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Slávime 1 máj, 

Sviatok pracujúcich!

Denníky, časopisy a televízie 
v posledných dňoch píšu o Mos-
sack Fonseca. Ľudia sú zdesení, 
čo sa vo svete deje. I napriek tomu, 
že mnoho významných ekonómov 
už dlho píše o úmyselných defor-
mátoroch ekonomického života, 
bežní občania nemajú predstavu, 
čo sa skrýva vo fungovaní ekono-
mických svetov vyspelých ekono-
mík. V roku 2011 som napísal list 
vtedy ministrovi fi nancií Ivanovi 
Miklošovi a v ňom bola tato posled-
ná veta: „Pán minister, potrebu-
jeme zvýšiť ekonomické znalosti 
a debordelizovať fi nančné toky. Po-
užil som termín, ktorý pokladám za 
rovnocenný rovnej dani. Deborde-
lizáciu fi nančných tokov potrebuje 
aj EÚ“. Rozposlal som ho na rôzne 
inštitúcie, aj do novín. Boli takí, 
čo ma podozrievali z ohovárania 
a uberania na cti. Ale lož nemôže 
byť prameňom informácií a tým 

kŕmiť ľudí. Už sme neraz zistili, 
že malý detail  má veľké a katastro-
fálne súvislosti a následky. A tak sa 
dozvedáme, že americké štáty sa 
predbiehajú v tom, kto poskytne 
fi rmám viac utajenia a nižšie dane. 
Na založenie fi rmy netreba ani pre-
ukaz. Engliš, Karvaš či Briška, veľkí 
ekonómovia z Česka a Slovenska 
vo svojich dielach hovoria, že eko-
nómia je veda o poriadku, v kto-
rom sa jednotlivci a národy starajú 
o udržanie a zlepšenie života. Defi -
novali hospodársky ideál.

V roku 1980 však začala bastar-
dizácia ekonomických vied. Pozri-
me si ako. Píše o tom veľký ekonóm 
USA T. G. Buchholz: „V osemdesia-
tych rokoch vzrástla popularita tzv. 
špekulatívnych výkupov – lavera-
ged buyouts. V prípade mnohých 
špekulatívnych výkupov si mana-
žéri požičiavajú peniaze, skúpia 
celý balík akcií – a prevezmú tak 

Minulý mesiac, v apríli sme oslávili viacero medzinárodne uznávaných 
sviatkov. V tomto smere nemožno k aprílu prirovnať žiadny mesiac. Osla-
vovali sme medzinárodne uznávaný Mesiac knihy, Dni humoru, lesov, 
vtáctva, zdravia, kožušinovej zveri, bláznov, Svetový deň letectva a koz-
monautiky, boja proti hluku, záchranu kultúrneho dedičstva, pamiatok 
a sídiel, Deň narcisov (boja proti rakovine), Deň Zeme a stromov.

Prišiel máj, ktorý je najmä mesiacom jari a lásky a v nesposlednom rade 
sviatkom pracujúcich na celom svete! Nuž vychutnajme si ho, nielen prá-
cou, ale i romantikou a relaxom.      (redakcia)

vlastníctvo podniku. Vicepreziden-
ti spoločností hádžu svoje kľúče 
na stôl podnikovým šťukám“. Ten-
to systém volám fi nančnou pákou 
– cudzí majetok založím a získam 
úver a odkúpim od vlastníka jeho 
továreň. Veľké lákadlo. Pilier kapi-
talizmu vlastníctvo sa lámalo ako 
tenký ľad. Vznikalo pohrebisko 
ekonómie. Výsmech poučiek eko-
nomie. Kto viac hrabal, nahroma-
dil bohatstvo; žiaľ aj spoločenského 
uznania. Prišla ostentatívna spot-
reba a ostentatívne povaľačstvo. 
A čím viac sa ostentatívnosť šírila 
a zmocňovala sa spoločnosti ako 
infekcia, začala upadať poctivá prá-
ca a tvorivosť podnikového sekto-

ra. U podnikateľov zavládla davo-
vá psychóza, ako to dokumentuje 
správa o úniku informácií Panama 
papers. Iba intelektuálni trpaslíci, 
ktorých pohľad nedosahuje výšky 
okennej parapety, môžu popierať 
hrozivú moc General Motors, Ge-
neral Electric, Goldmen Sachs,..., 
Microsot a i. Voľná súťaž v duchu 
A. Smitha prehrala s obrými lúpež-
nými korporáciami. Pliaga sa šíri 
ekonomickými systémami Euró-
py a sveta. A v podnikoch trestajú 
trestné činy z nedbalosti. Skutočná 
znalosť je absolútnou prekážkou 
úspechu. 

(pokračovanie na strane 2)

Svet je v neustálom pohybe sprevádzaný nepokojmi 

Vývoj po roku 1980 je pohrebiskom 

slovenskej ekonómie

Inzerujte v našich novinách
VYUŽIŤ NAŠE STRÁNKY MÔŽETE AJ NA OSLOVENIE

SVOJICH POTENCIONÁLNYCH KLIENTOV! 

Firmy, podnikatelia, živnostníci, občania, môžete si priamo 
cez internetovú adresu: humorista@milankupecky.eu, 

alebo na adr.: Redakcia Chýrnik, ul. SNP č. 42, Nové Zámky, 
objednať nielen riadkovú a plošnú inzerciu, ale zvoliť si aj inú formu 

reklamy a propagácie (rozhovor, reportáž). 
-tvorcovia novín-



CHÝRNIK2

(dokončenie zo str. 1) 
mal korekciu v rodinnej výchove. 
A tak som sa postupne prepracoval 
k vedomej kresťansko-katolíckej 
viere a k dielam takých básnikov, 
spisovateľov a mysliteľov, ktorí vy-
trvali v pravde, opierajúc sa o stáro-
čiami preverené normy a hodnoty 
(etické aj estetické).

Myslím si, že môžeme smelo 
povedať, že svojou tvorbou ste sa 
prihlásili k odkazu slovenskej kato-
líckej moderny. Ako vidíte postave-
nie náboženskej poézie v súčasnom 
svete? Je o ňu záujem?

-Nebránim sa takémuto zatrie-
deniu, básnici katolíckej moder-
ny sú mi svojím dielom blízki, no 
musím dodať, že písanie nábožen-
skej poézie nie je mojím prvotným 
zámerom. Človek je (povedané  
s Ladislavom Hanusom) „kom-
plexnou jednotou tela a ducha“, je 
zaviazaný mravnou normou – teda 
duchovný či náboženský rozmer by 
malo mať všetko, čo z neho vzíde. 
Žiaľ, žijeme v časoch silno pozna-
čených ľahostajnosťou, povrchnos-
ťou a cynizmom, a z toho vyplýva 
aj odstrkovanie dobrej poézie na 
okraj záujmu. Výnimky potvrdzujú 
pravidlo.

Jedna vec je osobná viera, druhá 
vec je poézia. Henri Bremond však 
hovorí, že je úzka väzba medzi ná-
boženským cítením a básnickou 
inšpiráciou. Básnika dokonca zrov-
náva s mystikom. Ako vy vnímate 
hranicu medzi básňou a modlit-
bou?

- Územie poézie vnímam ako 
členité a rozľahlé. Hraničí nielen 
s ostatnými oblasťami literatúry a 
umenia, ale tiež s filozofiou a nábo-
ženstvom. Ide o spôsoby hlbšieho 
prežívania, ponor do hlbín bytia, 
prekonávanie každodennosti, kto-
rá by nás rada nalomila a zostrihla 
podľa práve prevládajúceho vku-
su. Lenže človek má rozum a vôľu, 
hádam nechce žiť iba zvykovo, 
konzumne, živočíšne. Väzba me-
dzi dobrou básňou a modlitbou 
je zrejmá, tak ako je zrejmá väzba 
medzi krásou, pravdou a dobrom. 
V ich spojení vidím vznešený spô-
sob existencie.

Milan Rúfus v básni A čo je 

krása? píše: „...dotknúc sa jej ner-
vu znamená v hĺbkach pohnúť ži-
votom.“ Chce sa súčasný človek 
dotýkať nervu krásy? A opäť rúfu-
sovsky: „Dá sa tu ešte niečo so slo-
vom?“ Potrebuje súčasný svet ešte 
básnika?

- Bez básne sa svet nerozpadne, 
no bez poézie bude na dne. Krása 
naozaj dokáže pohnúť životom. 
Človek nebol stvorený na to, aby 
strávil (obrazne povedané) celý 
život v montérkach. Má právo aj 
povinnosť žiadať si viac, žiť kom-
plexnejšie – v rovine telesnej, du-
ševnej i duchovnej. Veľmi dobre 
to vystihuje starobylé heslo: Ora et 
labora et lege – Modli sa a pracuj a 
čítaj! A či sa chceme dotýkať ner-
vu krásy? Pravdaže chceme, ibaže 
niekedy hľadáme na nesprávnom 
mieste. Nečudo, že potom stretne-
me namiesto krásky pobehlicu.

Okrem poézie sa venujete aj li-
terárnej kritike. Ako hodnotíte sú-
časnú literárnu kritiku na Sloven-
sku? Je vôbec ešte nejaká? Čo robí 
dobrú kritiku dobrou kritikou?

- Rád si tu pomôžem myšlienka-
mi dvoch osobností, velikánov lite-
rárnej (umeleckej) kritiky. Franti-
šek Xaver Šalda zdôrazňoval okrem 
iného potrebu metódy a kritérií. 
Kritika v plnom význame slova 
je vyvážené posúdenie záporov aj 
kladov, predpokladá zodpovednosť 
a primeranú znalosť problematiky. 
Jozef Kútnik-Šmálov zas pripo-
mína: „Pravá kritika neoddeľuje 
od seba to, čo Boh spojil: tvar a 
ducha.“ A dokladá, že interpretá-
cia je iba prvým stupňom kritiky, 
druhým stupňom je hodnotenie, a 
to hodnotenie v mene čohosi, teda 
postavené na nejakých zásadách.

Vo svetle predchádzajúcich slov 
sa naša súčasná kritika javí dosť 
biedne – akoby jej chýbali krité-
riá, úprimná snaha o objektívnosť 
a najmä zdravé zásady. Uznajme 
však, že literárny kritik to má ťaž-
ké. Dnes chce byť každý autor a 
vydavateľ úspešný (v niektorých 
prípadoch za každú cenu), chce byť 
chválený a propagovaný. A poctivý 
kritik musí zvádzať neraz donki-
chotský zápas. Kto ho podporí? Kto 
sa ho zastane?!

Asi sa dá povedať, že osud sloven-
ských recenzií je podobný osudu 
kritiky v tom zmysle, že v podstate 
chýbajú vážnejšie recenzie. Podľa 
uverejňovaných recenzií na Sloven-
sku vlastne vychádzajú len knihy, 
ktoré „musíte“ mať, „musíte“ si ich 
prečítať. V mnohých prípadoch 
vznikajú recenzie ako kamarátska 
služba autorovi. Kde vidíte príčinu 
tohto javu? Alebo si to recenzenti 
nechcú „rozhádzať“ s autormi?

- Áno, je to tak – vo väčšine 
periodík dostávajú priestor skôr 
reklamné články o knihách než 
vážnejšie recenzie. O filozofických 
otázkach sa ľuďom akosi odnech-
celo premýšľať. A čo je ešte horšie, 
ľudia sa tuším prestali zaujímať  
o pravdu. Väčšina si povie, že to 
nie je problém, ktorý by ich mal 
ťažiť. Keď si však uvedomíme sú-
vislosti, zbadáme prepojenie medzi 
filozofiou, morálkou a praktickým 
životom, medzi literatúrou, kultú-
rou a kultúrnosťou. Ide o spojené 
nádoby. Žalostný stav kultúry sa 
prenáša aj do ekonomickej oblas-
ti, ktorú mnohí (mylne) považujú  
za prvoradú.

Nielen z chleba žije človek. Zdá 
sa však, že sa v súčasnosti na po-
krm pre dušu akosi zabúda. Prejavy 
tejto diéty začínajú byť až desivé. 
Ako vnímate kultúru a kultúrnosť 
človeka 21. storočia (storočia rea-
lity šou, ale aj úžasných ľudských 
príbehov, osudov, konverzií...)? 
Kam smeruje človek, ľudstvo? Je 
riešenie? Je nádej?

- Človek mnoho vydrží, všeličo 
znesie. Dokáže prežiť bez strechy 
nad hlavou, bez rodiny či priateľov, 
naučí sa žiť trebárs bez ruky alebo 
bez nohy, dočasne hádam aj bez 
viery a lásky. Ale ani chvíľu nevydr-
ží, neudrží sa bez nádeje. Bez náde-
je padá do ničoty.

Netrúfam si predkladať spôsoby 
riešenia spoločenských problémov. 
Isté je, že do konca vekov bude pre-
biehať zápas medzi dobrom a zlom. 
Frontová línia tohto dejinného zá-
pasu prechádza vnútrom každého 
ľudského jedinca. A kto by mal  
v tomto boji obstáť, ak nie kresťan?! 
Veď kresťanská nádej sa opiera  
o Krista. Z druhej strany, Ježiš nie 
bezdôvodne nastolil otázku, či náj-
de vieru na zemi, keď sa vráti.

Internet sa stal moderným a do 

istej miery aj účinným médiom. 
Prevádzkujete portál PriestorNet. 
Čo vás viedlo k jeho založeniu? 
(Nebáli ste sa existencie podobne 
ladených portálov?)

- Internetový portál PriestorNet 
vznikol pred niekoľkými rokmi 
ako obyčajný blog, akých sú na Slo-
vensku tisíce. Postupom času som  
v ňom začal uverejňovať aj príspev-
ky iných autorov a texty zacielené 
na náročnejšieho čitateľa. Jeho 
podoba sa formuje takpovediac  
za pochodu, no už na samom za-
čiatku som si povedal, že ho zame-
riam na glosovanie spoločenského 
diania a formovanie kresťanského 
životného štýlu.

Väčšinu svojho doterajšieho ži-
vota som bol bez internetu. Udr-
žiavam si od tohto média určitý 
odstup. Nepodlieham ilúziám. 
Viem, že nie všetko je na webe, zato 
je tam až neuveriteľné množstvo 
marasu a balastu. Považujem preto 
za potrebné pracovať na tom, aby  
v priestore internetu neprevažovali 
sily zla. Chcem k tomu prispieť svo-
jou troškou, bez ohľadu na úspech 
alebo neúspech v očiach sveta.

PriestorNet prináša úvahy, glosy, 
rozhovory, a to v zmysle tradičných 
kresťanských hodnôt. Spĺňa či na-
pĺňa portál vaše pôvodné predsa-
vzatia? Čo by ste privítali zo strany 
návštevníkov portálu? Plánujete 
nejaké zmeny po formálnej či ob-
sahovej stránke?

- Ako som už naznačil, interneto-
vý občasník PriestorNet sa formuje 
postupne, aj v závislosti od mojich 
skúseností s touto prácou. Dôležitý 
je tiež zástoj hosťujúcich autorov 
a vôbec ľudí ochotných pomôcť. 
Pevná pritom zostáva jeho ideová 
línia (bez bulváru, bez komercie,  
s úctou k pravde a tradičným hod-
notám). Ostatné je v pohybe. Čoraz 
viac som ale presvedčený o tom, že 
vzhľadom na súčasné spoločenské 
pohyby a prehlbujúci sa odklon  
od kresťanského hodnotového sys-
tému je správne a žiaduce ísť proti 
prúdu.

Samozrejme, zmysel napísa-
ného sa napĺňa čítaním, teším sa  
z každého nárastu návštevnosti, ale 
nemienim preto klamať sám seba a 
zrádzať svoje presvedčenie.

Zhováral sa: 
Pavol Prikryl

Bez nádeje sa padá do ničoty
Rozhovor s Jánom Maršálkom

 Počas vyhlásenia dosiahnuté-
ho rekordu O najväčšom počte 
krojovaných bábik, ktorý ktorý je 
zapísaný aj v Knihe rekrdov a ko-
nal sa v Múzeu v Leviciach vznikla 
spoločná myšlienka o pokuse vy-
tvorenia rekordu v čo najväčšom 
počet krojov. Zrodila sa v hlavách 
matičiarok Miroslavy Kozárovej zo 
Šurian a Daniely Trňanovej z Ryb-
níka a našla podporu aj u riaditeľov 
Levíc a Nitry. Ich spoločná cesta 
s týmto nápadom viedla do nit-
rianskej župy, kde matičiarov prijal 
predseda Nitrianskeho územného 
celku Milan Belica, ktorý pdpo-
ril túto myšlienku a prevzal nad 
podujatím záštitu. Matičiarky sa 
inšpirovali prvým pokusom o vy-
tvorenie tohto rekordu, ktorý sa 
konal koncom apríla v historickom 
meste Devín na tradičnej Národnej 
slávnosti spojenej s púťou Slovákov 
z celého Slovenska, kde celebroval 
J. E. Mons. Stanislav Zvolenský, 
bratislavský arcibiskup a jednym 
z hlavnuých organuizátorov bol 
1. podpredseda Jozef Šimonovič. 
Bolo to veľkolepé podujatie, ktoré 
malo neopakovateľnú atmosféru. 

Na tejto slávnosti  sa zišlo v kro-
joch na jednom mieste 172 ľudí, 
ktorí s hrdosťou prezentovali ná-
rodný kroj ako dôkaz originálnej 
umeleckej zručnosti Slovákov. Gro 
tvorili matičiari z nitrianskej oblas-
ti. Všetci prišli podporiť myšlien-
ku spájania ľudí prostredníctvom 
krojovaných bábík od Daniely 
Trňanovej a krojovaných Slovákov. 
Okrem krásnych krojov, počas tejto 
národnej púte a prezentácie ľudo-
vých výrobkov nechýbal ani bohatý 
kultúrny program. V ňom okrem 
folklórnych súborov sa prezento-
vali aj členovia dychového súboru 
Bánovčanka, ktorí sú známi nielen 
doma, ale i v zahraničí. Z reper-
toáru Elánu a Miroslava Žbirku, 
niektoré známe piesne zaranžoval 
pre bánovských hudobníkov Adam 
Hudec. Určitou raritou na tejto púti 
bola aj účasť najstaršieho člena Ma-
tice slovenskej 96 ročného Frederi-
ka Kollaroviča, ktorého prihlášku 
do Matice slovenskej vtedy dávno 
podpísal sám Jozef Cíger Hronský. 
Výročie 120 roku narodenia tohto 
velikána si matičiari pripomenú 
v tomto roku. Spomínané pripra-

vované podujatie sa plánuje na me-
siac jún a bude sa konať v Nitre v 
rámci Cyrilometodských slávností 

Devín bol dejiskom stretnutia Slovákov v slovenských krojoch

Veľkolepé podujaie Matičiarov

pod heslom "Nitra milá Nitra!" 
Organizátori dúfajú, že podujatie 
oživí nielen toto historické miesto 
a mesto, ale pridajú sa i viaceré ďal-
šie mestá na Slovensku. 

Milan Kupecký, snímky autor

(dokončenie zo strany 1)

Veľké myšlienky ekonómov o eko-
nomickom poriadku sa stali mŕt-
vimi. Odumrel aj konfl ikt svedo-
mia. Ani veľké osobné zlyhania 
sa netrestajú. Dôvera vo fi nančné 
riadenie hospodárstva zmizla; 
predsa dôležitá je zakryvenosť uho-
riek, ako nás učí EÚ. A tak ECB 
„nalieva“ do ekonomky EÚ 60 mld. 
eur mesačne. Pohrebisko ekono-
mických zákonov monetárnej po-
litiky. Príroda síce vykonáva tlak 
na zloduchov v podnikaní tým, že 
im obmedzuje dĺžku života. Akosi 
pomaly. Nálepka „Ralph Lauren“ 
zvestuje svetu, že nositeľ odevu 
si môže dovoliť drahé oblečenie. 
V Beverly Hills všetci vážení ob-
čania vlastnia Mercedes-Benz. Ca-
dillac  je niečo nepatričného. Mark 
Zuckerberg má 31 rokov a 99 per-

cent dá na charitu. Zdravý základ 
fungovania ekonomického systé-
mu – pohrebisko ekonomických 
vied! Burza a NASDAQ v chaotic-
kej dramaturgii pádov a oživení 
nielen ekonomiky našej krajiny, 
ale napríklad aj Afriky sa stali svet-
lom prozreteľnosti. Za normálnych 
okolností, podľa ekonómie a práva, 
by sa človek za primitívny podvod 
mal dostať do väzenia, u nás a aj 
v EÚ, ako to vidíme v zoznamoch, 
je z neho úspešný fi nančný génius. 
Bežný človek má problém ako sa 
postarať o seba, ako vychovavať 
deti, ako si plánovať budúcnosť 
a ako nemať zlý pocit na verejnos-
ti. Dnešné pohrebisko ekonómie 
mu sľubuje radostnú pochmúrnosť. 
Panama Papers je hospodársky 
ideál. To čo učili Briška, Karvaš či 
Engliš je vraj lož.

Prof. Jozef Husár

Vývoj po roku 1980 je pohrebiskom 

slovenskej ekonómie

Človek ako samostatný subjekt 
je nielen zovnajšok, ale dôležité 
je najmä jeho vnútro, čiže du-
ševno. Každý z nás má duševný 
i duchovný život, svoj vnútorný 
svet. Ten je darom od Stvoriteľa. 
Obdarovaní krásou a čistotou 
ducha máme dbať nielen o zov-
najšok.Vnútorné hodnoty krá-
sy, dobra, pravdy a lásky máme 
podľa nášho Majstra rozdávať 
ako dobročiniaci dar. To čo je 
v nás v našom vnútri, patrí aj ako 
obeta pre iných a iným. Ak sa tak 
stane, potom nám bude na tomto 

svete oveľa lepšie. Odovzdávanie 
seba, kus svojho Ja nás očisťuje, 
obnovuje a robí z nás naozaj ľudí 
blízkych Bohu i ostatným ľu-
ďom. Ježiš nás volá k pravej kráse 
a čistote, ku skutočnej elegancii 
a duchovnému zdraviu. Na toto 
všetko, na rozdávanie a pomoc 
druhým, na odovzdávanie svojho 
vnútra máme každý prežitý deň 
dostatok príležitostí. Nuž teda, 
začnime už dnešný deň s pred-
savzatím urbiť niečo pre druhých 
a nielen pre seba.  

-j.s.-

Nie je dôležitý iba zovnajšok

MINIPOSTREH

� Riaditeľka Martice slovenskej v Šuranoch Mirka Kozárová dáva pokyni 
 prostredníctvom megafónu

� V strede matičiar z mäsa a kostí Jozef Nemec

� Matičiarskí pútnici pokope v lone prírody

Človek nie je iba z mäsa a kostí
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Mesiac, ktorý nám na „svojich bedrách“ 

prináša jeseň
(dokončenie zo str. 1) Medzinárod-
ný deň demokracie, Medzinárodný 
deň ochrany ozónovej vrstvy, Sveto-
vý deň Alzheimerovej choroby, Sve-
tový deň vďačnosti, Medzinárodný 
deň mieru, Deň soft vérovej slobody, 

Svetový deň bez áut, Medzinárodný 
deň nepočujúcich, Medzinárodný 
deň proti sexuálnemu zneužívaniu 
a obchodu so ženami a deťmi, Eu-
rópsky deň agrobiodiverzity, Sveto-
vý deň mlieka v školách, Európsky 

deň jazykov, Svetový deň cestovného 
ruchu, Deň železničiarov, Svetový 
deň besnoty, Svetový deň za právo 
vedieť, Medzinárodný námorný deň 
(IMO), Sviatok sv. Michala, patróna 
chorých, Svetový deň srdca, Medzi-
národný deň prekladateľov. Na záver 
dovoľte jednu pranostiku: V septem-

bri sa má jesť a piť všetko, čo Pán 
Boh požehnal. A popri telesnej obži-
ve nezabúdajme ani na tú duchovnú. 
Poprosme našu Matičku známou 
prosbou: „Mária, Panna bolestná, 
patrónka nášho Slovenska, ty poznáš 
všetky úzkosti, buď s nami v žiali i 
v radosti.“ Jana Slobodníková

ciácie somelierov Slovenska, ude-
lili 16 zlatých, 39 strieborných 
a 52 bronzových medailí. Hodno-
tené boli rôzne odrodové, značkové 
i prírodné vína a tiež tzv. zmesky. 
Okrem odbornej degustácie sa 
konala verejná ochutnávka vín. 
Tohoročné podujatie sprevádza-
la rekordná účasť producentov 
i hostí, čiže sála kultúrneho domu 
takpovediac praskala vo švíkoch. 
Hlavnými organizátormi boli pre-
dovšetkým starosta obce Marián 
Chrenko, predseda občianskeho 
združenia Martin Vreštiak, ďalej 
Juraj Molda, Martin Jurík, Martin 
Búry, Marián Levák a Peter Košťá-
lik. V sále, pri dobrom vínku pa-
novala až do konca dobrá nálada, 
v rámci ktorej odzneli známe slo-
venské piesne, vrátane radavských.

 Milan Kupecký, 
snímka Marián Mandúch

� Pohľad do sály na účastníkov podujatia.

� Na záver nechýbala dobrá nálada, ktorú sa sanžil spestriť harmonikár.

� Podujatie konferovala Blažena Felvidékyová.

� Organizátori a porotcovia počas vyhodnocovania v plnej permanencii.

� Príhovor starostu Mariana Chrenku.

� Starosta obce Marian Chrenko spolu s predsedom občianskeho združe-
 nia Martinom Vreštiakom pri odovzdávaní cien víťazom.

V Radave sa pred niekoľkými 
dňami konal už 5. ročník tradič-
nej súťažnej výstavy a degustácie 
vín VÍNO RADAVA 2016. Okrem 
domácich vystavovateľov a dorába-
teľov tohto vzácneho moku z oko-
litých obcí nášho regiónu sa na tejto
súťaži - degustácii vín zúčastnili 
aj vinári z blízkeho okolia a Bra-
tislavy- Rače. Na úvod všetkých 
účastníkov privítali krátkymi prí-
hovormi organizátori, Blažena Fel-
vidékyová, starosta obce Radava 
Marián Chrenko, predseda Občian-
skeho združenia "Za krajšiu Rada-
vu" Martin Vreštiak a Juraj Mol-
da. Vo svojich príhovoroch zdôraz-
nili, že hlavným cieľom tohto podu-
jatia je podnietiť vinohradníkov 
k ešte  intenzívnejšej starostlivosti 
o pestovanie a výrobu tohto vínne-
ho moku. Je potešujúce že podu-

jatie má každým rokom stúpajúcu 
tendenciu. Dôkazom bol nielen re-
kordný počet súťažiacich a jednot-
livých druhov vín, ale i to, že via-
cerí z nich dokážu vyrobiť chutné 
a kvalitné vína. Napokon, preuká-
zali to aj v predchádzajúcich štyroch 
ročníkoch. Degustovaných bolo 
vyše sto vzoriek. Členovia odbor-
ných komisií rozdelených do via-
cerých kategórií - Alexander Var-
ga, Juraj Jurík, Milan Mihók, Jakub 
Mankovecký, Jozef Mezey, Pavol 
Sojka, Dušan Blaško, Partik So-
mor, Stanislav Maďar, Marián Vr-
zala, František Švec pod dohľadom 
garantky Blaženy  Felvidékyovej, 
ktorá je predsedníčkou pobočky 
slovenskej Asociácie someliérov 
v Nových Zámkoch a držiteľkou 
významnej  profesionálnej ceny 
"Gurmán Award" získanej od Aso-

V obci, v ktorej sa vždy niečo deje 

Tradícia súťažnej výstavy vín 

v Radave 

� Na snímke jeden z vlaňajších 
 víťazov súťaže aj s ocenením 
 pri Svätom Urbánkovi, patró-
 novi vinárov
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Touto krátkou rekapituláciou 
možno konštatovať, že nášmu 
okresnému mestu, mestu Nové 
Zámky sa darí! Zrekonštruované 
sú školy, revitalizovaná centrál-
na mestská zóna, skrášlený Park 
na Bernolákovom námestí, oprave-
né chodníky, zdigitalizované kino 
Mier, vybudovaný skate a fi tness 
park v rekreačnej časti mesta Sihoť 
Sv. Alžbety, Novozámocké hradné 
hry... 

To sú zároveň príklady úspeš-
ných projektov, ktoré boli fi nanco-
vané z fondov EÚ a iných grantov 
a ušetrili prostriedky z mestské-
ho rozpočtu. Smerovanie mesta 
do budúcnosti usmerňujú strate-
gické dokumenty mesta – Priority 
rozvoja mesta, Územný plán mesta 
a ďalšie. Aké ale bude naše mesto 
v budúcnosti, to záleží aj na kaž-
dom z nás.

Mesto žije kultúrnymi, spolo-
čenskými a športovými poduja-
tiami. Novozámocký jarmok Por-

ciunkula, Oberačkové slávnosti, 
letecký deň, Novozámocké hradné 
hry, výnimočné koncerty. Z tých-
to tradičných akcií si iste vyberie 
každý bčan mesta. Možnosti kaž-
dodenného vyžitia sú nemenej 
bohaté. Návšteva Galéria umenia 
Ernesta Zmetáka, množstvo pod-
ujatí uskutočnených v Múzeume 
Jána Th aina, rôzne športoviská, 
detské ihriská, exteriérový fi tness a 
skatepark, 3D kino Mier. Ale život 
v meste nie je len o zábave, ale aj 
o doprave, parkovaní, zdravotníc-
tve. O dianí v meste sa aktuálne do-
zviete aj z týždenníka Castrum No-
vum, Televízie Nové Zámky, web 
stránky www.watson.sk, i z našich 
regionálnych novín Chýrnik. Verí-
me, že pričinením občanov sa bude 
naše mesto Nové Zámky naďalej 
úspešne rozvíjať. Prvým krokom 
bolo odovzdanie hlasov vo voľbách 
poslancom mestského zastupiteľ-
stva a jeho primátorovi. (-cký-) 

ako lovný rybník, kde po zakúpení 
povolenky môžete chytať ryby. Je to 
prevažne kaprovitý revír, ale po po-
užití vhodnej návnady môže rybára 
prekvapiť aj úlovok v podobe krás-
nej šťuky, karasa, zubáča, šťukyy, 
pleskáča a sumca. Miestne pravidlo 
rybníka je, že ryby do 4 kg si môže 

rybár kedykoľvek odkúpiť, zatiaľ čo 
ryby nad 4 kg sa považujú za tro-
fejný úlovok, ktorý treba vrátiť späť 
do rybníka. K rybolovu je povole-
ný iba háčik bez proti hrotu. Pre 
rybárov začiatočníkov je možnosť 
zapožičasť si základnú rybársku 
výbavu. Pri rybníku je bezplatné 
parkovisko. Rybári ktorý nechcú 
byť pri rybolove sledovaní, je tu po 
vzájomnej dohode možnosť noč-
ného rybolovu, s priestorom 
na rozloženie stanov, s možnosťou 
stanovania, športových aktivít či 
grilovania. Chytať môže každý, ne-
treba rybársky preukaz. Hĺbka vody 
sa pohybuje do 1,7 metra. Na Me-
derčine je tiež bufet s reštauráciou, 
kde si môžete dať pripraviť úlovok, 
ktorý ste si práve ulovili, a pre tých 
menej úspešných rybárov je v po-
nuke množstvo jedál a rybacích 

pochúťok, ktoré im šikovní kuchári 
pripravia na počkanie. Nazabudlo 
sa ani na fanúšikov dobrého piva, 
originál kofoly, palaciniek, či nanu-
kov. Každý rok sa tu konajú rybár-
ske preteky ako i rôzne športové a 
kultúrne podujatia, na ktorých sa 
môže zúčastniť každý. Konajú sa tu 

aj súťaže vo varení guláša, spojené 
s vystúpením nejakej známej spe-
váckej celebrity či súboru, ako i 
športovými súťažiami, a ak treba 
aj do skorého rána. Je tu možnosť 
udskutočniť rôzne súkromné pod-

ujatia, aj pre zamestnancov rôznych 
podnikov. V zimnom období sú k 
dispozícii dve vykurované miest-
nosti a v lete veľká terasa s výhľa-
dom na rybník. Veľa toho doku-
mentujú aj naše snímky.

Text a foto: Milan Kupecký

Nášmu okresnému mestu sa vcelku a v rámci možností darí
Aké bude naše sídlo, záleží aj od nás

Rybník Mederčina, funguje 
od roku 2005 ako súkromný pod-
nik. Od tohto roku jeho majitelia 
postupne vytvárali miesta pre ob-
ľúbené športové aktivity a zároveň 
miesta, kde je možné tráviť voľ-
ný čas s rodinou, alebo priateľmi. 
Okrem možnosti chytania rýb je 
Rybník Mederčina príjemné pro-
tredie pre všetky vekové kategórie, 
od najmenších až po najstarších. 

Pre deti je tu vytvorený priestor 
v podobe krásneho detského ih-
riska, pre nadšencov športu sú k 
dispozícii dve volejbalové ihriská a 
multifunkčné ihrisko s trávnatým 
povrchom. Pre romantické povahy 
je možnosť zapožičania vodných 
bicyklov a možnosť vychutnať si zá-
pad slnka z hladiny rybníka s chla-
deným pivkom v ruke. Rybník Me-
derčina slúži samozrejme prioritne 

Možnosť aktívneho oddychu a relaxu
Rybník Meďerčina...

Na úvod azda toľko, že SPOLOK 
SV. VINCENTA DE PAUL je nezis-
ková, neštátna, apolitická organi-
zácia, ktorá poskytuje charitatívne 
služby vďaka šľachetnosti  jednot-
livcov i organizácií.

Sociálne centrum začal budovať 
kňaz Rudolf Priedhorský v roku 
2000 vďaka nadšeniu a ochote po-
máhať núdznym.

Spolok sv. Vincenta de Paul je 
medzinárodná organizácia, ktorá 
vznikla v roku 1833 vo Francúz-
sku. Založil ju blahoslavený Fre-
derik Ozanam. Láska k blížnemu 
a život spätý s vierou ho motivova-
li k tomu, aby založil charitatívne 
spoločenstvo, pomenované podľa 
sv. Vincenta de Paul. V roku 1845 
pápež Gregor XVI. schválil organi-
záciu a jej stanovy, čím sa cirkev-
ný spolok stal ofi ciálnym, pričom 

pápež Ján Pavol II. dňa 22. 8. 1997 
v Paríži vyhlásil Frederika Ozana-
ma za blahoslaveného. Myšlienka, 
prinášajúca ľuďom dobro a pomoc 
v najťažších chvíľach života sa po-
stupne rozšírila po celom svete. 
Dnes pôsobí Spolok v 130 kraji-
nách sveta, združuje 40 000 konfe-
rencií, v ktorých pracuje okolo 900 
000 členov. Spolok centrálne vedie 

Generálna rada, ktorá koordinuje 
činnosť konferencií a sídli v Paríži.

Cieľom činnosti je pomoc ľuďom 
v núdzi, znižovanie kriminality, 
ochrana ľudskej dôstojnosti. Táto 
organizácia vykonáva charitatívnu 
činnosť v najširšom slova zmysle. 
Pomáha odkázaným jednotlivcom 
či skupinám obyvateľstva v zdra-
votnej, sociálnej, ekonomickej, ale 
i v duchovnej a morálnej oblasti, 
a to v akútnom alebo v chronickom 

stave a položení. Vyšším cieľom je 
odstraňovať príčiny núdze.

Sociálne centrum Spolku sväté-
ho Vincenta so sídlom na Kopci, 
o ktorom píšeme, funguje pätnásť 
rokov. Sídli v Novozámockom 
okrese a patrí do intravilánu Šurian. 
Slúži sociálne slabým obyvateľom, 
ako sú odchovanci z detských do-
movov, prepustení z výkonu trestu, 

ľudia bez prístrešia, týrané osoby 
a ďalší sociálne odkázaní spoluob-
čania a ľudia v núdzi, ktorých je 
v kopčianskom sociálnom centre 
v súčasnosti vyše dvadsať.

Je medzi nimi aj Róm Milan 
Rigo, ktorý sa spolupodieľa na cho-
ve hospodárskych zvierat a práci 
v záhrade. V zariadení je aj 90-roč-
ná pani Jolana Argalášová, pripú-
taná na lôžku, spoluzakladateľka 
centra, o ktorú sa tu starajú.

„Nakoľko pribúda počet ľudí, 
ktorí potrebujú pomoc, pristúpili 
sme k celkovej rekonštrukcii a roz-
šíreniu centra,“  informuje nás jeho 
riaditeľ Ján Ňukovič.

„Samozrejme, činnosť zameria-
vame na riešenie každodenných 
problémov života v útulku. Mnohé 
z nich treba riešiť operatívne. Po-
mocou pracovnej terapie vytvára-
me pracovné návyky a chovanci si 
tak osvojujú schopnosť „fungovať“ 
v bežných životných situáciách 
a podmienkach, prípadne i v rodi-
ne, aby sa neskôr vedeli adaptovať 
do spoločnosti,“ dopĺňa 

Ďalej sme sa dozvedeli, že útu-
lok prevádzkuje tri budovy, ktoré 
slúžia klientom. Dve budovy slúžia 

na ubytovanie a v tretej sa nachádza 
kuchyňa, jedáleň, sklad a kaplnka. 
Súčasťou centra je veľká záhrada
a hospodársky dvor.

Chovanci si prácou na hospodár-
skom dvore a v záhrade dochovajú 
hydinu a dopestujú poľnohospo-
dárske produkty na vlastnú potre-
bu. Chovajú kozy, ovečky, prasiat-
ko, sliepky, kačice, morky a králiky, 
čiže majú mäso, mlieko, vajcia. 
V záhrade si dopestujú zeleninu. 

Motto: Kresťanská láska nemôže existovať v srdciach viacerých bez toho, aby sa nepre-
javila navonok. Je to oheň, ktorý hasne, keď mu chýba palivo. A palivom  lásky sú dobré 
skutky. Preto otvorme oči a srdcia aj pre iných.

Poskytujú pomoc ľuďom v núdzi

Na návšteve sociálneho centra v šurianskom Kopci

�  Osemdesiatročná pani Jolana Argalášová a kolektív sociálneho centra

� Chovanci si vo dvore dochovajú hydinu a v záhrade dopestujú 
 potravinárske produkty

� V centre sa konajú pravideľné sväté omše. Vpravo jeho riaditeľ 
 Ján Nukovič

�  Veľa potravín sa im dostane na stôl z vlastného chovu
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NOVÉ ZÁMKY
P. Blahu 19 
(na rohu pri reštaurácii Ajax)
tel.: 035/640 8840 • 0908 713 576
e-mail: novezamky@slovaktual.sk

Oslavujte s nami!
Nakúpte okná alebo dvere 

za najnižšie ceny  
v 25-ročnej histórii 

a ste v hre o viac ako  
280 cien.

www.slovaktual.sk

Vypomáhajú v technických služ-
bách, kde triedia plasty. Svojpo-
mocne si zabezpečujú palivové 
drevo  na zimu. Podľa potreby 
pomáhajú aj na miestnej farme, 
za čo im majiteľ poskytuje obilie 
pre zvieratá i mlieko. Taktiež vy-
pomáhajú v ovocnom sade, kde 
v týchto dňoch zberajú jablká 

a oberajú hrozno. Chovanci sa 
aktívne zapájajú aj do rekon-
štrukčných prác v objekte a pomá-

hajú pri prevádzke útulku a kapln-
ky. Nedávno vymenili strechu nad 
jedálňou, kuchyňou a kaplnkou, 
ktorá bola už v nevyhovujúcom 
stave, keď im zatekalo do budovy 
a plesneli steny. Je to stará budova, 
ktorá slúžila v minulosti ako škola.

Raňajky, obedy a večere varí 
a servíruje sestra Blanka. Pranie 

šatstva zabezpečuje pre celé zaria-
denie pani Magdaléna Naryiová. 
K dispozícii je automatická práčka, 

pričom chovanci sa sami starajú 
aj o osobnú hygienu, čistotu a po-
riadok v ubytovacích a sociálnych 
priestoroch. Aby získali čo najviac 
skúseností, zručností, pracovné ná-
vyky i vedomosti, vedenie centra 
organizuje pre nich rôzne kurzy, 
ako napríklad kurz varenia, upra-
tovania, hospodárenia. Cieľom je, 

aby sa klienti postavili časom na 
vlastné nohy a začlenili sa do spo-
ločnosti. 

Odbornou pomocou a najmä 
vlastnou snahou a prácou sa snažia 
získať zmysluplnosť a zodpoved-
nosť pre vlastný život, adaptovať sa 
do spoločnosti, byť samostatnými, 
zachovať si dôstojnosť a zároveň 
vytvoriť príležitosť na uplatnenie sa 
v pracovnom procese.

Sociálne centrum im v tom po-
máha pod dohľadom odborného 
personálu, jeho činnosť spočíva 
v asistenčnej pomoci, pracovnej 
terapii a resocializácii. Okrem ria-
diteľa Jána Ňukoviča sú to: sociálna 
pracovníčka Petronela Sucháňová, 
zabezpečuje kontakt s úradmi, vy-
bavuje doklady, pomáha pri hľada-
ní zamestnania; Alfréd Kunh je vo-
dič, zásobovač a pracovný terapeut; 
Helena Pastrnáková – pracovná 
terapeutka, ktorá pracuje v zariade-
ní už osem rokov. K nim nedávno 
pribudla ošetrovateľka Iveta Su-
chánová a ďalší sociálny pracovník 
Martin Horňák.

Chovanci dostávajú aj fi nančné 
ohodnotenie za prácu v útulku. 
Chvalabohu, nájdu sa sponzori, 
ktorí prispievajú na túto charitatív-
nu činnosť.             

  Milan Kupecký

� Ak treba svoje úsilie vracajú v podobe práce svojim sponzorom

� O poriadok sa stará a dobré 
 jedlo zabezpečuje ženské 
 osadenstvo
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„Rendvanská“ základná škola 
je neveľkou prízemnou budovou, 
nachádzajúca sa niekde v strede 
obce. Stojí na miernom svahu kop-
ca v strede dediny a bola postave-
ná v roku 1913. Je to malotriedka 
a navštevujú ju žiaci od 1. po 4. 
ročník. Žiakov je vždy v každom 
školskom roku nemej ako 30. Sú 
ako veľká rodina. Učiteľky dohlia-
dajú na deti akoby boli ich mat-
ky. Všetci sa navzájom poznajú a 
pomáhajú si v ťažkostiach i počas 
plnenia školských povinností i 
v čase zábavy. 

Žiaci prichádzajú do školy s ra-
dosťou a vzhľadom na neprítomný 
dopravný ruch bez doprovodu ro-
dičov. Ročníky sa do tried spájajú 
podľa počtu detí. Často bývajú 

spojené - prvý a štvrtý ročník a 
druhý s tretím ročníkom. Učenie 
v spojených ročníkoch žiakom 
nerobí starosti. Rýchlo si zvyknú 
na seba i systém práce. Niekedy si 
starší žiak zopakuje vedomosti z 
nižších ročníkov a opačne. Stáva 

sa i to, že prvák sa zaujíma o vedo-
mosti z vlastivedy či prírodovedy. 
Počas výchovy je to pestré. Na Hu-
dobnej výchove starší pomáhajú 

Súčasnú budovu materskej školy 
v Semerove sprevádzkovali v roku 
1984. Je to jednoposchodová, mo-
derne riešená budova, s dvoma 
triedami, kuchyňou a miestnou 
knižnicou. Obklopená je veľkým, 
trávnatým dvorom s množstvom 
zelene a miest na hranie. Vlastní-
kom budovy je obec Semerovo. 

Výchovno-vzdelávací proces 
v Materskej školy v Semerove sa 
uskutočňuje podľa Programu vý-
chovnej práce pre deti predškolské-
ho veku. V roku 2002 prešla zriaďo-
vateľská funkcia materskej školy na 
obec Semerovo a v roku 2006 bola 
urobená rekonštrukcia interiéru a 
maľovka. Materská škola sa tak sta-
la pútavým miestom pre celodenný 
pobyt detí v kultúrnom, čistom a 
estetickom prostredí. V súčasnosti 
škola poskytuje celodennú a podľa 
záujmu rodičov aj poldennú sta-
rostlivosť.

Vytvára podmienky na zaško-
lenie detí s odloženou povinnou 
školskou dochádzkou a detí, ktoré 
majú v nasledujúcom roku začať 
plniť povinnú školskú dochádzku. 

Pre zdravý duševný a telesný roz-
voj detí sa realizujú prvky zdravej 
školy a pracuje s metodikou Krok 
za krokom. Vedenie školy spo-

lupracuje so školskou jedálňou, 
rodičmi, Základnou školou Seme-
rovo, obcou, detským lekárom, sto-
matológom a logopédom.

V spolupráci s rodičmi organizu-
jú v tomto predškolskom zariade-
ní kultúrne podujatia, prednášky, 
spoločné výlety a súťaže v rámci 
spolupráce materských škôl sused-
ných obcí.

Na pôde materskej školy trá-
via všetci spoločne Vianoce, Deň 
matiek, Deň detí. Zúčastňujú sa 
kultúrnych akcií organizovaných 
Maticou slovenskou, stavajú máje 
a oslavujú fašiangy, májú posede-
nie s členkami Slovenského zväzu 
invalidov.

Mnohé ich aktivity propagujú 
formou káblovej televízie. Materi-
álne zabezpečenie a dopĺňanie po-
môcok realizujú za pomoci rodičov 
a vo veľkej miere za pomoci obec-
ného úradu.

Ich cieľom je umožniť deťom 
všestranne sa rozvíjať, čo najlep-
šie ich pripraviť na vstup do zák-
ladnej školy a to všetko pomocou 
individuálneho, citlivého prístupu 
zo strany učiteliek a všetkých pra-
covníkov školy k maximálnej spo-
kojnosti rodičov.                      (int.)

mladším, počas telesnej výchovy 
mladší chcú dokázať to, čo vedia 
starší a na hodine výtvarnej vý-
chovy chce každý vytvoriť niečo 
zaujímavé. Učiteľky sa starajú nie-
len o kvalitné vzdelávanie, ale aj 
o záujmy, zábavu a aktívny oddych 
žiakov. Vedomosti si žiaci rozširu-

jú najmä zapájaním sa do rôznych 
súťaží. Pravidelne riešia matema-
tickú olympiádu, tzv. pytagoriádu 
a to na školskej i okresnej úrovni. 
Práce z výtvarnej výchovy učiteľ-
ky zasielajú do rôznych súťaží, ako 
sú - Európa v škole, Vesmír očami 
detí, Slovensko moje. Doteraz sa 
zapojili do každého ročníka súťaže 
„Prečo mám rád slovenčinu, prečo 
mám rád Slovensko“. Súťažili aj na 
podujatiach ako Šaliansky Maťko, 
Rozprávkové vretienko a ďalšie. 
Súťažia aj vo vybíjanej – zmiešané 
družstvo, olympijský beh. 

Nakoľko všetci žiaci navštevujú 
náboženskú výchovu, každoroč-
ne na jeseň vytvoria obraz z plo-
dov zeme na výstavku do kostola, 
na Vianoce nacvičia krátku scénku 
o narodení Ježiška. Pretože chcú 
zdravo žiť plnia projekt – Škola 
podporujúca zdravie. Organizujú 
týždeň zdravej výživy, Jabĺčkovú 
desiatu, Týždeň bez pozerania te-
levízie. Viac pohybu na čerstvom 
vzduchu, Mliečny týždeň spojený 
s ochutnávkou mliečnych výrob-
kov. Ku dňu nefajčiarov vyhotovili 
nástenku do vestibulu Kultúrneho 
domu o škodlivosti fajčenia a uží-
vania drog. Žiaci sa prezentujú i 
na verejnosti. Pre občanov a naj-
mä rodičov pripravujú program 
na deň Mikuláša a ku Dňu matiek. 
Dvakrát v roku vystavujú svoje 
práce, vždy v októbri pripravu-
jú darčeky pre starých rodičov a 
v máji venujú kvety matkám. Kaž-
dý rok sa tešia na fašiangový kar-
neval, kde po dobrej zábave sa ob-
čerstvia šiškami a čajom. 

 V popoludňajšom čase sa v ško-
le vyučuje cudzí jazyk. Vytvorili si 

dva krúžky – práca s počítačom 
a šikovné ruky. V rámci Zdra-
vej pohybovej výchovy chodia 
do plavárne v Nových Zámkoch. 
Organizujú i podujatia mimo 
obce. Navštívili divadlo v Nitre, 
Mestskú knižnicu v Šuranoch, 
Hvezdáreň v Hurbanove, Poľov-
nícke dni v Leviciach, kúpalisko 
v Podhájskej. Pravidelne ku koncu 
školského roka idú na výlet, v pod-
titule Za krásami Slovenska. 

Viac razy v škole zorganizovali 
Európsky deň rodičov a detí, vždy 
s iným námetom, podľa ročného 
obdobia. Prvky environmentálnej 
výchovy sa premietajú i do separo-
vaného zberu druhotných surovín, 
ktorý prebieha v obci a na ktorom 
sa podieľajú i žiaci. Ku Dňu Zeme 
si skrášľujú okolie školy výsadbou 
okrasných kríkov. Ekologická vý-
učba prebieha v prírodnom pro-
stredí, konkrétne v areáli Vodný 
mlyn Kolárovo, kde získali okrem 
vedomostí i vzťah k prírode. 

Hoci sú málotriedkou, získa-
li rôzne ocenenia na súťažiach. 

Napríklad na 11. ročníku celo-
slovenskej súťaže „Prečo mám 
rád slovenčinu, prečo mám rád 
Slovensko“ získali Čestné uzna-
nie a za prácu z výtvarnej výcho-
vy „Naša obec očami detí“ získali 
v rámci okresu 1. miesto. V rámci 
okresu získali aj ocenenia v lite-
rárnej tvorbe, v prednese i v súťaži 
hliadok mladých zdravotníkov. 

Ak náhodou navštívite ich škol-
ské zariadenie, všade vôkol vládne 
čistota, poriadok, steny sú vkusne 
vyzdobené. O čistotu a hygienu 
priestorov školy sa stará školníč-
ka, ktorá pomáha i pri rôznych 
akciách organizovaných školou. 
Na výchovu a vzdelávanie žia-
kov dohliadajú učiteľky. Škola 
nie je právny subjekt, patrí pod 
obec Radava, ktorá pomáha škole 
po stránke materiálnej i fi nančnej. 

-sz-

História materskej školy v Semerove
Celodenná starostlivosť o žiakov

Všetci žiaci navštevujú náboženskú výchovu v duchu tradícií obce
Vsadili na súdržnosť kolektívu

V stredu 13. apríla v dome kultúry slávnost-
ne ocenili najúspešnejších športovcov, športo-
vé kolektívy, zaslúžilých trénerov a funkcioná-
rov za rok 2015.

„Hviezdne nebo nad nami sa nám, ľuďom, 
zdá nádherné a nedosiahnuteľné zároveň. 
Sú však medzi nami takí, ktorí sa odvážia po 
hviezdach siahnuť. A vy ste, povedané slovami 
Pierra de Coubertina, jedni z tých, ktorí sa od-
vážili po nich siahať. Ba čo viac, vy ste tí šam-
pióni, ktorí si aspoň jednu z nich odtrhli. Nech 
je dnešné popoludnie prejavom nášho obdivu
a našej vďaky za tento váš výkon,“ prihovorili sa 
oceneným moderátori.

„Sme hrdí na našich reprezentantov a teší nás, 
že Nové Zámky sa objavujú na najvyšších prieč-
kach športových rebríčkov a tabuliek čoraz čas-
tejšie. Naše mesto prežíva v tomto období ho-
kejový boom, keďže náš tím pred pár týždňami 
postúpil do najvyššej hokejovej súťaže,“ dodal
v príhovore primátor mesta Otokar Klein.

„Môžeme byť právom hrdí, že medzi nami 
žijú ľudia, ktorí reprezentujú alebo reprezento-
vali naše mesto na celoslovenskej, ale i medziná-
rodnej úrovni, a sú vzorom pre nové generácie 
športovcov. Poďakovanie a gratulácia patrí nie-
len im, ale aj ich trénerom, športovým funkci-
onárom i rodičom, ktorí ich na športovú dráhu 
priviedli.“
V kultúrnom programe sa predstavili žiaci 
a pedagógovia zo Základnej umeleckej školy 
v Nových Zámkoch.

Ocenení športovci, kolektívy a funkcionári:
� Atletický club Nové Zámky: Lea Farkaš (tré-
 ner Juraj Szák), Adrián Matušík (tréner Ján 
 Botcher), Peter Suchan (tréner Ľudovít Ivol-
 ka), Pavol Ženčár (tréner Ľudovít Ivolka).
� Bushi - Judokan Nové Zámky: Broňa Taká-
 csová (tréner Peter Hariš)
� Gymnastický klub Nové Zámky: Gréta Csu-
 torová (tréneri Michaela Muchová a Martin 
 Mucha)
� Hokejový klub Lokomotíva Nové Zámky:
 Viktor Petrík (tréner Martin Šurnovský), Do-
 minik Tóth (tréner Martin Šurnovský)
� Karate klub Nové Zámky: Patrik Klačan (tré-
 ner Peter Baďura)
� Plavecký klub Nové Zámky: Matej Antalík 
 (trénerka Judita Tóthová), Viktor Kemény 
 (tréner Ladislav Struhár), Lujza Mináriková 
 (trénerka Judita Tóthová).
� SlimFit Nové Zámky: Ondrej Döme (tréner 
 Imrich Czibulka)
� Taekwon Do Academy Nové Zámky: Lenka 
 Révaiová (tréner Peter Tóth)
� TTC Interspead Nové Zámky: Tomáš Kopá-
 nyi (tréneri Filaga Marcel, Haluška Ľubomír)
� Hokejový klub Lokomotíva Nové Zámky: 
 Družstvo starších žiakov (tréner: Martin Šur-
 novský)
� HK MIKRON Nové Zámky, OZ Hokej Nové 
 Zámky: Hokejový klub HC MIKRON Nové 
 Zámky (tréner František Sucharda)

� HC ŠTART Nové Zámky: Kolektív staršieho 
 dorastu HC Štart (tréner Tomáš Stráňovský)
� Karate klub Nové Zámky: Družstvo seniorov 
 (tréner Peter Baďura)

Zaslúžilí tréneri a funkcionári
Karol Antalík – zaslúžilý tréner
� od roku 1973 sa venoval mládeži v trénovaní
 boxu. V tomto období vychoval viacero slo-
 venských a českých pästiarov
� v roku 1978 dostal vyznamenanie od predse-
 du MSNV pána Blaha a Ústřední výbor Čes-
 koslovenského svazu TV mu udelil Verejné 
 uznanie III. stupňa za zásluhy o rozvoj česko-
 slovenskej telesnej výchovy
� v roku 1979 mu Výbor zväzu boxu SÚV 
 ČSZTV udelil Čestné uznanie ako vedúcemu 
 boxerského oddielu TJ Elektrosvit Nové Zám-
 ky za vzornú a obetavú prácu pri rozvoji boxu
� od roku 1975 do r. 1991 pôsobil ako rozhodca
 František Bízik - zaslúžilý tréner (Stolnoteni-
 sový klub Gymnázium P. Pázmáňa, Nové 
 Zámky)
� od r. 1982 začal trénovať novozámockú mlá-
 dež v stolnom tenise
� úspešne absolvoval školenie trénerov Triedy II
� na majstrovstvách kraja družstvo Tesla pod 
 jeho vedením vybojovalo postup do 1. Národ-
 nej ligy
� ako 56-ročný vyhral Turnaj náčelníka vozňo-
 vého depa v Bratislave
� ako 69-ročný založil nový stolnotenisový klub 
 na Gymnáziu P. Pázmáňa Nové Zámky
� pod jeho trénerským vedením sa mužstvá po-
 stupne prebojovali zo 7. do 4. ligy v okrese
� pracuje aj ako tréner školského družstva 
 Gymnázia P. Pázmáňa ako 80-ročný je naj-
 starším aktívnym hráčom okresnej ligy v stol. 
 tenise a popritom aj tréner mládeže.

Viliam Herverth - zaslúžilý funkcionár 
(FKM, Nové Zámky)
� zakladateľ a predseda novozámockého futbalu.
� od trinástich rokov hrával futbal v uličnom 
 mužstve VIKTORIA, neskôr za I. mužstvo 
 dospelých, ako hráč pôsobil v TJ Slovan Nové 
 Zámky, Dukla Trenčín a Sereď a Elektrosvit 
 Nové Zámky
� po ukončení futbalovej kariéry pracoval dlhé 
 roky ako klubový funkcionár a v súčasnosti je 
 verným fanúšikom novozámockého futbalu

Rastislav Hrdlík - zaslúžilý tréner 
(Športový klub nepočujúcich Nové Zámky)
� v tomto roku oslavuje svoje životné jubileum 
 70 rokov
� veľké zásluhy na organizovaní a vybavovaní 
 pre ŠKD Nové Zámky pre nepočujúcich a pod 
 jeho vedením sa stali majstrami SR

Jozef Ryšavý – zaslúžilý tréner
� od r. 1973 sa venoval mládeži v trénovaní 
 boxu, v tom istom roku sa oddiel pästiarov 
 pod jeho vedením prihlásil do Slovenskej do-

 rasteneckej ligy.
� 2–krát sa stali majstrami Československa
� 6–krát fi nalistami Československa
� 8–krát majstrami Slovenska
� okrem toho vychoval mnoho jednotlivcov, 
 majstrov Československa a Slovenska

Judita Tóthová - zaslúžilá trénerka 
(Plavecký klub Nové Zámky)
 Ocenenie jej bolo udelené pri príležitosti ži-
votného jubilea za dlhoročnú prácu s mládežou. 
Judita Tóthová pracuje v PK NZ od jeho vzniku, 
t.j. už 16 rokov, pričom trénerskej činnosti sa 
venovala aj pred vznikom PK NZ v plaveckom 
oddiele Neptún. Svojou dlhoročnou zanietenou 
a koncepčnou prácou so svojimi zverencami 
každoročne dosahuje úspechy na slovenskej, ale 
aj naa medzinárodnej úrovni. Pod jej vedením 
vyrástlo v PK NZ množstvo medailistov z MSR 
a množstvo majstrov SR, ale aj niekoľko repre-
zentantov SR. Aj vďaka jej cieľavedomej činnos-
ti sa PK NZ zaradil medzi popredné plavecké 
kluby na Slovensku, čím prispela k šíreniu dob-
rého mena PK NZ aj mesta Nové Zámky.   (CN)

Ocenili najlepších športovcov

Kaplnka v Pozbe bola postavená v roku 1841. 
V minulom storočí na Mária Család Pavlíny z blíz-
keho i z ďalekého okolia sem prichádzali mnohí pút-
nici na určité sviatky. Cez letné obdobie viedla cesta 
cez pozbanský les. Tu našli prameň, z ktorého hasili 
svoj smäd a niektorí sa uzdravili od chorôb, najmä 
slepí, ktorí po umytí opäť videli. Chýr o tomto mies-
te sa dostal do podvedomia ľudí zo širokého okolia 
a tak začali toto miesto ľudia navštevovať. Vraví sa, 
že jeden kalvín z Pozby sa o tomto dozvedel, privie-
dol svojho slepého koňa a umyl mu oči. Koňovi sa 
vrátil zrak, ale on oslepol. Vraví sa tiež, že od tohto 
prameňa na 10-12 krokov sa na hruške zjavila Panna 
Mária. Peň tej hrušky ešte existuje a veriaci umiest-
nili nad peň obraz pod ktorý dali drevenú poklad-
ničnu na milodary a na znak vďaky toto miesto 
bozkávali. Ján Zlatňanský, farár z Nového Tekova 
tvrdí, že aj jeho matka z Topoľčianok sa uzdravila zo 
smrteľnej choroby. Na dôkaz toho sú tam postave-
né kríže. V kaplne boli odložené barly, nejaký kňaz 
o tom píše v roku 1869. Keď tam vraj prvý raz slúžili 
sv. omšu, na žiadosť jednej staršej ženy z Tekovských 
Lužian, manželky Jána Répasa, ktorá päť rokov bola 
slepá, a keď sa umyla  vo vode tečúcej v kaplnke 
a modlila sa, vrátil sa jej zrak. Na znak vďaky obe-
tovala Pánu Bohu a Panne Márii za uzdravenie 
3 zlatky, 3 strieborniaky a dve dsiatky na sväté omše.

V roku 1885, na druhý turíčny sviatok, keď bola 
stará kaplnka ( tá pôvodá sa zbúrala a bola postave-
ná nová), práve cez kázeň sa 15-ročnej Karolíne Pá-
linkášovej zjavila v bielych šatách s modrým pásom 
Panna Mária. 

Chýr o zázračnom uzdravovaní po požití vody 
láka na toto miesto veľký počet pútnikov.

Milan Kupecký

Pozbianska kaplnka
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rúškom privatizácie?
– Aj my sme sa dostali do nemilosti, pre 
niektorých tzv. podnikateľov sme boli láka-
vým sústom. Navyše, istý predtým vysoký 
stranícky okresný funkcionár nabádal na 
zhromaždení v priestore futbalového ihriska 
vlastníkov pozemkov, aby si ich žiadali späť. 
Nastal chaos a boli to pre nás "koníčkárov" 
ťažké časy. Mnohí "tiež podnikatelia" pošku-
ľovali  po lacnej privatizácii oddielu a jeho 
objektov. Našťastie k tomu neprišlo.
� Čo sa vtedy udialo?
– Hľadali sme pomoc kde sa len dalo, no 
márne. Napokon sa našiel človek, ktorý nám 
veľmi pomohol. Bol to  JUDr. Juraj Šutka 
šéf kriminálky v  Nitre, ktorý bol našťastie 
našim členom. 
� Kedy nastal obrat k lepšiemu?
– Písal sa rok 1993 keď prišlo k zrušeniu 
jednotného roľníckeho družstva. Pre mňa 
bol šokujúci výrok odstupujúceho predsedu 
JRD obsiahnutý v jednej vete, ktorú do smr-
ti nazabudnem. Znela: "Karolko, teraz záleží 
len na tebe a zariaď sa ako chceš a vieš..." 
Ocitol som sa ako sám vojak v poli. Neboli 
peniaze na krmivo, elektrinu, vodu, platy za-
mestancov...mimochodom bližšie sa o tom 
dočítane aj na ostatných stránkach nášho 
dnešného bulletinu. I napriek spomínaným 
úskaliam, najmä vďaka pomoci brata Janka 
a  niekoľkých ďalších priateľov (najmä Janka 
Fialku), hoci takpovediac s odretými ušami 
sa nám podarilo jazdectvo v Šuranoch  za-
chrániť. Aj touto cestou im ďakujem!
� Ako ste pokračovali?
– Striedali sa horšie časy s lepšími. Postup-
ne prišlo aj priaznivejšie obdobie, keď sme 
mali v tréningu veľa koní, ktoré boli úspešné 
aj v pretekoch. Ich mená boli vtedy známe 
aj jazdeckým fanúšikom, ako Hviezdina, 
Congres, Lubica atď... Keďže moje úsilie ne-
zostalo bez povšimnutia, okrem sponzorov 
mi podali pomocnú ruku aj primátori mes-
ta, konkrétne Jozef Šutka, Kamil Bartovič, 
Imrich Várady a teraz je to Marek Oremus. 
Najviac si však cením pomoc primátora Im-
richa Váradyho, ktorý nám pomáhal ako len 
mohol a ako sa to dalo počas svojich troch 
volebných období. 

  Milan Kupecký

� Aké boli vaše začiatky?
– Bolo to relatívne dávno. Môj brat Janko, 
tiež milovník koní sa kamarátil s ďalšími 
oduševnencami tohto športu Jánom Mokrá-
šom a Jánom Fialkom. Všetci boli zamest-
nancami vtedajšieho Jednotného roľníckeho 
družstva a keď sa v rámci družstva zakladal 
jazdecký oddiel boli pri tom. Vďaka nim 
som sa dostal do tohto prostredia a prvý na 
koňa ma posadil Janko Mokráš, keď som 
mal 10 rokov.  Doteraz sme zostali dobrí 
priatelia.
� Pokiaľ vieme, zakladateľom oddielu 
i trénerom bol súčasne Ing. Róbert Vrba. 
Je teda pochopiteľné, že bol aj tvojim prvým  
trénerom....Aký bol?
– Bol veľmi prísny na seba i na iných. 
Mal rešpekt a bol prirodzenou autoritou. 
Ak bolo treba všetkých "kočišov" postavil 
do pozoru. K nám,  k deťom sa správal ot-
covsky. Ja som mal to šťastie, že sme bývali 
asi tri kilometre od strediska Kaparáš, kto-
ré bolo sídlom novovzniknutého oddielu 
a ustajnených koní. Ak si dobre pamätám, 
k dispozícii bola iba jedna maštaľ rozdelená 
na dve polovice. V jednej boli jazdecké kone 
a v druhej ťažné. Krmivo pre kone zabezpe-
čovalo družstvo. Mám na toto obdobie dob-
ré spomienky.
� Odkedy a kde si absolvoval prvé preteky 
a koľko si mal vtedy rokov?
– Ako 14-ročný som sa prvý raz zúčastnil 
na ozajstných pretekoch v Topoľčiankach 
na koni Polka, kde sa konal základný parkúr 
stupňa "Z".
� Jazdil si teda parkúr. Kde všade si sa zú-
častnil na pretekoch?
– Možno povedať, že vďaka koňom som 
spolu s ďalšími kamarátmi-jazdcami pre-
chodil celé Slovensko. Vymenujem aspoň 
niektoré mestá, ako - Bratislava, Šamorín, 
Trenčín, Tekov, Nitra, Pezinok, Cífer a v ro-
ku 1973 som sa zúčastnil na pretekoch aj 
v stovežatej Prahe.
� Aké spomienky ťa viažu na toto obdo-
bie? 
– Spomienky sú krásne, no nikdy neza-
budnem na príhodu, ktorú sa vynasnažím 
stručne opísať. Písal sa rok 1973 a išli sme 
s Tiborom Vrbom, Jarom Slovákom v do-
provode trénera Róberta Vrbu na preteky 
do spomínanej Prahy. Kone sme naložili aj 
s ošetrovateľmi do nákladného vlaku a my 

sme cestovali rýchlikom. Keď sme prišli 
do Prahy, vlak a vozeň sme márne hľadali. 
Až napokon  sme zistili, že ho pristavili na 
inej stanici, ako sme čakali. Našťastie tréner 
Vrba sa priatelil so známym akademickým 
maliarom, na ktorého sa obrátil o pomoc. 
Pamätám si doteraz jeho priezvisko, volal 
sa Kamil Kotrba. Pomocou neho sme našli 
vlak i kone. On nám následne po známos-
ti zabezpečil policajný doprovod a tak sme 
všetci traja na koňoch - Tibor Vrba, Jano 
Slovák a ja išli sediac v koňskom sedle na-
prieč Prahou, cez Václavské námestie až na 
závodisko Trojský ostrov. Na takýto nevšed-
ný zážitok a ojedinelé a historické obdobie 
sa nezabúda a spomienky ťažko vyblednú.
� Kedy si presedlal na dostihy?
– V roku 1973 a to v Šuranoch na dostiho-
vom dni, ktorý bol určený iba pre domácich 
pretekárov, v tzv. družstevnej rovine. Ofi -
ciálny súťažný môj štart bol na opretekoch 
v Šali, v roku 1974. No následne, v ďal-
ších rokoch som štartoval okrem pretekov 
v metropole Slovenska aj v Prahe, Pardu-

biciach, v Budapešti a na pretekoch doma 
- v Šali, Novom Meste nad Váhom, v Rimav-
skej  Sobote a ďalších mestách.
� Nespomenuli sme kone. Na akých si jaz-
dil a na ktoré najradšej spomínaš?
– Najviac mi utkvel v pamäti kôň Čudný, 
v tom čase najlepší v šurianskej stajni, mi-
mochodom s priateľom Mariánom Gro-
mom sme tejto kobyle asistovali pri pôrode, 
keď priniesla na svet potomka, mladé žriebä.
� Kedy si skončil a dostal sa k " funkcio-

nárčeniu?
– Ako člen výboru TJ som od roku 1979 
pracoval vo funkcii hospodára, potom 
v roku 1988 keď som mal vážny úraz som 
nastúpil na požiadanie vtedajšieho predse-
du JRD Ing. Pavla Czaku na post vedúceho 
chovu koní. Bolo to rok potom, čo odstúpil 
z tejto funkcie Ing. Róbert Vrba. Počas mo-
jej rehabilitačnej neprítomnosti mi veľmi 
pomohol známy jazdec na koňoch džokej 
Jožko Váňa, vidiac v akej prekérnej situá-
cii sme, ktorý vtedy ako trojnásobný víťaz 
Veľkej  pardubickej jazdil šurianske kone 
na viacerých prekážkových dráhach. Ukázal 
tak svoj charakter. Odvtedy sme veľkými 
priateľmi.
� Ako si spomínaš na obdobie, keď ste sa 
presťahovali na nové miesto?
– Bolo to obdobie dostavby areálu. Pamät-
níci vedia, že novopostavený jazdecký areál 
sídli na mieste, kde bolo kedysi ryžovisko 
a povedľa viedol Váradský chodník. S pred-
sedom družstva Ing. Pavlom Czakom sme 
sa pustili s veľkým elánom do dokončovania 

prác na objektoch v novom areáli jazdec-
kého oddielu. Dokončila sa výstavba veľkej 
haly, ktorá mala pôvodne slúžiť ako jazdia-
reň. Vybetónovali sme vyše sto metrov ciest 
a chodníkov vedúcich do závodiska i v sa-
motnom objekte.  
� Pre väčšinu ľudí prišiel neprajný rok, 
rok 1989 a s ním aj podstatné zmeny na 
všetkých úsekoch spoločnosti, šport nevy-
nímajúc. Ako ste sa vysporiadali s týmto 
obdobím rozkrádania, ktorý sa dial pod 

Keď cválali na koňoch uličkami 

stovežatej Prahy...

Interview s Karolom Cagáňom predsedom Jazdeckého oddielu TJ Slávia Šurany

Vzťah ku koňom mu bol daný do vienka. Koňa osedlal už ako desaťročný a zároveň sa stal 
členom jazdeckého oddielu. Dá sa povedať, že stál pri jeho zrode a postupne aktívne prechádzal 
jeho obdobiami. Od jazdca, až po súčasnú funkciu predsedu telovýchovnej jednoty. Pri príleži-
tosti významného jubilea 50. rokov založenia Jazdeckého oddielu Telovýchovnej jednoty Slávia 
Šurany sme ho požiadali o krátky rozhovor. 

� Zakladateľ jazdeckého športu v Šuranoch Ing. Róbert Vrba v roku 1983 
 počas rozhovoru s Dr. Paľom Bielikom členom vtedajšej dostihovej komisie 

� Jazdec Karol Cagáň v čase svo-
 jej najväčšej slávy. V príprave 
 na trénig v roku 1984
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Lekár radí
Prekyslený organizmus - časovaná bomba!

Človek sa rodí s telom naprogra-
movaným na dlhovekosť – približ-
ne na 130 rokov. Od spôsobu, ako 
so svojím telom zaobchádza, závisí, 
či zostane v zdraví, alebo ochorie 
a predčasne umrie. Každý hnev, 
každý stres, neprimeraná strava, 
každé neprirodzené, čiže životu ne-
priateľské správanie ,odpisuje niečo 
z konta nášho života, až napokon 
ostane len malý zlomok pôvodné-
ho programu. Tu pramenia príčiny 
chorôb a utrpenia. Je však potešu-
júce, že toto dodatočné negatívne 
presmerovanie svojho vývoja mô-
žeme zvrátiť. Ak človek urobí čosi 
v záujme toho, aby žil čo najdlhšie, 
zdravý a vitálny, je to dôkaz, že ve-

del prijať dar života. Nikdy nie je 
neskoro plne oceniť tento dar a dať 
mu možnosť, aby sa naplno preja-
vil. Nevyžaduje si to veľké úsilie a 
v prípade každého človeka to vedie 
k potešiteľnému výsledku: oveľa 
dlhšie ostane mladý a až do vyso-
kého veku si môže udržať zdravie 
a vitalitu. Existuje nespočetne veľa 
chorôb, ale len jedna jediná príčina: 
neprirodzený spôsob života, ktorý 
nerešpektuje jeho princípy. Keď člo-
vek nie je zdravý a necíti sa dobre, 
je to signál, že v jeho živote sa deje 
niečo nesprávne. Sú dve základné 
príčiny neprirodzeného spôsobu 
života: nevedomosť a nedbalosť. 
Obe sú odstrániteľné. A jediným 
účinným liekom je poznanie. Mno-
hí ľudia však iba užijú nejaký pro-
striedok na potlačenie bolesti, a 
keď bolesť zmizne, vsugerujú si, že 
sú zdraví. Prekyslenie organizmu 
(acidóza) sa dnes pokladá za jed-
nu z najnebezpečnejších civilizač-
ných chorôb, pretože zdravie bez-
prostredne závisí od acidobázickej 
rovnováhy v našom tele. Prekys-

lenie je základom väčšiny chorôb, 
preto dôkladná očista od kyselín 
a opätovné doplnenie minerálov 
sú základom každej liečby. Deje sa 
to predovšetkým prostredníctvom 
prirodzenej výživy, bohatej na zá-
sady. Dnes sa veľa hovorí o umie-
raní lesov a o kyslých dažďoch. Ale 
tie isté škodliviny, pre ktoré nám 
hynú lesy, útočia aj na naše zdravie. 
Najprv zomrie les, potom človek. 
Kyslý dážď spôsobuje prekyslenie 
pôdy a kyselinotvorná strava zasa 
prekyslenie ľudského organizmu. 
Toto neprirodzené prekyslenie 
organizmu človeka vedie čoskoro 
k ochoreniu a k predčasnému star-
nutiu. Prvý krok k zmene spočíva 
v poznaní a pochopení týchto fak-
tov. Druhým krokom je urobiť to, 
čo je NEVYHNUTNE potrebné, 
čiže akceptovať všetko prirodzené 
a eliminovať zdraviu neprospešné 
návyky. Skôr či neskôr sa musí kaž-
dý z nás zapodievať svojím zdra-
vím. Čím skôr s tým začneme, tým 
prekvapivejšie a úžasnejšie bude to, 
čo môžeme dosiahnuť. Je dôležité 
začať čo najskôr. Podľa možnosti už 
za mlada. Ale nikdy nie je neskoro: 
ešte aj osemdesiatnik môže totiž 
v priebehu niekoľkých hodín vý-
razne zlepšiť svoje zdravie.

Kroky k optimálnemu zdraviu sú 
všeobecne známe a jednoznačne sa 
ukazuje, že choroba aj predčasné 
starnutie sú dôsledkom nespráv-
nych návykov v živote. Medicínsky 
výskum v poslednom čase dospel 
doslova k revolučným poznatkom, 
ktoré viedli k prelomu na ceste 
k dokonalému zdraviu a vitalite 
až do vysokého veku. Žijeme v in-
formatickej ére, no napriek tomu 
niektoré dôležité informácie, často 
dokonca aj tie životne dôležité, sú 
nám neznáme. Sú etniká a prírod-
né národy, v ktorých je úplne nor-
málne dožiť sa vyše sto rokov bez 
chorôb. A to je dostatočný dôkaz, 
že v zásade to možné je. Pritom 
je prekvapujúce, aké jednoduché 
kroky a aký krátky čas stačia na to, 
aby sa zdravie človeka priam neu-
veriteľne zlepšilo. Najdôležitejším 
krokom, základom každej liečby a 
predpokladom vyliečenia i zacho-
vania zdravia až do vysokého veku 

(pokračovanie na str. 10)

Pra-mienky

Citius, altius, fortius
Skutočne bojovať začíname vtedy,

keď sme presvedčení,
že už ďalej nevládzeme.

Prístup k informáciám
A čo ak jedna myšlienka

preváži megabajty hlúpostí ?!

Reforma
(podľa Murphyho)

Aj úspora administratívy
sa rieši byrokratickými metódami.

Byť, či nebyť (fi lozofom)
Mnohí by radi boli Sokratom,

žiť so Xantipou však odmietajú.

Zrnká
Zbierajme zrnká múdrosti,

lebo bez nich sa nedá rozsievať.

Genetický kód?
Demokracia je u nás poznačená

tými nedostatkami, 
ktorými sa vyznačoval aj socializmus.

Pohrobkovia
Ešte nie všetci,

ktorí mali niekoho za sebou,
to už majú za sebou. 

Deľba práce
Jedni robia čo môžu,
iní môžu to, čo robia.

Zlyhanie
Úlohu hrdinu nezvládol.

Spadol z podstavca.

Svetlo
Nestačí byť svetlom,

treba byť jeho zdrojom. 

Nevyhnutnosť
Hlavným predpokladom nesmrteľnosti

je smrť .

Macocha múdrosti
Opakovanie v neskorších rokoch

už býva spravidla matkou sklerózy.

Pôrod
Dieťa sa rodí ťažko,

ešte ťažšie sa rodí človek.

Workoholik
U nás prevládajú workalkoholici.

Pijú aj v práci.
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Hírnök
Az Érsekújvári járás lakóinak újságja

Megtalál bennünket:
www.watson.sk vagy www.izamky.sk

Úrad vlády
Slovenskej  republ ik y

Realizované s finančnou podporou 
Úradu vlády Slovenskej republiky – 
program Kultúra národnostných menšín 2014

Realizované s fi nančnou podporou 
Úradu vlády Slovenskej republiky –
program Kultúra národnostných menšín 2016

13. évfolyam       *      5. szám       *       2016 május       *       ára 0,50 €

628 353 euróból hozzák létre azt 
az új tejfeldolgozó üzemet az Érse-
kújvári járásban, Csúzon (Dubník), 
mely a rozsnyói érdekeltségű AT 
DUNAJ vállalat érdekeltségébe tar-
tozik majd. A projektet az Európai 
Únió vidékfejlesztési programjának 
támogatásával valósítják meg.

A közbeszerzési eljárás lezárá-
sa és kiértékelése után derült fény 
a hírekre. "A cél egy tejfeldolgozó 
létrehozása Csúzon. Az ott termelt 
tehén- és juhtejet fogják majd az 

üzemben feldolgozni. Készül majd 
tej, savanyú tej, tejföl, joghurt, túró, 
különböző sajtok, tejszín, vaj, juh-
túró és juhsajt is" - olvasható a köz-
leményben.

A projektre hárman jelentkez-
tek, minden pályázat megfelelt az 
előírásoknak. A győztes a beszter-
cebányai ENERGIO – PTS vállalat 
lett, mellyen 2016. március 24-én 
szerződést kötöttek.

NOVÉZÁMKY24-HÍR

Gudmon Ilona, a Th ain János 
Múzeum igazgatója a megnyitón 
elmondta, hogy Simonyi Lajos 
személye sorosan kapcsolódik az 
érsekújvári régióhoz, mivel a hor-

váti születésű festőművész Ud-
vardon, Tardoskeddden, Kürtön, 
Kőhídgyarmaton és Párkányban is 
tevékenykedett.

Pálinkás Tibor, az ipolysági 
Honti Múzeum és Simonyi Lajos 
Galéria vezetője a Felvidék.Ma-nak 
elmondta: „Az intézmény gyűjte-
ményében szereplő mintegy há-
romszáz alkotást felölelő Simonyi 
hagyatékból válogattunk a jelen 
kiállításra. Tematikusan a régió fal-
vait megörökítő képeket hoztunk el 
Érsekújvárra. Közel hatvan tájkép 

látható a tárlaton.” A festményeken 
kívül a festőművész személyes tár-
gyai is megtekinthetők a kiállítótér-
ben. Mint a megnyitón elhangzott, 
Simonyi legtermékenyebb idősza-
kát élte az Érsekújvári járásban. 
A festő zsánerképei időutazás-
ra invitálják a nézőközönséget. 
A tájképek mellett néhány portré 
is megjelenik, melyen az adott tele-
pülés egy-egy gyermekét ábrázolja. 
A  kiállított képek így együttesen 
első alkalommal láthatók. „Céljai-
hoz és elveihez hűségesen ragasz-
kodott. Hűséges volt a szülőföld-
jéhez és hűséges volt a pedagógus 
hivatáshoz is” – fogalmazott Pálin-
kás Tibor.

„Tavaly ismerkedtünk meg a Si-
monyi alkotásokkal, ekkor merült 
fel a közös kiállítás ötlete. Pálinkás 
Tibor végezte a művek válogatását. 
A festmények dokumentumjellegű-
ek. A tárlatanyag hűen tükrözi a két 
világháború közötti, illetve a há-
ború utáni időszak falusi minden-
napjait” – nyilatkozta a Felvidék.
Ma-nak Kovács Eszter, a kiállítás 
kurátora.  Hozzátette, a járási mú-
zeum kiállítótermében ideiglenes 
tárlatokat szerveznek, ezzel színe-
sítve a helytörténeti és néprajzi ál-
landó tárlatot.

A megnyitó közönségéből töb-
ben is érdeklődve kutatták a vász-
non megjelenő utcarészleteket. 
Ismerős házakat, udvarokat fedez-

tek fel a festményeken, közösen 
nosztalgiáztak a régmúlt emlékein. 
Ezzel kapcsolatban a kiállítás ku-
rátora megjegyezte: „Egyik célunk 
volt a múlt bemutatása, az emlékek 
előcsalogatása. Másrészt az érdek-
lődők összehasonlíthatják, miként 
változott a világ az elmúlt évtize-
dekben.”

Simonyi Lajos 1904-ben az Ipoly-
sághoz közeli Horvátiban született. 
Pedagógus, főiskolai tanár, iskola-
igazgató és művelődésszervező volt.
Párkányban a művészeti iskolában 
beindította a képzőművészeti sza-

kot. Több egylet és galéria alapítá-
sában játszott közre. Alkotásait az 
ipolysági galériának adományozta, 
ezzel gyarapítva az intézmény gyűj-
teményalapját. Idős korában Ipoly-
ságon telepedett le, itt is van elte-
metve. Halála után vette fel a városi 
galéria a Simonyi Lajos nevet.

Munkássága elismeréseként és 
a személye iránti tisztelet jeleként 
Tardoskedd, Udvard és Ipolyság 
díszpolgára.

A kiállítás április 29-től június 
25-ig látható.

Pásztor Péter, Felvidél.ma

Simonyi Lajos tájképei 

Érsekújvárban

Tejfeldolgozó nyílik Csúzon

Simonyi Lajos festményeiből nyílt kiállítás az érsekújvári 
Th ain János Múzeumban. A Simonyi Lajos, a hűség festője 
című tárlaton a művész érsekújvári járásbeli falvait meg-
örökítő alkotásai jelennek meg.
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(dokončenie zo str. 1) 
mal korekciu v rodinnej výchove. 
A tak som sa postupne prepracoval 
k vedomej kresťansko-katolíckej 
viere a k dielam takých básnikov, 
spisovateľov a mysliteľov, ktorí vy-
trvali v pravde, opierajúc sa o stáro-
čiami preverené normy a hodnoty 
(etické aj estetické).

Myslím si, že môžeme smelo 
povedať, že svojou tvorbou ste sa 
prihlásili k odkazu slovenskej kato-
líckej moderny. Ako vidíte postave-
nie náboženskej poézie v súčasnom 
svete? Je o ňu záujem?

-Nebránim sa takémuto zatrie-
deniu, básnici katolíckej moder-
ny sú mi svojím dielom blízki, no 
musím dodať, že písanie nábožen-
skej poézie nie je mojím prvotným 
zámerom. Človek je (povedané  
s Ladislavom Hanusom) „kom-
plexnou jednotou tela a ducha“, je 
zaviazaný mravnou normou – teda 
duchovný či náboženský rozmer by 
malo mať všetko, čo z neho vzíde. 
Žiaľ, žijeme v časoch silno pozna-
čených ľahostajnosťou, povrchnos-
ťou a cynizmom, a z toho vyplýva 
aj odstrkovanie dobrej poézie na 
okraj záujmu. Výnimky potvrdzujú 
pravidlo.

Jedna vec je osobná viera, druhá 
vec je poézia. Henri Bremond však 
hovorí, že je úzka väzba medzi ná-
boženským cítením a básnickou 
inšpiráciou. Básnika dokonca zrov-
náva s mystikom. Ako vy vnímate 
hranicu medzi básňou a modlit-
bou?

- Územie poézie vnímam ako 
členité a rozľahlé. Hraničí nielen 
s ostatnými oblasťami literatúry a 
umenia, ale tiež s filozofiou a nábo-
ženstvom. Ide o spôsoby hlbšieho 
prežívania, ponor do hlbín bytia, 
prekonávanie každodennosti, kto-
rá by nás rada nalomila a zostrihla 
podľa práve prevládajúceho vku-
su. Lenže človek má rozum a vôľu, 
hádam nechce žiť iba zvykovo, 
konzumne, živočíšne. Väzba me-
dzi dobrou básňou a modlitbou 
je zrejmá, tak ako je zrejmá väzba 
medzi krásou, pravdou a dobrom. 
V ich spojení vidím vznešený spô-
sob existencie.

Milan Rúfus v básni A čo je 

krása? píše: „...dotknúc sa jej ner-
vu znamená v hĺbkach pohnúť ži-
votom.“ Chce sa súčasný človek 
dotýkať nervu krásy? A opäť rúfu-
sovsky: „Dá sa tu ešte niečo so slo-
vom?“ Potrebuje súčasný svet ešte 
básnika?

- Bez básne sa svet nerozpadne, 
no bez poézie bude na dne. Krása 
naozaj dokáže pohnúť životom. 
Človek nebol stvorený na to, aby 
strávil (obrazne povedané) celý 
život v montérkach. Má právo aj 
povinnosť žiadať si viac, žiť kom-
plexnejšie – v rovine telesnej, du-
ševnej i duchovnej. Veľmi dobre 
to vystihuje starobylé heslo: Ora et 
labora et lege – Modli sa a pracuj a 
čítaj! A či sa chceme dotýkať ner-
vu krásy? Pravdaže chceme, ibaže 
niekedy hľadáme na nesprávnom 
mieste. Nečudo, že potom stretne-
me namiesto krásky pobehlicu.

Okrem poézie sa venujete aj li-
terárnej kritike. Ako hodnotíte sú-
časnú literárnu kritiku na Sloven-
sku? Je vôbec ešte nejaká? Čo robí 
dobrú kritiku dobrou kritikou?

- Rád si tu pomôžem myšlienka-
mi dvoch osobností, velikánov lite-
rárnej (umeleckej) kritiky. Franti-
šek Xaver Šalda zdôrazňoval okrem 
iného potrebu metódy a kritérií. 
Kritika v plnom význame slova 
je vyvážené posúdenie záporov aj 
kladov, predpokladá zodpovednosť 
a primeranú znalosť problematiky. 
Jozef Kútnik-Šmálov zas pripo-
mína: „Pravá kritika neoddeľuje 
od seba to, čo Boh spojil: tvar a 
ducha.“ A dokladá, že interpretá-
cia je iba prvým stupňom kritiky, 
druhým stupňom je hodnotenie, a 
to hodnotenie v mene čohosi, teda 
postavené na nejakých zásadách.

Vo svetle predchádzajúcich slov 
sa naša súčasná kritika javí dosť 
biedne – akoby jej chýbali krité-
riá, úprimná snaha o objektívnosť 
a najmä zdravé zásady. Uznajme 
však, že literárny kritik to má ťaž-
ké. Dnes chce byť každý autor a 
vydavateľ úspešný (v niektorých 
prípadoch za každú cenu), chce byť 
chválený a propagovaný. A poctivý 
kritik musí zvádzať neraz donki-
chotský zápas. Kto ho podporí? Kto 
sa ho zastane?!

Asi sa dá povedať, že osud sloven-
ských recenzií je podobný osudu 
kritiky v tom zmysle, že v podstate 
chýbajú vážnejšie recenzie. Podľa 
uverejňovaných recenzií na Sloven-
sku vlastne vychádzajú len knihy, 
ktoré „musíte“ mať, „musíte“ si ich 
prečítať. V mnohých prípadoch 
vznikajú recenzie ako kamarátska 
služba autorovi. Kde vidíte príčinu 
tohto javu? Alebo si to recenzenti 
nechcú „rozhádzať“ s autormi?

- Áno, je to tak – vo väčšine 
periodík dostávajú priestor skôr 
reklamné články o knihách než 
vážnejšie recenzie. O filozofických 
otázkach sa ľuďom akosi odnech-
celo premýšľať. A čo je ešte horšie, 
ľudia sa tuším prestali zaujímať  
o pravdu. Väčšina si povie, že to 
nie je problém, ktorý by ich mal 
ťažiť. Keď si však uvedomíme sú-
vislosti, zbadáme prepojenie medzi 
filozofiou, morálkou a praktickým 
životom, medzi literatúrou, kultú-
rou a kultúrnosťou. Ide o spojené 
nádoby. Žalostný stav kultúry sa 
prenáša aj do ekonomickej oblas-
ti, ktorú mnohí (mylne) považujú  
za prvoradú.

Nielen z chleba žije človek. Zdá 
sa však, že sa v súčasnosti na po-
krm pre dušu akosi zabúda. Prejavy 
tejto diéty začínajú byť až desivé. 
Ako vnímate kultúru a kultúrnosť 
človeka 21. storočia (storočia rea-
lity šou, ale aj úžasných ľudských 
príbehov, osudov, konverzií...)? 
Kam smeruje človek, ľudstvo? Je 
riešenie? Je nádej?

- Človek mnoho vydrží, všeličo 
znesie. Dokáže prežiť bez strechy 
nad hlavou, bez rodiny či priateľov, 
naučí sa žiť trebárs bez ruky alebo 
bez nohy, dočasne hádam aj bez 
viery a lásky. Ale ani chvíľu nevydr-
ží, neudrží sa bez nádeje. Bez náde-
je padá do ničoty.

Netrúfam si predkladať spôsoby 
riešenia spoločenských problémov. 
Isté je, že do konca vekov bude pre-
biehať zápas medzi dobrom a zlom. 
Frontová línia tohto dejinného zá-
pasu prechádza vnútrom každého 
ľudského jedinca. A kto by mal  
v tomto boji obstáť, ak nie kresťan?! 
Veď kresťanská nádej sa opiera  
o Krista. Z druhej strany, Ježiš nie 
bezdôvodne nastolil otázku, či náj-
de vieru na zemi, keď sa vráti.

Internet sa stal moderným a do 

istej miery aj účinným médiom. 
Prevádzkujete portál PriestorNet. 
Čo vás viedlo k jeho založeniu? 
(Nebáli ste sa existencie podobne 
ladených portálov?)

- Internetový portál PriestorNet 
vznikol pred niekoľkými rokmi 
ako obyčajný blog, akých sú na Slo-
vensku tisíce. Postupom času som  
v ňom začal uverejňovať aj príspev-
ky iných autorov a texty zacielené 
na náročnejšieho čitateľa. Jeho 
podoba sa formuje takpovediac  
za pochodu, no už na samom za-
čiatku som si povedal, že ho zame-
riam na glosovanie spoločenského 
diania a formovanie kresťanského 
životného štýlu.

Väčšinu svojho doterajšieho ži-
vota som bol bez internetu. Udr-
žiavam si od tohto média určitý 
odstup. Nepodlieham ilúziám. 
Viem, že nie všetko je na webe, zato 
je tam až neuveriteľné množstvo 
marasu a balastu. Považujem preto 
za potrebné pracovať na tom, aby  
v priestore internetu neprevažovali 
sily zla. Chcem k tomu prispieť svo-
jou troškou, bez ohľadu na úspech 
alebo neúspech v očiach sveta.

PriestorNet prináša úvahy, glosy, 
rozhovory, a to v zmysle tradičných 
kresťanských hodnôt. Spĺňa či na-
pĺňa portál vaše pôvodné predsa-
vzatia? Čo by ste privítali zo strany 
návštevníkov portálu? Plánujete 
nejaké zmeny po formálnej či ob-
sahovej stránke?

- Ako som už naznačil, interneto-
vý občasník PriestorNet sa formuje 
postupne, aj v závislosti od mojich 
skúseností s touto prácou. Dôležitý 
je tiež zástoj hosťujúcich autorov 
a vôbec ľudí ochotných pomôcť. 
Pevná pritom zostáva jeho ideová 
línia (bez bulváru, bez komercie,  
s úctou k pravde a tradičným hod-
notám). Ostatné je v pohybe. Čoraz 
viac som ale presvedčený o tom, že 
vzhľadom na súčasné spoločenské 
pohyby a prehlbujúci sa odklon  
od kresťanského hodnotového sys-
tému je správne a žiaduce ísť proti 
prúdu.

Samozrejme, zmysel napísa-
ného sa napĺňa čítaním, teším sa  
z každého nárastu návštevnosti, ale 
nemienim preto klamať sám seba a 
zrádzať svoje presvedčenie.

Zhováral sa: 
Pavol Prikryl

Bez nádeje sa padá do ničoty

Rozhovor s Jánom Maršálkom
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 A nevezők tízperces prezentá-
cióban mutathatták be kutatásuk 
eredményét, melynek formája sza-
badon választható volt, így lehetett 
elbeszélések feldolgozása, videoin-
terjú vagy éppen kordokumentu-
mok elemzése is.
 A vetélkedő nem versenyjel-
legű, célja, hogy a diákok megis-
merjék szülőfalujuk, családjuk, az 
ottani magyarság múltját, ezzel 
erősítve bennük a lokálpatriotiz-
must, a nemzeti öntudatot és az 
elődök iránti tiszteletet.  „Nem 
célunk a versenyszellem, mi a diák 
munkáját értékeljük, hogy mindez 
útravalóul szolgáljon számukra az 
életútjukon. Az évente meghirde-
tett honismereti vetélkedő témáját 
egy magyarságunkat érintő évfor-
dulóhoz kötjük, de legtöbbször
3 témakört is adunk (néprajzi, hely-
történeti, történelmi), amelyből vá-
laszthatnak a diákok” – mondta el 
Dániel Erzsébet főszervező.
 A prezentációs napra végül öt 
iskola készített anyagot: a vágsellyei 
Pázmány Péter Alapiskola, a kö-
bölkúti Stampay János Alapiskola, 
a muzslai Endrődy János Alapis-
kola, a Kétyi Egyházi Alapiskola és 
a kürti alapiskola. A diákok mellett 
egy felnőtt pályázó is jelentkezett 
Barus Szeréna személyében, aki 

a muzslai alapiskola tanára, s egy-
ben a zsűriben is helyet foglalt – 
ő egy családi történetet, édesapja 
megpróbáltatásait dolgozta fel.
 A zsűrit továbbá Csonka Ákos 
helytörténész, a Nemzetstratégiai 
Kutatóintézet munkatársa és Ju-
hász Gyula, a Párkányi Városi Mú-
zeum vezetője alkotta.
Tekintettel arra, hogy a rendez-
vénynek nem volt versenyjellege, 
a szakmai bizottság csak értékelést 
végzett és nem rangsorolt, illetve 
szakmai tanácsokkal látták el a di-
ákokat. Ebből kifolyólag mindenki 
egyforma ajándékban részesült: 
egy emlékoklevelet, egy kézmű-
ves kerámiatárgyat és egy értékes 
könyvet vihettek haza, valamint 
egy nyári jutalomkirándulásban 
is részesülnek majd a bekapcsoló-
dó diákok. Emellett az Esztergomi 
Körzeti Televízió jóvoltából min-
den résztvevő meghívást kapott 
a szeptemberben sorra kerülő 
Szent István-díj átadó ünnepségére 
az esztergomi vármúzeumba.
 „Hiánypótló szerepük van az 
ilyen kezdeményezéseknek, melyek 
felbecsülhetetlen értékkel bírnak 
a történetírás szempontjából. Ha-
sonló tevékenységet folytat a Rá-
kóczi Szövetség is, ugyancsak ma-
gas színvonalon. A feltáró munka 

"Hiánypótló szerepük van az ilyen kezdeményezéseknek, melyek 

felbecsülhetetlen értékkel bírnak a történetírás szempontjából"

Szülőföldem Szeretlek – honismereti 

vetélkedő Párkányban

begyűjtése mellett az igazi haszna 
ezeknek, hogy a diákok nem tör-
ténelemkönyvekből ismerkednek 
meg az eseményekkel, hanem saját 
maguk fedezik fel azokat, így egy 
életen át megőrződnek emlékeze-
tükben. Kimagasló teljesítménynek 
tartom, hogy egészen fi atalok, ötö-
dikes-hatodikos tanulók is képesek 
voltak megérteni egy ilyen komoly 
és összetett témát” – nyilatkozta 
Csonka Ákos, a zsűri tagja.

Felvidék.ma

Az Érsekújvártól alig több mint 
20 kilométerre fekvő Bellegszencse, 
avagy szlovák nevén Podhájska te-
lepülés vize a Holt tengerével meg-
egyező összetételű és egyedülálló 
Közép-Európában.

Bellegszencsén a vidéki hangu-
laton és a gyalogtúrán kívül más 
is várja az látogatókat: a másod-
percenként 50 literes vízhozamú 
Podhajskai termálforrás 83°C-os 
vize 4–7 atmoszféra nyomással tör 
a felszínre, összetétele pedig szinte 
teljesen megegyezik a Holt tenge-
rével. Ilyen paraméterei egyetlen 
más termálforrásnak sincsenek 
Európában. A különleges belleg-
szencsei víz leginkább a felső légúti 
megbetegedésekre, hátgerinc bán-

talmakra, ér és mozgásszervi beteg-
ségekre jótékony hatású. Ezen kívül 
a vízben nyomokba előforduló ás-
ványi anyagok, mint pl. a lítium, 
a jód, a kalcium és a szulfátok fon-
tos szerepet játszanak az ízületi 
gyulladások, a köszvény, a pajzs-
mirigy betegségek és a bőrbetegsé-
gek kezelésében. A termálfürdő 
nyáron és télen  egyaránt várja 
a látogatókat, akik között gyakran 
találunk a hazai vendégek mellett 
cseh, lengyel, magyar, osztrák, né-
met turistákat is. A nyári szezon-
ban 10 kültéri medence áll a für-
dőzők rendelkezésére, melyekben 
26-38° C-os a víz hőmérséklete.

(termalfurdo.hu)

A Holt tenger vizében fürödhet

Érsekújvár mellett

A LIMES ANAVUM Regionális Honismereti Társulás  immár negyedik alkalommal ren-
dezte meg a Szülőföldem, szeretlek honismereti vetélkedőt, melynek központi témáját idén 
a jogfosztottság évei képezték: a Beneš-dekrétumok, a kitelepítések, deportálások. A ver-
senybe alap-  és középiskolás diákok nevezhettek be egy-egy téma feldolgozásával. 
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Mesiac, ktorý nám na „svojich bedrách“ 

prináša jeseň
(dokončenie zo str. 1) Medzinárod-
ný deň demokracie, Medzinárodný 
deň ochrany ozónovej vrstvy, Sveto-
vý deň Alzheimerovej choroby, Sve-
tový deň vďačnosti, Medzinárodný 
deň mieru, Deň soft vérovej slobody, 

Svetový deň bez áut, Medzinárodný 
deň nepočujúcich, Medzinárodný 
deň proti sexuálnemu zneužívaniu 
a obchodu so ženami a deťmi, Eu-
rópsky deň agrobiodiverzity, Sveto-
vý deň mlieka v školách, Európsky 

deň jazykov, Svetový deň cestovného 
ruchu, Deň železničiarov, Svetový 
deň besnoty, Svetový deň za právo 
vedieť, Medzinárodný námorný deň 
(IMO), Sviatok sv. Michala, patróna 
chorých, Svetový deň srdca, Medzi-
národný deň prekladateľov. Na záver 
dovoľte jednu pranostiku: V septem-

bri sa má jesť a piť všetko, čo Pán 
Boh požehnal. A popri telesnej obži-
ve nezabúdajme ani na tú duchovnú. 
Poprosme našu Matičku známou 
prosbou: „Mária, Panna bolestná, 
patrónka nášho Slovenska, ty poznáš 
všetky úzkosti, buď s nami v žiali i 
v radosti.“ Jana Slobodníková

HÍRNÖK

A legtöbb állástalan Rimaszombat és környékén van

Öt járásban is húsz százalék 

fölött a munkanélküliség
A munkanélküliségi ráta már-

cius végén Szlovákia öt járásában 
volt magasabb 20 százaléknál. 
Ezek a Rimaszombati, a Késmár-
ki, a Rozsnyói, a Nagyrőcei és
a Poltári járások – derül ki a Mun-
kaügyi Központ (ÚPSVR) legfris-
sebb adataiból.

A legtöbb állástalant már hosszú 
ideje a Rimaszombati járásban tar-
tanak nyilván. A múlt hónap végén 
ebben a járásban a munkanélkü-
liségi ráta 26,9 százalékos volt, ez 
2,80 százalékpontnyi évközi csök-
kenést jelent.

A második helyre a Késmárki já-
rás került, amelyben idén március 
végéig 3,13 százalékpontnyi évközi 
csökkenést mértek, ez 21,59 száza-
lékos munkanélküliségi rátát jelent. 
A munkanélküliség tekintetében 

a harmadik legrosszabb mutatók-
kal rendelkező járás a Nagyrőcei. 
Itt a munkanélküliség 20,47 száza-
lékos volt, ami 5,99 százalékpont-
nyi évközi csökkenést jelent.

A Rozsnyói járásban március 
végén 20,36 százalékos volt a mun-
kanélküliségi ráta. Ez tavaly márci-
ushoz képest 3,73 százalékpontnyi 
csökkenést jelent. A Poltári járás-
ban is meghaladta a húsz százalé-
kot (20,09) az állástalanok aránya, 
amely 3,49 százalékpontnyi évközi 
csökkenést jelent.

Járások, ahol öt százalék alatti 
a munkanélküliségi ráta

Vannak azonban szerencsésebb 
régiók. Ilyenek a Pozsony V, a Ga-
lántai, a Pozsony I, a Pöstyéni és 
a Puhói járások, ahol öt százalék 

alatti a munkanélküliség. Pozsony 
V járásban a munkanélküliségi ráta 
4,27 százalékos, a Galántai járásban 
pedig 4,28 százalékos. Előbbi 0,92 
százalékpontnyi, utóbbi 1,32 száza-
lékpontnyi évközi csökkenést jelent 
a tavaly márciusi adatokhoz képest.
Mint arról korábban írtunk, a kö-
vetkező négy évben az új kormány 
ötven százalékkal csökkentené 
a munkanélküliséget. Ján Richter, 

a Munka-, Szociális és Családügyi 
Minisztérium vezetője korábban 
egy tévéműsorban arról beszélt, 
hogy ma Szlovákiában 160 ezer 
ember tartósan munkanélküli, 
de bízik benne, hogy a ciklus végé-
re sikerül 100 ezer új munkahelyet 
létrehoznia a kormánynak, s ezzel 
felére csökkenteni a munkanélkü-
liséget. 

(SITA)
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Touto krátkou rekapituláciou 
možno konštatovať, že nášmu 
okresnému mestu, mestu Nové 
Zámky sa darí! Zrekonštruované 
sú školy, revitalizovaná centrál-
na mestská zóna, skrášlený Park 
na Bernolákovom námestí, oprave-
né chodníky, zdigitalizované kino 
Mier, vybudovaný skate a fi tness 
park v rekreačnej časti mesta Sihoť 
Sv. Alžbety, Novozámocké hradné 
hry... 

To sú zároveň príklady úspeš-
ných projektov, ktoré boli fi nanco-
vané z fondov EÚ a iných grantov 
a ušetrili prostriedky z mestské-
ho rozpočtu. Smerovanie mesta 
do budúcnosti usmerňujú strate-
gické dokumenty mesta – Priority 
rozvoja mesta, Územný plán mesta 
a ďalšie. Aké ale bude naše mesto 
v budúcnosti, to záleží aj na kaž-
dom z nás.

Mesto žije kultúrnymi, spolo-
čenskými a športovými poduja-
tiami. Novozámocký jarmok Por-

ciunkula, Oberačkové slávnosti, 
letecký deň, Novozámocké hradné 
hry, výnimočné koncerty. Z tých-
to tradičných akcií si iste vyberie 
každý bčan mesta. Možnosti kaž-
dodenného vyžitia sú nemenej 
bohaté. Návšteva Galéria umenia 
Ernesta Zmetáka, množstvo pod-
ujatí uskutočnených v Múzeume 
Jána Th aina, rôzne športoviská, 
detské ihriská, exteriérový fi tness a 
skatepark, 3D kino Mier. Ale život 
v meste nie je len o zábave, ale aj 
o doprave, parkovaní, zdravotníc-
tve. O dianí v meste sa aktuálne do-
zviete aj z týždenníka Castrum No-
vum, Televízie Nové Zámky, web 
stránky www.watson.sk, i z našich 
regionálnych novín Chýrnik. Verí-
me, že pričinením občanov sa bude 
naše mesto Nové Zámky naďalej 
úspešne rozvíjať. Prvým krokom 
bolo odovzdanie hlasov vo voľbách 
poslancom mestského zastupiteľ-
stva a jeho primátorovi. (-cký-) 

ako lovný rybník, kde po zakúpení 
povolenky môžete chytať ryby. Je to 
prevažne kaprovitý revír, ale po po-
užití vhodnej návnady môže rybára 
prekvapiť aj úlovok v podobe krás-
nej šťuky, karasa, zubáča, šťukyy, 
pleskáča a sumca. Miestne pravidlo 
rybníka je, že ryby do 4 kg si môže 

rybár kedykoľvek odkúpiť, zatiaľ čo 
ryby nad 4 kg sa považujú za tro-
fejný úlovok, ktorý treba vrátiť späť 
do rybníka. K rybolovu je povole-
ný iba háčik bez proti hrotu. Pre 
rybárov začiatočníkov je možnosť 
zapožičasť si základnú rybársku 
výbavu. Pri rybníku je bezplatné 
parkovisko. Rybári ktorý nechcú 
byť pri rybolove sledovaní, je tu po 
vzájomnej dohode možnosť noč-
ného rybolovu, s priestorom 
na rozloženie stanov, s možnosťou 
stanovania, športových aktivít či 
grilovania. Chytať môže každý, ne-
treba rybársky preukaz. Hĺbka vody 
sa pohybuje do 1,7 metra. Na Me-
derčine je tiež bufet s reštauráciou, 
kde si môžete dať pripraviť úlovok, 
ktorý ste si práve ulovili, a pre tých 
menej úspešných rybárov je v po-
nuke množstvo jedál a rybacích 

pochúťok, ktoré im šikovní kuchári 
pripravia na počkanie. Nazabudlo 
sa ani na fanúšikov dobrého piva, 
originál kofoly, palaciniek, či nanu-
kov. Každý rok sa tu konajú rybár-
ske preteky ako i rôzne športové a 
kultúrne podujatia, na ktorých sa 
môže zúčastniť každý. Konajú sa tu 

aj súťaže vo varení guláša, spojené 
s vystúpením nejakej známej spe-
váckej celebrity či súboru, ako i 
športovými súťažiami, a ak treba 
aj do skorého rána. Je tu možnosť 
udskutočniť rôzne súkromné pod-

ujatia, aj pre zamestnancov rôznych 
podnikov. V zimnom období sú k 
dispozícii dve vykurované miest-
nosti a v lete veľká terasa s výhľa-
dom na rybník. Veľa toho doku-
mentujú aj naše snímky.

Text a foto: Milan Kupecký

Nášmu okresnému mestu sa vcelku a v rámci možností darí

Aké bude naše sídlo, záleží aj od nás

Rybník Mederčina, funguje 
od roku 2005 ako súkromný pod-
nik. Od tohto roku jeho majitelia 
postupne vytvárali miesta pre ob-
ľúbené športové aktivity a zároveň 
miesta, kde je možné tráviť voľ-
ný čas s rodinou, alebo priateľmi. 
Okrem možnosti chytania rýb je 
Rybník Mederčina príjemné pro-
tredie pre všetky vekové kategórie, 
od najmenších až po najstarších. 

Pre deti je tu vytvorený priestor 
v podobe krásneho detského ih-
riska, pre nadšencov športu sú k 
dispozícii dve volejbalové ihriská a 
multifunkčné ihrisko s trávnatým 
povrchom. Pre romantické povahy 
je možnosť zapožičania vodných 
bicyklov a možnosť vychutnať si zá-
pad slnka z hladiny rybníka s chla-
deným pivkom v ruke. Rybník Me-
derčina slúži samozrejme prioritne 

Možnosť aktívneho oddychu a relaxu

Rybník Meďerčina...

HÍRNÖK

2016. április 9-én tartotta ünne-
pi évzáró taggyűlését a Csemadok 
Tardoskeddi Alapszervezete. Fugli 
Gyula, elnök megtartotta részletes 
évértékelőjét, felsorolta az elmúlt 
év eredményeit – kiemelve a Fehér 
Akác asszonykórust, a Férfi  kart és 
a Tardoskeddi citerásokat. Megem-
lékezett az elhunyt tagokról, a je-
lenlegi aktív hagyományőrzőknek 
és a segítőknek pedig díszoklevéllel 
köszönte meg a tevékenységüket.

Buják Vince, helyi fafaragó 
mester megajándékozta a fennál-
lásának 65. évfordulóját ünneplő 
alapszervezetet egy emléktáblá-
val. A nyitott könyv egyik lapján 
a Csemadok logója látható, a má-
sikon a megalakulás dátuma: 1951. 
február 4.

Petrécs Alexa, a helyi Szent Ist-
ván Egyházi Óvoda növendéke és 
Mojzes Max, a Szemerényi Károly 
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 
tanulója dallal és prózával mutat-
koztak be.

A gyűlést Korpás Éva koncertje 
követte.  A rangos díjakkal büszkél-
kedő népdalénekes küldetésének 
tartja a népzenei hagyományok 
átörökítését. Ebben a munkában 
társa Madarász András, aki szá-
mos hangszert megszólaltatva tette 
izgalmassá az elődeinktől meg-
öröklött dalokat. Így a vidám tar-
doskeddi duda nóták egy darabját 
is, amivel a közönségtől búcsúztak 
a szereplők: „Ittál, ettél, jóllaktál, 
vigyen az ördög innen már...”

Benkő Timea

Emléktábla és koncert 

az évfordulón

Tardoskedd:

�  A közönség

�  Mojzes Max �  Petrecs Alexa

�  Elnöki beszámoló

�  Buják Vince fafaragó és ajándéka

�  Korpás Éva es Madarász András

�  Csemadok - tagság
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Szlovák szerzők magyarra fordított műveit 

mutatta be a Kalligram Budapesten

Az Omega először lép fel Rimaszombatban

Oratórium a református templomban

A losonci gimnázium 18 
éves diákja, Kristína Činčuro-
vá lett péntek este (április 29-
én) a Miss Szlovákia 2016 
szépségversenyt, ezzel ő indul-
hat a Miss World versenyen. 
Sikerének értékét növeli, hogy 
további három díjat is nyert: 
ő kapta a Miss Gosh 2016, 
Miss Kellemes Hang és a Miss 
Press díjakat is. Nézze meg 
a döntős lányok képeit!

A 21. alkalommal megren-
dezett szépségversenyen a 21 
éves nyitrai Michaela Meň-
kyová lett az első udvarhölgy 
és ő képviseli Szlovákiát a Miss 
International versenyen, a má-
sodik udvarhölggyé választott 
23 éves zsolnai Lenka Tekel-
jaková a Miss Supranational 
versenyre utazhat.       (bumm)

Losonci gimnazista 

lett Miss Szlovákia

RÖVIDEN

 Szlovák szerzőknek a 23. Bu-
dapesti Nemzetközi Könyvfeszti-
vál alkalmából magyarul megjele-
nő műveit, valamint tudományos 
munkákat mutatott be a pozsonyi 
Kalligram Könyvkiadó csütörtök 
este a budapesti Szlovák Intézet-
ben.
 Peter Jusca ...és ne feledd a haty-
tyúkat! című regényéről szólva Már-
ton László író, drámaíró és műfor-
dító elmondta: a kötet sikerrel bir-
kózik meg azzal a kérdéssel, hogy 
egy későbbi generáció szülötte-
ként miként lehet írni egy korábbi 
trauma túlélőiről, ebben az eset-
ben a szovjet gulágon raboskodó 
kelet-közép-európai nőkről. Mint 
fogalmazott, a klasszikus 19. száza-
di regényeket idéző mű egyik eré-
nye, hogy minden kegyetlenségük 
ellenére eltaposott és nyomorult 
emberként mutatja meg a lágerek 
őreit is.
 Monika Kompaníková Az ötö-
dik hajó című regényét Gerőcs 
Péter író méltatta az eseményen, 
aki szerint a könyv a totális elszi-
geteltség pszichikai állapotát tárja 
fel teljes őszinteséggel. Főhőse az 
édesanyja által elhanyagolt 12 éves 

Jarka, aki hathónapos ikreket lopva 
alapít saját családot. A regény azt az 
igazolhatatlan tételt igazolja, hogy 
a szeretethez nem kell igaz szülői 
minta - fogalmazott Gerőcs Péter.
 Az érsekújvári származású, ál-
néven publikáló szlovák író, Balla 
Az apa nevében című, három el-
beszélést tartalmazó kötetét Sche-
in Gábor író mutatta be a közön-
ségnek, aki úgy vélte: a történetek 
előterében a személyes identitás 
rögzíthetetlensége áll. Balla írásait 
a magyar irodalomban ismeret-
len minőségű sötét irónia hatja át, 
szereplői olyan "kisvárosi bunkók", 
akiket minden utálatosságuk elle-
nére is nagyon nehéz utálni - emel-
te ki Schein Gábor.
 Pavel Vilikovsky Első és utolsó 
szerelem című, két elbeszélést tar-
talmazó kötetét méltatva Péterfy 
Gergely elmondta, a szlovák szerző 
főhősei megpróbálnak megbirkóz-
ni a feledéssel, de eközben ment-
hetetlenül önmaguk emlékművévé, 
elemzés tárgyaivá válnak "az idő fé-
nyes anarchiájának és pompájának 
albumává" előlépő műben.
 A könyvbemutatón két új tudo-
mányos monográfi át is megismer-

hettek az érdeklődők a Kalligram 
könyvfesztiválra megjelenő kíná-
latából. Demmel József történész 
Ábrahám Barna Megmaradni 
vagy beolvadni? című mintegy fé-
lezer bibliográfi ai tételt felvonul-
tató szaktudományos munkáját 
ismertetve hangsúlyozta: a szerző 
a dualizmuskori szlovák lakosság 
történetének összegző feltárásával 
a szakma egyik nagy adósságát tör-
lesztette.
 Szarka László A multietnikus 
nemzetállam 1918-1992 című 
műve megmutatja, miként deg-
radálódott pragmatikus politikai 
modellé a kezdetben még a sza-
badságot, a közép-európaiságot kö-
zéppontba állító csehszlovák eszme 
- mondta el a jeles történész mun-
káját bemutató Vizi Balázs nemzet-
közi jogász.
 Az est lezárásaként tisztelői és 
pályatársai köszöntötték 66. szü-
letésnapja alkalmából Esterházy 
Péter Kossuth-díjas írót, és lelep-
lezték mellszobrát, amelyet Kocsis 
András Sándor szobrász, a Kossuth 
Kiadói Csoport vezetője formált 
meg.

(mti)

 Az Oratórium című koncertso-
rozat utolsó állomására készül Ri-
maszombatban az Omega. Április 
27-én a helyszínen tartott sajtótá-
jékoztatót Kóbor János, az együttes 
frontembere és Török Adrienne, 
a szervező, a dunaszerdahelyi eló-
Koncert iroda vezetője.
 Az Oratórium stúdióalbu-
mot 2013-ban rögzítették, azóta 
több mint 50 helyen koncerteztek 
vele Európa-szerte. A Felvidéken 
Kassán és Pozsonyban adták elő. 
„Kassán született meg az ötlet, 
hogy Rimaszombat is lehetne az 
egyik helyszín. Örülünk, hogy
a helyi református egyházközség 
és Nt. Molnár Sándor vállalták 
a házigazda szerepet, és befogad-
ták a koncertet” – nyilatkozta 
a Felvidék.Mának a szervező, 
Török Adrienne. Hozzátette, Po-
zsonyban a Több mint szomszéd 
magyar kulturális hét keretében 
valósult meg a koncert, de sajnos 
ott több hónapnyi egyeztetés elle-

nére sem sikerült elintézni a temp-
lomi helyszínt, így az Istropolis 
koncerttermében lépett a közön-
ség elé az együttes.
 Kóbor János a sajtótájékozta-
tón az Oratórium megszületésé-
nek körülményeiről mesélt. Ősei 
Bátaszékről, egy Tolna-megyei 
kis községből származnak. „Pár 
éve a csodálatos, 90 méter magas 
templom tornya veszélybe került. 
A püspök úr felkért, hogy csinál-
junk a felújításra egy fi gyelem-
felkeltő jótékonysági koncertet. 
Ő a futballpályában, mi a temp-
lomi helyszínben kezdtünk el 
gondolkodni” – mondta el a kez-
detekről Kóbor János. Így született 
meg az Oratórium című műsor, 
amelyben templomba illő Om-
ega-dalokat adnak elő nagyorgo-
na, énekkar és szimfonikus zene-
kar kísérettel. „A közösségi együvé 
tartozás érzéséhez a klubos fellé-
pések ideje lejárt, de a templomok 
újra csodálatos élményt nyújtanak, 

amikor közelről láthatjuk az arco-
kat, szemeket. A zenénknek helye 
van a templomban, s a közönsé-
günk tudja, hogyan kell viselkedni 
a templomban” – tette hozzá.
 Kóbor szerint az Oratórium 
egy nagyon jól kiforrott anyag, 
bensőséges koncert, melybe az 
Omega-koncertek nélkülözhetet-
len számait is beépítették, s a lé-
zer-fényeket is ugyanúgy használ-
ják. Főszerepben van a templomi 
orgona, a vokálok helyett kórus 
– Rimaszombatban a Nyíregyházi 
Cantemus lép fel. A számok hang-
szerelése maradt az eredeti. A pro-
dukcióban az énekes Kóbor János 
mellett a billentyűs hangszereket 
Benkő László és Gömöry Zsolt, 
a dob, ütőhangszereket Debrecze-
ni Ferenc, a gitárt Szekeres Tamás, 
a basszusgitárt Küronya Miklós 
és Szöllössy Kati szólaltatják meg. 
Kóbor a tehetséges fi atal hölgyről 
viccesen megjegyezte, hogy lassan 
már nagyobb sztár, mint ő maga. 

„Nagyon jó ez a felállás. Ütős csa-
pat. A fi atalok felszántják előttem 
a hegyet, völgyet. Könnyű dolgom 
van” – tette hozzá.
 Mint megtudtuk, Rimaszom-
batban most először koncerteznek. 
Felléptek már a környéken, Gom-
baszögön, Tornalján, Rozsnyón, 
Csoltón, de itt még nem jártak. 
Az Oratóriumot bemutató turné-
sorozatnak a gömöri város lesz 
az utolsó helyszíne. „A követke-
ző anyagunk az Oratóriumból lép 
tovább, s a Testamentum nevet 
kapta. Az év végére, pályafutásunk 
55. évére készül el. Ezek kilencven 
százalékban új számok lesznek.”
 „Először Felvidéken mutatjuk 
be decemberben. Nem búcsúkon-
cert ez sem, hanem egy új tovább-
lépés” – oszlatta el a téves infor-
mációkat az együttes frontembere. 
„A csapatban nem mindenki értett 
egyet a templomi-típusú koncert-
tel. Semmi akadálya nincs azon-
ban annak, hogy ugyanolyan mi-
nőségben lépjünk fel, mint több 
évtizede” – mondta.

Homoly Erzsébet, 
FelvidékMa
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„Rendvanská“ základná škola 
je neveľkou prízemnou budovou, 
nachádzajúca sa niekde v strede 
obce. Stojí na miernom svahu kop-
ca v strede dediny a bola postave-
ná v roku 1913. Je to malotriedka 
a navštevujú ju žiaci od 1. po 4. 
ročník. Žiakov je vždy v každom 
školskom roku nemej ako 30. Sú 
ako veľká rodina. Učiteľky dohlia-
dajú na deti akoby boli ich mat-
ky. Všetci sa navzájom poznajú a 
pomáhajú si v ťažkostiach i počas 
plnenia školských povinností i 
v čase zábavy. 

Žiaci prichádzajú do školy s ra-
dosťou a vzhľadom na neprítomný 
dopravný ruch bez doprovodu ro-
dičov. Ročníky sa do tried spájajú 
podľa počtu detí. Často bývajú 

spojené - prvý a štvrtý ročník a 
druhý s tretím ročníkom. Učenie 
v spojených ročníkoch žiakom 
nerobí starosti. Rýchlo si zvyknú 
na seba i systém práce. Niekedy si 
starší žiak zopakuje vedomosti z 
nižších ročníkov a opačne. Stáva 

sa i to, že prvák sa zaujíma o vedo-
mosti z vlastivedy či prírodovedy. 
Počas výchovy je to pestré. Na Hu-
dobnej výchove starší pomáhajú 

Súčasnú budovu materskej školy 
v Semerove sprevádzkovali v roku 
1984. Je to jednoposchodová, mo-
derne riešená budova, s dvoma 
triedami, kuchyňou a miestnou 
knižnicou. Obklopená je veľkým, 
trávnatým dvorom s množstvom 
zelene a miest na hranie. Vlastní-
kom budovy je obec Semerovo. 

Výchovno-vzdelávací proces 
v Materskej školy v Semerove sa 
uskutočňuje podľa Programu vý-
chovnej práce pre deti predškolské-
ho veku. V roku 2002 prešla zriaďo-
vateľská funkcia materskej školy na 
obec Semerovo a v roku 2006 bola 
urobená rekonštrukcia interiéru a 
maľovka. Materská škola sa tak sta-
la pútavým miestom pre celodenný 
pobyt detí v kultúrnom, čistom a 
estetickom prostredí. V súčasnosti 
škola poskytuje celodennú a podľa 
záujmu rodičov aj poldennú sta-
rostlivosť.

Vytvára podmienky na zaško-
lenie detí s odloženou povinnou 
školskou dochádzkou a detí, ktoré 
majú v nasledujúcom roku začať 
plniť povinnú školskú dochádzku. 

Pre zdravý duševný a telesný roz-
voj detí sa realizujú prvky zdravej 
školy a pracuje s metodikou Krok 
za krokom. Vedenie školy spo-

lupracuje so školskou jedálňou, 
rodičmi, Základnou školou Seme-
rovo, obcou, detským lekárom, sto-
matológom a logopédom.

V spolupráci s rodičmi organizu-
jú v tomto predškolskom zariade-
ní kultúrne podujatia, prednášky, 
spoločné výlety a súťaže v rámci 
spolupráce materských škôl sused-
ných obcí.

Na pôde materskej školy trá-
via všetci spoločne Vianoce, Deň 
matiek, Deň detí. Zúčastňujú sa 
kultúrnych akcií organizovaných 
Maticou slovenskou, stavajú máje 
a oslavujú fašiangy, májú posede-
nie s členkami Slovenského zväzu 
invalidov.

Mnohé ich aktivity propagujú 
formou káblovej televízie. Materi-
álne zabezpečenie a dopĺňanie po-
môcok realizujú za pomoci rodičov 
a vo veľkej miere za pomoci obec-
ného úradu.

Ich cieľom je umožniť deťom 
všestranne sa rozvíjať, čo najlep-
šie ich pripraviť na vstup do zák-
ladnej školy a to všetko pomocou 
individuálneho, citlivého prístupu 
zo strany učiteliek a všetkých pra-
covníkov školy k maximálnej spo-
kojnosti rodičov.                      (int.)

mladším, počas telesnej výchovy 
mladší chcú dokázať to, čo vedia 
starší a na hodine výtvarnej vý-
chovy chce každý vytvoriť niečo 
zaujímavé. Učiteľky sa starajú nie-
len o kvalitné vzdelávanie, ale aj 
o záujmy, zábavu a aktívny oddych 
žiakov. Vedomosti si žiaci rozširu-

jú najmä zapájaním sa do rôznych 
súťaží. Pravidelne riešia matema-
tickú olympiádu, tzv. pytagoriádu 
a to na školskej i okresnej úrovni. 
Práce z výtvarnej výchovy učiteľ-
ky zasielajú do rôznych súťaží, ako 
sú - Európa v škole, Vesmír očami 
detí, Slovensko moje. Doteraz sa 
zapojili do každého ročníka súťaže 
„Prečo mám rád slovenčinu, prečo 
mám rád Slovensko“. Súťažili aj na 
podujatiach ako Šaliansky Maťko, 
Rozprávkové vretienko a ďalšie. 
Súťažia aj vo vybíjanej – zmiešané 
družstvo, olympijský beh. 

Nakoľko všetci žiaci navštevujú 
náboženskú výchovu, každoroč-
ne na jeseň vytvoria obraz z plo-
dov zeme na výstavku do kostola, 
na Vianoce nacvičia krátku scénku 
o narodení Ježiška. Pretože chcú 
zdravo žiť plnia projekt – Škola 
podporujúca zdravie. Organizujú 
týždeň zdravej výživy, Jabĺčkovú 
desiatu, Týždeň bez pozerania te-
levízie. Viac pohybu na čerstvom 
vzduchu, Mliečny týždeň spojený 
s ochutnávkou mliečnych výrob-
kov. Ku dňu nefajčiarov vyhotovili 
nástenku do vestibulu Kultúrneho 
domu o škodlivosti fajčenia a uží-
vania drog. Žiaci sa prezentujú i 
na verejnosti. Pre občanov a naj-
mä rodičov pripravujú program 
na deň Mikuláša a ku Dňu matiek. 
Dvakrát v roku vystavujú svoje 
práce, vždy v októbri pripravu-
jú darčeky pre starých rodičov a 
v máji venujú kvety matkám. Kaž-
dý rok sa tešia na fašiangový kar-
neval, kde po dobrej zábave sa ob-
čerstvia šiškami a čajom. 

 V popoludňajšom čase sa v ško-
le vyučuje cudzí jazyk. Vytvorili si 

dva krúžky – práca s počítačom 
a šikovné ruky. V rámci Zdra-
vej pohybovej výchovy chodia 
do plavárne v Nových Zámkoch. 
Organizujú i podujatia mimo 
obce. Navštívili divadlo v Nitre, 
Mestskú knižnicu v Šuranoch, 
Hvezdáreň v Hurbanove, Poľov-
nícke dni v Leviciach, kúpalisko 
v Podhájskej. Pravidelne ku koncu 
školského roka idú na výlet, v pod-
titule Za krásami Slovenska. 

Viac razy v škole zorganizovali 
Európsky deň rodičov a detí, vždy 
s iným námetom, podľa ročného 
obdobia. Prvky environmentálnej 
výchovy sa premietajú i do separo-
vaného zberu druhotných surovín, 
ktorý prebieha v obci a na ktorom 
sa podieľajú i žiaci. Ku Dňu Zeme 
si skrášľujú okolie školy výsadbou 
okrasných kríkov. Ekologická vý-
učba prebieha v prírodnom pro-
stredí, konkrétne v areáli Vodný 
mlyn Kolárovo, kde získali okrem 
vedomostí i vzťah k prírode. 

Hoci sú málotriedkou, získa-
li rôzne ocenenia na súťažiach. 

Napríklad na 11. ročníku celo-
slovenskej súťaže „Prečo mám 
rád slovenčinu, prečo mám rád 
Slovensko“ získali Čestné uzna-
nie a za prácu z výtvarnej výcho-
vy „Naša obec očami detí“ získali 
v rámci okresu 1. miesto. V rámci 
okresu získali aj ocenenia v lite-
rárnej tvorbe, v prednese i v súťaži 
hliadok mladých zdravotníkov. 

Ak náhodou navštívite ich škol-
ské zariadenie, všade vôkol vládne 
čistota, poriadok, steny sú vkusne 
vyzdobené. O čistotu a hygienu 
priestorov školy sa stará školníč-
ka, ktorá pomáha i pri rôznych 
akciách organizovaných školou. 
Na výchovu a vzdelávanie žia-
kov dohliadajú učiteľky. Škola 
nie je právny subjekt, patrí pod 
obec Radava, ktorá pomáha škole 
po stránke materiálnej i fi nančnej. 

-sz-

História materskej školy v Semerove
Celodenná starostlivosť o žiakov

Všetci žiaci navštevujú náboženskú výchovu v duchu tradícií obce

Vsadili na súdržnosť kolektívu

HÍRNÖK

Közös Értékeink ITT és OTT!

Két cigány sétál, mikor talál-
koznak a pappal, akinek be van 
gipszelve a lába.

– Mit csinált atyám?
– Elcsúsztam a fürdőkádban!
Továbbmennek a két cigány 

erre, a pap arra. Fél óra múlva 
megkérdi az egyik a másiktől:

– Te, mi az a fürdőkád?
– Honnan tudjam, nem járok 

én templomba!
– Mi a cigány rémálma?
Munkabalesetben meghalni.

� � � �
Az egyszem lány férjhez megy. 

Mikor visszatérnek a nászútról, 
azonnal felhívja a mamát beszá-
molni az útról.

– És minden rendben van? - 
kérdezi a mama.

– Jaj, anyukám, a nászút csodá-
latos volt, - feleli a lánya – roman-
tikus és felejthetetlen. De amint 
hazajöttünk a férjem nagyon csú-
nya szavakat kezdett használni, 
ki sem merem mondani őket! 
- zokogja. Kérlek mama, vigyél 
haza!

– Na, de kislányom, mégis mi-
ket mondott neked az a tróger? 
- érdeklődik a mama, miközben 
máris bosszút forral a fejében.

– Jaj, mama, - zokog a lánya 
– képzeld, olyanokat mondott, 
hogy FŐZÉS, TAKARÍTÁS, MO-
SÁS, PORTÖRLÉS...

� � � �
Orvosnál:
– Na, mit mondott az orvos?
– 30 Euro
– Na de mit állapított meg?
– Azt, hogy csak 20 Euróm van.
– Úgy értem felíirt valamit?!
– Igen, azt hogy tartozom még 

10 Euróval.
� � � �

Pistike megérkezik a hege-
dűórára, de a tanár legnagyobb 
döbbenetére a hegedűtokból egy 
dupla-, lefűrészelt csövű vadász-
puska kerül elő.

– Pistike! Hát ez meg mi? Mit 
akarsz te itt ezzel a puskával?

– Az hagyján, hogy én mit aka-
rok, de az apám mit kezd majd 
a bankban a hegedűmmel?

Humorzsák

Izomláz? Van. 
 A felmérések szerint középiskolá-
saink kevés zöldséget és gyümölcsöt 
fogyasztanak, előnyben részesítik 
a gyorséttermi ételeket, sok édessé-
get esznek. Keveset sportolnak, napi 
5 órát töltenek a képernyők előtt, 
ráadásul egyharmaduk dohányzik. 
Hogy hangsúlyozzuk a sport fontos-
ságát, az érsekújvári Pázmány Péter 
Gimnáziumban olyan intenzív, di-
namikus, rendhagyó tornaórákat is 
szervezünk, ahol a diákok kikap-
csolódhatnak, jól érzik magukat, 
és a mozgás adta plusz energiával 
tudnak távozni. A testmozgás növeli 
a koncentrálóképességet, a stresz-
sztűrést és az agy teljesítményét is. 
2016. április 13-án újra együtt tor-
náztak iskolánk tanulói és tanárai, 
ezúttal Mgr. Urinová Renáta okle-
veles edző segítségével. Ő napjaink 
egyik legnépszerűbb edzésformáját, 
a deepWORK-öt ismertette meg 
velünk. Ennek háttere a bodyART 
mozgásforma, amely során az em-
ber mint funkcionális egység ke-
rül előtérbe. Szinergiában egyesíti 
az edzéselemeket és a klasszikus 
légzéstechnikát: a test tréningje és 
mentális kikapcsolódás egyben. 
Az erőtréningekkel szemben itt nem 
az egyes izomcsoportok, hem az 
emberi test egésze kerül középpont-
ba. „Lehet, hogy majd viccesnek in-

dul, de később nem lesz az, kemény 
edzéssel készültem. Olyan mélyiz-
mokat dolgoztatunk meg, amelye-
ket a mindennapok során alig-alig 
használunk” – mondta az óra elején 
Renáta. Ő maga már négyévesen 
balettozni tanult, később karatézott, 
majd edzői pályafutását több mint 
20 éve spinning oktatással kezdte. 
Másodmagával Szlovákia egyetlen 
okleveles KANGOO JUMPS ok-
tatója, emellett aerobic, Walking 
Program, K2Hiking, Antigravitá-
ciós jóga, Dinamikus jóga és más 
csoportos edzés-típusok trénere. 
A bodyART és deepWORK képzé-
seken a budapesti IFHIAS Intézet-
ben vett részt.
 „A deepWORK edzést a belső 
erő megérzése, a határok leküzdése 
jellemzi, a mozdulatok úgy lettek 
kialakítva, hogy a megfeszítés és el-
lazítás váltakozzanak, és légzésgya-
korlatokkal párosulnak. Az egész
 óra során az aláfestő, kemény rit-
musú zene és percussion ad erőt
a résztvevőknek” – mondta az edző.
Manapság divatos az egészséges 
életmód. Vannak alapiskoláink, 
ahol már külön tantárgy – egész-
ségügyi nevelés - keretében tanít-
ják.  Ennek elengedhetetlen része 
a napi testmozgás, ehhez szerettünk 
volna hozzájárulni az  együtt torná-
zás élményével. 

Benkő Timea

 Nyilvános fotópályázatot hir-
detett Gúta és Mezőberény tele-
pülések iskolái számára „Közös 
Értékeink ITT és OTT! Értékgyűj-
tő munka Gútán és Mezőberény-
ben” címmel, a nemzeti értékek és 
hungarikumok gyűjtésének, kuta-
tásának, népszerűsítésének, meg-
ismertetésének, megőrzésének és 
gondozásának támogatására kiírt 
HUNG-2015 nyertes pályázata ke-
retében Mezőberény Város Önkor-
mányzata – adta hírül a hír6.hu.
 A meghirdetett pályázatra ösz-
szesen 48 pályázótól 195 fotó érke-
zett be. Gúta városából 11 pályázó-
tól 48 fotó, Mezőberény városából 
37 pályázótól 147 fotó. A zsűri dön-
tése értelmében 25-25 fotó került 
a kiállítás anyagába és ebből dön-
tött a gútai és mezőberényi szak-
emberekből álló zsűri a 3-3 hely és 
a különdíjak sorsáról. A kiállítás 
megnyitására és az eredményhirde-
tésre először Gútán került sor 2016. 
április 24-én a helyi Városi Műve-
lődési Központban – tájékoztatott 
a Békés megyei hírportál.
 Körösi Mihály, a mezőberényi 
Értéktár bizottság elnöke megke-
resésünkre úgy fogalmazott: „Örü-
lök, hogy nem csak a huszadik szá-
zad tragikus eseményeinek feldol-
gozása kapcsán van lehetőségünk 
együttműködni, hanem bemutat-
hatjuk és megismerhetjük egymás 
kultúráját, szokásait, hagyománya-
it.” Az értéktár bizottság elnöke 
kifejtette: a sikeres pályázat kap-
csán megfogalmazódott a gondo-

lat, hogy érdemes volna kutatni, 
mennyiben változott az elmúlt 
közel hét évtizedben az áttelepített 
magyarság és a kivándorolt szlo-
vákság „szokáskincse” az otthon 
maradottakéhoz képest. „Ez a fi atal 
néprajzosok számára egy izgalmas 
téma lehetne” – fogalmazott Körösi 
Mihály.
 A fotókiállítás megnyitóján be-
szédet mondott Horváth Árpád, 
Gúta Város polgármestere, aki 
a pályázat nyújtotta lehetőségekről 
beszélt, valamint Siklósi István, 
Mezőberény Város polgármestere, 
aki a tizenöt éves testvérvárosi kap-
csolat értékéről, ennek gazdasági 
erejéről és a benne lévő lehetősé-
gekről szólt. Mindkét városvezető 
utalt arra, hogy a pályázat további 
két nagy rendezvényt foglal ma-
gában: az augusztus 12-13-14-ei 
Gútai Kiállítás és Vásáron való me-
zőberényi bemutatkozást, illetve az 
augusztus 19-20-21-ei Berény Na-
pokon való gútai részvételt.

A fotópályázat eredményei:
1. hely: Gőgh Bence: 
  Csónak a Dögösben
2. hely:  Keszeli Róbert: 
  Vízimalom távolból
3. hely:  Fazekas Tünde: 
  Zsidótemető bejárata

 A tervek szerint a fotók május 
végéig láthatóak Gútán, majd ered-
ményhirdetéssel egybekötött kiállí-
tásra kerül sor Mezőberényben.
 (Hír6.hu/Felvidék.Ma)
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Cintorínska 57, 942 01 Šurany

OKO TRANS Slovakia s.r.o. je popredná slovenská spoločnosť,  zaoberajúca sa komplexnými 
službami v oblasti železničnej techniky, prepravy a strojárskej výroby. Na trhu začala pôsobiť 
v roku 1997 a to v oblasti obchodu so železničnou technikou, poskytovania opráv a ser-
visu železničných lokomotív. Spoločnosť svoju opravárenskú a výrobnú činnosť vykonáva
v certifi kovaných priestoroch v Dubnici nad Váhom. Vo vlastných výrobných priestoroch sú 
vytvorené podmienky pre opravy, revízie a rekonštrukcie železničnej  techniky. Poslaním 
spoločnosti je udržanie si svojich zákazníkov s trvalým zlepšovaním kvality svojich výrob-
kov a služieb. Jej hlavným zámerom je naďalej upevňovať si svoje postavenie ako popred-
ného výrobcu železničných koľajových vozidiel v rámci celej Európy. Zamestnanci spoločno-
sti sú svojimi znalosťami, zručnosťami a skúsenosťami zárukou úspešného budúceho vývoja 
spoločnosti na trhu.

Výrobno-technologický proces spoločnosti 
je rozdelený do 4 hlavných oblastí:

1. Výroba, opravy a rekonštrukcie železničnej techniky

2. Opravy a rekonštrukcie lokomotív

3. Preprava a doprava vybraných tovarových komodít

4. Opravy a rekonštrukcie zdvíhacích a dopravných 

 zariadení
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Lekár radí
Prekyslený organizmus - časovaná bomba!

Človek sa rodí s telom naprogra-
movaným na dlhovekosť – približ-
ne na 130 rokov. Od spôsobu, ako 
so svojím telom zaobchádza, závisí, 
či zostane v zdraví, alebo ochorie 
a predčasne umrie. Každý hnev, 
každý stres, neprimeraná strava, 
každé neprirodzené, čiže životu ne-
priateľské správanie ,odpisuje niečo 
z konta nášho života, až napokon 
ostane len malý zlomok pôvodné-
ho programu. Tu pramenia príčiny 
chorôb a utrpenia. Je však potešu-
júce, že toto dodatočné negatívne 
presmerovanie svojho vývoja mô-
žeme zvrátiť. Ak človek urobí čosi 
v záujme toho, aby žil čo najdlhšie, 
zdravý a vitálny, je to dôkaz, že ve-

del prijať dar života. Nikdy nie je 
neskoro plne oceniť tento dar a dať 
mu možnosť, aby sa naplno preja-
vil. Nevyžaduje si to veľké úsilie a 
v prípade každého človeka to vedie 
k potešiteľnému výsledku: oveľa 
dlhšie ostane mladý a až do vyso-
kého veku si môže udržať zdravie 
a vitalitu. Existuje nespočetne veľa 
chorôb, ale len jedna jediná príčina: 
neprirodzený spôsob života, ktorý 
nerešpektuje jeho princípy. Keď člo-
vek nie je zdravý a necíti sa dobre, 
je to signál, že v jeho živote sa deje 
niečo nesprávne. Sú dve základné 
príčiny neprirodzeného spôsobu 
života: nevedomosť a nedbalosť. 
Obe sú odstrániteľné. A jediným 
účinným liekom je poznanie. Mno-
hí ľudia však iba užijú nejaký pro-
striedok na potlačenie bolesti, a 
keď bolesť zmizne, vsugerujú si, že 
sú zdraví. Prekyslenie organizmu 
(acidóza) sa dnes pokladá za jed-
nu z najnebezpečnejších civilizač-
ných chorôb, pretože zdravie bez-
prostredne závisí od acidobázickej 
rovnováhy v našom tele. Prekys-

lenie je základom väčšiny chorôb, 
preto dôkladná očista od kyselín 
a opätovné doplnenie minerálov 
sú základom každej liečby. Deje sa 
to predovšetkým prostredníctvom 
prirodzenej výživy, bohatej na zá-
sady. Dnes sa veľa hovorí o umie-
raní lesov a o kyslých dažďoch. Ale 
tie isté škodliviny, pre ktoré nám 
hynú lesy, útočia aj na naše zdravie. 
Najprv zomrie les, potom človek. 
Kyslý dážď spôsobuje prekyslenie 
pôdy a kyselinotvorná strava zasa 
prekyslenie ľudského organizmu. 
Toto neprirodzené prekyslenie 
organizmu človeka vedie čoskoro 
k ochoreniu a k predčasnému star-
nutiu. Prvý krok k zmene spočíva 
v poznaní a pochopení týchto fak-
tov. Druhým krokom je urobiť to, 
čo je NEVYHNUTNE potrebné, 
čiže akceptovať všetko prirodzené 
a eliminovať zdraviu neprospešné 
návyky. Skôr či neskôr sa musí kaž-
dý z nás zapodievať svojím zdra-
vím. Čím skôr s tým začneme, tým 
prekvapivejšie a úžasnejšie bude to, 
čo môžeme dosiahnuť. Je dôležité 
začať čo najskôr. Podľa možnosti už 
za mlada. Ale nikdy nie je neskoro: 
ešte aj osemdesiatnik môže totiž 
v priebehu niekoľkých hodín vý-
razne zlepšiť svoje zdravie.

Kroky k optimálnemu zdraviu sú 
všeobecne známe a jednoznačne sa 
ukazuje, že choroba aj predčasné 
starnutie sú dôsledkom nespráv-
nych návykov v živote. Medicínsky 
výskum v poslednom čase dospel 
doslova k revolučným poznatkom, 
ktoré viedli k prelomu na ceste 
k dokonalému zdraviu a vitalite 
až do vysokého veku. Žijeme v in-
formatickej ére, no napriek tomu 
niektoré dôležité informácie, často 
dokonca aj tie životne dôležité, sú 
nám neznáme. Sú etniká a prírod-
né národy, v ktorých je úplne nor-
málne dožiť sa vyše sto rokov bez 
chorôb. A to je dostatočný dôkaz, 
že v zásade to možné je. Pritom 
je prekvapujúce, aké jednoduché 
kroky a aký krátky čas stačia na to, 
aby sa zdravie človeka priam neu-
veriteľne zlepšilo. Najdôležitejším 
krokom, základom každej liečby a 
predpokladom vyliečenia i zacho-
vania zdravia až do vysokého veku 

(pokračovanie na str. 10)

Pra-mienky

Citius, altius, fortius
Skutočne bojovať začíname vtedy,

keď sme presvedčení,
že už ďalej nevládzeme.

Prístup k informáciám
A čo ak jedna myšlienka

preváži megabajty hlúpostí ?!

Reforma
(podľa Murphyho)

Aj úspora administratívy
sa rieši byrokratickými metódami.

Byť, či nebyť (fi lozofom)
Mnohí by radi boli Sokratom,

žiť so Xantipou však odmietajú.

Zrnká
Zbierajme zrnká múdrosti,

lebo bez nich sa nedá rozsievať.

Genetický kód?
Demokracia je u nás poznačená

tými nedostatkami, 
ktorými sa vyznačoval aj socializmus.

Pohrobkovia
Ešte nie všetci,

ktorí mali niekoho za sebou,
to už majú za sebou. 

Deľba práce
Jedni robia čo môžu,
iní môžu to, čo robia.

Zlyhanie
Úlohu hrdinu nezvládol.

Spadol z podstavca.

Svetlo
Nestačí byť svetlom,

treba byť jeho zdrojom. 

Nevyhnutnosť
Hlavným predpokladom nesmrteľnosti

je smrť .

Macocha múdrosti
Opakovanie v neskorších rokoch

už býva spravidla matkou sklerózy.

Pôrod
Dieťa sa rodí ťažko,

ešte ťažšie sa rodí človek.

Workoholik
U nás prevládajú workalkoholici.

Pijú aj v práci.

HÍRNÖK

WELLNESS DAY
• celodenný vstup do bazénového sveta
• jednorazový vstup do saunového sveta
• klasická masáž 20 min.

TERAZ LEN 18,90 €
BONUS: WELLNESS COCTAIL

* Masáž je potrebné vopred rezervovať na tel. čísle + 421 918 886 715

Ponuka platí od 7. 1. 2016 do 23. 12. 2016 
(okrem termínov 22. 2. - 27. 2., 24. 3. - 28 .3., 1. 7. - 4. 9., 29. 10. - 2. 11.)

*

     www.wellnesspatince.sk
          /WellnessHotelPatince

IDEÁLNE AKO DARČEK
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