mindig
betegek, hiányzik az immunerősítő C-vitamin.
Lassú sebgyógyulás és véraláfutások. Elégtelen C-vitamin bevitelnél véraláfutás
jelentkezik a test bármely pontján, a sebgyógyulás pedig nagyon hosszú időt vesz igénybe.
naturahirek.hu

Propolisz és virágpor - természetes erősítésre és a tavaszi fáradtság legyőzésére
A tavaszi fáradtság kisgyermekes anyaként most ért csak
el igazán. Olyannyira, hogy
már nem volt erőm kitakarítani, vagy a hivatalos papírjainkat összepakolni, rendszerezni. Ekkor jutott eszembe az,
amit régebben az egyetemen
tanultam a virágporról, illetve
a propoliszról. Gyorsan utána
is néztem milyen újdonságokat tudnak most mondani róluk a kutatók. Ki is derítettem,
hogy a propolisz éppen most
éli újrafelfedezését és sok olyan
dolgot olvastam róla amit nem
ismertem még. El is szaladtam
a piacra és vásároltam magamnak őstermelői virágport
és propolisztinktúrát. Már az
első pár napban tapasztaltam
erőm növekedését és az általános állóképességemben bekövetkező javulást. Egész nap
volt kedvem dolgozni, pakolni,
takarítani, de nem csupán úgy
mint egy robot, hanem jókedvűen, derűvel. Azóta minden
nap fogyasztok egy teáskanál
virágport és naponta tíz csepp
tinktúrát. A méhek gyógysze-

re tényleg működik és talán az
alábbi tények alapján érthetővé válik miért is használta már
Hippokratész is a propoliszt
sebek és fekélyek gyógyítására.
A propolisz természetes penicillin, antibiotikum és gyulladáscsökkentő, mégpedig mellékhatások nélkül. Baktérium,
vírus és gombaölő is egyben.
Hatásos légcsőhurut és allergikus jellegű asztma esetében és
nagyon jó megfázásos megbetegedések esetén (orrüreggyulladás, homloküreggyulladás,
arcüreggyulladás, torokgyulladás). Influenza és herpeszvírus
ellen immunrendszer erősítő.
Kiváló természetes antibiotikum, mellékhatások nélkül.

Vitamin és ásványi anyag
tartalma lenyűgöző:
A vitamin (karotin), B1-vita-

min, B2-vitamin, B3-vitamin,
biotin, bioflavonoidok, albumin, kalcium, magnézium, vas,
cink, kovasav, kálium, foszfor,
mangán, kobalt, réz.
Elsődleges alkalmazási területei: allergiák, zúzódások,
égések, rák, herpesz, fáradtság,
torokfájás, orrdugulás, légúti
betegségek, pattanás, bőr rendellenességek, leégés, övsömör,
légúti fertőzések, influenza,
megfázás, köhögés, fekélyek,
sebek.
Megjegyzés: A propolisz
a narancsnál 500-szor több
bioflavonoidot
(P-vitamin)
tartalmaz. A K-vitamint kivéve a propolisz az összes ismert
vitamint tartalmazza és 16 aminosavat azonosítottak benne,
a számos egyéb azonosítatlan
vegyület mellett.
A virágpor pedig egy szupertáplálék, a nyersroston kívül
minden élettanilag szükséges
tápanyagot tartalmaz nagy
mennyiségben. Növeli a vörösvértestek számát, a szervezet edzettségét, gyorsítja a test
regenerálódását, étvágyjavító

hatású, serkenti a szellemi képességet, jó közérzetet, fokozott aktivitást biztosít, erősíti
a szívizmot. Hatékony az alultápláltság, túlfeszitett fizikai- és
szellemi megterhelés, étvágytalanság, májpanaszok, prosztatabántalmak, szívgyengeség és
vérkeringési zavarok esetén. Jó
hatással van a hajnövekedésre.
A propolisz és a virágpor
kiegyensúlyozott
vegyületei szinergikusan működnek
együtt annak érdekében, hogy
létrehozzák a föld szerintem
egyik legtökéletesebb szupertápanyagát. Nem is csoda tehát,
hogy a tavaszi fáradtság ellen
kiváló választásnak bizonyultak.
Veronika
naturahirek.hu
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Az ünnepi évad utolsó bemutatója
a Komáromi Jókai Színházban
A 60 éves Komáromi Jókai Színház ünnepi évadjának
utolsó bemutatójaként Fenyő
Miklós-Tasnádi István: Made
in Hungária című musicaljét
tekinthetik meg az érdeklődők
május 31-én.
A Made in Hungária fiatalokról szól, az ifjakat pedig 1965ben is ugyanúgy foglalkoztatta
a szerelem, a barátság, az árulás,
mint 2013-ban, vagyis semmiféle történelmi tudás nem kell
ahhoz, hogy az ember nyugodtan hátradőljön és élvezze az
előadást... A produkció sokakban nyilván nosztalgiát ébreszt,

míg mások számára már csak
történelmet jelent mindaz, ami
50 éve jellemezte az országot.
Az a cél, hogy az, aki részese
volt annak a kornak, ráérezzen
annak az időszaknak a hangulatára, aki pedig nem élt még
akkor, annak maga a történet
legyen érdekes:
A hatvanas évek elején ki
- majd visszadisszidál egy tipikusan angyalföldi család:
Fenyőék. A fiatal Mikibe (darabunkban Ricky) eddigre mélyen beleívódott mindaz, ami
egy tizenévesnek Amerikát
jelentheti: a rágó, a Marlboro,

a hawaii ing, a Ballantines és
mindenek előtt a rock and roll.
A kinti élmények és egy megszállott lemezgyűjtő rádióműszerész hatására elhatározza:
zenekart alapít. Cipős dobozból, éjjeli szekrényből erősítőt
eszkábálnak, s már nem is kell
más, csak néhány jó haver,
hogy a Szent István parkban,
a Fémmunkás próbatermében,
a Tisza utcai utcabálon feldübörögjön a Viva Rock and roll.
És létrejött a Hungária...
Az előadásban fellép maga
Fenyő Miklós is mint Jerry Lee
Lewis, míg az ifjú Fenyő Miklóst (a darabban Ricky néven)
Puskás Péter m.v. alakítja.
A díszlettervező Rózsa István

m.v., jelmeztervező Horváth
Kata m.v., zenei vezető Gebóra
György m.v., koreográfusKispál
Anita m.v. RendezőMéhes
László (Jászai Mari-díjas).
Skronka Tibor, Felvidék.ma

méltók Kaszás Attila szellemi
örökségéhez. A díjat Pokorni
Zoltán Budapest XII. kerületének polgármestere és a Mozaik
Művészegyesület
elnökeként
Szűcs Gábor alapította. Az eddigi díjazottak között szerepel

többek között Szarvas József,
Nemes Levente és Mucsi Zoltán.
Idén, ahogyan arról már beszámoltunk a korábbiakban is,
a díjátadást megelőző időszakban egy a Kaszás Attila személyét és munkásságát bemutató
kiállítás is nyílt a MOM Kulturális Központba, melynek jelmondata – hasonlóan a díjátadó
ünnepséghez – a következő: embernek lenni nem szerep.
A díjátó ünnepségre június
6-án a Pécsi Országos Színházi
találkozón kerül sor.
LM, Felvidék.ma

Szavazzon a művészre,
szavazzon az emberre!
Kapcsolódjunk be mi, felvidékiek is a Kaszás Attila-díj szavazásába, és döntsünk az idei év
legkiemelkedőbb színészi és emberi teljesítményéről.
A szavazás első két fordulója
már korábban lezárult. Első körben a magyar nyelvű színházak
saját társulatuk egy-egy tagját jelölték a díjra, majd a nevezettek
a második szakaszban önmaguk közül, választották ki a továbbjutó színészeket. Azonban

a végső döntést a díjazott személyéről már a közönség hozhatja
meg. Az idei jelöltek között van:
Borovics Tamás, a Szegedi Nemzeti Színház színésze, Nyári Oszkár, a kaposvári Csíky Gergely
Színház színésze, Vass György,
az Új Színház színésze.
A Kaszás Attila-díjat 2008 óta
olyan színművészeknek adományozzák, akik kiemelkedő művészi teljesítményükkel, társulatés közösségépítő munkájukkal

Programajánló

Múzeumok éjszakája Szlovákiában

A múzeumok nemzetközi
napját ünnepelve Szlovákiában
már a kilencedik alkalommal
rendezik meg a Múzeumok
éjszakája
programsorozatot,
melynek keretében egy egész
éjszakát szentelhetünk a kultúrának.
Ezen a napon az ország számos városában éjszakába nyú-

ló nyitvatartással működnek
a múzeumok galériák, ahol
számos kiállítás és egyéb – köztük több gyermekeknek szánt –
programok tekinthetők meg.
Csak a fővárosban több mint
hetven múzeum és galéria csatlakozott az eseményhez. A Múzeumok éjszakája szervezői azt
szeretnék elérni, hogy az emberek élvezzék a programokat és
minél több eseményre érjenek
el. Ezért határoztak úgy, hogy
csak az első helyszínen kell
megváltani a belépőjegyeket,
ezzel az eggyel a további programok is látogathatók lesznek.
Ráadásul ennél az egynél sem

kell mélyen a zsebünkbe nyúlni: a legtöbb városban egy eurót kell csupán fizetni, de két
eurónál sehol sem lesznek drágábbak a belépők. Pozsonyban
elérték a szervezők azt is, hogy
az éjszaka során – hét órától
éjfélig – a látogatók a városi
tömegközlekedési eszközökön
ingyen utazhassanak. Ehhez
csak a múzeumi belépőjegyeket kell felmutatnunk a járatokon.
Pozsony – Retró kiállítás
a divatról és a csillagos ég vizsgálata a Természetrajzi Múzeumban.
Komárom - A komáro-

mi földrengésről és a „helyi”
oroszlánokról – Komáromban
a Duna Menti Múzeum szervezi az eseményeket, amelyek
ingyenesen látogathatók. A városban természetrajzi és természettudományi kiállítások,
múzeumpedagógia programok,
helytörténeti előadások várják
a komáromiakat. És kiderül,
hogy a követ is tudnak beszélni...
Párkány - közös szentivánéji
programok Esztergommal.
A Múzeumok Éjszakájába az
idén immár hetedik alkalommal kapcsolódik be a párkányi
Városi Múzeum, de nem május
18-án, hanem hagyományosan
Szent Iván éjszakáján.
LM, Felvidék.ma
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Bodrogközi útikönyv
A nemzeti kultúra fontossága
című rendezvénysorozat keretében kerül sor Királyhelmecen
a Lorántffy Zsuzsanna a Bodrogköz Fejlesztéséért Társulás
szervezésében 2013. december 18-án a Bodrogközi útikönyv – Cestopisný sprievodca
Medzibodrožím c. kötet bemutatására. A kötetet dr. Tamási Edit,
a Sárospataki MNM Rákóczi
Múzeuma igazgatója mutatja be
a közönségnek.
Elöljáróban annyit mindenképen el kell mondani a nem
mindennapi útikönyvről, hogy
elsősorban a Felső- és Alsó-Bodrogköz természeti értékeit, történetét, néprajzi értékeit, irodalmi
hagyományait mutatja be. A kötet
írásait, a falvakat és városokat bemutató szócikkeket két nyelven,
magyarul és szlovákul olvashatjuk.

A kötetből megtudhatjuk,
hogy a Bodrogköz északi része sűrűbb településszerkezetű, a déli rész hatalmas területű falvai nagy népességet
koncentráltak egykoron. A terület történelmileg két központja
Királyhelmec és Lelesz az északi
részen található, míg a korábban is nagy lélekszámú Cigánd
(Kis- és Nagycigánd) községi
múltjából emelkedett várossá,
járási székhellyé a déli területen.
A tájhoz nagyon gazdag régészeti örökség kötődik. A honfoglalás kori magyarság történetének
megrajzolása szempontjából kiemelkedő jelentőségű e terület
és az itt talált régészeti leletek.
Anonymus „A magyarok cselekedeteiről és a honfoglalásról”
című művében igen részletesen
és szemléletesen ismerteti e tájat,

a honfoglalás eseményeit.
A leleszi premontrei apátság a középkori Magyarországon „hiteles hely” volt. Karcsa,
Bodrogszentes temploma román
kori. Nagykövesd várának romjai ugyancsak a középkort idézik.
A kastélyok közül Perbenyik,
Borsi, Bodrogszerdahely, Bély,
Pácin története évszázados.

A Rákócziak, Sennyeiek,
Mailáthok, nevével éppúgy találkozunk a települések történetében, miként a helyi települések
nevéhez kapcsolódó családokkal
(Agárdyak, Tárkányiak, Vékeyek),
amelyek az egykor itt éltek szoros
kötődését mutatják a szűkebb hazájukhoz a Bodrogközhöz, s a jól
ismert nevek ugyanakkor az itteni birtokosok országos szerepvállalását is jelzik.
A műemlékek, a történelmi
családnevek, a templomok őrzik a múlt emlékeit s segítenek
a ma itt élőknek új lehetőségeket
teremteni. A kötet alkotóinak és
kiadójának, a Lorántffy Zsuzsanna a Bodrogköz Fejlesztéséért
Társulásnak is ez volt a szándéka.
A kötetet szíves figyelmébe ajánljuk minden Zemplént és Bodrogközt szerető érdeklődőnek.
dé, Felvidék.ma

A megnyitó Plauter Éva
tolmácsolásában Nagy Teréz
lakszakállasi költőnő versével
kezdődött, majd a község polgármestere Bartal András köszöntötte a versenyzőket. Vass
Laura a Csemadok Komáromi
Területi Választmány titkára a versennyel kapcsolatos tudnivalókat ismertette
A lakszakállasi helyszínen
5 népdalkör, 2 népzenekar,
1 hangszer szólista valamint
11 szólista mérettetett meg.
A versenyt Bíró Huszár Ágnes
és Hriagyelné Pelle Andrea
népzenei szakemberek felügyelték és értékelték ki. A szakmai
színvonal és szakmai elvek alapján továbbjutó szereplők a következők voltak:
Hárompatak
zenekar
(Komárom), Kis Viza citerazenekar (Naszvad), Illés
Gábor hangszeres szólista
(Komárom),
Árvalányhaj
népdalkör (Perbete), Jácint
népdalkör
(Lakszakállas),
Búzavirág férfi éneklőcsoport

(Naszvad), Búzavirág női
éneklőcsoport (Naszvad), Búzavirág vegyes éneklőcsoport
(Naszvad), szólisták: Deme
Attila (Ógyall), Pastorek
Cyntia Éva (Ógyalla), Mácsik Simona (Ógyalla), Szabó
Julcsi (Naszvad), Ágh Erika (Naszvad), Sándor Eszter
(Dunaradvány).
A továbbjutó szereplők az
országos elődöntőn 2013. október 19-én, Galántan mérettetnek meg, az országos versenyre pedig 2013. november
23-24. közötti időszakban,
Dunaszerdahelyen kerül sor.
A járási fesztivál színvonalában nagyon magasra tette
a mércét, remélhetőleg csoportjaink, szólistáink a továbbiakban is ilyen nagyszerűen fognak
teljesíteni.
A lakszakállasiak nem csak
népdalkörükkel szerepeltek kiválóan, hanem házigazdaként is
dobogós helyet érdemelnek.
Vass Laura,
Felvidék.ma

Bíborpiros szép rózsa Komáromi járási forduló
Lakszakállas község kultúrháza adott otthont a Bíborpiros
szép rózsa országos népzenei
verseny Komáromi járási fesztiváljának.
A Bíborpiros szép rózsa címmel immár kilencedik alkalommal kerül megrendezésre
a szlovákiai magyar népzenekedvelők és művelők országos
seregszemléje, vetélkedőszerű
megmérettetése. A vetélkedősorozat célja, folytatva az egykori, mára már fogalommá vált
Tavaszi szél eszméit, országos

fórumot biztosítani népdalénekesek és népdalkörök, valamint
népzenei hangszerszólisták és
zenekarok részére. A vetélkedő célja a népzenei mozgalom
szakmai támogatása, ösztönzése és fejlesztése.
A verseny főszervezője és
szakmai rendezője a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet
(volt Csemadok Művelődési
Intézet) társrendezője a Csemadok Komáromi Területi Választmánya volt, s vasárnap, május 26-án került megrendezésre.
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A húsvét eredete, története és jelképei
(folytatás az 1. oldalról)

Húsvéti jelképek,
szimbólumok

Barka
A barka bolyhos virágainak
különleges gyógyerőt tulajdonítottak a régiek. Ha a családi
tűzhelybe dobták, megóvta
a házat a bajoktól, lenyelve pedig gyógyszerként elmulasztotta a torokfájást.

Bárány
A legősibb húsvéti jelkép
a bárány. Eredete a Bibliában
keresendő. Az ótestamentumi
zsidók az Úr parancsára egyéves hibátlan bárányt áldoztak, s annak vérével bekenték
az ajtófélfát, hogy elkerülje
őket az Úr haragja. A húsvéti bárány Jézust is jelképezi.
A Bibliában Krisztus előképe volt az a bárány, amelyet
a zsidók Egyiptomból való
kimenetelük alkalmával ettek,
és amelyet nap mint nap feláldoztak a jeruzsálemi templom
oltárán.
Az Újtestamentumban Jézus
Krisztus az emberiség váltságára jött a földre: „Krisztus
a mi bárányunk, aki megáldoztatott érettünk”.

Nyúl
A másik húsvéti állat, a húsvéti nyúl megjelenésének magyarázata már jóval nehezebb.
Az ünnep termékenységgel
kapcsolatos vonatkozásában
magyarázat lehet a nyúl szapora volta. Mivel éjjeli állat,
a holddal is kapcsolatba hozható, amely égitest a termékenység szimbóluma. Nyúl és tojás
ősi kapcsolata a kutatók szerint
a germán hagyományok alvilági istennőjének legendájában
jelenik meg: eszerint a nyúl
eredetileg madár volt, s az istennő haragjában négylábú
állattá változtatta. E különös
tulajdonságú állat hozzánk is
német közvetítéssel került, de
kialakulását homály fedi.
Az is lehet, hogy tévedésről van szó, mert régen egyes
német területeken húsvétkor szokás volt gyöngytyúkot
ajándékozni tojásaival együtt.
A gyöngytyúk német neve
Haselhuhn, röviden Hasel.
A félreértés abból is eredhet,
hogy németül a nyúl neve
Hase. Mindenesetre a tojáshozó nyúl igen népszerűvé vált,
a múlt század végén a képes levelezőlapok elterjedésével igen
sokfelé eljutott.
A tojás
A tojás az élet újjászületésének, a termékenységnek
legősibb jelképe. Bármilyen
kicsi is, képes a világegyetem
nagyságát s az élettelenből az
élőbe való átmenet rejtélyét jelképezni.
Fontos szerepe van a húsvéti
étrendben is, de a tojások színezése, díszítése is régi korokra
nyúlik vissza. A leggyakrabban

használt szín a piros, magyarázatát a színek mágikus erejébe
vetett hit adhatja. A pirosnak védő erőt tulajdonítottak.
A tojások piros színe egyes feltevések szerint Krisztus vérét
jelképezi. A tojásfestés szokása,
s a tojások díszítése az egész világon elterjedt.
A tojásfestés népszokásként
elsősorban Kelet-Európában
maradt fenn a XXI. századig.
Eredetileg egyszínűek voltak, pirosas színüket növényi
festőanyagoktól kapták. Erre
szolgált a vöröshagymahéj,
a börzsöny, a bíbortetű. Később
kialakultak a feliratos tojások.
A díszítést viasszal „írták”
a héjra, melyet festés után lekapartak. Lehetett a szöveg név,
üzenet, esetleg a keresztény jelképek valamelyike. A minták
ismerői tojásfestéssel foglalkozó asszonyok voltak, akiktől
a lányok megvásárolták azokat.
Magyarországon a festett,
díszített tojás ajándékozása
elsősorban a húsvéti locsolkodáshoz kapcsolódik. A díszített tojások festésének formái,
a minták elrendezése tájegységenként változott. A nálunk
leggyakrabban használt minták geometrikusak. A tojást
hosszanti vonalakkal két, majd
négy mezőre osztották. A hoszszanti vonalak számának növelésével 16 mezős osztás is van,
de igen ritkán. Ezt a művészetet rámázásnak nevezik. Az így
kialakított, majdnem háromszögletű mezők alkotják a geo-

metrikus vagy virágdíszítés kereteit. Néha az osztóvonalakon
is díszítenek. A díszítmények
lehetnek: tulipános, fenyőágas,
rózsás, almás, stb. A díszített
tojás neve hímes tojás, s magát
az eljárást tojáshímzésnek nevezik.
Különböző tojásgyűjtő népszokások vannak, melyek célja,
hogy a legények minél több tojáshoz jussanak a tojásjátékokhoz. Egyik ilyen játék például
a Kecskemét környékén ismert
tojásütés, tojáskoccintás. Ketten egymással szemben állva
a tojásokat egyre erősebben
összeütögetik, s az nyer, akié
épen marad. Másik játék a tojással való labdázás. Úgy tartották, hogy aki a feléje dobott
tojást elejti, még egy esztendeig
nem leli meg a párját.
Romániában a látogatók vitték a gazdának a tojást, megütögették vele, s közben köszöntést mondtak: „Krisztus
feltámadott.” Voltak azonban
különleges felhasználásai is
a tojásnak. Igen sok helyen szerepeltek a tojások, mint szerencsét hozó amulettek.
A görögök azt a tojást, melyet
a tyúk először tojt nagypénteken, varázserejűnek tartották.
Német hiedelem szerint,
húsvét reggel egy tojáson átnézve meg lehet látni a benne
táncoló bárányt.
Jóslásra is használták a tojást: ha nagypéntek éjjelén feltörték, s egy pohár vízbe csurgatták, a formája megmutatta,
milyen lesz a jövő évi termés.
Volt, ahol a lányok tojáshéjat
tettek a küszöbre húsvét előtti
este, hogy megtudják, mi lesz
a férjük foglalkozása. Ugyanaz
lesz, mint az első férfié, aki belép a házba.
A tojás, a belőle kikelő madárral, a sírjából feltámadó
Krisztust is jelképezi, amellett,
hogy a termékenység ősi jelképe is. A téli időszak utáni első
tojások éppen húsvét idejére
estek, valószínűleg ezzel függ
össze, hogy az emberek a tavasz érkezése feletti örömüket
a tojások kifestésével, hímzésével fejezték ki.
sulihalo.hu
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Harmónia-díj 2013
Napjainkban már a szakma is egyetért azzal a ténnyel,
hogy szükség van a zenei elismerés ilyen jellegű kimutatására, mint ahogyan azt a „Harmónia - Szlovákiai Magyar
Zenei Díj”-nak köszönhetően
immáron második alkalommal sikerült a nagyközönség
elé tárni. A szakma azzal is
egyetért, hogy az elkövetett
több apró hiba ellenére is sikerült minőségileg megszervezni a díjátadó gálaműsort, ezúttal Dunaszerdahelyen a Városi
Művelődési Központban 2013.
február 23-án, több mint 100
szereplő és több mint 500
néző részvételével. A gálaműsort követő fogadáson megfogalmazódott és elhangzott
vélemények, a különböző újságokban megjelent cikkek,
szinte mind arról árulkodnak,
hogy a rendezvény jó úton
halad a „legmagasabb zenei
fórum” megnevezés kiérdemlése felé.
Mi is történt 2013. február 23-án Dunaszerdahelyen?
Nagy érdeklődés és izgalom
a nézőtéren elhelyezkedő jelöltek és hozzátartózóik körében, akik csak annyit tudtak az eredményekről, hogy
a legjobb öt közé sorolódtak
a gálaműsort megelőző kuratóriumi kiértékelésben. Majd
kezdődhetett a műsor, 15
perces csúszással ugyan, de
ekkorra már telt ház előtt hall-

hatták a jelenlévők Lőrincz
Aranka csodálatos hangját,
amely hangosítás nélkül is
betöltötte a Városi Művelődési Központ színháztermét,
és hangosítás nélkül is méltó
kezdésnek bizonyult a 2013as Harmónia-díj díjátadó gálaműsorának.
A népzenei kezdés után
színpadra lépett még a Buzitai
citerazenekar, Lakatos Róbert
és a Rév zenekar a vendég
Malek Andreával, a komáromi Gaudium vegyes kórus,
Gyöpös Krisztina zongoraművész, a Kor-Zár együttes,
majd St. Martin szopránszaxofonnal, pánsíppal. Ott volt

az Erich Boboš Procházka &
Marek Wolf duó, ők a szlovák
zenei élet kiválóságai címmel
bármikor illethetőek és fe-

lejthetetlen perceket szereztek a közönségnek, akárcsak
a História együttes és Ferenczi
György vendégzenész, akik az

estét lüktető műsorukkal zárták. A műsort Gál Teodóra és
Fazekas Dániel, Fada vezette,
és amikor nyilvánosságra hozták az egyes díjak tulajdonosait, örömkönnyek és ováció
kísérte az bejelentéseket.
2013-ban „A legjobb fiatal
muzsikus díja” elismerést Bertók Tibor kapta, a legjobb énekes vagy szólista díját Vadkerti Imre, a legjobb hangszeres
muzsikus díját Emmer Péter,
a legjobb zenekar (együttes,
csoport illetve csapat) díját
a Kicsi Hang együttes, a legjobb fiatal népzenész díját
Pusko Márton, a legjobb énekes vagy szólista díját népművészet kategóriában Korpás
Éva, a legjobb zenekar vagy
csoport díját népzene kategó-

riában pedig a Ritka Magyar
Folk Band érdemelte ki. Az
év dala kategóriában Korpás
Éva „Elindultam hosszú útra”
című dala nyert fölényesen,
míg az életműdíjat idén Ág
Tibor vehette át.
A legmeghatóbb talán az
életműdíj átadása volt, amikor is Ág Tibi bácsi tolószékben ülve köszönte meg az
elismerést és megénekeltette
a közönséget az egyik saját
maga által gyűjtött népdallal.
A műsor után még órákig közvetlen beszélgetések
folytak a kürti, a madari,
a bátorkeszi és a szentpéteri
szőlők nedűjének fogyasztása mellett. Majd ahogyan az
lenni szokott, a több napos
előkészületeknek köszönhető bő 2 órás műsornak és az
azt követő perceknek is vége
szakadt, és csak az emlékek,
a felvételek és az írott szó marad meg. A szervezők, melyek
döntő többsége ismételten
a Csemadok naszvadi szervezetének aktivistái voltak, kicsit fáradtan, ám elégedetten
hagyták el a dunaszerdahelyi
művelődési központot. A szűkebb taglétszámú főszervezői
csoport, ha nem is rögtön,
de hamarosan elkezdi majd
a 2014-es Harmónia-díj szervezését, melynek díjátadójára
jövőre a Kassai Thália Színházban kerül sor, ahol folytatódik a hagyományteremtés,
hogy létrehozzuk Felvidék
legmagasabb szintű zenei fó-DoRorumát.
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Strba Sándor kapta a Pátria-díjat
A minap kezdődött és ma zárult a hazai magyar helytörténészek 17. országos találkozója Udvardon.
Udvard önkormányzata a Pro
Patria Honismereti Szövetséggel, a somorjai Bibliotheca
Hungaricával és a Csemadokkal
közösen szervezte meg a szlovákiai magyar helytörténészek
17. országos találkozóját.
Pénteken a Pro Patria Honismereti Szövetség vezetőségi
ülésével vette kezdetét a rendezvény az udvardi (Dvory nad
Žitavou) községi hivatalban,
szombaton pedig előadások
hangzottak el. Ezen a napon került átadásra a Pátria-díj is, amit
idén Strba Sándor érsekújvári
helytörténész vehetett át. A díjazott 25 éve kutatja Érsekújvár
történetét, eddig 12 könyve jelent meg többek között a város
ferences rendi templomáról és

kolostoráról, továbbá a helybeli
temetőkről.
A nyugalmazott pedagógus
15 éve a 32 ezer kötetből álló
Bibliotheca Kaláka magánkönyvtárat vezeti feleségével
közösen. Érsekújvár polgármesterétől néhány éve elnyerte
a Polgármester-díjat is, mindemellett a Pro Urbe-díj tulajdonosa.
Strba Sándor díjazása kapcsán portálunknak elmondta,
megtisztelő számára a mai kitüntetés. „Ez a díj fémjelzi azt
a helytörténészi, kutatói tevékenységemet, amit 25 éve űzök.
Nagy öröm és megtiszteltetés,
hogy nekem ítélték ezt a díjat.
Érsekújvárról 12 könyvem jelent meg, jelenleg a város tri-

A kitelepítettekre emlékeztek Szímőn
Hazahív a harangszó címmel tartották meg Szímőn a községből Magyarországra kitelepítettek találkozóját.
A második világháborút
követően 130 szímői családot
telepítettek át Magyarország
számos településére, s mintegy 35 családot Csehországba. Róluk emlékeztek meg
a szímőiek hazai és magyarországi vendégek körében.
Az ünnepi szentmisét követően a jelenlevőket harangzúgás szólította a templomkertbe, ahol a Felvidékről
erőszakkal kitelepítettek emlékére kopjafát avattak.
Priskin Zoltán alpolgármester köszöntője után Elek László, esperes-plébános megáldotta a kopjafát, egy helyi
fafaragó, Illés Béla alkotását.
A kitelepített családok tiszteletére emelt emlékoszlopnál
elhelyezték koszorúikat a Magyarországról érkezett vendégek, Bób János, Szímő község
polgármestere, Kantár Éva,
a helyi Csemadokot képviselve, továbbá Szigeti László, az
MKP Országos Tanácsának
elnöke, Csáky Pál, az MKP országos elnökségének tagja és

több civil szervezet képviselői.
A Jedlik-házban a község
polgármestere, Bób János
mécsest gyújtott a Szímőről
kitelepített és már elhunyt lakosok emlékére, majd ünnepi
beszédében szólt a 65 évvel
ezelőtti sajnálatos eseményekről. A kitelepített családok
még élő tagjai és leszármazottai az ünnepség keretében emléklapot vettek át.
Az emlékműsor során fellépett Vadkerty Imre énekes,
valamint a szímői Csemadok Rozmaring ének és citera
együttes. A jelenlevők meghallgathatták továbbá a szímői
irodalmi kör igényes összeállítását, valamint a magyarországi Bezedek és Mosonszolnok
előadóit. A programot a helyi
amatőr képzőművészek kiállítása tette színesebbé.
A találkozót a helyi Csemadok alapszervezete, valamint
Szímő község önkormányzata
rendezte.
-sztruhár-,
hírek.sk

lógiáján dolgozom. Szeretném
megírni Érsekújvár történelmét
a kezdetektől napjainkig. Ebben
az évben készül el az első rész,
ami a város történelmének első
500 évét mutatja be”.

A kétnapos rendezvény a Magyarország-Szlovákia Határon
Átnyúló Együttműködési Program jóvoltából valósulhatott
meg.
hírek.sk
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A húsvét eredete, története és jelképei
A húsvéti ünnep neve különböző nyelveken más és más.
Közös eredete azonban, a húsvét héber neve, a pészah. A szó
kikerülést, elkerülést jelent. Eredetileg a keresztény és a zsidó
ünnep egybe is esett.
A níceai zsinat i. sz. 325-ben
szabályozta a keresztény ünnepek rendjét, ekkor vált el a két
ünnep ideje. A húsvét angol
neve: passover, átrepülést jelent.
Gyakorta használják az Easter
elnevezést, mely a német Oster
szóval együtt keresendő. Őse
egy germán istennő, Ostara az
alvilág úrnője, ünnepe a tavaszi napéjegyenlőség idején volt.
Lehet, hogy neve az East, a kelet szóból származik, s a napfelkeltére utal. A szó a magyarban nem található meg,
de Csíkményságon a húsvéti
körmenet neve: kikerülés, más
vidékeken a feltámadáshoz kapcsolódik. A magyar szó: húsvét,
az azt megelőző időszak, a negyvennapos böjt lezárulását jelzi.
A húsvét és a hozzá kapcsolódó ünnepek a mozgó ünnepek
közé tartoznak, azaz nem esnek
a Julián-naptár szerinti év ugyan-

azon napjára minden évben.
A Nap mozgása mellett a Hold
mozgásától is függ a dátum némileg a héber naptárhoz hasonló
módon. A húsvét helyes időpontja gyakran vita tárgya volt.
A húsvét egybeesik a tavaszi
napéjegyenlőség idején tartott
termékenységi
ünnepekkel,
melynek elemei a feltámadás,
az újjászületés. Húsvét napja
az 1582-ből származó egyházi
szabályzat szerint a tavaszi holdtölte utáni első vasárnapra esik:
március 22 és április 25-e közé.
(Ezt mondja ki a niceai zsinat
határozata is i. sz. 325-ben)
A húsvét kialakulásában fontos szerepet játszik a zsidó húsvét, a pészah. E vallás tanítása
szerint e napon ünneplik a zsidók az egyiptomi rabságból való
menekülésüket. Az Ótestamentum szerint a halál angyala lecsapott az egyiptomiakra, a zsidók kapuja azonban egy frissen
leölt bárány vérével volt bekenve, így az ő házukat „elkerülte”.
Az Egyiptomból való kivonulás történetét írja le a Hagada.
A keresztény egyház szertartásaiban a hosszú ünnepi időszak

átfogja a kora tavasz és a nyár
elejei hónapokat. Az előkészületi idő a nagyböjt, amely Jézus
negyvennapos sivatagi böjtjének emlékére, önmegtartózta-

tására tanít. Ezt nagyobb, kisebb
ünnepek követik s a húsvéti
ünnepkör a pünkösddel zárul.
A ciklus a karácsonyi ünnepi
szakasz párja, de jóval régebbi
annál. Latin neve: Septuagesima
- hetvened, mert hetven napig

tart, húsvéti időnek is nevezik.
Húsvétkor ünnepli a kereszténység Jézus Krisztus feltámadását. A húsvét a legrégibb
keresztény ünnep és egyúttal
a legjelentősebb is az egyházi
év ünnepeinek sorában. A húsvét ünnepét megelőző vasárnap,
virágvasárnapon arról emlékezik meg az egyház, hogy Krisztus pálmaágakat lengető tömeg
éljenzése közepette vonult be
szamárháton
Jeruzsálembe.
A nagycsütörtök (zöldcsütörtök) Krisztusnak az Olajfák-hegyén történt elfogatását idézi
emlékezetünkbe. Nagypéntek
Krisztus Pilátus általi halálra
ítélésének, megostorozásának és
kereszthalálának a napja. Nagyszombat este körmenetekkel
emlékezik meg a keresztény világ arról, hogy Jézus - amint azt
előre megmondta - harmadnap,
azaz húsvétvasárnap hajnalán
feltámadt halottaiból.
(folytatás a 4. oldalon)

Hirdessen a Hírnökben!
Használja ki lapunkat a potenciális kliensek megszólítására! Cégek, vállalatok, vállalkozók, polgárok, megtehetik
ezt a következő e-mail címen: m.kupecky@chello.sk, vagy
a szerkesztőség címén.: Redakcia Chýrnik, ul. SNP č. 42.
-az újság készítői-

