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Kniha v tieni moderných informačných technológií

Marec, poberaj sa starec
Keď sa povie „marec“, väčšine
z nás napadnú vety: „Marec, poberaj sa starec“ alebo „Marec – mesiac
knihy“. Odkedy sa však tieto vety
používajú? Prvá je takzvanou frazeologizovanou pranostikou, a pranostiky sú ľudového pôvodu, teda
nepoznáme ani autora a väčšinou
ani vek. Marec ako mesiac knihy
bol u nás vyhlásený v bývalom Československu v roku 1955 na počesť
Mateja Hrebendu. Matej Hrebenda
Hačavský (10. 3. 1796 – 16. 3. 1880)
bol zberateľom a záchrancom kníh,
aj šíriteľom slovenskej a českej knihy. Narodil sa a zomrel v marci.
Bol slepý, čo mu však nebránilo
jeho poslaniu. Roznášal nové knihy medzi vlastencov a vzdelancov
a rozširoval obľúbené kalendáre a
ďalšiu spisbu medzi pospolitý slovenský ľud. Svoju súkromnú zbierku kníh daroval Matici slovenskej
a prvému slovenskému Gymnáziu
v Revúcej. Posledný marcový týždeň býva Týždeň slovenských
knižníc, ktorý vyhlásila Slovenská
asociácia knižníc v roku 1999. Cieľom tejto akcie je pripomenúť, že aj
v období moderných informačných
technológií a počítačov má kniha svoje opodstatnenie a význam.
V súčasnosti sa rozširuje aj takzvaná elektronická kniha. Milovníci
klasických kníh však vedia, že takáto kniha tú tradičnú nenahradí.
Aj keď sa na jej vytlačenie musí
obetovať množstvo stromov, a teda
veľa papiera, ale poteší a tradičnou
formou šíri slovo a poznanie. Je to
ako so sviečkou – obetuje sa, vyhorí, aby šírila svetlo. Najčítanejšou
knihou je Biblia alebo Sväté Písmo.
Tému o Božom Slove a o Múdrosti,
existujúcich v Bohu skôr ako svet,
poznal už Starý zákon. V Novom

zákone sa Slovo najviac spomína v úvode Evanjelia podľa Jána:
„Na počiatku bolo Slovo a Slovo
bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.
Ono bolo na počiatku u Boha.
Všetko povstalo skrze to Slovo.
A bez toho Slova nepovstalo nič
z toho, čo povstalo. V ňom bol život
a život bol svetlom ľudí. A svetlo
v tmách svieti a tmy ho nepohltili. Vystúpil človek, Bohom poslaný, volal sa Ján. Prišiel ako svedok
vydať svedectvo o svetle, aby skrze
neho všetci uverili. On sám nebol
svetlo, prišiel iba vydať svedectvo
o svetle. Slovo bolo pravé svetlo,
ktoré osvecuje každého človeka, a
prichádzalo na svet.“ Aj kniha prichádza na svet, no prechádza nevyhnutným vývojom: od rukopisnej
cez tlačenú speje k elektronickej
podobe. Už aj v kláštoroch niektorí kňazi čítajú Breviár z mobilu,
a moderne sa tak modlia. Čo sa
týka komunikácie, emeritný pápež
Benedikt XVI. uvítal príchod Facebooku.

Hoci na internete nájdeme
takmer všetko, predsa kniha, ktorú môžeme chytiť do rúk, je stále obľúbená. Samozrejme najviac
v tomto mesiaci kníh. Mali by sme
vedieť, že staroslovanský názov mesiaca marec je brezeň, ktorý vyjadruje, že mesiac bol zasvätený breze.
Koncom mesiaca končí dlhá zima,
začína ožívať príroda, niekedy aj
spod snehu zažínajú vykúkať jarné kvety. V tomto roku tak bolo už

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 novínvo februári. Niekto túto slovenskú
zimu nazval anglickou. Okrem zberu brezovej vody je možné urobiť si
z listov jarný očistný šalát. Podľa
jednoduchého receptu nazbierané
opláchnuté brezové lístky zalejeme
vodou s citrónom a necháme celú
noc v chlade a tme. Ráno zlejeme vodu a pridáme trochu medu.
Takto sa neskôr dajú jesť aj púpavové listy. Vynikajúca je aj mliečna
žihľavová polievka, ktorá sa pripravuje ako polievka zo šalátu či
zo šťaveľa. Keď sa vrátime ku knihe, anglické slovo „book“ pochádza
z dánskeho slova „bog“, čo znamená breza. Prví ľudia v Dánsku písali práve na brezovú kôru. Pôvod
z latinského slova pre knihu Liber
pochádza od Rimanov, ktorí používali tenkú vrstvu „liber“, ktorá sa
nachádza medzi kôrou a drevom
stromu. Zaujímavosťami je, že najväčšou knihou na svete je budhistická biblia, najväčšou knižnicou je
knižnica vo Washingtone, najväčšie
kníhkupectvo je v New Yorku, najpredávanejším autorom všetkých
čias je spisovateľka Agatha Christie
a Wiliam Shakespeare. Najviac sa
však predalo Biblie.
5. marca začína Popolcovou stredou 40-dňový pôst a 25. marca je
v Cirkevnom kalendári slávnosť
Zvestovania Pána (o 9 mesiacov
na prikázaný sviatok Narodenia
Pána by mal prísť na svet Ježiško).

Všetkým Jozefom, Angelikám,
Radoslavom, Tomášom, Eduardom, Gabrielom, Mariánom, Alenám, Miroslavom, Benjamínom a
ďalším meninovým i marcovým
narodeninovým oslávencom želáme všetko najlepšie! Blahoželáme
aj divadlu v Dolnom Ohaji k 85.
výročiu, ktoré si Dolnoohajčania
pripomenú 2. marca od 14:00 h
v kultúrnom dome výstavou dokumentácií ochotníckeho divadla, videoprojekciou (zostrihom hraných
hier) a divadelným predstavením
O veselom hrobárovi pod réžiou
predsedu MO MS Vojtecha Porubského. Hlavnú úlohu by si mal
zahrať zabávač Maťo Bajla. Snahou
Ohajského divadelného súboru je
nielen hrať, ale i poučovať, zabávať
obecenstvo, a to nielen miestne, ale
i celoslovenské. Veľkým prínosom
pre túto obec budú i františkánske
misie, ktoré by mali byť posledný
marcový týždeň. Všetky akcie síce
nemáme zistené, ale veríme, milí
čitatelia, že sa dozviete o tom, čo
sa deje vo vašom okolí. Dúfame, že
budete do budúcich akcií dostatočne namotivovaní a že máte pekné
spomienky aj na sviatok sv. Valentína. Žime teda podľa rady Svätého
Písma (Prvý list Korinťanom 16,
14): Nech sa všetko medzi vami
deje v láske.
Jana Slobodníková
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PONUKOVÝ LIST

REGIONÁLNE NOVINY a INZERCIA!!!
Na 16 stranách, farebne!!! V slovenčine i v maďarčine!

Vážený obchodný part- aspoň čiastočne bývalé okres- dziľudských vzťahoch. Zvlášť
ner, potencionálny klient! né noviny, ktoré si v mnohých kladieme dôraz na podnikaMesačník – regionálne okresné noviny Chýrnik-Hírnök
vychádza od septembra 2004
v rámci mesta Nové Zámky
distribučnou firmou Mediaprint – Kapa (Czvedler – Šamorín). Okrem toho ich dodávame vlastným rozvozom do
mestských a obecných úradov,
zastupiteľstvám a podnikateľom. Je dvojjazyčný.
Našou snahou je nahradiť

okresoch zachovali.
Spravodajstvom, reportážami a inou formou prezentujeme
život a aktivity občanov i kolektívov jednotlivých miest a obcí
v čo najväčšom rozsahu, pretože v nich pulzuje po celý rok
čulý ruch na všetkých úsekoch
spoločenského života, s akcentom na život mládeže, vrátane
škôl. Vyhýbame sa senzáciám
a bulváru, naopak snažíme sa
hľadať pozitívne veci v me-

teľskú sféru, preto sme noviny
nezávislé, viac komerčné ako
politické.
A to nielen formou plošnej
inzercie, ale i reportážami, respektíve slovom i obrazom.
V rámci našich inzertno-reklamných služieb ponúkame aj
na celoročnú (aj na jednorazovú), prípadne zmluvnú spoluprácu, vrátane ponuky drobnej
(riadkovej) inzercie.

Náklad: 100 ks.
Formát: 210 x 290, A4
Rozsah: 16 strán, farebne
Inzercia: z dodaných podkladov, textu, loga, najlepšie na
elektronickom médiu.
Inzerciu možno zadať aj cez internet
na našu e-mailovú
adresu:
m.kupecky@chello.sk
CENNÍK:
celá strana: 50 €
1/2 strany: 25 €,
1/4 strany: 15 €.
KONTRAKT:
Okresné noviny Chýrnik-Hírnök
Ul. SNP č. 42,
940 01 Nové Zámky
mobil: 0907 905 537

e-mail: m.kupecky@chello.sk
Vážení predsedovia vlád Českej
republiky, Maďarska, Poľskej republiky a
Slovenskej republiky!
S hlbokou úctou a priateľstvom
vás toto cestou pozdravujem z
mesta Ostrihomu, z rodiska kráľa
Svätého Štefana, ktoré leží na brehu
rieky Dunaja. Nedávno od jedného

priateľa, ktorý žije na Morave som
sa dozvedel, že predsedovia vlády Slovenskej republiky a Českej
republiky medzi iným podpísali
medzištátnu zmluvu o vzájomnom

uznaní školského vzdelania. To je
chvály hodný čin, pretože uľahčuje
život študentov, ktorí ako občania
druhého štátu svoje štúdiá absolvujú v Českej republike alebo v Slovenskej republike. Naše štáty majú
kresťanské korene. Preto verím, že
sa múdri politici štátov V4 – Českej republiky, Maďarska, Poľskej
republiky a Slovenskej republiky

KUPUJTE A
P O D P O RU J T E
NA Š E
VÝROBKY!
dohodnú medzi sebou o úplnom
vzájomnom uznaní školského
vzdelania! Občania všetkých týchto
štátov by to iste privítali a prijali s
radosťou a ústretovosťou. Verím,
spolu s ostatnými mladými ľuďmi,
ktorých čaká štúdium vo vaše pochopenie a správne rozhodnutie!
Ifj. Szilas László
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Nájdite si chvíľku na prečítanie nejakej zaujímavej knihy
Mesiac marec nás k tomu nabáda...

Maďarčina v kocke
Znalosť cudzích jazykov otvára
mnohé možnosti a „brány“ do sveta,
kým ich neznalosť nás obmedzuje,
izoluje a často znemožňuje uplatniť
sa vo výhodnom zamestnaní. Príslovie hovorí, že koľko jazykov vieš,
toľkokrát si človekom napísala v r.
2010 do úvodu svojej knižôčky renomovaná autorka slovníkov Edita
Chrenková. Jej optimizmus prešiel
veľkou skúškou, keď sa roky pokúšala nájsť pre svoj skromný, ale, ako
sa nazdávala, dôležitý projekt vydavateľa. Klopala na mnohé dvere,
zaklopala i na dvere „strany spolupráce“. Neúspešne. Odkiaľ pramení
ten nezáujem, nevedno. Zo vzdialenejšej perspektívy je čudné už to,
že doteraz neexistuje audio-, alebo
videokurz maďarčiny na Internete
pre slovenské auditórium. Zdá sa,
že docenta Chmela & Co. nízka
prestíž maďarčiny, ani jej praktická
nedostupnosť pre nemnohých záujemcov o jej štúdium, vôbec, ale
vôbec netrápi...

Edita Chrenková sa rozhodla ďalej nečakať a napokon „Maďarčinu
v kocke“ vydala nákladom vlast-

Janko Jesenský, 17.07.1929:

V tých voľbách demokratických je predsa čosi novô,
a to je, že hlas národ má a vyvolený slovo!
Pred dažďom rastú oblaky, pred voľbami zas sľuby,
po daždi rastu rýdziky, po voľbách - prázdne huby.
Pri voľbách národ vyberie si stranu milovanú,
po voľbách strana milovaná ho odloží - na stranu.
A pravda pravdou zostáva pod potmehúdskym
slncom:
voliči prídu ku urnám a vyvolení - k hrncom!
N AŠA BESEDNICA

Posúvanie dôchodkového veku
ným, i keď neveľkým. Neostáva než
dúfať, že jej snaha nebola márna a
knižka si nájde svojho čitateľa, žiaka i učiteľa.
Oto Pšenák
(zdroj www. watson.sk)

V Dolnom Ohaji divadlo pod vedením Vojtecha
Porubského pokračuje
Účinkoval aj v televíznej Súdnej sieni
Predsedu Miestnej organizácie Matice slovenskej v Dolnom Ohaji Vojtecha Porubského sme už niekoľkokrát mohli
vidieť v TV relácii Súdna sieň.
Je nielen dobrým hercom,
ale aj režisérom. Najbližšie sa
o tom diváci na tomto podujatí mohli presvedčiť v Kostole
Svätej Rodiny v Dolnom Ohaji
na Božie narodenie, keď si deti
zahrali Jasličkovú pobožnosť
pod názvom Prvé Vianoce.
Toto dielo napísal kňaz A. M.
Václav, ktorý kedysi pôsobil
v Šuranoch a bol dobrým priateľom miestneho kňaza vdp.
Š. F. Mušku. Pri režírovaní
pobožnosti pomáhala aj katechétka Anna Macková. V obci
pripravuje režisér Vojtech
Porubský ďalšie prekvapenie.
Obecných hercov združuje

Motivácia:
V každej dobe, ako čítaš, je to rovnaké!

do kultúrnom dome, kde už
od začiatku roka nacvičujú
hru O veselom hrobárovi od
autorov Hany a Jozefa Lamkovcov. Hlavnú úlohu by si
mal zahrať známy zabávač
Maťo Bajla – prezývaný ujo
Maťo - ktorý taktiež účinkoval v rôznych hudobno-zábavných programoch vo viacerých televíziách, najnovšie
vlani na Silvestra. Pripravovanú hru budeme môcť uvidieť
v kultúrnom dome v Dolnom
Ohaji začiatkom marca toho
roku pri príležitosti osláv 85.
výročia miestneho divadla.
V tieto dni želáme Vojtechovi
Porubskému okrem úspechu
aj k jeho dnešným narodeninám všetko len to najlepšie!
Jana Slobodníková

Idem z práce. Mám 73 rokov.
Musím ísť vlakom, pretože som
o vodičský preukaz prišiel ako
zdravotne nespôsobilý. Po tom, čo
mi vo vlaku cvakne lístok sprievodca s načúvacím prístrojom a
silnými dioptriami, vystupujem.
Vystupujem veľmi opatrne.
Mám totiž len jedno oko. To pravé mi vypichol 70-ročný očný
chirurg pri odstraňovaní šedého
zákalu, keď sa mu triasli ruky,
pretože mal Parkinsona.
Z lokomotívy vyťahujú strojvedúceho na invalidnom vozíku.
Prechádzam staničnou halou,
ktorú stráži hrbatý policajt, ktorý
sa pomočil. Opäť to nestihol.
Vychádzam von a idem na električku. Vodička žiada cestujúcich,
aby jej povedali, kde má zastaviť,
pretože trpí stratou pamäti.
Vystupujem a mám hlad.
V reštaurácii mi čašník oznamuje, že jedlo dostanem, keď sa

podarí dostať kuchára z kómy.
Objednávam si pivo, ale čašník
kvôli trasľavým rukám polovičku
vyleje, kým dôjde k môjmu stolu.
Chcem zaplatiť, ale čašník nerozozná päťku od desiatky a nemôžeme prísť na to, koľko mi má
vlastne vrátiť peňazí.
Idem domov. Moje deti vo veku
48 a 50 rokov sa ma pýtajú, či by
som im nepomohol nájsť akúkoľvek prácu. „Nie, deti moje, na to
ste ešte príliš mladí. Ešte pracujeme MY. “
Večer idem do Národného divadla na Labutie jazero. Beriem
si radšej pampersky, aby som to
vydržal. Predstavenie je hneď
v prvom dejstve zrušené, pretože
68-ročná baletka, predstaviteľka
hlavnej role, padá a láme si krčok
bedrového kĺbu. Vraciam sa domov. Odložím obe protézy.
Dr. Marčok
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Karikaturista Ing. Vladimír Pavlík z Nového Mesta nad Váhom
je slovenským rekordérom v rýchlo kreslení a autor najväčšej
karikatúry, ktorá visí na nádvorí Novomestského múzea

Jeho rekordy sú zapísané aj
v Slovenskej knihe rekordov
V čase, keď objavil v sebe talent
kresliara so zmyslom pre humor a
začal sa venovať tomuto koníčku,
bolo viacero novín a časopisov,
ktoré dávali priestor kreslenému
humoru. Prvé uverejnené kresby
mal v roku 1973 v rôznych vtedajších renomovaných periodikách a
najmä vo vtedajšom známom satiricko-humoristickom časopise Roháč. Okrem humoru a satiry robí aj
obrazy akrylom a olejom na plátno,
ktoré tematicky nadväzujú na kreslený humor bez slov.

Vlado Pavlík ako kreslí, keď utvoril druhý
rekord
Počas študentských rokov mal
viac času na kreslenie a z honorárov bolo občas aj na pivo – vraví
Vladimír Pavlík.
Kreslenie je pre neho, tak ako
pre mnohých koničkárov drogou.
Po skončení školy pracoval ako designér, takže popri tejto práci (navrhoval laserové zariadenia, elekroiskrové stroje, lisy, montážne linky,
sústruhy, obrábacie centrá, záhradnú techniku, malotraktory) sa venoval kresleniu. Odkedy si zriadil
vlastné grafické štúdio, kreslí každý
deň a jeho veľkú časť venuje profesionálnemu kreslenému humoru.
Veď vo všeobecnosti je známe, že
humor a dobrá nálada sú pre človeka prepotrebné, pretože produkujú
endorfín čo napríklad vo vyspelých
štátoch využívajú ako alternatívnu
medicínu.
-Deň bez kreslenia považujem
za premárnený. Za tie roky sú to
desaťtisíce kresieb. Preto sa snažím každý rok zasadiť aspoň jeden
strom, aby som to prírode vrátil, hovorí s dávkou humoru Vladimír
Pavlík
Jeho filozofia, alebo návod? - In-

špiráciu a nápady pre tento druh
tvorby beriem z každodenného
života a jeho rozmanitosti. Kombináciou a spájaním myšlienok ich
prenesením na papier a tak vznikne
kresba s vtipným alebo satirickým
obsahom. Zaujímavosťou je, že ešte
nedávno bol členom tzv. Považského štvorlístka, ktorý okrem neho
boli jeho súčasťou známi slovenskí
karikaturisti Miro Ďurža, Vojto
Haring a Fero Bojničan, no keďže
dvaja z nich už nie sú nie medzi
nami, tak klub zanikol.
Oproti iným kresliarom., respektíve karikaturistom, je jeho veľkou
devízou, že kreslí veľmi rýchle a to
i na veľké plochy, pokiaľ dočiahne
rukou. Táto danosť ho priviedla
k dvom slovenským rekordom.
Bola to „Kreslená hodinovka“ kde
počas hodiny nakreslil 54 kreslených vtipov na ploche približne 54
m2.
Pri svojom druhom zápise musel
využiť vyše šesť kilogramov akrylových farieb a takmer dvadsať štetcov. Nápad dostal už rok po svojom
prvom rekorde, ktorý absolvoval
v Piešťanoch. Najskôr zhodnotil
svoje sily a výšku rebríka, na ktorý
si trúfol. Jednotlivé námety karikatúry si najskôr rozkreslil a potom
premaľoval rýchloschnúcou akrylovou farbou. Je odolná aj voči dažďu a nepriaznivým poveternostným podmienkam.
Napnuté plátno s plochou vyše
dvestotisíc centimetrov štvorcových v drevenom ráme v ktorom
vznikla rekordná karikatúra, je zošité z troch kusov, pričom námet
tvoria humorné ľudové postavičky
doplnené podobizňami zvieratiek.
- Kreslil som približne osem
hodin počas dvoch dní s malými
prestávkami za účasti poroty a divákov. Nekreslil som na rýchlosť,
takže to bola pohoda, iba som sa
držal rebríka, aby ma z neho neodfúklo. Hotovú karikatútúru môžu
odtiaľto odviezť iba helikoptérou, pousmial sa Vladimír Pavlík.
- Certifikátom sme priamo

leného humoru získal tento slovenský rekordér viacero domácich i
zahraničných ocenení. Ostatné obdržal pred niekoľkými dňami (viď
zaslaný obrázok a ocenenie) z Číny.
Okrem toho, Vlado Pavlík, ako
ho familiárne volajú vo svojom
rodnom meste v Novom Meste
nad Váhom, je spoluorganizátorom
tradičného bienále humoristov Novomestský osteň, pre zaujímavosť
vlani to bol v poradí už 17 ročník.
-A hoci s humorom a najmä
satirou to ide na Slovensku dolu
vodou som optimista, nestrácam
humor a kreslím, kreslím a kreslím...i keď v skutočnosti priestor
na kreslený humor v printových
a elektronických
médiách de facto
takmer neexistuje.
Škoda, lebo takto
sa nenávratne stráca malý zlomok
slovenskej kultúry.
Navyše,
humor
v jeho obrazoch je
súčasťou mnohých
interiérov, kde prináša ľudom pocity
uvoľnenia, zlepšuje
náladu a vytvára
optimistickú
atmosféru, - vraví
Vlado Pavlík.
Milan Kupecký,
foto a karikatúry
Ostatné ocenenie z ďalekej Číny a ocenený obrázok
archív autora

na mieste potvrdili autorovi vznik
najväčšej karikatúry na našom území, - osvedčil následne rekord komisár Igor Svítok.
Nad budúcnosťou a využitím
obrovského plátna si po vzniku
rekordu lámal hlavu aj vedúci Podjavorinského múzea Jozef Karlík,
ktorý povedal: - Vzhľadom na jeho
rozmery ho nemôžeme umiestniť
do žiadneho depozitáru, pretože
by sa tam nezmestil. Rekordnú karikatúru preto necháme zavesenú
na mieste vzniku a bude tvoriť príjemnú umeleckú atmosféru dvora
v múzeu.
Na zahraničných súťažiach kres-
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V čom sa mýlil Adolf Pecháň (1859 – 1942)... a v čom sa nemýlil

Ide o harmonické
spolunažívanie národov
Adolf Pecháň (Pechány) sa narodil v Ilave 15. 2. 1859 ako statočný
Slovák a zomrel v Budapešti 15. 6.
1942 ako odrodilec a tuhý maďarón či maďarizátor. Svedomitým
štúdiom na budapeštianskej univerzite sa dopracoval k doktorátu
z filozofie (1881) a nasledujúce

desaťročia pôsobil ako gymnaziálny profesor na rôznych školách
v Uhorsku. Niekoľko rokov bol
hlavným redaktorom Slovenských
novín - denníka vydávaného od r.

1901 v Budapešti. Od r. 1922 zastával funkciu vládneho komisára pre
Slovákov v Maďarsku. Odrodilcom
a maďarónom sa Pecháň stihol stal
už dávno pred prevratom, keď sa
nepridal k Masarykovej akcii na
Slovensku. Naopak, ako redaktor
provládnych Slovenských novín
robil všetko proti nej a pôsobil
v smere upevňovania uhorského
vlastenectva a spolupatričnosti
slovenskojazyčných
obyvateľov
so zbytkom krajiny. Po prevrate v r.
1918 bola Horniakom veľmocami
vnútená supremácia národnostných horlivcov (Pecháňov výraz,
Jehlička ich nazýval „renegades and
traitors“), ktorí si svoj počiatočný
nepatrný vplyv postupne rozširovali „národným prebúdzaním“
Slovákov sinekúrami a kupovaním
si ich lojality majetkom ulúpeným
iným skupinám obyvateľstva. Legitimizovať novú moc mala aj štvavá
protimaďarská rétorika nasadená
do škôl a prepisovanie dejín v rovnakom duchu. Školáci sa odteraz

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

učili tomu, ako ich predkovia po
tisíc rokov po ničom netúžili viac,
ako po Čecho-Slávii. Pecháň ako
vzdelaný Uhro-Slovák bol žijúcim
svedectvom harmonického spolužitia národov Uhorska a lojality
Slovákov k uhorskému štátu. Jeho
vinu ďalej znásoboval slovník,

ktorého bol autorom (maď.-slov.
slovník ako nástroj dorozumenia
a spolupráce sa nehodil do krámu
„národného oslobodenia“ Slovákov), ale čo mu priťažilo najviac,
bola populárna slovenskojazyčná
publikácia o revolúcii 1848/49.
Oto Psenak www.watson.sk

Umením k výrobe makety starého cukrovaru

Husľový koncert
Nedávno sa konal v šurianskej
synagóge husľový koncert. Výťažok
z dobrovoľného vstupného venovali
organizátori na výrobu historickej
makety.
Keďže tento rok si pripomenieme 160. výročie prvej kampane
v šurianskom cukrovare riaditeľ
mestského kultúrneho strediska Miroslav Eliáš inicioval vytvorenie makety cukrovaru z čias jeho najväčšej
slávy.
„Historicky najväčší rozmach
zaznamenal krátko po dokončení
- medzi rokom 1912, kedy sa zrekonštruovala hlavná výrobná hala,
a 1916, kedy vyhorela rafinéria.
V tom období mal cukrovar dokon-

ca štyri tehlové komíny,“ hovorí M.
Eliáš, ktorý o histórii cukrovaru už
napísal knihu.
K 160. výročiu prvej cukrovarníckej kampane chce s kolegom vytvoriť maketu šurianskeho cukrovaru.
„Máme veľa historických fotografií aj dobové projekty. Maketa
by mala mať asi meter krát meter.
Nemal by to byť problém, ibaže tam
bude nespočetne veľa okien,“ dodal.
Prostriedky na výrobu makety
chcú získať okrem iného aj z dobrovoľného vstupného kultúrne
podujatia. Maketu plánujú dokončiť do začiatku šurianskeho jarmoku.
–me-

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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Velikán slovenského humoru Viktor
Kubal by sa dnes dožil 91 rokov
Majster Viktor Kubal sa narodil
20. marca 1923 v Jure pri Bratislave. V roku 1943 ukončil Vyššiu
školu staviteľskú, potom študoval
na Škole umeleckých remesiel
v Bratislave. Venoval sa najmä karikatúrnej tvorbe a animovanému
filmu. Zomrel 24. marca 1997 vo
veku 74 rokov.

Touto spomienkou si zároveň
uctievame aj jeho pamiatku, sedemnáste výročie od jeho úmrtia.
Vraví sa, že humor je skutočne soľou života! Tento výrok je vhodné si
pripomenúť najmä teraz v mesiaci
blížiaceho sa apríla, ktorý je okrem
iných sviatkov aj sviatkom humoru.
„Humor, podobne ako smiech sú
dôležitým spojivom medzi ľuďmi“
Aj toto je jeden z mnohých výrokov

majstra Viktora Kubala, na ktorého
stále nielen satiricko-humoristická
obec s úctou spomína. Majster Viktor Kubal by sa bol v týchto dňoch
dožil 91 rokov. Zároveň si treba uctiť jeho pamiatku aj pri 17-tom výročí jeho úmrtia, ktoré každoročne
pripadá na deň 24. marca.
Majster Viktor Kubal, ako ho
kultúrna verejnosť vníma, bol velikánom slovenského humoru a satiry a tiež priekopníkom slovenského
animovaného filmu tej doby. Patril,
okrem iného medzi pravidelných
autorov, tvorcov i spoluzakladateľov bývalého satiricko-humoristického časopisu Roháč. Zomrel
v marci roku 1997, v deň sviatku
Juraja. Čiže presne pred sedemnástymi rokmi navždy dotĺklo jeho
srdce, srdce pána majstra Viktora
Kubala, predovšetkým bývalého
známeho i významného humoristu a satirika, Slováka a hlboko
veriaceho Umelca s veľkým „U“,
po ktorom žiaľ zostala hlboká, takpovediac doteraz nedosiahnuteľná
autorská stopa, stopa tvorcu. Nielen ako satirika, karikaturistu ale

i človeka, ktorého navyše zdobili
morálne i ľudské atribúty. Tento
slovenský umelec, skutočná celebrita, bol aj ako autor animovaného
filmu (najznámejší z nich Zbojník
Jurko a Krvavá pani) svojou tvorbou prínosom do zlatej slovenskej
klenotnice. V časopise jeho doby,
v známom slovenskom satiricko-humoristickom Roháči bežal nepretržite, týždeň čo týždeň - 36
rokov (!) mnohým ešte aj dnes
v pamäti rezonujúci kreslený seriál Vaša Dita, vhodný zápisu do
Guinessovej knihy rekordov. Boli
to však aj ďalšie seriály, ako - Marcipánová rozprávka, Cvik a Cvak,
Janko Hraško, Puf a Muf, či Panák
z križovatky, ktoré boli paralelne
publikované v Roháči. Nakreslil
nespočetne veľa humorných i satirických obrázkov (ale i textu), ktorými týždeň čo týždeň obveseľovali
čitateľov nielen tohto obľúbeného
slovenského časopisu, ale i mnohých ďalších slovenských periodík.
Milan Kupecký,
foto archív
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Ocenenia Vodič a Záchranár
uplynulého roka
Už po tretíkrát sa v záchrannej
zdravotnej službe (ZaMED) v Komárne uskutočnilo vyhlasovanie
ceny Vodič roka a Záchranár roka.
Zámerom udeľovania Ceny riaditeľa
záchrannej zdravotnej služby – Vodič roka a Záchranár roka je ocenenie výnimočného úsilia a prístupu
k povolaniu záchranára zamestnancov záchrannej zdravotnej služby
(ZZS) ZaMED a zvyšovanie spoločenského uznania a povedomia o
ľuďoch, ktorí svoj život zasvätili pomoci druhým.
Minulý rok cenu získali Mgr. Ingrid Karvaiová - Záchranár roka
zo stanice RZP Zemianska Olča a
Ladislav Benö – Vodič roka 2012
zo stanice Rýchlej zdravotnej služby
Šahy.
Táto tradičná cena naberá každým rokom na prestíži a ani tento
rok nebol výnimkou, pretože sa vyberalo spomedzi vyše štvrť tisícky
záchranárov pracujúcich pre zdravotnú záchrannú službu. Záchra-

nárom roka 2013 stal Bc. Vendelín
Ollári zo stanice Rýchlej lekárskej
pomoci Šamorín a Vodičom roka
Bc. Roland Laca zo stanice Rýchlej
zdravotnej pomoci Komjatice. Prečo bola udelená Cena riaditeľa práve
týmto dvom výnimočným ľuďom?
U Vendelína Olláriho je výnimočný najmä jeho životný príbeh
služby v záchrannej zdravotnej
službe, kde začínal ako radový vodič. Príbeh, keď pri ceste autom na
pohreb kolegovho otca vážne havaroval a bol odkázaný na pomoc
kolegov. Vendelín Ollári (prezývaný kolegami Vendy) je aj vďaka
svojmu obdivuhodnému príbehu
služby v záchrannej zdravotnej službe inšpiráciou, ale i príkladom pre
všetkých svojich kolegov. Následne
sa vypracoval na záchranára a v súčasnosti je už vedúcim záchranárom
stanice Rýchlej lekárskej pomoci
v Šamoríne. Tvrdou prácou a vlastnou húževnatosťou si postupne
dopĺňal zdravotnícke vzdelanie a

rozvíjal svoje schopnosti. Najskôr
popri práci vyštudoval stredoškolský odbor Zdravotnícky záchranár
keď úspešne ukončil bakalárske štúdium v odbore Urgentná zdravotná
starostlivosť. Počas štúdia a práce
záchranára dobrovoľne vo voľnom
čase vykonával stáže v nemocnici
na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny, aby si rozšíril zručnosti a nadobudol skúsenosti, ktoré
v súčasnosti využíva pri svojej každodennej práci.
Druhý odmenený Roland Laca
pracuje v záchrannej zdravotnej
službe od jej založenia, od roku
2006. Prácu v zdravotníctve začal
ako ošetrovateľ v nemocnici, kde
sa popri práci kvalifikoval v stredoškolskom odbore ako zdravotnícky
asistent. Súčasne pokračoval v štúdiu stredoškolského odboru zdra-

votnícky záchranár, na ktoré nadviazal vysokoškolským bakalárskym
štúdiom v odbore Sociálna práca
na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety. Roland je
pravidelným darcom krvi a vo veku
31 rokov je už držiteľom striebornej
Jánskeho plakety. Kolegovia ho vyzdvihujú ako rozvážneho, aktívneho
a bezkonfliktného tímového človeka, ktorý sa ochotne vo voľnom čase
zúčastňuje na mimopracovných
aktivitách, ktoré propagujú prácu
záchranárov, ako ukážky jeho práce
pre deti v materských a základných
školách. Okrem výborného zdravotníckeho zvládania zásahov v posádke je komjatický záchranár Roland Laca aj vynikajúcim vodičom.
Ocenení okrem diplomu získali aj
pamätný zlatý medailón a finančnú
odmenu.
spracoval -m.k-

Poznáte zvyky a jedlá nášho regiónu

Ceny odovzdáva obom oceneným PhDr. Matej Polak – riaditeľ záchrannej zdravotnej služby ZaMED

Poznáte zvyky a jedlá nášho regiónu? Ak áno, tak ste si mohli
svoje poznatky rozšíriť a doplniť na podujatí, ktoré sa konalo
v Mestskej knižnici M. Matunáka
v Šuranoc. Zároveň ste sa mohli
dozvedieť niečo o rozdieloch medzi
dedinskými a mestskými fašiangami, ktoré sú časom zábavy, dobrého
jedla, veselia, spevu a tanca. Mnohé regióny majú svoje originálne
zvyky, ktoré ich charakterizujú a
ktorými sa odlišujú od susedných
obcí. V Šuranoch sa obľube tešili
tzv. končiny – nedeľa, pondelok a
utorok pred Popolcovou stredou,
kedy sa všetci veselili, tancovali a
zabávali až do rána. Napríklad aj
divadelnými predstaveniami, ktoré sa tešili veľkému záujmu divákov, ale aj hercov. Možno aj takto

vznikla divadelnícka tradícia, ktorá
mesto preslávila a vďaka ktorej sa
pravidelne organizujú Divadelné
Šurany. Návštevníci podujatia mali
možnosť ochutnať tradičné jedlá šišky a fánky rôznych chutí - smažené, pečené, tvarohové, lekvárové
a „vodové“, ... To všetko nielen
voňalo ale aj chutilo. O rozdieloch
vo zvykoch ako a tradícii píšu slovenskí klasici alebo aj súčasní spisovatelia, o čom sa účastníci dozvedeli z čítaných ukážok. Zároveň sa
dozvedeli o „pintovom pasúvaní“,
ktoré sa používalo v Mani ako jeden z tradičných zvykov.
Podujatie pripravili pracovníčky
mestskej knižnice. Spevom a hudbou prispeli speváčky zo speváckej
skupiny Šurianka.
J. Kozlíková
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Čo vŕta Milanovi Kupeckému v hlave
Čo sa týka doby, najťažšie znášame pracovnú a súčasnú.
Preto je nezamestnanosť, lebo sú aj takí, čo urobia všetko
preto aby nemuseli robiť.
Podaktorí reformátori zorali naše poľnohospodárstvo aj
bez agrotechnických termínov.
Nič netrvá večne! Ani privatizácia strategických podnikov.
Zlá organizácia práce: „Do hory ho poslali, sekeru mu podali!“
Prespal dobu. Aj pracovnú.
Človek pracujúci s lopatou sa má vždy i čo oprieť.
Jedine pivári sa dožili sľubovanej svetlej budúcnosti.
Z alkoholu a zamilovania a televízneho spravodajstva sa
vytriezvuje.
Podriadenosť v zahraničných fabrikách možno kompenzovať rozkazovaním. Pri výčapnom pulte.
Alkohol a dnešné potraviny neškodia každému. Vonkoncom
nie majiteľom obchodných reťazcov.
Mnohí začali myslieť triezvo až keď si vypili alebo keď sa
zaviedlo euro a prijali nás do EÚ.
Rada je zbytočná vec. Múdry ju nepotrebuje a Slovák si poradiť nedá.
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Najväčšie úroky človek
spláca pri doplácaní na
vlastnú hlúposť, ak sadne
nebankovému subjektu a
reklame na lep.
Rozumného človeka sprevádza životom myslenie, hlupáka investigatívna žurnalistika.
Tam, kde sú obmedzené hlavy sú aj obmedzené
možnosti.
Náš parlament: Viac hláv,
viac mudrovania!
Mýliť sa je ľudské. Pokým sme sa nestali členmi aliancie.
Deravé zuby bolia. O hlavách sa to žiaľ nedá povedať.
Ten, kto chce urobiť dieru do sveta, nesmie ju mať v hlave.
Vidieť do veci nezáleží vždy od jej priehľadnosti, ale od
rozhľadu človeka.
Opakovanie je matkou múdrosti. Alebo západná Gebelsova propaganda.
Nie každý kto vás dobehne je športovec. Môže to byť aj reklama na ponúkané produkty bánk.
Tí čo nedokážu chytiť rozum do hrsti, nemajú čo hľadať
v európskom parlamente.
Hlava štátu by nemala byť kapustná.
Hlúposť je dar ktorým našinec nepochváli.
Najviac múdrych je vždy až po prijatí hlúpych zákonov a
zlej zahraničnej politike.
Najistejšia opora aj v demokracii. Držať sa vlastného rozumu.
Múdry nik z neba nespadol, pretože zhora sa obyčajne padá
na hlavu.
Transplantácia mozgu je možné, na rozdiel od transplantácie rozumu.
Proti korupcii sa najvehementnejšie bojuje v médiách.
Čas je najlepší lekár, časom nám otvára oči a pritom neberie úplatky.
Protekcia vymrela, ale zanechala nám tu veľa nezaopatrených potomkov ako sú sponzorstvo, lóbing, všimné a iné
pozornosti.
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.
Vtáka poznáš po perí, priateľa podľa Smeru, ktorým sa ti
obráti keď potrebuješ od neho pomôcť.
Neprijal pomocnú ruku. Bola prázdna.
Nemali by aj úplatky podliehať zdaneniu?!
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