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A déli országrészekben – első-
ként Dunaszerdahely és Galánta 
környékén – már megkezdődött 
a gabonafélék betakarítása. Az ag-
rárkamara (SPPK) tájékoztatása 
szerint idén a tavalyihoz képest 
3,4 százalékkal több termés vár-
ható, amely mintegy 97 300 tonnát 
jelent.

A június 26-án megkezdődött 
aratás eddigi tapasztalatai nagyon 
jók, átlagon felüli mennyiséget je-
lentettek, amely átmenetileg kom-
penzálhatja a viszonylag alacsony 
felvásárlási árakat. Mindez nem 
csak a takarmányfélékre, de az élel-
miszeripari felhasználású gabona-
félékre is igaz.

A végső eredmények azonban 
nagyban függenek az időjárás-
tól – vagyis attól, hogy az időjárás 
alakulása lehetővé teszi-e a termés 
megfelelő időben történő betakarí-
tását. A következő napokban a déli 
járások mellett az északabbra fek-
vő termőföldeken is megkezdődik 
majd a gabonafélék betakarítása.

(Felvidék.ma/tasr)

A magyar állam az elmúlt évek-
ben igyekezett felerősíteni a nemze-
tiségek kulturális autonómiájának 
teljes körű megélhetését lehetővé 
tevő jogokat és támogatásokat – 
mondta Fülöp Attila, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának 
nemzetiségi és civil társadalmi kap-
csolatokért felelős helyettes állam-
titkára a magyarországi szlovákok 
napján szombaton a Heves megyei 
Mátraszentimrén.

Az Országos Szlovák Önkor-
mányzat szervezte rendezvényen
a helyettes államtitkár ismertette: 
a 2017-es költségvetésben a nem-
zetiségekre szánt keret 8,7 milli-
árd forint. Hozzátette, hogy ez az 
összeg 2010-ben még alig haladta 
meg a 3 milliárd forintot.

Emlékeztetett: már működik 
a szószólói intézményrendszer, 
emellett a közel 120 szlovák ön-
kormányzat, illetve az általuk fenn-

tartott iskolák is biztosítják a kul-
turális autonómiát. Szavai szerint 
a nemzetiségi politikában csak úgy 
lehet jövőt építeni, ha a múlt talap-
zatán állunk. A Kárpát-medencei 
múlt és történelem megtanította, 
hogy vagy közösen összefogva és 

egymást segítve megyünk előre, 
vagy az itt élő kis nemzetek eltűn-
nek – tette hozzá. A politikus arról 
is beszélt, hogy a magyarországi 
nemzetiségek egyházhoz, valláshoz 
kötődése az átlagosnál sokkal erő-
sebb, ezért is tudták túlélni a törté-
nelem viharait.

Fülöp Attila kifejtette: az elmúlt 
időszak közbeszédét Európa-szerte 
a délről, dél-keletről a keresztény 
civilizációtól teljesen eltérő kultúra 
helyenként erőszakos beáramlása 
határozza meg. Ezzel párhuzamo-
san ugyanakkor Közép-Kelet-Eu-
rópában, a szomszédos államok-
ban az elmúlt évtizedeket tekintve 
példa nélküli összefogás zajlik. Azt 
mondta: ez az összefogás a térség 
államaiban élő nemzetiségek kö-
zött is megjelenik, erősítve ezzel 
a nemzetiségek jogait.

(Forrás: MTI)
-Felvidék.ma-

Mátraszentimrén tartották 

a magyarországi szlovákok napját

Megkezdődött 

az aratás – 

jó termést várnak 

a gazdálkodók



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
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Óriási akarat, lendület, nemzeti 
öntudat adhatott mindehhez erőt 
az akkori alapító, és folyamatosan 
belépő, nagyon aktív életet élő ta-
goknak. 2017-ben lesz hatvan éve, 
hogy letették az alapokat egy na-
gyon is átgondolt, sok célt szolgáló 
magyar ház, a Csemadok székházá-
nak létrehozásához.

1962-ben – alig 5 év múlva – a ház
átadására is sor került, természe-
tesen ünnepélyes keretek között. 
Ennek szintén kerek évforduló-
jára készülnek 2017-ben, amikor 
55 éves lesz a működő ház.

Az akkori elnök, és az eddigi 
csaknem minden elnök óvta, védte 
a magyarság házát.

Az elmúlt 55 év alatt Érsekúj-
várban nagyon sokszínű, országos 
szintű Csemadok alapszervezet 
működött. Nemcsak ismert mű-
kedvelő csoportok sora dolgozott 
itt, hanem az országban talán egye-
dülálló klubtevékenység zajlott 

a házban hosszú évtizedeken ke-
resztül. A Keller Gábor és felesége 
vezette társastáncklub, a képzőmű-
vészeti, a honismereti, a színjátszó, 
és kézimunkakör. Számtalan neves, 
ismert tehetség került ki a ház falai 
közül.

A Czuczor Gergely Kulturális 
Napok az 1970-es évektől kezdve 
a mai napig minden évben gazdag 
egyhónapos programot kínál az ér-
deklődőknek. A ház otthont adott 
ez alatt az időszak alatt nemcsak 
a tagságnak, hanem a járás és a vá-
ros minden magyar rendezvényé-

nek, általában ingyen és bérmen-
tesen. Sőt, számtalan alkalommal 
még napjainkban is országos ren-
dezvények színhelye az épület.

Itt zajlanak a szalagavatói és ma-
gyar bálok, kiállítások, de helyet 
kapott itt a SZAKC, és a Csemadok 
járási irodája, valamint a pártszer-
vezetek járási irodái is. Az egykor 
jól átgondolt terv alapján készült 

igen egyedi épület pincehelyisé-
ge is sokrétű kihasználtsággal bírt 
az idők folyamán. Az önfenntartó 
épületen kisebb javításokat végez-
tek ugyan olykor, de eljött az ide-
je annak is, hogy egy komolyabb 
ráfordítással nagyobb javításokat 
hajtsanak rajta végre. A várostól 
kapott évi összeg csak a működés-
hez szükséges kiadásokat fedezi 
(fűtés, villany, stb).

Danczi József, az alapszervezet 
2015-ben megválasztott elnöke 

Mentsük meg a Csemadok-székházat! és a vezetőség úgy döntött, hogy 
a jövőre esedékes kerek évfordulóra 
nyilvános gyűjtést indítanak a ház 
feltétlenül szükséges javításához, 
így a színpad, a nagyterem, a pin-
cehelyiség, valamint a külső javítá-
sokra is.

Ezért kérik a jó szándékú embe-
reket, hogy az erre a célra létreho-
zott bankszámlán járuljanak hozzá 
az épület komolyabb karbantartá-
sához. Szeretnék, ha ez a ház, mely 
ma is az egyetlen „menedéke” az itt 
élő magyarságnak, ám nyitott bárki 
előtt, az elkövetkező nemzedékeket 
is szolgálja.

A következő számlaszámra vár-
ják adományaikat:

SK93 02 0000000039692733953
VÚB banka

Augusztus 4. és 6. között ren-
dezik meg Kamocsán a 15. Oáza 
International Gastrofestivalt, azaz 
a Gasztrofesztet. A főzőverseny 
10 kategóriában zajlik, emellett pe-
dig számos gyermek- és zenei prog-
ram is várja az érdeklődőket.

A főzés 10 kategóriában zajlik 
majd, több mint 200 csapat rész-
vételével. Értékelve lesz a legszebb 
főzőhely, a legszebb öltözet, a leg-
jobb ötlet, a legjobb hangulat a csa-
patban, az íz és a tálalás is.

"A fesztiválon fontos szempont, 
hogy nemcsak a főzőcsapatok és 

baráti körök igényeit elégítsék ki 
a szervezők, hanem a csak látoga-
tóként,kóstolóként érkezőkét is, 
ezért szervezünk színpadi progra-
mokat,családi programokat kicsik-
nek és nagyoknak, és bemutatókat 
a tájegységek étel-ital kínálatából" 
- olvasható az esemény weboldalán.

A zenei színpadon az idei évben 
fellép majd Nagy Feró és a Beatri-
ce, az ELÁN Tribute, Zoltán Erika, 
a Deák Bill Blues Band, a KOZ-
MIX, Kis Grófo, de DJ Mickey, 
DJ Alexy és DJ Čeku is.

-Bumm-

KamocsaGasztrofesztiválIdén

is megrendezik a kamocsai Oaza 

Camp legnagyobb rendezvényét

A Híd Polgári Párt Nyitra me-
gyei- és Komáromi járási elnöke, 
azaz Bastrnák Tibor és Csóka Lajos 
ma délelőtti sajtótájékoztatójukon 
számoltak be a járás államigazga-
tási hivatalai élén történt személyi 
változásokról.

Csóka Lajos, járási elnök el-
mondta, a járásban a Híd 3 állam-
igazgatási hivatal: a járási hivatal, 
a közegészségügyi hivatal és az élel-
miszeri- és állategészségügyi igaz-
gatóság élére nevezhetett vezetőket. 
Az utóbbi kettő esetében a párt 
járási elnöksége úgy döntött: meg-
erősíti az eddigi vezetőket, akik, 
szakmailag és vezetéskészség szem-

pontjából is jól végzik munkájukat. 
A járási hivatal élére viszont a párt 
a nagykeszi Mgr. Szendi Lászlót ja-
vasolta, akit a kormány július 1-vel 
ki is nevezett a hivatal élére.

Szendi László, aki 2010-12 közt 
a környezetvédelmi hivatal vezetője 
volt, céljai közül kiemelte a kétnyel-
vűség erősítését a hivatalokban, va-
lamint egy Akcióterv kidolgozását 
a járás gazdasági, infrastrukturá-
lis, munkahely-teremtési, szociá-
lis, idegenforgalmi fejlesztéseinek 
felgyorsítására. A cselekvési terv 
ismeretében a kormány is hatéko-
nyabban tud majd segíteni régi-
ónknak.                                -Bumm-

A Híd jelöltje került a Komáromi 

Járási Hivatal élére

Ezzel a felhívással fordult a nyilvánossághoz a Csemadok Érsekújvári Alapszervezete. 
Az országban elsőként, 66 évvel ezelőtt itt megalakult alapszervezet már 1957 -ben elkezdte 
önerőből építeni saját házát a város központjában.
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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

Nemrégiben hírportálunkon 
Balassa Zoltán foglalta össze ta-
pasztalatait a Határtalanul prog-
rammal kapcsolatban. Benyo-
másai vegyesek, következtetései 
inkább lehangolóak voltak. A szer-
ző ugyanis gyakran vezetett tája-
inkon anyaországi csoportokat, 
miközben sok minden kiderült. 
Többek közt az, hogy a diákok 
(s olykor a tanárok is) igencsak 
keveset tudnak az itteni magyar-
ság néhány évtizedes történeté-
ről, az összmagyarság felvidéki 
vonatkozású emlékeiről, emlék-
helyeiről.

A túravezető kutató felveti, hogy 
az idelátogató diákokkal-peda-
gógusokkal először talán a Felvi-
dékkel kapcsolatos ismeretkört 
kellene otthon, az anyaországban 
bővíteni, aztán „visszaszerettetni” 
a Felvidéket. Balassa észrevételei-
vel-véleményével magam is egyet-
értek, és örülök, hogy megírta 
a témát. Néhány észrevételt magam 
is fűznék mindehhez. Feleségem-
mel, gyermekeimmel annak idején, 
még jóval a bársonyos forradalom 
előtt igyekeztünk bejárni az anya-
ország szinte valamennyi tájegy-
ségét, nevezetes helyét, történelmi 
emlékét, írók, költők szülőhelyeit. 
De eljutottunk néhányszor Erdély-
be, Burgenlandba is. S tettük ezt 
támogatások nélkül, a saját szerény 
fi zetésünkből.

Ugyanakkor felkerestük a fel-
vidéki tájak sok-sok emlékét is. 
Ezekre az utakra mindig alaposan 
felkészültünk, sohasem hiányoztak 
az útikönyvek, az egyéb segédanya-
gok. A múzeumokba, galériákba, 
emlékházakba bementünk, a Tá-
jak-korok-múzeumok kis füzete-
it valamennyi helyen megvettük. 
Otthon aztán kirándulónaplók és 
fényképalbumok készültek. Úgy 
éreztük, a felkeresett helyek a mi-
eink is, virtuálisan, szellemileg 
birtokában vagyunk annak, ahová 
elmentünk.

Balassa Zoltánnal azért is egyet 
tudok érteni, mert magam is több-
ször vezettem magyarországi cso-
portokat a Felvidéken, és sajnos, 
hasonlókat tapasztaltam, mint 
Zoltán barátom. Mindig elkesered-
tem, mikor a csoport megérkezé-
sekor vezetőjük örömmel mondta 
be a mikrofonba, hogy itt vannak 
Šahyban, ahonnan én fogom őket 
tovább vezetni. Én aztán nyomban 
korrigáltam a dolgokat, jeleztem, 

hogy Ipolyságon, nem Šahyban és 
még csak nem is az Ipolyságban 
lennénk.

Igaz, régebben még nagyobb 
bakik is előfordultak: a túrázók ak-
kor nem a Felvidékre és még csak 
nem is Szlovákiába jöttek, hanem 
Cseszkóba. Hát ennyit a történelmi 
földrajzról. Szomorú, ha testvére-
ink nem tudják, hol élnek elszakadt 
véreik, meddig terjed a nyelvhatár. 
Ám Selmecbányán, Besztercebá-
nyán és másutt azt kifogásolják, 
hogy nem beszélnek magyarul, 
s nehezen értik, miért van ez így. 
Ám az emlékek, emlékhelyek ke-
vésbé érdeklik őket.

Olykor bántóak a naiv rácsodál-
kozások is. Például az, hogy itt jól 
felszerelt magyar iskolák vannak, 
ahol minden tárgyat anyanyel-
ven oktatnak. Értelmiségi túrázók 

(köztük könyvtárosok) tudatlanul 
kérdezik, hogy vajon mit tanítanak 
itt például magyar irodalomból.
Ismerik-e gyermekeink a klasszi-
kus magyar irodalmat, s vannak-e 
itt is kortárs magyar írók? Erre fel-
háborodva és büszkén mondtam, 
hogy bizony, én aki négy éve men-
tem nyugdíjba végig tanítottam 
az alapiskolán is Balassit, Tinódit, 
Zrínyit, Adyt, József Attilát, Kosz-
tolányit és másokat. Ezenfelül saját 
irodalmunkat is oktattam, akárcsak 
az erdélyit, a kárpátaljit, avagy az 
újvidékit is. Persze így tették ezt 
mások is, mert a felsorolt szemé-
lyek szerepeltek a tantervben is. 
És legtöbb helyen a magyar törté-
nelmet is megismertették utóda-
inkkal.

Mi úgy nőttünk fel, hogy meg-
próbáltuk megismerni az anyaor-

szágot, melytől elszakították szü-
leinket, s ma sem kell visszasze-
retnünk, mert mindig is szerettük 
azt. Úgy látszik, mintha fordítva 
nem így működne ez. Pedig enél-
kül nem lehet nekünk jó tanácsokat 
sem adniuk az anyaországiaknak. 
Főleg magyarságból, megmaradási 
taktikából nem.

Ám én úgy hiszem, hogy sorsunk 
az egészséges közös gondolkodástól 
is függ. Attól, hogy kölcsönösen is-
merjük egymást, múltunkat és kö-
zös gyökereinket is. Melyeknek az 
országhatárok sem vethetnek gátat, 
akárcsak a madár repülésének sem. 
Mert a szellem és a lélek átível azo-
kon, a tudás, az ismeret birtokába 
vehet sok mindent, amit tiltanak, 
avagy elhomályosít a tudatlanság, 
az ismeretek hiánya. Ezért kell 
a Felvidékkel is megismerkednünk, 
aztán visszaszeretnünk, szerettet-
nünk azt!     Csáky Károly

(Felvidék.ma/SITA)

Az Eurobarometer felméréséből 
kiderült, hogy Szlovákia lakossága 
szerint az Európai Unió elsődleges 
feladata a terrorizmus elleni harc 
kéne, hogy legyen. Az ország la-
kosságának 81 százaléka vélekedett 
így, Európában ez az adat 82 száza-
lék volt.

A felmérésben a következő he-
lyeken a munkanélküliség és az 
adócsalások csökkentése állt, majd 
a migrációs probléma, a külső ha-
tárok védelme és a természetvéde-
lem következett. A megkérdezettek 
a politikai helyzettel kapcsolatban 
is kifejthették véleményüket, és úgy 

gondolták, hogy több közös poli-
tikai lépésre lenne szükség a fent 
említett területeken.

A munkanélküliség problémáját 
az európai válaszadók 77 száza-
léka emelte ki, míg a szlovákiaiak 
73 százaléka gondolta fontosnak. 
A terrorveszélyt Szlovákiában 
mindössze 15 százalék gondolja 
magasnak, míg Franciaországban, 
Nagy-Britanniában és Belgiumban 
ez az adat meghaladja a 40 száza-
lékot is. A lakosság a legfontosabb 
lépésnek a terroristacsoportok tá-
mogatóinak felderítését gondolja. 
Majd a radikálisok elleni komo-

lyabb fellépés és a határok védelme 
következik a szükségesnek vélt in-
tézkedések rangsorában.

A szlovákiaiak számára ebben 
a kérdéskörben a prioritás a ha-
tárok védelme, ezt a felmérésben 
résztvevők 47 százaléka jelölte meg. 
Európa 75, Szlovákia 72 százaléka 
továbbá sokkal komolyabb fellépést 
várna el az adócsalókkal szemben, 
valamint a migráció megoldását is 
szorgalmaznák (az európai átlag 
74 százalék, míg Szlovákiáé 68 szá-
zalék ebben az utóbbi kérdésben).

(sita)

A terrorizmus elleni védelmet várja 

az EU-tól Szlovákia lakossága

Visszaszeretni a Felvidéket
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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

Mesét mondok, valóságot…
A komáromi szabók és a török veszedelem

A technika megannyi vívmá-
nya által elrontott és lelkiekben 
szegényedő nemzedékünk éle-
téből mára úgyszólván teljesen 
kiveszett a mese. Manapság va-
jon hány nagyszülő „traktálja” 
unokáit mesével, akár régi csa-
ládi történetekkel, amelyek em-
beröltőkön át öröklődtek apáról 
fi úra? Bizony mondom, bűnö-
sen elkényelmesedtünk, hiszen 
elég egy gombnyomás, és kész… 
Csakhogy az élőszó és a képer-
nyőn pergő képek halmaza nem 
ugyanaz.

„Hátulgombolós” koromban 
megszámlálhatatlan mesét, legen-
dát, jópofa történetet és anekdotát 
hallgathattam végig téli estéken
a kályha falakra sejtelmes fényt 
vető pattogó tüzénél, amelyek oly-
annyira az emlékezetembe ivódtak, 
hogy hetven év múltán is szinte szó 
szerint idézni tudnám valameny-
nyit, ha valaki igényelné. A hajda-
ni komáromi legendárium szinte 
kiapadhatatlan kútjának a mélyén 
olyan érdekfeszítő történetek, me-
sék és babonák rejtőztek, amelyek 
félő, hogy végleg elvesznek, hiszen 
a nagyapa, fi ú és unoka meselán-
colat jóvátehetetlenül megszakad-
ni látszik. Mert ki emlékszik ma 
már mondjuk Patkós Körmendiné, 
a vár fokán álló, és egykor letört 
karú Kőszűz, a várból állítólag 
a Duna alatt a túlsó partra veze-

tő titkos alagutak, a törökök ellen 
küzdő vitéz naszádosok, a bajvívó 
végvári vitézek és Klapka „kincse-
ket” rejtő szigeti fájának a törté-
netére? A minap például, amikor 
egy kecskenyájat pillantottam meg 
a komáromi sáncok tetejének egyi-
kén, amint nyaktörő ügyességgel 
legelész, emlékezetemben felvil-
lant nagyanyám jóságos mosolya, 
s hallani véltem kérdését: Nos, édes 
fi am, vajon mi jut eszedbe a látot-
takról?

A komáromi „fáma” szerint haj-
danán – nem először és nem is utol-
jára – törökök vették ostrom alá 
Komáromot. Ahogy az akkoriban 
lenni szokott, a városfalak egyes 
szakaszait, bástyáit a városi céhek 
voltak kötelesek végveszély esetén 
védeni. Egy tekintélyes hosszúságú 
és a város védelme szempontjából 
rendkívül fontos falszakasz védel-
mének a feladata a szabók céhének 
tagjaira hárult, akik állták is a sarat 
becsületesen.

Az ostrom egyébként nem érte 
meglepetésként a komáromiakat, 
akiknek jutott elég idejük arra, 
hogy a Csallóköz dús füvéről be-
hajtsák a lábasjószágot, marhacsor-
dát, kecskenyájat és egyebeket. Ám 
hetek, talán akár hónapok is eltel-
tek, s a felhalmozott élelmiszer-
tartalékok fogyatkozni kezdtek, 
és egyébként is nyilvánvalóvá vált, 
hogy az ostromló török hadak a 
kiéheztetés máskor jól bevált tak-

tikáját választották. A várfalakon 
mindinkább korgó gyomorral őr-
ködő komáromi végvári vitézek, 
s köztük a tekintélyes szabócéh tag-
jai nap mint nap sóvárogva nézték, 
amint alant, a távolban az ínséget 
nem ismerő ostromlók hatalmas 
bográcsokban főzik és jóízűen fa-
latozzák mindazt, ami szem száj-
nak ingere, és aminek az illatát 
oly messzire sodorta a kósza szél. 

A komáromiak pedig már ott tar-
tottak, hogy az utolsónak maradt 
kecskenyájat is elfogyasztották. 
Szerencsére az inkább az esze, mint 

az ereje miatt köztiszteletben álló 
szabócéh mesterének a javaslatára 
a levágott kecskék bőrét a szűcsök 
kidolgozták és elraktározták. S eb-
ből pattant ki az ollók, tűk és cér-
nák bravúros kezelőjének a fejéből 
az ötlet.

Másnap ugyancsak csodálkoz-
hattak odalent a turbánosok, ami-
kor arra lettek fi gyelmesek, hogy 
éktelenül nagy mekegéssel hatal-
mas kecskenyáj legelészik a sánc-
tetőn. S ennek a híre hamarosan 
a török pasa sátrához is eljutott, aki 
– miután a saját szemével is megy-
győződött arról, hogy a hír igaz, 
és az ostromlott városban mégsem 
szűkölködnek a védők élelemben 

– dühösen a földhöz csapta és mér-
gében megtaposta díszes fejfedőjét, 
majd hamarosan elrendelte az ost-
romzár feloldását és a falak alól – 
amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan 
eltávozott – a török sereg.

S azóta nemzedékeken át úgy 
tartották a városban, hogy ez al-
kalommal bizony a szabóknak volt 
köszönhető Komárom városának 
és várának a megmenekülése. Hogy 
valóban így volt-e vagy sem, én 
bizony nem tudhatom, arra azon-
ban bizonyítékom van, hogy jótett 
fejében mennyire hálátlanok az 
emberek. Még süldő gyerekkorom-
ban is csúfondárosan és idétlenül 
mekegtünk az utcán, amikor fel-
tűnni láttunk egy-egy szabót. Így, 
utólagosan is ezennel megkövetem 
valamennyiüket. Hát, eddig tartott 
a történet, s ha valaki másként em-
lékezne rá, értesítsen…

Németh István
-Felvidék.ma-

(Fotók: A szerző felvételei)
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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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„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
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Milyen gyors az 

internete? Hamarosan 

a Google-től is 

megkérdezheti
 

Milyen gyors az internetem? – 
írják be sokan a Google keresőjébe, 
hogy eszközt találjanak a méréshez. 
Úgy tűnik, hamarosan ez a keresés 
maga lesz a mérés - írja a HVG.

Egy hazai megoldás mellett a Net-
fl ix oldalán is egyszerűen és gyor-
san mérhetjük le, hogy milyen le-
töltési sebességre számíthatunk in-
ternetkapcsolatunktól. Valószínű-
leg az utóbbira válaszolna a Google 
egy még inkább kézenfekvő megol-
dással. Pete Meyers fedezte fel an-
nak a nyomát, hogy a Google olyan 
megoldást tesztel, amellyel egy ke-
reső kifejezés (pl.: milyen gyors az 
internetem?) a tesztet is elindítja.

Tehát ha valaki majd szeretné 
tudni a választ, a Google-től ezt is 
megkérdezheti majd – nem tudni 
mikor, hiszen még csak a funk-
ció tesztelésének nyomára buk-
kantak. Vélhetően úgy működik 
majd, hogy a keresés indítása után 
a Google találati listáján jelenik 
meg az eredmény.

-HVG-

Párkányban nyitott 

új irodát a Magyar 

Nemzeti Kereskedőház
 

A Magyar Nemzeti Kereskedő-
ház (MNKH) közép-európai keres-
kedelemfejlesztési hálózatának új 
irodáját nyitották meg csütörtökön 
Párkányban. A most megnyitott 
iroda már a hatodik, a Szlovákiá-
ban megnyitni tervezett hétből.

Az MNKH irodáinak feladatai 
között olyan célok elérése szerepel, 
mint a kereskedelem ösztönzése,
a magyar vállalatok exporttevé-
kenységének bővítése, a kereske-
delmi kapcsolatok becsatornázása
a határ két oldalán lévő kis- és kö-
zépvállalkozások együttműködésé-
be és a határ menti régiók foglal-
koztatottságának növelése.

Az MNKH a Felvidéken hét iro-
da megnyitásával számol, a most 
megnyitott párkányi mellett már 
Dunaszerdahelyen, Érsekújvárban, 
Rimaszombatban, Királyhelmecen 
és Kassán is működik ilyen, a hete-
diket a jövő héten Ipolyságon adják 
át. Az MNKH-nak összesen 22 iro-
dája van a Kárpát-medencében.

(mti) -Bumm-

A péntektől vasárnapig tartó 
nagyszabású rendezvénysoroza-
ton a hagyományőrzők felidézték
a 150 éve lezajlott königgrätzi csata 
legfontosabb jeleneteit. Az oszt-
rák-porosz háborút lezáró véres 
ütközetben, amelyben mindkét 
oldalról több mint 200 ezer katona 
vett részt, közülük mintegy 16 ezer 
az életét vesztette, illetve eltűnt. 
Az osztrák oldalon harcoló elesett 
magyarok számát kétezerre becsü-
lik a történészek. Bánlaky József 
történész tanulmánya szerint az 
osztrák had mintegy 30 százalékát 
magyarországi egységek tették ki.

A sok száz hagyományőrző ko-
rabeli egyenruhákban, korabeli 
fegyverzettel, gyalog, szekereken 
és lovakon, ágyúdörgés köze-
pette felelevenítette a nagy csa-
ta minden lényeges mozzanatát. 
„A cseh földön ez volt minden idők 
legnagyobb csatája” – mondta új-
ságíróknak Radek Balcárek, a Kö-
niggrätz 1866 projekt vezetője, aki 
a megemlékezéseket megszervezte. 
A színes rendezvény keretében 
Střezetice település mellett egy 
nagy bronzemlékművet lepleztek 
le a helyben lezajlott nagy lovasü-
tközet emlékére. „Ezen a helyen 
több mint 1600 huszártiszt, illetve 
katona és legalább kétezer ló esett 
el” – magyarázta az emlékmű felál-
lításának indítékait Otakar Ruml, 
a Královohradecky régió elöljáró-

helyettese. „A szoborcsoport egy 
súlyosan megsebesült lovat és egy 
katonát ábrázol. Ez két nagy ba-
rát története, akik hosszú évekig 
együtt katonáskodtak. Az alkotás 
azt a pillanatot örökíti meg, ami-
kor a ló, tehát egy élőlény szinte 
emberi lélekkel, hangtalanul azt 
kéri gazdájától, hogy segítsen neki 
megszabadulni az elviselhetetlen 
fájdalmaktól, ahogy azt mindig 
is tette” – fejtette ki Otakar Ruml. 
A hat méter széles és majdnem há-
rom méter magas bronzból készült 
szoborcsoport Střezetice határában 

a Všetar felé vezető út jobb oldalán 
található. A nagyon hatásos szobrot 
Petr Novák jaroměři szobrász ké-
szítette. Ő az alkotója Tomás Gar-
rique Masaryk első lovasszobrának 
is. Nem nagyon ismert tény, hogy 
a porosz oldalon is harcolt egy lé-
giónyi magyar önkéntes az akkor 
emigrációban élő Klapka György 
vezetésével. A königgrätzi csata-
tér hatalmas kiterjedésű, hasonló 
a dél-morvaországi austerlitzi csa-
tatérhez, és területén a mai napig 
számos kisebb-nagyobb emlékmű 
és síremlék van, amelyeken magyar 
nevekkel is találkozhatunk.

A csata nagyszabású önálló és 
modern múzeuma – Muzeum vál-
ky 1866 na Chlumu – a mintegy 
200 lakost számláló Chlum mel-
lett elterülő erdő szélén található. 
A kiállított tárgyak között korabe-
li magyar katonai egyenruhákat, 
a magyar királyi hadsereg fegyver-
zetének és felszerelésének különféle 
darabjait is megtaláljuk. Sajnálatos, 
hogy a magyar közvélemény nem 
igen tud erről, pedig magyar szem-
pontból ugyancsak nagyon fontos 
történelmi emlékhelyről van szó, 
amelyet a külföldi turisták is gyak-
ran látogatnak.

Kokes János
-Felvidék.ma-

Tízezrek látogattak el a hét végén a kelet-csehországi Hradec Králové (korábbi német nevén Königgrätz) 
mellett 1866. július 3-án lezajlott osztrák-porosz csata színhelyére, amelyben az osztrákok vereséget szenved-
tek. A történészek szerint ennek a vereségnek kulcsszerepe volt abban, hogy a Habsburg-uralkodóház 1867-ben 
belemenjen az osztrák-magyar kiegyezésbe.

Megemlékezés a königgrätzi csata 

150. évfordulójáról

�  Petr Novák a lovasszobor modelljével

�  Korabeli lovasok felvonulása 
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Huszonegyedik alkalommal, idén 
is megrendezték a hagyományos 
Hídverő Napok rendezvénysoroza-
tot, melyet Dunamocs, és a Duna 
magyarországi oldalán fekvő Nesz-
mély szervezett július első hétvégé-
jén.

A Rákóczi Szövetség Hídverő 
Szervezete azzal a szándékkal hoz-
ta létre a Hídverő Napok rendez-
vényét, hogy lehetőséget teremtsen 
a Duna két partján élőknek a közös 
ünneplésre. Az elmúlt évek gazdag, 
mély tartalommal megtöltött ren-
dezvényei összekovácsolták a tele-
pülések polgárait, és az összefo-
gás eredményeként a kapcsolatok 
magasabb szintre való emelését is 
elősegítették. A Hídverők Szövetsé-
ge által tágabb lehetőségek nyílnak 
meg a közös jövőt építeni akaró 
szervezetek előtt, mert mi mégis 
összetartozunk! Ismét lehetőség 

nyílt tovább ápolni azt a barátságot, 
amely a Felvidékkel köti össze Ma-
gyarország itteni részét. Nincs még 
egy olyan ország a világon, amely 
a saját népével határos. A két na-
pig tartó rendezvény pénteken, jú-
lius 1-jén Dunamocson, a község 
főterén vette kezdetét. A Hídverő 
Társulás községeinek rendezvényén 
a társulás megjelent polgármestereit 
Dunamocs önkormányzata nevé-
ben Banai Tóth Pál polgármester 
köszöntötte, majd az ünnepi beszé-
dek következtek. Elsőként Czerman 
János, Süttő polgármestere és a Híd-
verő Társulás társelnöke mondta el 
beszédét. „Főhajtás és tisztelet az 
elődöknek, akik 21 éve, 1995-ben 
létrehozták a Hídverő Települések 
Társulását. Ma a süttői választó-
polgároknak köszönhetően, hiva-
talos minőségemben Dunamocson, 
tizedik alkalommal vehetek részt 

Hídverő ünnepen. Külön öröm 
számomra, hogy ez a kis jubileum 
a testvértelepülésünkön rendezett 
ünnepségre esik. Dunamocs és Sü-
ttő 1992-ben kötött örök barátságot, 
nagytiszteletű elődeink akaratából, 
mint ahogy tették ezt abban az idő-
ben más települések is a Duna két 
partján. Ezekből a kis hidakból állt 
össze és vált később egyre erősebbé 
a 18 községet tömörítő Hídverő 
Települések Társulása. Szűk egy hó-
napja, hogy a gyászos események kö-
zött is a leggyászosabbra, Trianonra, 
az idén éppen 96 éve aláírt béke-
diktátumra emlékeztünk Süttőn
az Országzászlónál, melynek ere-
detére kitérnék egy gondolat erejé-
ig. A kor revizionista hangulatát és 
Trianon miatt érzett gyászát érezve 
Urmánczy Nándor örmény szárma-
zású erdélyi politikus, országgyűlési 
képviselő, a Védő Ligák Szövetségé-
nek elnöke 1925-ben hirdette meg 
az Országzászló Mozgalmat. Ennek 
nyomán az 1930-as évek alkonyára 
már több mint 700 magyarországi 
településen lengette a szél a  törté-

nelmi Magyarország emlékét meg-
idéző, félárbocra eresztett zászlót. 
Urmánczy szavaival élve ezen lobo-
gók hivatottak a magyar egység és 
feltámadás gondolatát hirdetni.

A hálás utódok által 2014-ben 
felújított süttői emlékműnél évek 
óta együtt emlékezünk dunamocsi 
barátainkkal. Nem kell már el-
hallgatni, hogy az eredeti felirat, 
a „Nem, nem, soha!” is visszakerült 
a homlokzatra, melyet levésettek 
a helyéről a háborút követő idő-
szakban regnáló újsütetű hazafi ak. 
A Hídverő Napok logóján található 
ez a felirat: Dunán hidat verő köz-
ségek társulása. Ez azt jelenti, hogy 
18 község veri a hidat, a lélekbeni 
hidat a Dunán, már huszonegy éve. 
Ki kell használnunk minden lehe-
tőséget céljaink eléréséhez. Azzal is 
tisztában kell lennünk, hogy senki, 
de senki nem fogja megmonda-
ni nekünk, hogy mit, és hogyan és 
mikor csináljunk. Vagy tudjuk, és 
akkor fejlődni fogunk, vagy ha nem, 
akkor lemaradunk!

Miriák Ferenc -Felvidék.ma-

XXI. Hídverő Napok Dunamocs 

és Neszmély szervezésében
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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


