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Aj v našom regióne sme nazaháľali
v čase Svetového dňa mokradí!

Kto by z nášho regiónu nepoznal
významné Gbelské močiare

Prednášky, výstavy a besedy
o mokradiach, ale aj premietanie filmov a rôzne hry zamerané
na spoznávanie ekosystémov mokradí. Aj o tom boli podujatia v rezorte životného prostredia pri príležitosti Svetového dňa mokradí.

Téma tohtoročného Svetového
dňa mokradí je „Mokrade a poľnohospodárstvo: Partneri pre rast“.
Hlavným cieľom je širokú verejnosť nielen informovať o význame
existencie mokradí v prírode, ale aj
upozorniť na dôležitosť ich ochrany.
Myšlienka Svetového dňa mokradí vznikla pri oslavách 25. výročia Ramsarskej konvencie. Stály
výbor Dohovoru o mokradiach
zvolil 2. február, dátum podpisu
Ramsarskej konvencie (v r. 1971
v iránskom Ramsare) za Svetový
deň mokradí.
Zámerom bolo nielen pripomenúť si a osláviť podpísanie tohto
prvého významného medzinárodného dokumentu na ochranu biodiverzity a špecifických biotopov, ale
najmä zdôrazniť význam mokradí
pre udržanie ekologickej rovnová-

hy a zachovanie biologickej rozmanitosti (biodiverzity), ako aj poukázať na funkcie a hodnoty týchto
citlivých ekosystémov pre človeka a
trvalo udržateľný rozvoj.
Členské krajiny sa zaviazali chrániť mokrade na svojom území,

vypracovať a realizovať opatrenia
vo vzťahu k existujúcim mokradiam. Na Slovensku evidujeme 14
mokradí medzinárodného významu, ktoré sú zapísané ako Ramsarské lokality.
Aktivity organizuje napríklad
Zoologická záhrada v Bojniciach,
rezortná organizácia Ministerstva
životného prostredia Štátna ochrana prírody, jednotlivé správy národných parkov.
V našom regióne patrí k Ramsarským lokalitám Národná prírodná rezervácia Parížske močiare
pri Gbelciach, ktoré patria medzi
najväčšie súvislé trstinové močiare
na Slovensku.
Sú napájané vodou z potoka zvaného Paríž. Na viac ako štvorhektárovom močiari hniezdi vyše 170
druhov vtákov. Unikátmi sú
(pokračovanie na str. 2)

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 novín-

V mesiaci február má sviatok viacero patrónov

Pomaly sa blížime k očakávanej jari
„Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie
je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí
na zlé, neteší sa z neprávosti, ale
raduje sa z pravdy. Všetko znáša,
všetko verí, všetko dúfa, všetko
vydrží.“ – Tak sa píše v Hymne
na lásku v Pavlovi Korinťanom. Sú
to veľmi poučné verše zo Svätého
Písma, ktoré sa čítajú v kostole počas sobáša a v tomto mesiaci sú tiež
aktuálne. Veď 14. februára slávime
sviatok sv. Valentína! Túto nádheru

sa trebárs môžeme naučiť aj naspamäť - ako odporúčal v prvých rozhlasových duchovných cvičeniach

katolíckeho rádia kňaz Michal Zamkovský, bývalý provinciál redemptoristov. A tak by sme milovanej
osobe k sladkému srdiečku mohli
citovať o láske. Podľa ďalšieho kňaza by sme sa sami mohli vyskúšať,
či máme v sebe skutočnú lásku, a
to takto: nahraďme slovo LÁSKA
svojím menom a prečítajme tak
celý text. Každý tak zistí, či je trpezlivý, či je dobrotivý; či nezávidí,
či sa nevypína, nevystatuje sa, či
nie je nehanebný, nie je sebecký,
nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa
z pravdy. Keď sa takto otestuje, zistí,
či všetko znáša, všetko verí, všetko
dúfa, všetko vydrží... Nuž, keď by
niektorý prívlastok príliš nesedel
k nášmu menu, mali by sme sa
snažiť to napraviť. Mali by sme sa
naučiť trpezlivosti, dobrotivosti,
prajnosti, pokore, skromnosti atď.
Len vtedy môžeme našich miláčikov skutočne tešiť takmer permanentne. Je známe, že láska nepozná
hranice. O tejto najkrajšej čnosti sa
vyjadril aj emeritný pápež Benedikt
XVI. (Deus caritas est): „Keďže láska je darom, ktorý dostali všetci,
láska v pravde je silou, ktorá utvára spoločenstvo a zjednocuje ľudí
takým spôsobom, v ktorom nie sú
bariéry ani hranice.“ Už v januári
akoby sa veriaci pripravovali
(pokračovanie na str. 2)
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Kto by z nášho regiónu nepoznal
významné Gbelské močiare
(dokončenie zo str. 1)
korytnačka močiarna či vydra.
V roku 1982 bol vyhlásený za chránenú krajinnú oblasť.
V roku 1990 začlenili región
do medzinárodného projektu
Ramsarskej konvencie, v roku 1992

dostala oblasť štatút chráneného
územia a neskôr národného parku.
Po roku 1996 sa každý rok organizuje medzinárodný ornitologický
tábor a konferencie ornitológov
z celého sveta.
–NN-

Známy šuriansky sochár Jaroslav Gubric
vystavuje v synagóge

Prvou tohtoročnou expozíciou sú
drevené plastiky a busty
Jaroslav Gubric sa špeciálne
na tejto výstave zameral hlavne
na prácu s drevom. „Mnohé práce
majú názvy, ale neobmedzujú vlastnú fantáziu a vnímanie. Dielo sa
volá Orchidea, ale pri pohľade zhora môžete pokojne vidieť Madonu
v závoji,“ hovorí riaditeľ mestského
kultúrneho strediska Miroslav Eliáš. „Jedna z plastík dokonca získala
medzinárodnú cenu v Taliansku.“

Expozícia plastík je predajná. Už
krátko po vernisáži jedno z diel odkúpili.
Druhú časť expozície tvoria
busty ľudí rôzneho veku. Je medzi
nimi aj busta akademického archi-

tekta Šimo – Svrčeka. Sú však určené len na výstavu.
Panely v synagóge informujú
o ďalšej tvorbe akademického sochára Jaroslava Gubrica. Je autorom viacerých fasádnych prvkov,
reštauroval umelecké diela. Z predchádzajúceho obdobia pochádzajú
umelecko-architektonické
diela
v slovenských kúpeľoch.
V Šuranoch napríklad reštauroval trojičný stĺp, vytvoril časti výzdoby domu smútku. Najnovším
jeho dielom je socha Žofie Bosniakovej na nádvorí cirkevnej základnej školy. Autorská výstava Jaroslava Gubrica trvá do konca februára.
Nn, foto: (MA)

V mesiaci február má sviatok viacero patrónov

Pomaly sa blížime k očakávanej jari
(dokončenie zo str. 1)
na tento mesiac lásky, keďže v posledný januárový víkend sa ukončil Týždeň modlitieb za jednotu
kresťanov. Práve počas tohto týždňa mal v liturgickom kalendári
sviatok aj patrón novinárov – sv.
František Saleský, biskup a učiteľ Cirkvi (24. 1.) a Obrátenie sv.
Pavla, apoštola (25. 1.). V januári
mali sviatok aj svätice s významom
mena „posol (Boží), anjel“: sv. Angela Mericiová, panna (27. 1.) a bl.
Angela z Foligna, rehoľníčka (4.
1.). Žiaci a študenti by sa po celý
rok mali utiekať aj k patrónovi
mládeže, svätému Janovi Boscovi,
ktorý mal sviatok posledný januárový deň (31. 1.).
Druhý februárový deň, ktorý je
40. dňom od narodenia Pána Ježiša, sa slávia Hromnice. V kostoloch
sa požehnávajú sviece, ktoré by
sme si mali zapaľovať pri búrkach
a nečasoch. Tento sviatok má však
širší význam. Nech je aj jeho objasnenie motiváciou k tomu, aby sme
sa v ten deň vybrali na sv. omšu.
Názov mesiaca február býva aj snežeň, a koncom januára skutočne
snežilo. Aj v tomto mesiaci sa narodilo veľa významných osobností,
okrem nich prišiel pred 50 rokmi
10. februára aj vdp. Rudolf Daňo,
šuriansky dekan. Srdečne mu k jubileu blahoželáme!
Vo februári má sviatok aj viacero patrónov (podľa knihy Každý
deň so svätými od Daniela Diana a Viliama Judáka, SSV Trnava
2006): sv. Blažej (3. 2.) – patrón
dobrej sv. spovede, lekárov, hudobníkov, obchodníkov, kamenárov a
ochranca zvierat; sv. Veronika (4.
2.) - patrónka fotografov, nebeská ochrankyňa gazdín, vzývala sa
pri ťažkých zraneniach; sv. Agáta
(5. 2.) – patrónka mesta Katánia,
zvonárov, zlatníkov a hladujúcich,
vzývajú ju dojčiace ženy, aj pri
chorobách prsníkov, je ochrankyňou pri prírodných nešťastiach
(zemetrasenie, výbuch sopky);
sv. Dorota (6. 2.) – patrónka mladých manželstiev, záhradníkov,
botanikov, baníkov; sv. Apolónia
(9. 2.) – patrónka zubných lekárov, vzývaná pri bolestiach zubov;

sv. Školastika (10. 2.) – patrónka
mesta Subiaco, ochrankyňa proti
dažďu a bleskom; sv. Valentín (14.
2.) – patrón mládeže, cestujúcich
a včelárov; sv. Faustín a Jovita (15.
2.) – patróni diecézy v Brescii; bl.
Ján z Fesulis – FRA ANGELICO
(18. 2.) – patrón historikov umenia
a umelcov; sv. Peter Damiáni (21.
2.) – pomocník pri bolestiach hlavy; sv. Margita Kortonská (22. 2.) –
patrónka kajúcnikov; sv. Valburga
(25. 2.) – ochrankyňa proti očným
chorobám, hladomoru, patrónka
šestonedieľok, roľníkov, domácich
zvierat a poľných plodín. 7. februára má sviatok aj pápež, ktorého
pontifikát je doteraz najdlhší v dejinách Cirkvi – 32 rokov a 7 mesiacov. Je to bl. Pius IX., ktorý vyhlásil
(8. 12. 1864) dogmu o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie; v roku
1870 vyhlásil sv. Jozefa za patróna univerzálnej Cirkvi; šíril úctu
k Božskému Srdcu a povzbudzoval
k úcte k Eucharistii a častému sv.
prijímaniu. V r. 1840 – 1878 sa počet katolíkov v misijných krajinách
zväčšil trojnásobne – z necelých 5
miliónov na takmer 15 miliónov.
Nezabudnime 11. 2. navštíviť chorých, pretože v deň Panny Márie
Lurdskej je Svetový deň chorých.
Verš zo Svätého Písma „Láska
nikdy nezanikne“ upriamuje aj
v tejto dobe veľkej rozvodovosti
na to, že skutočná láska nikdy nezanikne! Veď nám „ostáva viera,
nádej, láska, tieto tri; no najväčšia
z nich je láska“.
Jana Slobodníková
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Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov nášho okresu

Konzerváreň v Nových Zámkoch
(bývalý Slovlik n. p.)
V sérii článkov na tému „História priemyselných a poľnohospodárskych podnikov v regióne“ sa
internetový portál www.watson.sk,
snaží poskytnúť prehľad o priemyselných a poľnohospodárskych tradíciách, ktoré náš región má. Dnes
priblížime výstavbu novozámockej
konzervárne (Slovlik).
Prvé práce na stavbe veľkej konzervárne v Nových Zámkoch sa začali v októbri 1969, keď SLOVLIK,
n. p. Trenčín začal s investičnou
akciou na vybudovanie nových
spracovateľských kapacít. Ambicióznosť projektu signalizoval nielen plánovaný objem výroby - 35
000 ton hotových výrobkov, ale
aj obrovský areál podniku. Komplex konzervárne s mraziarňou
sa rozprestieral na 22 hektároch.
Výrobná hala mala rozlohu dvoch
futbalových ihrísk, sklad hotových
výrobkov ďalšieho ihriska.
Výrobný program pozostával
predovšetkým z rozličných druhov sladkých a kyslých konzerv,

kompletnej detskej výživy balenej
v tubách, hotových jedál z mäsa a
zeleniny, polotovarov, cestovného
občerstvenia a mraziarenských výrobkov.
Zámysel bol vybudovať konzervárenský podnik v centre surovinovej základne, keďže okresy Nové
Zámky, Komárno a Levice boli
bohaté v produkcii zeleniny a v určitých druhoch ovocia. Takisto sa
mohlo nadviazať na tradíciu výroby koreninovej papriky v regióne.
Poľnohospodárske podniky dodávali suroviny z blízkeho okolia
na základe priamych zmlúv s konzervárňou, čo umožnilo pružne
reagovať na zmeny trhu. Priamo
na družstvách sa uskutočňovali aj
prípravné práce ako odjadrovanie
zeleninovej papriky, polenie marhúľ, odstopkovanie jahôd, výmlat
hrášku a pod. čo malo obrovský
význam z hľadiska zamestnanosti
v obciach. Konzerváreň na oplátku
poskytovala družstvám rastlinný
odpad na kŕmne účely. Veľké vý-

Nájdete nás na adrese:

P. B l a h u 1 9 , N ov é Z á m k y
na rohu pri reštaurácii Ajax

robné kapacity znamenali spracovanie takmer všetkej produkcie
zeleniny a ovocia pestovanej pre
spra¬covateľský priemysel z okresov Nové Zámky, Komárno, Levice
a Nitra z celkovej rozlohy cca 4 371

ha pôdy.
Plánované spustenie konzervárne do skúšobnej prevádzky bolo
stanovené na júl 1974.
Oto Pšenák
(zdroj WWW. watson.sk)

Málo našich ľudí vie, že v obci Čechy sa možno lyžovať

V tomto roku však bez lyžovačky
Najjužnejšie položená zjazdovka
v regióne sneh ani nepotrebuje –
stačí, aby pár nocí poriadne mrzlo.
Túto zimu však ešte podobnú noc
nezažili – hovorí starosta obce Ing.
Jozef Baranovič.

Obec Čechy v Novozámockom
okrese má umelo zasnežovaný
svah. V prevádzke je tu už tretie
delo na technický sneh a od minulej sezóny aj zasnežovacia tyč.
Dvestometrová zjazdovka s vlekom

býva cieľom návštevníkov z viacerých okresov.
Predchádzajúca lyžiarska sezóna 2012/2013 sa pred Vianocami aspoň začala, aj keď ju potom
prerušili decembrové lejaky. Prvé
mesiace roka 2013 si to potom návštevníci vynahradili.
V závere roka 2013 sa však počasie podobalo skôr jari ako Vianociam. Zjazdovka i vlek síce boli
pripravené, ale mrazivej noci sa
nedočkali. Zimné prázdniny tak na
juhu Slovenska zostali bez lyžovačky.
Meteorológovia predpovedajú
aké – také ochladenie až na záver
tohto týždňa. Treba len dúfať.
-int-

Te l . : 0 3 5 / 6 4 0 8 8 4 0

Mobil: 0908 713 576
e-mail: novezamky@slovaktual.sk
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Vždy mal otvorené nielen dvere fary, ale aj srdca

Posledná rozlúčka s kňazom v Podhájskej
Posledná rozlúčka s kňazom
Miroslavom Šiškom (48) v Podhájskej

Kostol Narodenia Panny Márie
v Podhájskej Svätuši bol v sobotu
11. januára preplnený, dokonca ľudia obklopovali ešte aj exteriér: stáli
pred dvermi, pri tabuli s oznamami,
pri ceste i pri soche plačúcej Matky
Božej Lasaletskej. Spozornela som.
Veď Panna Mária tu plače. Tvár si
dáva do dlaní, takže ju nevidno. Viditeľné sú však kvety na jej šatách,
na šatke, na venčeku a na topánkach. Tie pripomínajú modlitby sv.
ruženca. Lúče slnka – „Božie prsty“
- prenikali v deň poslednej rozlúčky
do kostola, možno aby zmierňovali bolesť a aby naznačili, že nebo
sa usmieva. Zomrel kňaz. Narodil
sa pre nebo. V tento deň, označený
jednotkami (11. 1. od 11:00 h), sa
znovu veriaci zjednotili, aby ho odprevadili. Prítomná bola celá rodina,
80 kňazov, vrátane vdp. Emila Václava, pochádzajúceho z Podhájskej,
niekoľko rehoľných sestier, priatelia,
známi, spolužiaci zo SŠ, zo seminára, profesori, ľudia z CK z Lučenca,
s ktorou chodieval na púte... Toľkoto ľudí na pohrebe pravdepodobne
táto obec ešte nezažila. V sv. kázni sa
za biskupa Rožňavskej diecézy Mons.
Vladimíra Fila prihovoril generálny
vikár Rastislav Suchý. Okrem iného
vyjadril symbolický odchod do večnosti tohto kňaza, ktorý sa stretol
s Pánom práve vo vianočnom období
na Zjavenie Pána 6. januára, kedy si
pripomíname aj Troch kráľov, a pohreb cez víkend, kedy v nedeľu je Krst
Krista Pána. Prítomná tu bola aj krstná mama zosnulého. Slovo mal i Miroslavov spolužiak Jozef Markotán,
ktorý je pánom farárom v Rimavskej
Sobote (pochádza zo Sušian): „Vždy
mal otvorené nielen dvere fary, ale aj
srdce. Vždy bol veselý, vedel počúvať.
Chodieval na púte k Panne Márii
s bratmi františkánmi. Spolu sme si
robili Krížovú cestu. V lete som ho
bol navštíviť niekoľkokrát na fare, mal
zdravotné problémy. Raz mi povedal:
„Jozef, ak by sa to stalo, potom niečo
povedz.“ Vždy bol pre nás otvorený,
pre naše prosby. Ešte raz jedno veľké Ďakujem.“ Kňaz Miroslav Šiška
mal rád ľudí. Aj oni mali radi jeho.

Keďže kvetinové dary sa už na hrob
nezmestili, ostatné kvety sa kládli
na ďalší hrob, kde má zosnulý pochovaných svojich rodičov. Úprimnú
sústrasť rodine o. i. poprial aj riaditeľ
Termálneho kúpaliska Jozef Barcaj,
starosta obce Podhájska Vladimír
Bakoš a starostovia okolitých obcí.
Počas vzdávania kondolencií sestre
Ivete, jej manželovi Tomášovi a ich
synom Tomášovi a Lukášovi Michalíčkovcom sa nad hrobom stále mod-

lili maďarský sv. ruženec Miroslavovi
farníci. Modlili sa, a pritom plakali.
Veď On ich mal všetkých tak rád. A
to nielen slovami, ale aj skutkami.
Bol skutočným kňazom telom i dušou. Keďže v jednom príbehu Modrého z neba pomáhal dvom sestrám
splniť ich sen- pochovať ich otca, ako
pripomenula Viera Sárová z tejto
relácie Vilovi Rozborilovi, tento moderátor vyjadril kondolenciu: „Bol
veľmi ochotný. Úprimnú sústrasť
blízkym. Smutná správa. Človek
v najlepších rokoch. Keďže Miroslav
si vždy potrpel i na výzdobe, aj v tieto
jeho posledné Vianoce bola prekrásna a zároveň symbolická: svetielka
na stromčekoch boli modrej farby
– farby neba, pred každou sochou
svätca boli kvety, zábradlia okolo
schodiska smerujúceho do kostola
boli vysvietené. Počas sviatkov bola
jeho sestra pri ňom, v piatok ho priviezla domov, zomrel v novozámockej nemocnici. V ďalší piatok 10. 1.
sa s ním rozlúčili aj jeho farníci vo
Veľkej nad Ipľom, kam bol z Nových
Zámkov prevezený. Prítomných tu
bolo asi 40 kňazov, odznelo veľa
príhovorov. Pred jeho farou horelo
množstvo svetielok... Odišiel v roku
Sedembolestnej Panny Márie, ktorá plače s úsmevom... Trpí s láskou,
lebo nás miluje a nadovšetko miluje
svojich synov - kňazov. Nech odpočíva v pokoji
Okrem pôsobenia vo Veľkej nad Ipľom neodmietol ani iné aktivity

Kňaz s titulmi PaedDr. Mgr. Miroslav Šiška bol čestný kanonik diecézy
Vác (Maďarsko) a Rožňava, čestný
občan obce Veľká nad Ipľom, v ktorej 18 rokov pôsobil. Narodil sa 13.
11. 1965 v Šuranoch. Matka Margita pochádzala z obce Dedinka, otec
Dominik z Podhájskej. V kúpeľnej
obci strávil pekné detstvo v spolupatričnosti so sestrou Ivetou. Prvé
4 roky navštevoval ZŠ v Podhájskej
a posledných 5 v Hule. Zmaturoval
na SŠ spojárskej v Bratislave a po prvom pôsobisku sa rozhodol, že bude
kňazom. Vysviacku mal 22. 6. 1996
v Spišskej Kapitule. Primičnú sv.
omšu v rodisku 29. 6. V tom istom
roku nastúpil ako administrátor
do Veľkej nad Ipľom (do r. 2001),
potom do Tornale a od roku 2002 až
do skončenia životnej púte pôsobil
vo Veľkej nad Ipľom a vo filiálkach.
Miroslav organizoval púte napr.
do Chrámu Božieho Milosrdenstva,
prijímal v pastoračných priestoroch
Farského úradu rôzne návštevy,
napr. manželov, pre ktorých viedol
duchovnú obnovu, robil zbierky
šatstva pre Ukrajinu. Kvôli miestnym veriacim sa za pol roka naučil
maďarsky, aby mohol slúžiť sv. omše
dvojjazyčne. Len čo prišiel na svoje
pôsobisko, dal sa do rekonštrukcie
fary i Kostola Všetkých svätých vo
Veľkej nad Ipľom, potom kostolov
filiálok: Kostola Najsvätejšej Trojice
v Panických Dravciach i Kostola sv.
Alžbety v Trenči. Sv. omše slúžieval
aj v Kostole Panny Márie Kráľovnej
v Jelšovci. V nedeľu 21. 8. 2011 slúžil
sv. omšu v Biskupiciach, kde sa slávil
sviatok patróna kostola sv. Štefana
Kráľa. Podľa internetového zdroja tu

kňaz Miroslav vyzdvihol osobnosť
svätého kráľa, ktorý zaviedol Maďarov do kresťanskej viery, priviedol ich
k Ježišovi Kristovi. Kňaz o. i. vyzýval
k vernosti dedičstvu našich predkov. Na nete sú zverejnené fotografie kostolov, rôznych svätých omší,
poďakovania za úrodu, Vianočného
koncertu a mikulášskej slávnosti,
pohrebu otecka duchovného Miroslava (27. 12. 2011), návštevy relikvie

sv. Cyrila, starých hrobov a pomníkov
na miestnom cintoríne, výzdoby
kostola počas vianočných i veľkonočných sviatkov, svadby hlavného
miništranta, krstu dieťaťa miništranta a sväté omše s procesiou na sviatok
Všetkých svätých. Pre isté periodikum sa vyjadril o tomto kňazovi starosta Veľkej nad Ipľom Gabriel Rácz:
„Náš pán farár rozdáva lásku a nádej.
Svojimi kázňami a vľúdnym slovom
vie veriacim prehovoriť priamo
do srdca. Dokázal zrekonštruovať
faru i kostol tak, že keď tam zájdete,
uľaví sa vám na duši a ozaj pocítite
Božiu prítomnosť v ľudskej blízkosti. Jedným z jeho triednych učiteľov
na ZŠ v obci Hul bol Jozef Hatala
z Dolného Ohaja. „Bol to veľmi dobrý človek. Na sv. omšu, ktorú slúžil
v roku 1995 ako diakon v Mani, mu
spievalo asi 100 mladých kresťanských spevákov, ktorí boli v tom období na Festivale v Dolnom Ohaji.
Minulý rok nám pomohol vybaviť
sobáš našej dcéry Dáši na mariánskom pútnickom mieste Pozbianska studnička. Sám sa ho však kvôli
zdravotným problémom nemohol
zúčastniť. A tak prišiel sobášiť kňaz
z Trávnice Štefan Bebjak (pôsobil
niekoľko rokov na Madagaskare).“
– Zaspomínala si manželka Jozefa
Hatalu, pani Anna, ktorá Miroslava
tiež učila. Sú aj rodina, keďže Mirkova prababka z maminej strany bola
krstnou mamou otca Anny Hatalovej. Mirkova sestra Iveta povedala
cez slzy: „Môj brat mal všetko tip top.
Liečil sa iba ambulantne, chcel slúžiť
a slúžiť.“ Zaspomínala si na neho aj
Albína Máčovská z Dolného Ohaja,
matka kňaza Jaroslava (v júni bude
10 rokov od jeho vysviacky), ktorá je
na vozíčku: „Videla som fotografie
pátra Šišku. Stojí na rebríku a rekonštruuje kostol. Viem o tom, že hneď
ako prišiel do jedného z jeho kostolov a videl ako doň zateká (voda
kvapkala do hrncov a vedier), vyhrnul si rukávy a sám sa pustil do rekonštrukcie. Keď mu chýbali peniaze
na opravu, popredal s povolením
pána biskupa nejaké veci, aby mohol ďalej opravovať. Sám sa pričinil
o opravenie strechy, o natretie kostolných lavíc, dokonca možno aj maľovky kostola. S mojím synom slúžievali sväté omše pri príležitosti sviatku
Panny Márie Kráľovnej (22. 8.) aj
v neďalekom mariánskom pútnic-
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kom mieste v Novej Vsi nad Žitavou.“
Aj my sme kňaza Miroslava vo farnosti navštívili
Navštívili sme ho aj my, členovia
Spevokolu Juraja Holčeka pri MO
MS z Dolného Ohaja, a to 12. 6. 2005,
cestou z Detvy, kde sme boli spievať
na miestnom cintoríne pri posviacke
detvianskych krížov autora Melicha
a odhalení troch tabúľ. Pán farár
Miroslav nás sprevádzal nádherne
zrekonštruovanou farou, kostolom,
pohostil nás. Fara i kostol v tejto obci
sa môže právom hrdiť tým, že patrí
do dekanátu Novohrad, veď zásluhou
tohto kňaza je všetko obnovené, stojí
tu akoby nový hrad, v ktorom vynikali nádherné biele lavice. Odvďačili
sme sa mu piesňami v kostole i pred
kostolom. Keďže Kostol všetkých
svätých je umiestnený vysoko, počuli
nás aj miestni obyvatelia, muži z nižšie postaveného hostinca. Na záver
nás hostiteľ niekoľkokrát s úsmevom
pozýval na dni obce v júli - slúžieva
slávnostnú sv. omšu, varí sa haláslé,
býva súťaž vo varení guláša, konajú
sa rôzne hry - vošiel za nami aj do autobusu. Minulý rok 21. júla, kedy mal
tento kňaz už zdravotné problémy,
si obec okrem iných aktivít aj svätou
omšou pripomenula 250. výročie založenia kostola.
Aj on bol niekoľkokrát navštíviť
našu oblasť. Veď je takmer našim rodákom. Na jednom sobáši v Dolnom
Ohaji 8. mája 2010 povedal: „Prameňom každej lásky je Boh. Jeho láska
je k nám dokonalá. Ak sme schopní
milovať, tak je to len preto, že on
prvý miloval nás. Či si toto dostatočne všetci uvedomujeme? Boží obraz
v nás sa nedá zaprieť. Toto je výzva,
aby ste už teraz na začiatku svojej
manželskej spoločnej púte zverili
svoje manželstvo, svoju budúcnosť,
svoju rodinu do rúk dobrotivého
Boha. On bude pri vás stáť i naďalej tak ako to robil aj doteraz. Nikdy
nato nezabudnite a často v modlitbách odovzdávajte svoje radosti i
svoje žiale. Toto bude vaša každodenná cesta za tým trvalým šťastím,
za tou vašou spoločnou budúcnosťou
v manželskom živote. Okrem Boha
sú tu prítomní aj vaši príbuzní, vaši
drahí rodičia a celá vaša rodina, ktorí
sú pripravení Vám kedykoľvek podať
pomocnú ruku. Nech šťastie, ktoré
teraz prežívate, je len začiatkom tých

mnohých krásnych spoločných zážitkov, ktoré vás čakajú. Nech sa z vás
stanú nielen dobrí manželia, ale aj
svedomití kresťanskí rodičia. Zo srdca vám toto všetci tu prítomní želáme, aby bol váš spoločný manželský
život naplnený pokojom, šťastím a
Božím požehnaním.“ Na záver svätej
omše pred požehnaním sa kňaz pri-

hovoril: „V tomto požehnaní je zahrnuté všetko to, čo my vám vyprosujeme od všemohúceho Boha, aby
každý deň vášho manželského života
bol taký radostný, šťastný, možno aj
veselý, plný optimizmu, ako je práve
tento dnešný, táto posvätná chvíľa.
Všetko najlepšie, všetko dobré, pokoj, láska, trpezlivosť nech sú vašimi
hosťami každý deň vášho manželského života. To vám spoločne vyprosujeme a pri tejto sv. omši na oltár spolu
odovzdávame.“
Symbolický odchod do večnosti
Okrem sĺz Panny Márie, ktoré
skutočne v rôznych obdobiach tiekli
na rôznych miestach sveta - napr.
v meste Akita v Japonsku, v Naju
v Kórei, v Synakuzách na Sicílii,
na severe Srí Lanky či v La Salette
vo Francúzsku - Panna Mária plakala
nad svojím synom, keď držala jeho
mŕtve telo v náručí. Toto boli však
iné slzy. Kým slzy v niektorých krajinách boli slzy za nás hriešnikov, tieto slzy v Jeruzaleme boli cez úsmev.
Niekde som čítala, že Panna Mária
vtedy plakala s úsmevom. Páter Jozef
Šuppa, ktorý pred týmito Vianocami
viedol rozhlasovú prípravu v kresťanskom rádiu, na inom mieste uvádza príbeh o malom chlapcovi, ktorý
sa pýtal svojej sestry na Sedembolestnú: „A prečo sa usmieva, keď plače?“
Dievča múdro odpovedalo: „To preto, lebo trpí s láskou.“ Vdp. Miroslav
Šiška zomrel v roku Sedembolestnej
Panny Márie, patrónky Slovenska. A
tá nás učí „plakať s úsmevom“. Tak sa
vyjadrujú mnohí kňazi vo svojich sv.
kázňach a tak by si to iste želal každý
kňaz, ktorý sa narodil pre nebo.
Jana Slobodníková

Úvaha čitateľa: Geometrický rad...
V škole som dával pozor na výklad
učiteľky, ktorá ma láskavo informovala o tajomstvách matematiky. Nosil
som domov síce trojky, ale bitku som
nedostal... Zapamätal som si matematický úkaz zvaný „ geometrický
rad...
Na prvé políčko šachovnice položíme jedno zrnko ryže. Na druhé políčko dve zrnká, na tretie štyri zrnká...
Na ostatnom políčku je toľko zrniek,
aké sa na tejto planéte neurodili po
celý rok!
Problémom tejto planéty je fakt, že
ju neriadia múdri filozofi, ale finanční špekulanti. Geometrický rad tak
v spoločnosti funguje ako deštruktívny element. V roku 1972 sa v Londýne uzniesli, že Cigánov nebudeme
urážať ich pôvodným pomenovaním, ale im dáme jednotný názov
Rómovia...Keby vedeli čítať, doteraz
by sa medzi sebou nenazývali Cigánmi. Je nepochopiteľné, že v rámci
Európy hovoríme o Rómoch ako o
etniku ako menšine...Chabé výsledky
sčítania hovoria o dvanástich miliónoch... Kto je v Európe vlastne menšina...? Pri nakrúcaní filmu Encyklopédia Slovenska som mal česť poznať
celé územie Slovenska. I po vlastných
nohách a musím sa priznať, že práve
v oblastiach kde devastujú krásnu
zem Rómovia som bol so svojím
štábom v ohrození života. Chrániac
vlastným telom drahú kameru som
bol skoro ukameňovaný. Dva dni
som bol v akútnom ohrození životných funkcii. Srdce mi pukalo pri
pohľade na zdevastovanú zem, lesy,
polia plné odpadkov. Tí čo hovoria
o Rómskej otázke žijú v Bratislave a
vôbec netušia, že jestvuje niečo ako
ľudský primitivizmus. Úžasná cisárovná Mária Terézie, ktorá učila ľudí
ako jesť zemiaky brala Cigánom deti
a dávala ich do rodín sedliakov, aby sa
naučili pracovať a byť prospešní spoločnosti. I jej syn Jozef jej kroky plne
akceptoval, a tak naši pradedovia si
spomínajú na Cigánov, ktorí vyrábali
rôzne pre domácnosť potrebné predmety, podkúvali kone a podobne.
Boli výborní muzikanti, zarobili si
sa svoje biedne živobytie...Zdôrazňujem, že si zarobili...! Gynekológovia
sa bijú o pracovné miesta na východnom Slovensku. Denne privážajú sanitky do pôrodníc stovky nezletilých
rómskych dievčat, ktorá namiesto

hodiny matematiky si zájdu porodiť
svoje prvé dieťa. A o pár rokov aj štrnáste, pätnáste, veď je tu štát, ktorý sa
o ne postará! Tento geometrický rad
pôrodnosti je časovanou bombou
budúcnosti. Naše deti i vnúčatá utekajú po získaní vzdelania za hranice,
práca je kvalitnejšie finančne ohodnotená. Navyše je tu skutočnosť,
ktorou by sa mal niekto zaoberať.
Rómske dievčence v pôrodniciach
neuvádzajú mená svojich otcov a tak
sa denne rodia tisíce detí bez určenia
otcovstva. V praxi to znamená, že
poberajú vyššie sociálne dávky ako
polosiroty...Nevzdelaný občan tejto republiky tak dokáže „ vyknísať“
s celou haldou paragrafov...! Načo je
potom investovať do vzdelania, keď
na živobytie stačí živočíšny primitivizmus?! Bojíme sa pozrieť sa pravde
do očí. Nejde o xenofóbiu, či rasizmus. Musíme stav vecí filozoficky
prehodnotiť a nájsť riešenie. V Číne
sa zákon o jednom dieťati po rokoch
ukázal ako kontraproduktívny. Žena
v Číne nemá žiadnu hodnotu, zvyčajne po pôrode dievčatká zabíjali.
Teraz ak sa mladý muž chce oženiť,
musí si nevestu priviesť z Thajska,
alebo z Vietnamu. Miliardový národ má nedostatok plodných žien...
I India, ktorá ponúkla za sterilizáciu
ženám farebný televízor má problémy...Už ma skoro každý televízor, aby
sa mohol pozerať na nádherný sen
vyrábaný Bollywoodom...Každý deň
nakrútia tri filmy plné hudby, farieb
a tanca...A milióny hladujú a o pitnej
vode iba snívajú...! Vrátim sa k rodnej
hrude. O pár rokov bude na území
Slovenska žiť viac ako milión Rómov.
Zatiaľ staviame školy, bytovky a špekulujeme i ich uplatnení sa v praxi. Je
každému jasné, že čo dostáva niekto
zadarmo nemá hodnotu. Čokoľvek
v živote chceme, musíme zaslúži
vzdelaním a prácou. V Maďarsku už
jestvujú internátne školy pre Rómov.
Sú to šťastne deti, ktoré sa už do osád
nechcú vrátiť. Sú to ľudské bytosti
túžiace po kvalitnom zaradení sa
do života. Určite sa im to podarí, len
potrebujú šancu. Túto cestu ukázala
už cisárovná Mária Terezia...Len tam
na tom kopčeku nad Bratislavou sa
akosi pozastavil čas. Ak nebudú vládnuť spoločnosti múdri lídri, miliardy
na všakovakých účtoch nič nezmôžu... Mgr. art. Vlado JAVORSKÝ
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Záver roka na mariánskom pútnickom mieste

Okrem bohatého pohostenia
aj duchovne
Koniec starého a začiatok nového roka chce takmer každý zažiť
v príjemnom prostredí, obklopený
možno množstvom jedla, nápojov,
zábavy... Sú však aj takí, ktorí si
toto obdobie chcú vychutnať najmä duchovne. Niektorí sa vyberú
na pútnické miesta, aby tam mohli
za všetko uplynulé poďakovať,
očistiť sa vnútorne a prosiť o ďalšie
dobrá, ale aj o správne nasmerovanie životnej cesty. Niektorí orodujú
aj za tých, ktorí sa pútnickej cesty
nemôžu zúčastniť. Približne 200
Slovákov prežívalo prelom rokov
v Medžugorí – v západnej Hercegovine južne od Mostaru (asi 30
km). Tu sa stretli s niektorými vizionármi, vypočuli si svedectvá,
chodievali na slovenské sväté omše,
boli prítomní na zjaveniach Panny Márie, vystúpili na Podbrdo a
Križevac a v posledný deň roka sa
po adorácii zúčastnili sv. omše,
ktorá končila na Nový rok. Motiváciou k absolvovaniu takejto púte
na prelome rokov tým, ktorí
na tomto mieste už boli, býva poďakovať sa za vymodlené a prosiť
za ďalšie v súlade s Božou vôľou;
motiváciou tým, ktorí na takúto
púť idú prvýkrát, bývajú väčšinou
svedectvá už zúčastnených.

Krížová cesta

Hneď v prvý deň v Komunite
Cenakolo

Púť do Medžugoria organizovalo zo Slovenska viacero cestovných
kancelárií. Pri Bazilike sv. Jakuba
som stretla aj skupinu mladých Slovákov, ktorí sem cestovali mikrobusom. Pri hraniciach ho však kvôli nevyhovovaniu museli odstaviť, a
tak sa na miesto dostavili autobusom. Programovo sa prispôsobovali ostatným skupinám. Ja som spolu s troma pútnikmi nastupovala
v Banskej Bystrici, v Bratislave ďalší

traja, všetci ostatní na východnom
Slovensku. Po nočnom cestovaní nás Medžugorie privítalo ráno
29. 12. pekným počasím. Radosťou bolo, že hneď v prvý deň sme
sa mohli zúčastniť slovenskej sv.

Pri pózujúcej ovečke
omše. Hoci do Komunity Cenakolo sa tradične chodieva v posledné
dni, aby sme chlapcom zobrali nejaké naše potraviny, vybrali sme sa
tam hneď poobede. Tu nám Slováci
Martin a Patrik porozprávali svoj
príbeh po tom, čo sme si pozreli šot
o sestre Elvíre, ktorá túto komunitu
bývalých závislých založila. Patrik
nám hovoril zážitky: Keďže medzi
65 chlapcami sú väčšinou Taliani,
v komunite jedia väčšinou cestoviny. Keď si Slováci konečne chceli
navariť bryndzové halušky a chýbala im bryndza, potešili sa, že pútnici zo Slovenska im ju priniesli.
Chýbala im haluškáreň, a tak navŕtali do hrnca diery a boli halušky.
V obchodíku sme si mohli zakúpiť
nejaké výrobky, ktoré chlapci vyrábajú – náramky, sv. ružence, krížiky a iné devocionálie. Ako darček
k nákupu sme dostali DVD i CD a
obrázok P. Márie, kráľovnej rodiny.
Každý večer v Medžugorí začínal
sv. ružencom a večernou sv. omšou.
V nedeľu k tomu patril aj slávnostný koncert vo Dvorane bl. Jána
Pavla II. Hoci som na pódium pre
množstvo divákov nevidela, zažila som príjemný okamih, keď ma
poprosil jeden Poliak o zaslanie
SMS svojej sestre či priateľke Paule, keďže z jeho mobilu sa nedalo.
Keď sa tak stalo, z vďaky mi dal na
ruku náramok s desiatimi zrnkami, krížikom a obrázkom Panny
Márie. Veľmi som sa potešila: veď
mi ho daroval Poliak, a to vo Dvorane Jána Pavla II., ktorý bol tiež
Poliakom! Hoci som sv. spoveď
absolvovala až na druhý deň, tento

darček bol pre mňa akoby správou,
aby som sa stále modlila sv. ruženec. Poliakovi som na oplátku dala
tunajšie žuvačky a on mi ukázal
jednotku.

Sen sa stal skutočnosťou

Zaujímavosťou bol aj môj prvý
sen na tomto mieste: v nejakej veľkej sále sa vpredu na pódiu predstavovali ľudia. To sa mi snívalo napriek tomu, že v našom zájazde sme
sa organizovane vôbec nezoznamovali. V skutočnosti sa na druhý deň
v Bazilike predstavovali slovenskí
kňazi: Marek, Štefan, Roman, Bohumil. Najvtipnejšie sa predstavil
najstarší kňaz: BMV – Bohumil
Mikula vo výslužbe. Ten počas sv.
kázne zdôrazňoval dôležitosť sv.
spovede a vysluhovania sv. omší.
Počas pondelňajšieho výstupu
na horu Pod brdom šli niektorí
bosí, s vďakou za milosti, ktoré obsiahli minule, napr. jedna žena ďakovala za to, že tu vymodlila svojej
sestre dlho očakávané dieťa a teraz
prišla poprosiť o druhé. Cestou
po skalách sme sa modlili sv. ruženec. Iste každý z nás cítil, že kráča
po posvätných miestach. Aj skaly a
kamene boli viaceré v tvare sŕdc. Na
mieste zjavenia mal každý možnosť
v tichosti sa modliť. Potom sme
mali stretnutie s Terezkou Gažiovou, ktorá tu žije od r. 1996, pracuje
s mládežou a sprevádza pútnikov.
Zdôrazňovala potrebu piatich vecí
v boji proti diablovi, ktoré nadiktovala Panna Mária: modlitba svätého ruženca, eucharistia, čítanie Sv.
písma, pôst, mesačná sv. spoveď.
Na záver si každý z ošítky vytiahol
lístok s citátom a menom svätca,
ku ktorému sa má modliť a za čo
sa má modliť. Po večernom programe sa niektorí s lampášmi v ruke
znovu vybrali na Pod brdom, kde
bolo asi o 22:00 h zjavenie Panny
Márie Ivanovi. Okrem láskyplných
slov Panna Mária každého jedného
z nás požehnala. Prekvapivá bola
prítomnosť všetkých generácií.

Silvester sme začali s vizionárkou Vickou
zážitkom bolo tiež svedectvo
Patrika

Posledné ráno starého roka sme
v skorých ranných hodinách prišli
do kaplnky, ktorú založila sestra
Jozefa II., aby sme sa tam stretli
s vizionárkou Vickou. Vicka je zná-

ma tým, že minulý rok v jej dome
zázračne svietila socha Panny Márie, ktorú po troch dňoch zobrali
do Ríma na preskúmanie. Vicka
začala svoj príhovor obrazným pomenovaním zalievaného izbového
kvetu - človeka, ktorý sa modlí.
Po modlitbách zdôraznila potrebu všetkých piatich spomínaných
kameňov v boji proti Goliášovi.
Panna Mária je zvlášť rada, keď sa
rodičia modlia spolu s deťmi. Eucharistiu – sväté prijímanie – by
sme mali podľa možnosti prijímať
čo najčastejšie. Pôst o chlebe a vode
by mal byť v stredu a v piatok, netýka sa to chorých a detí. Na sv.
spoveď stačí ísť raz za mesiac, no ak
zhrešíme, treba sa čo najrýchlejšie
vyspovedať, aby sme nezotrvávali
v hriechu. O skutočnosti, že ľudia
chcú zažiť prítomnosť P. Márie
svedčí aj fakt, že na začiatku boli
na parkovisku odstavené len 2 autobusy a keď sme odchádzali, bolo
ich 30 či 40. Hoci som už sedela
v autobuse, pred očami som stále
mala sochu spred kaplnky - Matku,
ktorú objímajú viaceré deti a pred
ňou sú črepníky so sirôtkami. Náš
kňaz Marek nám počas sv. omše
zdôrazňoval dôležitosť vnímania
srdcom, nielen očami, rukami...

Slováci pod Križevacom
V obedňajších hodinách sme
prešli pešo cez vinice, obklopení
množstvom pasúcich sa ovečiek,
na zámok, ktorý tu dali postaviť
Patrik a Nancy z Kanady. Ubytovávajú v ňom zadarmo kňazov
a rehoľné sestry z celého sveta.
Po modlitbách, vedených slovenským pátrom Emilom, prišiel Patrik. Rozprával nám o svojom obrátení, ako po oslovení cez posolstvo
Panny Márie - ktoré si prečítal
v knihe z Medžugoria – rozpredal
celý svoj majetok vrátane bydliska a
lodí a šiel spolu s manželkou bývať
sem, na miesto, o ktorom ani zo začiatku nevedel kde je. Prečítal si len
jednu vetu, to najkratšie svedectvo:
„Pozývam Ťa k obráteniu, posled-
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ný krát.“ A hneď sa mu začali liať
slzy, lebo žil 30 rokov v smrteľnom
hriechu (peniaze boli predtým jeho
„bohom“ a ženy bral len povrchne)
a začal sa viac zaujímať o P. Máriu. Po tom, čo popredal majetok,
sa spýtal Nancy: „Nancy, a kde je
Medžugorie?“ Povedal jej: „Nancy,
Panna Mária tam žije a ja chcem byť
jej susedom!“ Hovoril o svojich štyroch deťoch z prvých manželstiev,
ktoré žili hrozným životom, podľa
neho boli „katastrofou“; z nich tri
sú už obrátené, za obrátenie jedného syna sa stále modlia. Vravel
tiež o jeho požehnanom manželstve. Anulácia predchádzajúceho
trvala 17 rokov. Hoci bol s Nancy
zosobášený vo vrtuľníku, Nancy
ako Chorvátka naliehala, aby sa
zobrali aj v kostole. Keď sa ho kňaz
spýtal, prečo sa chce sobášiť v kostole, Patrik s úsmevom odpovedal:
„Lebo Nancy plače.“ O svojich deťoch povedal Panne Márii: „Panna
Mária, vezmi si moje deti a buď im
rodičom, ktorým som ja nikdy nebol.“ Medzitým prišla Nancy, aby
prečítala dva listy zo Slovenska od
predstavených dvoch reholí, ktoré
sa ponúkali na letný pobyt. Spolu
ide asi o 120 sestier. Patrik schválil túto ponuku so slovami: „Áno,
keď vy prídete umývať riad. (Ukázal na nás.) Je to Dom modlitby.
Prijímame len kňazov a zasvätené
osoby.“ Patrik pokračoval svojím
svedectvom: „Všetko sa zmenilo.
Môj syn, ktorý bral drogy, je učiteľom na katolíckej škole. Dcéra,
ktorá je trojnásobne rozvedená,
nás bola navštíviť minulý rok. Ďalší
syn je požiarnikom...“ Za Patrikovo obrátenie sa jeho babka modlila 48 rokov. Slobodným dievčatám dal dobrú radu: Predtým, ako
chlapcovi nasadneš do auta, musíš
sa mu pozrieť do očí a musíš mu
povedať: „Ukáž mi svoj ruženec.“
V Kalifornii z 10 manželstiev zlyhá
7 v priebehu dvoch rokov a podľa
prieskumu sa otec rozpráva so svojim dieťaťom menej ako polhodinu
za mesiac. S manželkou sa modlia
každý deň. Prečítal nám dlhočizný
list, ktorý mu napísala v septembri
jeho milovaná Nancy k výročiu
svadby s osloveniami: „Môj najdrahší, môj milovaný, môj..., moja
sviatosť...“ atď. Zaželala mu veselé
výročie, ruka v ruke, srdce v srd-

ci, každý šťastný deň v Jeho láske.
Zdôrazňoval význam sv. spovede.
Keď mu kňaz povedal: „Ja Ťa rozhrešujem od Tvojich hriechov...“,
rozplakal sa. Obzvlášť sa potešil,
že P. Mária predchádzajúci deň pri
zjavení požehnala každého prítomného na Pod brdom. Na záver nám
povedal Patrik: „I love you.“ Celé
svedectvo nám z angličtiny prekladala jedna zo Sloveniek.

Veselí Slováci za Bazilikou sv. Jakuba na
Nový rok

Svätá kázeň o želaní šťastného
nového roka

V posledný decembrový deň odzneli v sv. kázni tamojšieho kňaza aj
tieto slová: Keď hovoríme „šťastný
nový rok“, to znamená, že želáme
iným dobre, no musíme sa pritom
za nich aj modliť. So želaním „požehnané Vianoce“ sa spája aj sľub,
že budem tomu ktorému človeku
priateľom, že mám radosť z toho, že
existuje a so všetkými týmito želaniami si prajem, aby jeho existencia
bola šťastná. Kňaz nám odporučil,
aby sme si napísali zoznam mien
osôb, ktorým sme priali požehnané sviatky a aby sme na nich počas
celého roka mysleli v modlitbách.
Môžeme si položiť otázku: „Čo som
urobil z toho, čo som im prial?“
Bolo by smutné, keby tieto slová
zostali prázdnymi. Bola by to kríza, keby sme na tých ľudí zabudli.
Kazateľ spomenul príklad majiteľa veľkého sadu najlepších jabloní
v Nemecku, ktorý sa staral o to,
aby aj okolití majitelia sadov mali
najlepšie jablone. Keď sa ho ľudia
pýtali, prečo im pomáha, keď sú
jeho konkurenciou, povedal: „Keď
má môj sused dobré jablká, aj moje
budú dobré.“ Keď sa môjmu susedovi vedie dobre, to znamená, že
mne sa bude vodiť ešte lepšie. Musíme si pomáhať. Spomínal zážitky
so zosnulým kňazom Slavkom Barbaričom, ktorý bol veľmi činným,
ovládal asi 10 jazykov. Vyzdvihol
význam pomoci človeka človeku s
výzvou: „Bože, daj, aby som mohol

stáť vedľa tých, ktorým som poprial požehnané Vianoce a Nový
rok, aby som ich mohol niesť ako
Mária niesla Teba. Dieťa na ramenách nepremýšľa o vďačnosti, jeho
vďačnosť nepotrebuje slov, dieťa je
vďačnosť. Neexistuje človek, ktorý nie je dieťa! Potrebuješ ramená,
na ktorých ich môžeš niesť... Naše
ramená budú ako ramená sv. Jozefa.“
Po tejto nádhernej sv. omši,
Medžugorskom sv. ruženci (Vyznanie viery a sedemkrát Modlitba Pána, Anjelské pozdravenie a
Chváloslovie) a požehnaní predmetov sme si pred kostolom mohli
pozrieť živé jasle, ktoré veľmi pútavo so svetelnými a zvukovými efektami hrali členovia medzinárodnej
Komunity Cenakolo, medzi nimi aj
naši Slováci. Po adorácii nasledovala ďalšia sv. omša, uprostred ktorej
nad pútnickým miestom bolo vidieť svetlice, malé ohňostroje a iné
efekty, pretože aj tu tradičným spôsobom vítali Nový rok. Najdôležitejšie však bolo pokloniť sa Pánu
Ježišovi, poďakovať za lásku, ktorú
nám daroval a vstupovať do Nového roka so slovami P. Márie: „Hľa,
nech sa mi stane podľa Tvojho
slova.“ A taktiež: „Chceme všetko
niesť pokojne, s radosťou a úprimnosťou. Drahý Ježišu, prechod
zo starého do Nového roka mi
pripomína večnosť. Mária, buď
s nami!“ – Tieto adoračné slová odzneli vo viacerých jazykoch.

Slovenská svätá omša v prvý
januárový deň

Keďže do kaplnky by sa Slováci
nepomestili, slávnostnú česko-slovenskú sv. omšu sme mali o 11:00
h vo Dvorane Jána Pavla II. Hlavný celebrant Štefan Kaňuk (školský
kaplán v Gymnáziu v Prešove) vo
sv. kázni vymenoval udalosti, ktoré
si v ten deň pripomíname: V tento posledný deň oktávy narodenia
Ježiša Krista sa otvára nová oktáva;
na mieste pokoja sme si pripomenuli Deň pokoja, ktorý vyhlásil Ján
Pavol II.; deň vzniku Slovenskej
republiky, a teda aj Českej... Po sv.
omši jeden kňaz pripomenul: „My,
Česi a Slováci, sa ešte aj tak raz
stretneme, v nebi, a to bude federácia, aj s Talianmi, ktorí nás niekedy
vytláčali z radu...“ Po sv. omši sa ľu-

dia z našej skupiny odfotili s čelenkami s nápisom „Happy New Year“.

Výstup na Križevac (537 m)

Počas modlenia sa Krížovej cesty
sme pomaly kráčali do vrchu Križevac. Na jeho vrchu stojí 8,6 metrov vysoký biely železobetónový
kríž, ktorý postavili miestni obyvatelia v roku 1933 na pamiatku
1900-tého výročia utrpenia a smrti
Ježiša Krista. V priesečníku ramien
sú vložené z Ríma prinesené sväté
relikvie – kúsok kríža, na ktorom
bol Ježiš ukrižovaný. Vraj samotné
nebo dávno pred začiatkom zjavení v Medžugorí vnuklo farnosti
voľbu patróna. Kostol je zasvätený
sv. Jakubovi, patrónovi pútnikov a
orodovníkovi medzi Bohom a ľuďmi. V brožúrke Medžugorie sa o. i.
píše: „Roky pred tým, ako sa mali
začať zjavenia v Medžugorí, ľudový
maliar Vlado Falak zo Šurmancov
namaľoval obraz, na ktorom vidieť
Pannu Máriu, ako sa vznáša na nebi
a pod ňou je Križevac s novým kostolom na ľavej strane. Čo ho inšpirovalo k tomu obrazu, že na ňom
sprítomnil budúce udalosti? Tento
obraz bol dlho vystavený na chóre
kostola.“

Výstup na Podbrdo

V náš deň odchodu pred svätou omšou zjavenie Mirjane

V spodnej časti vrchu Pod brdom pri tzv. Modrom kríži mala
vizionárka Mirjana zjavenie. Na sv.
omši niektorí sprostredkovali preklad posolstva: Panna Mária prišla
smutná, povedala, že nemáme čisté
srdcia, a preto nemôžeme byť nositeľmi svetla, napríklad Ježiša. Mali
by sme si očistiť srdcia, mali by sme
byť všetci nositeľmi svetla, nositeľmi Božieho syna Ježiša. Panna Mária povedala: „Klopem na vaše srdcia, ale sú uzatvorené, pretože nie
sú pokorné, dostatočne pripravené
k tomu, aby Ježiš mohol kraľovať
vo Vašom srdci.“
K tomu dodal páter Emil (ktorý
(pokračovanie na str. 8)
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Okrem bohatého pohostenia aj duchovne
(dokončenie zo str. 7)
pôsobil 7 a pol roka na Ukrajine):
„Ak sa niekto potrebuje prekrišta-

Zámok Patrika a Nancy

lizovať, dá sa to aj inde, napríklad
doma, na Slovensku, prípadne sa
sem môžete aj vrátiť.“
Na Slovensko s nami cestoval aj
Patrik z Komunity Cenakolo s kamarátom. Patrik hovoril o živote
v komunite: „Tu v komunite sa pozastavíš – dívaš sa dovnútra seba. Keď
sa s niekým pohádaš, nemáš zabuchnúť aké dvere, musíš si s ním sadnúť
aj za stôl. Naučil som sa tu byť samým
sebou.“
Jana Slobodníková

Trojkráľový stolnotenisový turnaj v Dolnom Ohaji

Súťažilo sa v jednotlivých kategóriách

Čo vŕta Milanovi Kupeckému v hlave
PENIAZE
Akosi mi zoslabol zrak. Čoraz menej vidím peniaze.
Najtrvácnejšia láska je láska k peniazom.
Peniaze sa rýchlo rozkotúľajú. Aj tie papierové.
Čas sú peniaze. Veď aj času máme vždy málo.
Peniaze sú jediné zlo, ktoré nedoprajeme ani susedovi.
Najväčšie spory bývajú obyčajne o úspory.
Nie je mi jasné, či sa viac svet točí okolo osi, alebo okolo
peňazí.
Korunka ku korunke a máme umelý chrup.
Roky sú ako peniaze. Pomaly sa míňajú a nevrátia sa.
Vrana vrane oko nevykole! Asi preto, lebo vrany nepoznajú
peniaze.
Čože je to päťdesiatka?! Ja ľahko utratím aj sto euro!
Peniaze sú síce zlo, no každé zlo je na niečo dobré.
Niektorí ľudia dokážu urobiť pre peniaze všetko, iní nemusia pre ich získanie urobiť nič.
U niektorých ľudí je najobľúbenejším čítaním čítanie peňazí.
Zatočiť hlava sa môže človekovi aj z výšky peňažnej sumy.
Aj s malým platom možno byť veľkým optimistom.
Snáď neexistuje analfabet, ktorý by nevedel sčítať peniaze.
Najoduševnenejšie sa číta knižka s úsporami.
Tým čo sa topia v dlhoch nepomôže záchranný pás.
Žena a peniaze majú veľa spoločného. Často sa vydávajú
neuvážene.
Päsťou možno vybaviť všetky účty. Niekedy aj finančné.
Žil plným životom. Preto mal vždy prázdne vrecká.
Najviac človekovi znepríjemňujú život ťažkosti - finančné.
Peniaze sú ako dve protiidúce vozidlá. Vždy sa minú.
Najťažšie sa odpovedá na otázku - finančnú.
Hlupák je sebestačný. Nie však finančne.
Peniaze nie sú všetko. To je útecha pre tých, ktorí ich nemajú.
Život je ako kráľovstvo, v ktorom sa tiež bijú o korunu.
Najúčinnejšia masť sú peniaze.
Aj by som nebral úplatky, ak by som ich nemusel dávať.
Aj pri delení sa možno prerátať.
Peniaze sú aj tomu najväčšiemu sklerotikovi povedomé.
Zaujímavý úkaz. Čím mám smiešnejší plat, tým som veselší.
Obyčajne veci získané za každú cenu nebývajú drahé.
Čas je opak požičaných peňazí. Nevracia sa.
Peniaze sú najúčinnejšou prikrývkou na zakrytie uboleného
oka.
Prestúpil k amatérom. Za vysoké odstupné.
Každá euro minca dobrá! - vyriekol čašník, keď mu hosť dal
prepitné.

V jednotlivých kategóriách boli
Obecný úrad v Dolnom Ohaji,
v spolupráci s Obecným športovým tieto výsledky- Juniori: 1. miesto
klubom usporiadali trojkráľový Marek Nagy, 2. miesto Roman Gastolnotenisový turnaj. Súťažilo sa tyáš, 3. miesto Jaroslav Demo ml.
v troch kategóriách: juniori do 20 Muži: 1. miesto Marcel Bánoš, 2.
rokov, muži od 20 do 50 rokov a se- miesto Marián Podbehlý, 3. miesto
niori nad 50 rokov. Juniorov bolo 8, Martin Nagy. Seniori: 1. miesto
mužov v druhej kategórií bolo 8 a Marián Malík, 2. miesto Miroslav
najväčší počet bol seniorov a to 10. Križan, 3. miesto Pavel Gál. Ceny
Celkovo štartovalo 26 účastníkov. odovzdali zástupcovia Obecného
Najstarším účastníkom bol Jozef úradu.
-slobRakovský vo veku 70 rokov.
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: Erika Cserepesová.
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Farsangi versek

Itt a farsang, áll a bál,
keringőzik a kanál,
Csárdást jár a habverő,
bokázik a máktörő.

Dirreg, durrog a mozsár,
táncosra vár a kosár.
A kávészem int neki,
míg az örlő pergeti.
Heje-huja vigalom!
Habos fánk a jutalom
Mákos patkó, babkávé,
ez aztán a parádé.
***
Pálfalvi Nándor: Farsang
Táncra, táncra kislányok,
daloljatok kisfiúk.
Itt a farsang, haja- huj,
ne lássunk most szomorút.
Mert a farsang februárban
nagy örömöt ünnepel:
múlik a tél, haja- huj,
s a tavasznak jönni kell.
***
Sarkady Sándor: Farsang
Fruskák, Zsuzskák, Dorottyák,
járják a bolondját:
dínom- dánom, vigalom,
nincs a táncra tilalom!
Maskarások, bolondok,
rázzátok a kolompot,
takarodjon el a tél,
örvendezzen aki él!
***
Farsangoló
Elegünk van már a télből,
Hóból, fagyból, hideg szélből,
Jöttünk vígan maskarában,
Tél bosszantó maszkabálba.
Szóljon zene síppal,dobbal,
Fusson a tél vándorbottal!
Jöjjön tavasz hívó szóra,
Házunk előtt nyíljon rózsa!
Aki itt van, mind erre vár,
Kezdődjék már a karnevál!

Inspirációk jelmezbálba
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EGÉSZSÉG

13 + 1 „parancsolat” –
miért igyunk sok tiszta vizet
1. Gyógyító ereje van
Amikor a sejtek megfelelően
hidratáltak belülről, akkor az kívánatos reakciók egész sorát indítja
be. A test öngyógyító üzemmódba
kerül, beindul a fehérje képződés,
az izom és a szövetek javítása, megemelkedik a növekedési hormon
termelődése. Ez a hormon felelős
az izmok építéséért, a test önjavításáért, amikor alszunk. Szintén gátolja az öregedés folyamatait, csökkenti a sejtek savasságát, csökkenti
az autoimmun reakciókat, növeli a
vírusokkal szembeni ellenálló képességet, megjavítja a DNS-t és beindítja a zsírégetést.
2. A víz az univerzális oldószer
A sejten kívül a tápanyagok vízben oldódnak, ami lehetővé teszi
a sejtmembránon való átjutásukat.
Másrészt a sejt belsejében szintén
a víz az a közeg, amiben a legtöbb
kémiai reakció végbemegy. Az élet
számára a legfontosabb oldószer
tehát a víz.
3. A víz maga a hőn áhított életelixír
Ugyanis tisztítja a gyomrot és
béltraktust, de nem károsítva ezzel
annak természetes mikroflóráját.
Kitakarítja a szervezetben képződött toxinokat, fölösleges koleszterint, allergén anyagokat, egyszóval
elvégzi a salakanyagok kivezetését a
testből. Aktivizálja az immunrendszer mechanizmusait és mindezt
mellékhatások nélkül teszi.
4. Szellemi hatékonyságunkért
felel
Kísérletekkel bizonyították, hogy
az enyhén kiszáradt személy szellemi képességei 10-20%-kal csökkennek. Ha odafigyelünk arra, hogy
megfelelően hidratáltak legyünk,
akkor szellemi kapacitásunk hiánytalan lesz és elménk nem fog
cserbenhagyni minket fontos helyzetekben.
5. Belső és külső fiatalságunk forrása
Az öregedés valójában nem más,
mint a test azon folyamata, hogy
hogyan veszít el egyre több vizet.
Míg egy csecsemő testének 78%a víz, egy idős ember testében ez
már csak 50%. Ha a sejtjeinket fo-

lyamatosan hidratálva tartjuk, akkor ezzel lassítjuk ezt a folyamatot.
Fontos, hogy egész életünkre nézve
alapelvvé tegyük a megfelelő menynyiségű tiszta víz fogyasztását és
korunk előrehaladtával erre különösen nagy hangsúlyt fektessünk.
Ez az egészséges és hosszú élet legfőbb tartópillére.
6. Növeli a fizikai teljesítőképességet
A kiszáradás első tünete a csökkent teljesítőképesség és a fáradás.
A fizikai igénybevétel folyamán
az izzadság miatt elvesztett folyadék csökkenti a vérplazma menynyiségét, ezért a vér besűrűsödik.
Ezt a besűrűsödött vért a szívnek
így sokkal nehezebb pumpálnia és
a vérkeringés lelassul. Ha lassú a
vérkeringés, az izmokhoz a nélkülözhetetlen tápanyagok is sokkal
lassabban jutnak el, ezért az izmok
munkavégző képessége csökken.
7. Méregtelenít
A 21. században egyre messzebb
kerültünk a természettől, mígnem
eljutottunk oda, hogy ételeink, kozmetikumaink hemzsegnek a mesterséges vegyi anyagoktól. Szervezetünk sokkal jobban ki van téve a
mérgek hatásainak, mint eddig bármikor a történelemben. A bőséges
természetes tiszta víz fogyasztása
segít szervezetünknek megküzdeni
ezekkel a mérgekkel, mert kimossa
a sejtjeinkbe került nem kívánatos
anyagokat.
8. Prevenció a betegségek ellen
Ha a sejtjeink megfelelően hidratáltak, sokkal ellenállóbak a vírusok és baktériumok támadásának.
A víz ugyanis aktivizálja az immunrendszerünket, ami elegendő
víz jelenlétében jobban működik.
9. Az emberi test legalapvetőbb
építőeleme
A víz fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni: az élet a vízben
fejlődött ki, minden anyagcserével
rendelkező életforma vagy vízben
él vagy vizet keringtet magában,
olyannyira, hogy általában minden
élő organizmus legalább 50%-ban
sima vízből áll. A víz egy kémiailag egyedülálló anyag, amit az élet
teljesen és visszafordíthatatlanul

magáévá tett.
10. Hosszútávú hiánya krónikus
betegségekhez vezet
Asztma, allergiák, szívrendszeri
és vérnyomás panaszok, reumatikus panaszok, anyagcsere- és
emésztési zavarok, daganatok, depresszió, cukorbetegség, autoimmun betegségek származhatnak a
hosszútávú krónikus dehidratációból. Igyunk sok tiszta vizet és előzzük meg a bajt!
11. A legjobb fájdalomcsillapító
Kutatások feltárták, hogy a test
fájdalommal jelzi, hogyha dehidratált, ami krónikussá is válhat és
később így tévesen gyógyszerekkel
kezeljük. A dehidratáció megszüntetésével a fájdalmat is meg lehet
szüntetni, mellékhatások nélkül.
12. Az egyetlen folyadék, ami hatásosan hidratál
Jöhet bármilyen csodatalálmány,
bármilyen szuperélelmiszer, ital,
üdítő, tea, kávé, gyümölcslevek, de
SOHA nem fogják és nem tudják
helyettesíteni a tiszta víz hidratáló
hatását! A tiszta vízre szükségünk
van, ahogy a természet megalkotta azt, minél eredetibb formájában
és ez sosem fog megváltozni, bár-

milyen diéta irányzat, divathóbort
üsse is fel a fejét. A víz megmarad,
mint az ember legalapvetőbb tápláléka. Fogyasszuk ennek biztos tudatában bőségesen!
13. Szabályozza a testsúlyunkat
A víz szabályozza az anyagcserét
és így segít kordában tartani a testsúlyt. A megfelelően hidratált test
képes a felesleges zsír elégetésére.
+1. Az egészséges életmód alapja
és fillérekbe kerül
Sokan bújnak kifogások mögé,
amikor egészséges életmódról van
szó, hogy az drága és csak a gazdagok engedhetik meg maguknak.
Ha van valami, ami nem drága,
akkor az a víz. Magyarországon
abban szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ivóvizeink 95%-a felszín alatti vizekből származik ezért
csapvizünk vetekszik a legjobb
ásványvizekkel. Bár a klórozás, a
rossz vízvezetékek, illetve a helyi
arzénprobléma miatt a minősége
hagy kívánni valót maga után, de
ezt még mindig könnyedén kezelhetjük egy kisebb összeg beruházásával, egy konyhai vízszűrő felszerelésével.
naturahirek
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A tökéletes farsangi fánk receptje
Most jegyezd fel:
Gombaszög július 15. és 20. között! Plusz 3 variáció
A felvidéki magyar fiatalok hagyományos találkozóhelye, fesztiválja és szabadegyeteme, a Gombaszögi Nyári Tábor idén július
15 és 20. közt várja a látogatókat
Krasznahorkán. A tábor honlapján
bárki javaslatot tehet a programra,
a fellépő együttesekről pedig hamarosan szavazás indul. Az utolsó,
vasárnapi napon a terep a felvidéki
magyar együtteseké.

Iszapbirkózás, buli és közélet
A Gombaszögi Nyári Tábor a kikapcsolódás és a feltöltődés helye,
a tavalyi több mint százharminc
programpont rekord számú résztvevőt vonzott. Napközben idén is
közéleti, művészeti és tudományos
előadások, csapatjátékok, alkotóműhelyek közül lehet majd választani, esténként pedig fesztiváli
koncertek, hajnalig tartó buli várja
a táborozókat. Mindenki kedvére
válogathat a programok között,
így Gombaszögön egyetlen napba
rengeteg minden beleférhet: paintballozás, kötéltáncolás, ismerkedés
a világ kalandoraival, beszélgetés
csúcspolitikusokkal és a kifulladásig tartó tombolás is.
Te mondod meg, mi legyen és ki
zenéljen!
A tábor honlapja már elérhető
a www.gombaszog.sk címen, ahol
bárki elküldheti az idei táborra vonatkozó javaslatait. “Gombaszög a
felvidéki magyarok találkozóhelye,
így sorsát is közösen alakítjuk. A
hagyományok megtartása mellett
igyekszünk új ötleteket megvalósítani, színvonalas és érdekes programokat tető és sátor alá hozni”
- mondta el Stubendek Attila, a
tábor Médiasátrának vezetője. Az
esténként fellépő együttesek köre
már kezd kirajzolódni, de a tábor
facebook-oldalán nemsokára induló szavazáson további javaslatokat
is lehet tenni. Idén először, a tábor
utolsó napja a felvidéki magyar

együtteseké lesz, egyfajta szlovákiai
magyar dal napjaként. A szervezők hamarosan további részletekkel jelentkeznek a táboron belüli
minifesztivállal kapcsolatban.
Közélet: semleges terep, termékeny viták
“A Gombaszögi Nyári Tábor
pártfüggetlen esemény, csak így
biztosítható a különböző vélemények ütköztetése, a konszenzusos
előrelépés. A 2013-as tábor egyik
konkrét hozadéka például a megyei
választások alakulása Nagyszombat
megyében. Ahhoz, hogy érdemben
tudjunk beszélni az aktualitásokról
és közös jövőnkről, elsősorban az
szükséges, hogy polarizált közösségünk minden oldala egy asztalhoz
üljön.” - emelte ki Orosz Örs, a tábor főszervezője, rámutatva arra,
hogy Bugár Béla a tavalyi táborban
tett ígéretet Berényi József esetleges
második köri támogatására, amely
végül be is következett. “A korábbi hagyományokhoz híven idén is
meghívást kapnak a pártelnökök,
lesz gazdasági és kulturális kerekasztal és a felvidéki magyarság jövőjével kapcsolatos beszélgetések”
- ígérte Orosz Örs.
Csapatjáték egész évben
A csapatjáték a Gombaszögi
Nyári Tábor meghatározó és népszerű eleme, benne iszapbirkózással, focival, ügyességi és műveltségi
versenyekkel. Idén még tovább bővül a játékok köre! Ahogy Kovács
Roland, a játékok főszervezője kifejtette, a tavaszi szemeszterben egy
országos bajnokság is indul, aminek döntője Gombaszögön lesz.
A Gombaszögi Nyári Tábor
tavaly látogatottsági rekordot
döntött: Szlovákia minden magyarlakta régiójából érkeztek táborozók, minden hatodik egyetemista Krasznahorkán szórakozott.
Az elmúlt évben két járás lakosai
ingyen belépővel érkezhettek a táborba, a szervezők azt ígérik, idén
újabb járások örülhetnek, de további akciókkal is készülnek a táborozóknak. Nincs más hátra, mint bekarikázni a naptárban: július 15. és
20. közt Gombaszögi Nyári Tábor
Krasznahorkán!

A farsangi időszak nem az igazi
fánk nélkül, vedd hát elő a szaggatóformákat és a nagyi legjobb baracklekvárját hozzá.

Farsangi fánk

Hozzávalók:
30 dkg liszt
4 tojássárgája
5 dkg vaj
másfél dkg élesztő
másfél dl tej
4 dkg porcukor
1 evőkanál rum
kevés citromhéj
kevés só
5 dl olaj

Elkészítés
A tejben futtasd fel az élesztőt.
Keverd ki a tojássárgáját egy kanál cukorral, majd öntsd hozzá a
rumot, és reszeld hozzá a citrom
héját. A lisztet csipet sóval, a kikevert tojássárgájával, a felfuttatott
élesztővel jól dolgozd össze. Ezután
olvaszd fel a vajat, és apránként add
hozzá a masszához, majd fakanállal
jól keverd ki a tésztát. Amikor hólyagosodni kezd, és elválik az edény
falától, lisztezd le kicsit, majd ruhával letakarva, langyos helyen
keleszd.
Ha megkelt, borítsd lisztezett
deszkára. Nyújtsd ki, szúrd ki fánkszaggatóval, rakd lisztezett ruhára,
és hagyd még egy kicsit kelni. Ezután az ujjaddal kicsit nyomd be a
közepét, majd a benyomott oldalával lefelé, nem túl forró olajban,
fedő alatt süsd meg. Amikor megpirult, forgasd meg, és már fedő
nélkül süsd készre. Szedd rácsra,
és jól csöpögtesd le. Tálalás előtt
hintsd meg porcukorral, és kínálj
hozzá finom baracklekvárt.

Csörögefánk

Hozzávalók:
40 dkg finomliszt
10 dkg vaj

5 tojássárgája
5 dkg porcukor
1 és fél tejföl
fél dl rum
4 dl olaj
5 dkg vaníliás cukor
kevés só
Elkészítés
Morzsold a liszthez a vajat, add
hozzá a tojássárgáját, a porcukrot,
kevés tejfölt, majd enyhén sózd
meg, és a rummal ízesítsd. Ezután
jól gyúrd össze, és alakíts belőle
cipót. Takard le, és hagyd pihenni
20-25 percig, ha kipihente magát,
nyújtsd ki egy centi vastagságúra,
utána derelyevágóval vágd kétujjnyi darabokra. Mindegyik közepébe ejts egy vágást, és a tészta végét
ezen a kis résen húzd át. Végül
forró olajban süsd a fánk mindkét
oldalát aranysárgára, szedd papírra,
jól csepegtesd le, és vaníliás cukorral meghintve tálald.

Egérke

Hozzávalók:
fél l tej
2-3 evőkanál cukor
50 dkg liszt
csipetnyi só
6 tojás
5 dl olaj
Elkészítés
Keverd a tejbe a sót és a cukrot,
forrald fel, és állandó kevergetés
mellett, lassan csurgasd bele a lisztet. Vedd le a tűzről, és keverd tovább, közben szépen dolgozd hozzá
a tojásokat. Forrósítsd fel az olajat,
és mártogass meg benne egy kanalat, majd szaggass vele a tésztából
gömböket, és egymás után süsd ropogós pirosra. Végül szedd papírra.
Tálaláskor hintsd meg kakaós vagy
fahéjas porcukorral.
femina.hu
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Nyilvános vitafórumot rendeznek
Gútán a Baross Gábor Tervről
Dél-Szlovákia mezőgazdaságát
és vállalkozásait érintő kérdésekről
lesz szó azon a szakmai fórumon,
melyet február 6-án a Gútai Városháza tanácstermében 15.00 órai
kezdettel rendeznek.
A konferencián a szerzők bemutatják a Baross Gábor terv vázlatát
és a terv néhány fejezetének aktuális változatát. A terv bemutatását
követő vitában lehetőséget kapnak
a résztvevők a hozzászólásokra, a
vélemények kifejtésére, valamint
arra, hogy módosító vagy kiegészítő javaslatot tegyenek.
A szakmai fórumot Samu István,
MKP Országos Elnökségének tagja
nyitja meg, köszöntőt mond Horváth Árpád, Gúta polgármestere,
a rendezvény fővédnöke. Farkas
Iván, az MKP alelnöke a Baross
Gábor terv (BGT) vázlatát ismerteti, Takács Zoltán, gútai vállalkozó
A gazdák gyakorlati problémái és
azok megoldása címmel tart előadást. Varga Péter és Czíria Attila
a Baross Gábor Terv mezőgazdaság
és élelmiszeripar, Horváth Csaba a
környezetipar, Nagy Péter az eszközök és végrehajtás című fejezeteit
mutatják be a közönségnek.
A szervezők minden régióbeli
vállalkozót, helyi vállalkozót, gazdasági szakembert szívesen várnak. „A cél, hogy értesüljenek az
érdeklődők, hogy van elképzelés és
segítség a Felvidék déli régióinak
gazdasági felzárkóztatására” – fogalmazott portálunknak Samu István, a rendezvény főszervezője.
Farkas Iván szerint, aki kezdeményezte a Baross GáborTerv
előkészítését, különösen időszerű
a dél-szlovákiai régió gazdasági
felzárkoztatásának kérdése. A Magyar Közösség Pártjának gazdasági
és régiófejlesztési alelnöke a magyar közszolgálati rádió Határok
nélkül című műsorában elmondta:
Szlovákia leszakadása az elmúlt két
évben, vagyis azóta, hogy ismét a
szociáldemokraták kerültek hatalomra, tovább gyorsult. „Amíg
egy ilyen felfogású és összetételű
kormány lesz, addig – sajnos –
nem számíthatnak a vállalkozók
arra, hogy valamelyest javulna a
vállalkozási környezet és ez most

mindent illet: a jogérvényesítést, az
adó- és járulékterheket, a források
hozzáférhetőségét, az infrastruktúrának a javulását, a vasút és a közutak állapotának a javulását. Ebben
az időszakban ez semmiféleképpen
nem fog előre mozdulni” - fogalmazott.
A közgazdász-politikus által
említett paraméterek alapján a
Lumberg-féle nemrégiben öszszeállított listán Szlovákia a 14.
helyen áll Közép-Európa, a Baltikum, a Balkán és a Kaukázus 21
országa közül. A szomszédai mind
megelőzték: Lengyelország az első,
Csehország a második, Magyarország a harmadik.
Miroslav Kadúc, az Egyszerű
Emberek és Független Személyiségek (OĽaNO) képviselője cikket
jelentetett meg a Sme hasábjain,
aminek már a címe is sokatmondó: Aki azt állítja, hogy Szlovákia
jobban áll, mint a szomszédai,
hazudik vagy elvtárs. A politikus
négy nemzetközi kimutatás adatait tette egymás mellé, amelyekből
világosan látszik, mennyire elerőtlenedett a tátrai tigris. A Világbank
szerint a vállalkozói környezet sokat romlott az elmúlt időszakban.
Szlovákia hat helyet lépett vissza,
most a 49. a listán. A cégalapítás
különösen nehézkes, itt már csak
a 108. helyen van. A versenyképesség szempontjából 78., a bíróságok
és a jogbiztonság szempontjából
pedig a 115. hely jutott Szlovákiának. A hab a tortán az OECD friss
felmérése, amely azt mutatja, hogy
Szlovákia a GDP 17,9 százalékát
fordítja szociális kiadásokra. Ennél
már csak Észtország szán kevesebbet szociális célokra. Eközben a
szociáldemokrata Fico-kormány
minden vállalkozásellenes lépése
előtt elmondja, hogy szociálisan érzékeny, gazdaságpolitikája pedig a
szociális piacgazdaság elveire épül.
Szlovákia tehát csúszik lefelé azon
a bizonyos lejtőn. Ez azt is jelenti,
hogy az országon belüli különbségek sem csökkentek az elmúlt időszakban.
A Komáromi járástól kezdve az
egész határ-menti dél-szlovákiai
térségig a régió a lista utolsó harma-

dában foglal helyet – hangsúylozta
a műsorban Farkas Iván. „Például
a dunaszerdahelyi járásban 2012
őszén egy nagy vállalatbezárási hullámot tapasztaltunk s ennek következtében a járásban 8 százalékról a
mai közel 12 százalékra emelkedett
a munkanélküliség. Ha megnézzük
az összes többi járást, azt látjuk,
hogy ott, ahol leszakadó, hátrányos
helyzetű térségek vannak, nem javult a helyzet. Vagy stagnál vagy
látványosan tovább nyílik az olló.
Vannak olyan térségek is, amik tíz
évvel ezelőtt még fejlődőképesek
voltak, most inkább a leszakadó
térségek közé tartoznak. Ilyen például az érsekújvári, a komáromi
és a lévai járás. Nem a munkanélküliségnek az aránya a mérvadó,

hanem a foglalkoztatottságnak az
aránya s e tekintetben Csallóköztől
végighaladva az összes 16-17 járáson Dél-Szlovákiában, sehol sem
javult a helyzet” - mutatott rá Farkas, aki ugyanakkor ígéri: a Baross
Gábor Terv mind a 18 dél-szlovákiai járásnak és mind a 28 kistérségnek az állapotát tartalmaznia
fogja. „Egyfajta helyzetértékelést
kívánunk végezni és emellett fel
fogjuk sorakoztatni az összes kistérség kitörési pontjait, a lehetséges
fejlődési pályáját, a dokumentum 5.
fejezetében pedig a lehetőségeket és
a forrásokat soroljuk fel” - beszélt a
készülő dokumentumról az MKP
alelnöke.
Kossuth rádió/Felvidék.ma

Vízlépcső épülhetne a Vágon Gútánál
A tervezett vízlépcső számos
előnnyel kecsegtet: munkahelyeket
teremtene, energiát termelne, a Vágot hajózhatóvá tenné, kulcsfontosságú szerepet kapna az árvízvédelemben, s persze nem utolsósorban
a területfejlesztési eredményekhez is
nagymértékben hozzájárulna.

A vízlépcsőrendszer kiépítésével
a folyó alsó szakasza teljes hoszszában hajózhatóvá válna. Nemrég
a közlekedésügyi minisztérium a
vízmű elrendezési modelljére írt ki
közbeszerzést.
Martin Kóňa – a Szlovák Köztársaság Közlekedési, Építésügyi és
Régiófejlesztési Minisztériumának
szóvivője a tervezettel kapcsolatban
elmondta:
- A kutatás célja meghatározni a
gútai vízmű megfelelő elrendezési
megoldását, azaz meghatározni az
objektumok méretét és térbeli elhelyezését - zsilipkamrák, duzzasztógát, biokorridor, vízi erőmű, sporthajók kikötője, stb.. Fontos továbbá
a vízmű üzemeltetésének paramé-

tereit is úgy meghatározni, hogy
a vízi közlekedés biztonságos és a
megfelelő működési körülményei
kialakíthatóak legyenek, s emellett
megtartható legyen a vízmű további - vízgazdálkodási, környezetvédelmi, energetikai - funkciói.
Gúta város polgármestere is támogatóan nyilatkozik a tervezetről.
Úgy véli, a befektetők számára is
vonzóbb lehetne a kisváros, ha legalább egy kisebb kikötővel rendelkezhetne, s a folyó hajózható lenne.
- Óriási nagy az ingadozás. Amikor árvizek vannak, nem tudjuk
tartani, felfogni a sok vizet, ilyenkor hatalmas a víz. Nyáron viszont
nagyon sokszor előfordul, hogy
szinte átgázolható a Vág. Jómagam
is horgász vagyok, s el tudom mondani, hogy a jelenlegi helyzet magában a halállományban is nagy károkat tesz. Hosszú évtizedek óta nem
tudnak ívni a halak, mivel 24 óra
alatt akár néhány métert is esik a
vízszint, s ilyenkor több milliárdnyi
ikra elpusztul - mondta Horváth
Árpád, Gúta polgármestere.
Egyelőre nem lehet tudni, hogy
mikor kezdődhet el az építkezés.
Optimista becslések szerint, ha
minden a tervek szerint halad és a
finanszírozás sem ütközik nem várt
gondokba, 2020-ig készülhet el a
gútai vízlépcső.
hirek.sk
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Csökkent a fényszennyezettség hazánkban
A válság kezdete óta Szlovákia
területének közel egynegyedén
csökkent a fényszennyezés - írta a
Sme napilap kedden brit kutatóknak a Nature című tudományos folyóiratban megjelent tanulmányára
hivatkozva. A fényszennyezésnek
nevezett jelenség, az esti égbolt

mesterséges fényforrásokkal történő megvilágítása. Mivel a mesterséges fény egy része hasznosítás
nélkül távozik az égbolt felé, mindez energiapazarló és környezetkárosító.
A műholdas megfigyelés alapján
készült tanulmány szerint a pénzügyi és gazdasági válság 2008-as
kezdete óta Európában több olyan
ország volt, amelyek egyes területein jelentős mértékben csökkent a
fényszennyezés.
Az érintett országok közül a leg-

nagyobb mértékű csökkenést hazánkban mutatták ki, ahol az ország
területének mintegy egynegyede
felett „lett sötétebb” az égbolt. A
fényszennyezés a vizsgált - 20052010-es - időszakban Szlovákia
után Belgiumban, Finnországban
és Svédországban csökkent a legnagyobb területen.
A tanulmány a jelenséget egyértelmű összefüggésbe hozza a válság
következményeként megvalósított
takarékoskodási intézkedésekkel,
valamint a legfejlettebb országok
esetében a közvilágításban alkalmazott új technológiai megoldások
bevezetésével.
A fényszennyezés csökkenése
leginkább a kisseb településeket
és néhány gyérebben lakott keleti
régiót érintett. Ezzel szemben Pozsony és néhány nagyobb ipari központtal rendelkező város esetében
egyáltalán nem mutatkozott meg,
sőt esetenként növekvő tendenciát
mutatott a fényszennyezés.
Magyarországon esetében szintúgy bizonyos régiókban csökkenés
figyelhető meg. Ám több nagyváros
környezetében emelkedett a fényszennyezettség.

meg.
Józsa Mónika, a kórus vezetője
elmondta, a csoport tagjai havonta
egyszer találkoznak, ekkor gyakorolnak. Ezeket a közös együttléteket koncertekkel is kiegészítik.
Az összetartó társaság az elmúlt
évben több külföldi koncertfellépésük is volt. A 2013-as év elején
Bécsben, majd Magyarországon is
megfordultak. Mint Józsa Mónika
megjegyezte, mindig koncertfüggő
a repertoár.
Az idei évvel kapcsolatban a vezető kifejtette, 2014 tavasza a Kodály Napok jegyében zajlik. Emellett jelentős esztendő lesz az idei
a kórustagok számára, meghívást
kaptak egy amerikai hangversenykörútra. A kórus életében ez hatalmas lehetőség. A háromhetes körútra ősszel kerül megrendezésre.
Ám a kórus számára az idei év
nemcsak tengerentúli vendégszereplés miatt eltérő az előzőektől,

egy jubileumi ünnepséget is szerveznek a 2014-es esztendőben.
„Kórusunk idén lesz ötven éves.
A jubileumi ünnepséget szeptember 20-ra tervezzük Révkomáromban. Ezen a napon szeretnénk
a Vass Lajost ábrázoló mellszobrot
is leleplezni. Emlékhangversenyt
szervezünk a Duna Menti Múzeum
Dísztermében” – tájékoztatott bennünket a kórus elnöke. Mint megtudtuk, a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumában egy tárlat nyílik,
mely a kórus ötven évét mutatja be
a nagyközönségnek.
Hecht Anna elmondta, a megalakulásuk óta 1996-ig a Csemadok
Országos Tanácsa volt a fenntartójuk. A kilencvenes évek közepétől
civilszervezetként működnek. A
bizonytalan anyagi és pályázati források ellenére szeretnék méltóképen megünnepelni a félévszázados
jubileumot.
Pástor Péter

mti nyomán, Felvidék.ma

Az idén ötvenéves Vass Lajos Kórus nevelőkoncertje Dunaszerdahelyen
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusa a napokban nevelőkoncerteket adott
dunaszerdahelyi magyar oktatási
intézmények diákjainak. Portálunk
értesülései szerint, a Szabó Gyula Alapiskola, a Vámbéry Ármin
Gimnázium valamint a Szabó Gyula 21. Szakközépiskola és Magángimnázium tanulói előtt léptek fel.
Mintegy 1370 tanuló mélyülhetett
el a Vass Lajos tanító kórus színvonalas zenei előadásában, melyet
Józsa Mónika és Tóth Árpád karnagyok vezényeltek.
„A hangversenyek tulajdonképpen interaktív előadások voltak a
dunaszerdahelyi tanulók bevonásával.
A diákok számára összeállított
kórusmuzsika gyöngyszemeit mu-

tatta be a műsor” – nyilatkozta
portálunknak Hecht Anna, a kórus
elnöke. Tóth Árpád magyarországi
vendégkarnagy sajátos, varázslatos
stílusával hozzáfűznivalóival, magyarázatával felejthetetlenné tette a
komolyzenét.

Játékos hangulat elvezetett a zene
elfogadásához, élvezéséhez, elmélyüléséhez, jegyezte meg Molnár
Ilona, a Szakközépiskola igazgatónője. A repertoárban többek között Kodály Zoltán, Szíjjártó Jenő,
Kocsár Miklós művei szólaltak

Szőgyénben lép fel az Ifjú Szivek
A Pozsonyi táncok című műsorával lép fel a hétvégén Szőgyénben
az Ifjú Szivek Táncszínház.
A szőgyéni VII. Téli Színházi Esték második előadása, az Ijú Szívek
Táncszínház fellépése február 8-án
19:00 órakor a kultúrház színháztermében látható.
A Pozsonyi Táncok a zenekar
közelmúltban megjelent azonos
című lemezének zenei anyagára
épül. Az elmúlt évtizedben Hégli
Dusan által színpadra állított tizennégy egész estés műsor legközkedveltebb koreográfiái mellett bemutatásra kerülnek részletek a készülő
új műsorból is.
Ez a táncban, zenében, sokszínű

látványvilágában izgalmas előadás
könnyedén repíti el a XXI. század
emberét egy számára már ismeretlen, titokzatos világba, ahol a
tánc és a zene még szerves része a
hétköznapi életnek. A produkció a
magyar, szlovák, román és cigány
hagyományos népi kultúrába nyújt
betekintést. A műsor koreográfus-rendezője Hégli Dusán, a zenei szerkesztést és kíséretet az Ifjú
Szivek Táncszínház zenekara adja.
A táncban, zenében, sokszínű
látványvilágban izgalmas előadásra jegyek rendelhetőek a 036/75 66
009 és a 0905342 101 telefonszámon.
(bumm)
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Akcióban az Érsekújvári Magyarok
Érsekújvárott
a
napokban
pótolják a hiányzó magyar
utcanévtáblákat. Az Érsekújvári
Magyarok csoport folyamatosan
dolgozik a további kezdeményezésein az anyanyelvünk védelme
érdekében.
Az Érsekújvári Magyarok internetes közösségi csoportosulás 2011.
szeptemberében alakult. Céljuk az
volt, hogy a szétzilált érsekújvári
magyar társadalom összefogó ereje,
egyfajta szócsöve legyenek.
„Városunkra sajnos fokozottan
érvényes a mondás, miszerint „a
magyar magyarnak farkasa”. Az
egyre csak fogyó érsekújvári magyarság legfőbb jellemzője a klikkesedés, kis (gyakran egymással
ellenszenves) csoportokra való
csoportosulás, amely elősegíti az
asszimilációs folyamatot. Legfőbb
célunk ennek a negatív folyamatnak a megállítása úgy a városunkban, mint a régiónkban, és egyfajta
egységnek a megteremtése” – nyilatkozták az Érsekújvári Magyarok
csoportosulás tagjai a Felvidék.manak.
Mindezek érdekében különböző
vitafórumokat, csoportokat indítottak a Facebook közösségi oldalon, melyeknek tagjai mára meghaladják a 6000 főt. Ezen csoportok
segítségével közösségük minden
korosztályát próbálják megszólítani és a közösségi élet minden szegmensében próbálnak jelen lenni.
A fiatalok számára rendezvényszervező és társkereső csoportokat
indítottak, de állasbörzét is működtetnek. Létrehozták a „Ahol
magyarul beszélhetsz Újvárban”
elnevezésű fórumot.
„Bár meggyőződésünk és filozófiánk, hogy városunkban szinte
mindenütt el lehet és kell beszélgetni magyarul, eredetileg az újvári
magyar vállalkozókat, szolgáltatókat akartuk ezzel a fórummal
támogatni. A sors viszont úgy alakította, hogy e csoportunk lett a fő
vitafórumunk, amelyen keresztül
az újvári és régióbeli magyarokkal
kommunikálunk” – mondják az
Érsekújvári Magyarok.
Másik alappillérük az „Érsekújvár és környéke – Bazár” ahol napi
szinten zajlanak a különböző adásvételek a több mint 3000 tag között.

Úgy vélik, hogy az említett célok elérése csak egy időigényes
komplex folyamat által lehetséges.
Véleményük szerint, ennek egyik
alapja a jog adta lehetőségeink kihasználása. Azt mondják, hogy a
tevékenységük legnagyobb ellensége ugyanis a közügyek, illetve kisebbségi jogok iránti közöny.

„Bármilyen meglepő, de annak ellenére, hogy megvannak a
jog adta lehetőségeink, például a
kétnyelvűségre, nem élünk velük.
Továbbá nem fektetünk elég nagy
hangsúlyt a kétnyelvűségre a vállalkozói szférában, pedig meggyőződésünk, hogy ennek a fogyasztói
vonzereje napról napra nő.
Éppen ezért megalakulásunkat
követően kezdtük gyűjteni a hiányzó magyar feliratokat a városban,
főleg a közterülteken, de a különböző üzletek, vállalkozások kirakataiban is. Továbbá, ösztönző szándékkal azokat a cégeket, üzleteteket
is lefotóztuk, ahol nem feledkeztek
meg a magyar fogyasztókról.
Ezzel igyekeztünk egyfajta pozitív reklámot is biztosítani ezeknek a vállalkozóknak. Itt meg kell
említünk, hogy ebben nagy segítségünkre voltak az újvári magyar
polgárok, aki számtalan képet készítettek és küldtek be. Tehát kijelenthetjük, hogy kezdeményezésünk részben elérte hatását, mivel
páran elkezdtek nyitott, kritikus
szemmel járni a városban. Ezáltal
megalapozódni látszik a közöny elleni harcunk” – tették hozzá.
Meggyőződésük, hogy városaink, településeink magyar megjelölése nagy lelki támaszt jelent, és
valahol arra ösztönzi a helyi lakost,
illetve látogatót, hogy bátran használja a magyar nyelvet a mindennapi érintkezésben. Ezért tartják
fontosnak az ilyenfajta hiányossá-

gokra felhívni az illetékes szervek
figyelmét.
„Tudatosítanunk kell viszont,
hogy ehhez nem szükséges egy
online csoportosulás, tehát ez
bármelyikünk jogában áll. És ezzel a jogunkkal bizony élnünk
kell. Ugyanez vonatkozik az
utcanévtáblák problematikájára is”
– térnek át érdeklődésünkre a legújabba aktivitásukra.
A facebookon január 22-én
tették közzé, hogy a városházára megérkeztek a magyar nyelvű
utcanévtáblák.
„A városházán leadott legutóbbi
beadványunk többek közt 78 db
utcanév tábla pótlását szorgalmazta, illetve más információs táblák
magyar nyelvű pótlását is kezdeményeztük. Örömmel vettük tudomásul, hogy a városháza elfogadta
kérvényünket. Sikerként tekintünk
arra, hogy a kezdeményezésünk
gyümölcse beérett és a napokban
zajlik a listázott utcanévtáblák kirakása, pótlása”- tudtuk meg az aktivistáktól.
Egy szomorú megjegyzést is
megosztottak:
„Tudomásunkra
jutott az a szomorú tény, hogy néhány polgártársunk nem szívesen
látna magyar feliratú utcanév táblát
a házán a szlovák mellett, ezért ellenezte annak kirakását. Számunkra

ez a felfogás és hozzáállás érthetetlen, elfogadhatatlan és végtelenül
elszomorító” – mondták.
Összegzésképpen elmondhatjuk,
az említett céljaik elérésére irányuló első lépéseket megtették. Mint
kiderült közben folyamatosan dolgoznak további kezdeményezéseiken, melyek az elkövetkező hetekben nyilvánosságra kerülnek majd.
„Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy városunkban és régiónkban újból természetes legyen
a magyar nyelv használata, mivel
napi szinten előfordul, hogy magyar ember magyar emberrel nem
az anyanyelvén beszél. Kezdeményezésünk rövidtávú célja hogy az
érsekújvári magyarok újból bátran,
felszabadulva, büszkén s boldogan
érintkezzenek anyanyelvükön” –
nyilatkozta a Felvidék.ma-nak az
Érsekújvári Magyarok csapata, akik
azt ígérték, hamarosan kilétüket is
felfedik.
Felvidék.ma

Házasság hete – Egyházak, civil szervezetek
a házasság értékeire hívják fel a figyelmet
(folytatás az 1. oldalról)
a héten olyan előadásokat , beszélgetéseket, filmvetítéseket tartanak,
melyek a házasságra készülőket,
illetve a házasságban problémákkal
szembesülőket kívánja megszólítani. A SZRKE Diakóniai Központja a rendezvény kapcsán a
bajban lévő családokra és a gyógyíthatatlan beteg gyermekekre is
szeretné ráirányítani a figyelmet.
Ezért február 14-én csatlakoznak a
Szemem Fénye Alapítvány „Öltözz
Pirosba!”elnevezésű kampányhoz,
melynek célja, hogy – egy-egy piros kiegészítőt, vagy ruhadarabot
viselve – kifejezzék együttérzésüket a gyógyíthatatlan betegségben
szenvedő gyermekek és családjaik
felé. Rácz Jolán, a Diakóniai Központ vezetője portálunknak arról

is beszámolt, hogy szervezetük is
csatlakozik ahhoz a Házasság hete
alkalmából szervezett családügyi
konferenciához, melyet február
15-én a magyar parlament épületében a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége rendez. A
találkozóra csaknem 800 résztvevőt
várnak, a Felvidékről 15 szervezet
közel száz munkatársa utazik Budapestre.
A Házasság hete központi rendezvénysorozatának
mottója:
Házasság – több mint egy papír.
Fővédnöke a köztársasági elnök
felesége, Silvia Gašparovičová. Magyarországon Aki keres, azt megtalálják címmel rendezik a programokat, a fővédnökséget szintén az
államfő felesége, Herczegh Anita
vállalta.
Felvidék.ma
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Helyi finomságok tárháza
A napokban jelent meg a magyar-szlovák határon található
Ister-Granum Eurorégió termelőit
és helyi termékeit bemutató kiadvány, mely amellett, hogy bemutatja a működő termelői piacokat,
kézműveseket, termelőket, képes
ízelítőt is ad a régió ételeiből és
italaiból.

Hiánypótló céllal jelent meg a
Helyi finomságok tárháza c. kiadvány, amely igényes fotókkal
illusztrálva mutatja be a Duna, az
Ipoly és a Garam folyók ölelésében
elterülő Ister Granum Eurorégiót,
annak helyi termelőit és termékeit.
A határon átnyúló csoportosulás
82 településén számos helyi háztáji gazdálkodás működik, a termelők azonban gyakran nem tudják,
hogy miként értékesíthetnék termékeiket.
„Ez egy termelői vidék, mezőgazdasággal foglalkozik a vidék
lakossága, főleg szlovák részen,
Magyarországon inkább ipari
területről van szó, itt tehát van
nagy piaca és van igény is a helyi
termékekre. Ezt a keresletet-kínálatot próbáltuk ötvözni egy olyan
ötlettel, hogy kialakítjuk az IsterGranum helyi termék hálózatot”
- nyilatkozta Nagy Péter, az Ister
Granum EGTC igazgatója.
2012-ben fogalmazódott meg
az ötlet, hogy a társulás segítsen a
termelőknek, hogy a termőföldtől
a legrövidebb úton jusson az élelmiszer a konyhába. Ennek egyik
legegyszerűbb formája a helyi
termelői piacok kialakítása. Az
elmúlt évben az eurorégió több
településén is nyílt szezonális jelleggel termelői piac, ahol egyrészt
friss zöldségekből és gyümölcsökből válogathat a vásárló, másrészt
megismerheti a környező kézművesek munkáit.
Az ipolyszalkai tájház is azzal a céllal nyitotta meg kapuit, hogy az oda betérők egyedi
kézművestermékeket készíthesse-

nek, valamint hogy megismertessék a fiatalokkal a rég elfeledett
hagyományokat, mesterségeket. A
tájház 2003 óta számos foglalkozást, kézművestábort tudhat maga
mögöt. Az elmúlt években egyre
több régi recept került elő a fiókból, s a tájházban a gyerekeknek
ma már azt is megtanítják, hogyan
kell lekvárt főzni, savanyú uborkát
vagy hordós káposztát készíteni.
Az udvaron álló kemencében pedig megannyi finom kalácsot, lepényt és pogácsát sütöttek már.
Dikácz Zsuzsanna, az Ipoly
Menti Kulturális és Turisztikai
Társaság elnöke is úgy véli, az értékek itt vannak körülöttünk. „Sokszor hívnak falunapokra sütni, van
ilyen mobil kemencénk, itt megsütjük a kemencében a lepénytésztát,
ott csak rátesszük a feltétet és megsütjük. A kézművesfoglalkozások
mellett lekvárokat is főzünk, hagyományos módon katlanban,
tartósítószerek nélkül, továbbá
bodzaszörpöt, idén bodzalekvárt
is csináltunk, nagyon finom, és kökényből is. Ezek tulajdonképpen
mind itt vannak körülöttünk,csak
újra fel kell fedezni”.
A helyi termékekre, az egészséges élelmiszerekre van igény, de
a legtöbb fogyasztó nem tudja,
hol lehet ezeket megvásárolni. A
termelők többsége pedig azt nem
tudja, milyen csatornán szólíthatná meg a potenciális vásárlókat.
Ezért is örülnek annak, hogy megjelent egy olyan kiadvány, amely az
Ister Granum Eurorégió mintegy
110 helyi termelőjét, kézművesét
sorakoztatja fel.
„Ez a kiadvány összekapcsolja a
fogyasztói igényeket és a termelői
kapacitásokat, ezenkívül bemutatja azt a lehetőséget is, hogyan
lehet egy egész napot végigétkezni helyi termékekből, megmutatjuk 33 recepten keresztül,
reggeli, ebéd, uzsonna, vacsora
és desszertféleségeken keresztül,
hogy hogyan lehet kreatívan - legyen az paleotáplálkozás, vagy
vegetariánus, vagy húsimádó étkezés – helyi termékekből jóllakni, és
kis fantáziával ezek tovább is gondolhatók” - ajánlja a kiadványt annak szerkesztője, Horváth Zoltán.

A Helyi finomságok tárháza c.
kiadványt a napokban eljuttatják
az érintett termelőkhöz, önkormányzatokhoz, de az internetről is
letölthető. Az Ister Granum EGTC
tervei szerint a közeljövőben egy

bővített kiadásban mintegy 600
helyi termelőt mutatnak majd
be, akik vélhetően akkora már az
eurorégió helyi termék védjegyével kínálhatják portékájukat.

Könyvajánló

Egység a sokszínűségben – Dél-Szlovákiai végvárklaszter
A Szlovák Kulturális Minisztérium anyagi támogatásával a
napokban jelent meg a Dél-Szlovákiai Végvárklaszter Egység a
sokszínűségben c. kétnyelvű kiadványa (önálló magyar és önálló
szlovák füzet), amely Divény, Fülek, Nagykövesd, Krasznahorka,
Kékkő, Nagyszalánc, Somoskő és
Tornalja várait mutatja be építészeti és történelmi szempontból
elemezve azokat.

A 28 oldalas teljes színnyomású füzet olvasóit a Agócs Attila, a
Végvárklaszter elnöke, egyébként
a Füleki Vármúzeum igazgatója
köszönti, bemutatva a Végvárklasztert is. A klaszter „füleki
székhellyel 2010-ben alakult a
dél-szlovákiai – főként a nógrádi, a gömör-kishonti, az abaúji
és a zempléni régióban dolgozó
– vártulajdonosok és fenntartók
együttműködésének koordinálása
érdekében. A működési területén
található „váras” települések községi önkormányzatait, civil szervezeteit és múzeumait foglalja
össze. Tagságát jelenleg két város:
Fülek és Tornalja, négy község:
Divény, Sátorosbánya, Szalánc és

Nagykövesd, a Szlovák Nemzeti
Múzeum két múzeuma: a kékkői
Bábkultúra és Játékmúzeum és a
Betléri Múzeum, valamint egy
civil szervezet: a füleki Oppidum
Fileck Polgári Társulás alkotja,
melyek az eddig bekapcsolt nyolc
településen összesen kilenc műemléket gondoznak.”.
A kiadvány „... a szervezet tagságának első komolyabb együttes
megjelenése, mely közös platformra emeli a tagvárakat, rámutatva azok egyedi és közös vonásaira egyaránt”.
A bevezetőben olvashatjuk:
„A dél-szlovákiai klaszterben
egyesült várakat építészeti, történelmi és természeti sokszínűség
jellemzi. Elmondható hogy ezen
a területen megtaláljuk mindazt,
ami Szlovákiában a várakban
rendkívüli és figyelemreméltó.
A terület sokszínű geológiai öszszetétele lehetőséget kínál a természetes alapú erődépítmények
különböző formai összhangjainak
megcsodálására. Érdekes példákat találunk kezdve a környezetében domináns karsztkúpon fekvő
Krasznahorkától, a folyóvölgyi
mészkősziklán felépített tornaljai
nemesi földváron át, a formálható
füleki tufaszirt különleges hasznosításán keresztül, a somoskői
oszlopos bazalt építőanyag egyedülálló felhasználásáig.”
A kimondottan szép és vonzó
füzet a bevezetőt követően alapos részletességgel mutatja be a
fentebb felsorolt várakat számos
fényképpel, metszettel, térképpel
illusztrálva a mondanivalót. A
füzet hátlapján térkép szemlélteti
a várak országon belüli elhelyezkedését.
Puntigán József
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Finiséhez közeledik
a beiratkozási kampány
Jó pár éve a kampánynak a
szerves részét képezi a Via Nova
Beiratkozási körútja is, ami évről
évre más módszerekkel igyekszik
megszólítani a döntés előtt álló
szülőket.
Felvidéken az alapiskolákban a
beiratkozások minden év január
15-e és február 15-e között zajlanak. A népszámlálási adatokhoz
hasonlóan a magyar oktatási intézményekben is tapasztalható a
gyermeklétszám csökkenése. A
szakértők ezt az asszimiláció folyamatának és annak a suttogó
propagandának tulajdonítják, ami
a ’60-as évektől sulykolja az emberekbe, hogy csakis szlovák iskolával
boldogulhatnak Szlovákiában és a
világban.
Ez ellen a téveszme ellen hirdettek ellenkampányt a magyar
tanítási nyelvű iskolák, akiknek
segítségére több civil szervezet is
jelentkezett, hiszen közösségünk
jövője forog kockán a csökkenéssel.
Jó pár éve ennek a kampánynak
a szerves részét képezi a Via Nova
Beiratkozási körútja is, ami évről
évre más módszerekkel igyekszik
megszólítani a döntés előtt álló
szülőket. Az idei évben három kisvideóval igyekeztek megmutatni a
fiatalok, hogy magyar iskolát végezve is lehet komoly karriert befutni, csupán akarat és szorgalom
kell hozzá. Mindhárom videóban
egy-egy hétköznapi fiatal meséli el
pályafutását, és hangsúlyozza ki,
hogy a jelenlegi jól fizető állását
nem tölthetné be a magyar nyelv és
a magyar kultúra hathatós ismerete
nélkül. Ellent mondva ezzel annak
a tévhitnek, hogy valaki anyanyelvét elhanyagolva, képes lesz a jövőben azt oly mértékben használni,
hogy az minden tekintetben kielé-

gíthető legyen egy komolyabb pozíció betöltéséhez.
A három kisvideón túlmenően
több képes anyaggal, úgynevezett
„bannerekkel”, illetve szórólapok-

kal, matricákkal igyekezték eljuttatni az üzeneteket a célközönséghez.
„Előzetes számításaink szerint
nagyságrendileg, közvetlenül 60-80
ezer embert sikerült elérnünk ezekkel a figyelemfelkeltő szóróanyagokkal, közvetve pedig remélhetőleg ennek akár a dupláját. Hiszen
ez volt ez egyik fő célkitűzésünk,
hogy a közbeszéd tárgyává tegyük
az igencsak kényes témát, és erőteljesen hangoztassuk a magyar iskola
melletti érveket.
Úgy érezzük ezt sikerült is elérnünk, hiszen rengeteg helyről
kaptunk pozitív visszajelzéseket.
Igyekezetünk ellenére tudjuk, hogy
sokkal nagyobb intenzitást is ki
lehetett volna fejteni, mivel ezen
a számok figyelembe vételével tudatosítani kell, hogy ez félmilliós
felvidéki közösségünknek csupán
a töredéke. Ám nagy sajnálatunkra
anyagi és fizikális keretünk ennyit
engedett számunkra.
Fontos kiemelni, hogy a kampányunk célja nem csak a most iskolaválasztó szülőkre irányult, hanem
minden jövőbeni szülő felé. Sőt

olyanok felé is akik, nagy valószínűséggel magyar iskolába íratják
amúgy is a gyermeküket. Ez első
hallásra igencsak furának és feleslegesnek tűnhet, de véleményünk
szerint annak is jót tesz a megerősítés, aki biztos a dolgában, hogy az
elbizonytalanodás esélye se környékezhesse meg.
Kíváncsian várjuk a hamarosan
nyilvánosságra kerülő statisztikai
adatokat a 2013/2014-es beíratott
magyar elsősök számáról. Úgy gondoljuk, ha csak egy szülőt is sikerült meggyőzni, vagy megerősíteni
a helyes döntésben, erőfeszítéseink
már megtérültek.” – nyilatkozta
portálunknak Bese László, a Via
Nova beiratkozási kampányának

koordinátora.
Az ifjúsági szervezet tájékoztatása szerint, viszont nem állnak le a
meggyőző kampánnyal a határidő
lejárta után sem. Mivel az iskolai
beiratkozások határidejének leteltével egyben máris kezdődik az
óvodai beiratkozások időszaka.
A megfelelő óvoda kiválasztása
pedig szintén nagyon felelősségteli
választás egy szülő életében. Ezért a
Via Novások úgy döntöttek a megkezdett munkát folytatni kívánják a
magyar óvodák népszerűsítésére is.
A két oktatási intézmény ugyanis
szorosan kapcsolódik és függ egymástól, ezért a cél érdekében így
ezzel válik teljessé az összkép.
Csonka Ákos

Házasság hete – Egyházak, civil szervezetek
a házasság értékeire hívják fel a figyelmet
Szlovákiában negyedik, Magyarországon hetedik alkalommal
rendezik meg a Házasság hetét,
idén február 9-16. között. A rendezvénysorozat célja, hogy felhívja
a figyelmet a házasság, a család értékeire és fontosságára.
Az Angliából induló kezdeményezést, mely Valentin-nap környékén minden évben egy hétig
a házasság fontosságára irányítja

az emberek figyelmét, ma már 21
országban rendezik meg. Magyarországon a programot a Magyar
Evangéliumi Szövetség (Aliansz)
és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa honosította meg
2008-ban. Az idei rendezvénysorozatba is bekapcsolódott a Szlovákia Református Keresztyén Egyház
(SZRKE), az egyes gyülekezetekben
(folytatás a 3. oldalon)

