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Áldott húsvéti ünnepeket!

A

lig három hónapja még
karácsonyra készültünk,
ma pedig már a nagyböjt
időszakát éljük. Már csak napok
választanak el az ünneptől, a
feltámadás ünnepétől. Húsvét a
keresztény világ legfontosabb
ünnepe.
Jézus
Krisztus
kereszthalála, majd feltámadása
mindannyiunkat reménnyel tölt
el. Reménnyel, hogy minden
szenvedésnek,
küzdelemnek
megvan az oka, az értelme és
végül
a
jutalma.
A
közhiedelemmel ellentétben nem
egy könnyed, felszínes ünnep a
húsvét! Aki csak a manapság
egyre
inkább
terjedő
ajándékozásban, a „pénzkeresős”
locsolkodásban, a vidámságban,
az evés-ivásban, a hosszú
wellness hétvégében, az iskolai
tavaszi szünet örömeiben, vagy
valamiféle
tavaszköszöntőben
gondolkodik, az bizony tévúton
jár! Zaklatott a világ, nehezen
talál megnyugvást az ember,
pedig a nagyböjt időszaka éppen
elgondolkodásra késztetne. A
húsvét a legrégibb keresztény
ünnep
és
egyúttal
a
legjelentősebb is az egyházi év
ünnepeinek
sorában.
Az
előkészületi idő a nagyböjt,

Apátújfalu lakosainak lapja

amely
Jézus
negyvennapos
sivatagi böjtjének emlékére,
önmegtartóztatásra tanít. A
húsvét
ünnepét
megelőző
vasárnap, virágvasárnapon arról
emlékezik meg az egyház, hogy
Krisztus pálmaágakat lengető
tömeg
éljenzése
közepette
vonult
be
szamárháton
Jeruzsálembe. A nagycsütörtök
(zöldcsütörtök) Krisztusnak az
Olajfák-hegyén
történt
elfogatását
idézi
emlékezetünkbe.
Nagypéntek
Krisztus Pilátus általi halálra
ítélésének, megostorozásának és
kereszthalálának
a
napja.
Nagyszombat
este
körmenetekkel emlékezik meg a
keresztény világ arról, hogy Jézus
– amint azt előre megmondta –
harmadnap, azaz húsvétvasárnap
hajnalán feltámadt halottaiból. A
keresztény
egyház
szertartásaiban ez a hosszú
ünnepi időszak a pünkösddel
zárul. A mai, rohanó világban
egyre kevesebb időt szánunk
ünneplésre, ünnepeink megfelelő
módon való eltöltésére. Sok
esetben csak később ismerjük fel:
ezek
a
napok
életünk
legfontosabb, legszebb pillanatai.
Az Istentől kapott legnagyobb
kegyelem a választás lehetősége.
Választhatunk, hogyan éljük az

életünket, mit tartunk fontosnak,
miért küzdünk. Húsvét üzenete a
feltámadás
reménysége,
az
újjászületésé, megújulásé. A
lakásunk mellett öltöztessük
díszbe a szívünket is, hogy
megtisztult
lélekkel
tudjuk
ünnepelni a feltámadt Krisztust.
Ezen
gondolatok
jegyében
kívánunk községünk valamennyi
lakójának
Áldott
Húsvéti
Ünnepeket
K.CS.
Sík Sándor Keresztút – IV. Stáció
(részlet)
Megy a Jézus a Kálváriára,
Fejében a töviskoronája.
Véres rózsák verték ki a testét.
Megy a Jézus, viszi a keresztjét.
Most először roskadt el alatta,
Vad pribékek keze fölrángatta.
Szeges szíjak a húsába tépnek,
Borzalommal kísérik a népek.
Szeges szíjak csontig elevenbe.
Jön az úton Szűzmária szembe.
A szeméből mennyek
mosolyognak,
De szívében hét tőre pokolnak.
Nézi Jézust, nézi a keresztfát,
Azt a véres, verejtékes orcát,
Azt az Arcot, azt az édes-egyet,
Aki az ő testéből testedzett.
Kis Betlehem boldog éjjelében
Ő ringatta ámuló ölében,
Ő mosott rá, főzött és
dagasztott,
Ágya szélén de hányszor
virrasztott!
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Húsvéti jelképeink eredete
Miért eszünk sonkát, mit jelent a
pirosra festett tojás, miért a nyúl
hozza a tojást, és mi köze van
ehhez a locsolkodásnak?.
A húsvét úgynevezett "mozgó
ünnep”, minden évben más-más
napra esik. Ennek az
a magyarázata, hogy húsvét
vasárnapja mindig a tavaszi
napéjegyenlőséget
/márc.21/
követő első holdtölte utáni első
vasárnap kell, hogy legyen.
A húsvét a keresztény vallás egyik
szent ünnepe, eredeti vallásos
tartalma
szerint
ekkor
a
negyvennapos böjt véget értét
ünnepelték meg, valamint Krisztus
haláláról emlékeztek meg. Nem
hivatalosan persze a tavasz és a
természet újjáéledése is össze
kapcsolódott ezzel az ünneppel, s
ez leginkább a népszokásokból
derül ki, amelyekben a pogány,
természetet köszöntő jelképek
egybeolvadtak
a
vallási
tartalommal. A húsvéti, illetve
hímes
tojás
a
húsvéti
hagyományrendszer
talán
legfontosabb eleme. Eredetileg a
piros tojás jelképezte Krisztus vérét,
majd fokozatosan teret hódított a
tojásfestés művészete, amelynek
következtében a legváltozatosabb
minták is megengedetté váltak.
Hogy miért éppen a tojás? „Krisztus
úgy törte fel feltámadáskor a
sziklasírt, miként a kifejlődött
madár az őt fogva tartó tojás héját
– szól az erre vonatkozó hasonlat.
Lehetetlen persze ne észre venni
azt, hogy a tojás a termékenységet

is jelképezi, mi több, a tavasz
eljövetelét: a téli megpróbáltatások
után a madarak lerakják tojásaikat,
a tyúkok pedig tojni kezdenek.
Megvan tehát a húsvéti kiscsibe
eredete is. A negyven napos böjt
idején tilos volt a hús és a tojás
fogyasztása.

A böjt végét ezért jelzi a füstölt
sonka és a főtt tojás, és az ünnep
neve is
a böjt végéről árulkodik: hús-vét,
azaz, a húst már magunkhoz
vehetjük,megehetjük.
Az
ünnep
tavaszköszöntő,
termékenységet
szimbolizáló
jellege a locsolkodás. Ez azonban
nem egyházi, hanem kifejezetten
világi szokás. A férfiak és a legények
ilyenkor
a
lányos
házakat
körbejárva
tiszteletük
jeléül
megöntözték a lányokat. Ám
régebben nem kölnivel, hanem
kútból húzott vízzel locsoltak s ez
azt a célt szolgálta, hogy a lányok
megszépüljenek,
termékenyek

legyenek.
Szokás
volt
a
legényeknek
locsolóverset
mondani, amiért cserébe a
népszokás szerint nem csoki
nyuszit, hanem hímes tojást kaptak.
A barka, eredetileg azokat a
pálmaágakat
helyettesíti,
amelyekkel lengetve üdvözölte a
nép egykor a Jeruzsálembe
bevonuló Jézust. A néphit gyógyító
erőt tulajdonított a barkának, ezért
húsvét
után
is
gondosan
megőrizték, leginkább valamely
szentet ábrázoló kép háta mögé
tűzve, vagy az eresz alá helyezve,
ami a villámcsapástól óvja meg a
házat
a
babona
szerint. Németországban és az
Egyesült Államokban fontos jelkép
a tojásfa, amikor is a barkát kifújt,
zsinórra fűzött húsvéti tojásokkal
díszítik fel.
Lengyelországban, ahol a barka
nem nyílik ki húsvétvasárnapra, a
nők száraz virágokkal díszítik fel a
faágakat, ezekkel vonulnak fel a
virágvasárnapi körmeneten.
A húsvéti bárány szerepe nálunk
már igencsak eltűnőben van, míg
Európa
más
országaiban
a
bárányhús fogyasztása erősen
kötődik az ünnephez. A bárányok,
akárcsak a nyuszik és kiscsibék,
tavasszal jönnek a világra, emellett
a vallásos magyarázat szerint „Jézus
Krisztus áldozati bárányként halt
kereszthalált
az
emberiség
megváltásáért”. Ezért nevezik őt
Isten
bárányának
is.
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Veľká Noc
Veľkonočné sviatky sú nielen najväčším, ale aj najstarším kresťanským sviatkom. Ježišovo zmstvychvstanie je
ústredným a základným tajomstvom našej viery. Veľká noc a jej posolstvo má preniknúť do každej oblasti
ľudského života, aby každý vedel, že to, čo koná v spojení s Kristom, nie je zbytočné, ale smeruje k účasti na jeho
novom živote.
Veľká noc sa slávi každý rok v inom termíne, je to po prvom jarnom splne nasledujúca nedeľa. Takže je to
v rozpätí od 22. marca po 25. apríl.
eľká noc je veľkolepý príbeh Božej lásky, ktorá nekapituluje ani vtedy, keď človek stvorený na
jeho obraz, pre šťastie a na jeho oslavu, vedome porušil pravidlá života a tragicky si zvolil
alternatívu hriechu - egoizmu a smrti. Veľmi veľa ľudí počulo o tom, že Ježiš vstal z mstvych a
každá Veľká noc nám o tom hovorí a nám to pripomína. Avšak veľa ľudí to úplne neprijalo. Neuverili, že ukrižovaná
láska, ukrižovaný Boh vstal z hrobu a žije medzi nami. Pre veľa ľudí je to už len historická udalosť a možno aj
legenda. Ale Veľká noc nie je historka na rozprávanie, ale
posolstvo, ktoré treba nám ohlasovať aj dnes.
V každej armáde vojaci neprestajne strážia dôležité
vojenské objekty. To musia vykonávať vo dne v noci, za
každého počasia. Každý z nás musí byť takýmto vojakom,
ktorý bude strážiť nie materiálne veci, ale predovšetkým
svoju vieru a dušu - a to vo dne v noci, za každého počasia.
Nielen strážiť, ale ešte svoju vieru rozdávať iným. Držme
sa dôsledne Ježišovej cesty. Iba za cestou kríža nasleduje
veľkonočné ráno. Nech to pre nás v praxi znamená
životom vyznávať, že láska je viac ako moja pravda.
Jednota je viac, ako moja múdrosť. Človek iba tak môže
nájsť plne seba, ak úprimne daruje seba samého. Prajem
požehnanú Veľkú noc.
Cs.K.

V

Ismeretlen szerző: Valóság
vagy álom?…
Csepereg az eső,
a peronon állok,
leteltek az évek,
már nem itt szolgálok.
Várom, hogy megjöjjön
három lány unokám,
vállam húzza szatyor,
benne három csador.
Minket is utolért
az uniós álom,
külföldiek jöttek,
Ahmed a szomszédom.

Korunk megváltozott,
a múlt leáldozott.
Miniszoknya lejárt,
a diszkó is bezárt.

Nyögök, majd kiáltok,
felülök az ágyon.
Kivert a veríték,
rossz álom, csak álom!

Nagyanyó ráncait
bő csador* takarja,
miközben a kertben
a répát kapálja.

S megfogadom menten,
hogy lefekvés előtt,
- a híradó után -,
imádkozni fogok.
/*-csador- Irán legjellemzőbb
viselete, félköralakú,
karkivágás nélküli, földig érő
„kendő“, ami
alatt mindennapi öltözéket
viselnek, ezt pedig kézzel
összefogva vagy övvel
megkötve rögzítik/

Nyugdíjas életem
unalmat nem ismer,
régebben vasutas,
mára testőr lettem.
Nem csak testőr vagyok,
hanem öreg diák,
kit arabra oktatnak
az esti iskolák.
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isztelt
lakosok,
pár
hónappal
ezelőtt,
beléptünk a 2018-as
évbe.
Az
év
kezdetén,
valamennyien végiggondoljuk az
elmúlt évet, mit hozott és mit
vett el tőlünk? Mit csináltunk jól
és mi az, amit az idén majd
jobban teszünk? Tele vagyunk
bizakodással és hittel, ám nem
szabad
elfelejtenünk,
mindenekelőtt magunkra kell
támaszkodnunk, de aki részese
falunk mindennapjainak, tudja
azt is, hogy a legfontosabb dolog
községünk életében, hogy az a
motor, ami a települést hajtja,
valódi közösség legyen.
Ahogy általában mindenki
életébe, a község életébe is
hozott a tavalyi év jót és rosszat
is, sikert, örömöt, de kudarcot
is. Sok mindent sikeresen
véghezvittunk, de voltak olyan
dolgok is, amik nem sikerültek.
Sok probléma és nehézség
ellenére, elkészült az óvoda.
Megoldottunk
rengetek
adminisztratív dolgot, amit
külsőre a lakosok ugyan nem
érzékelnek,
de
amelyek
szükségesek ahoz, hogy a
jövőben
zökkenőmentesen
tudjon a falu működni, és hogy
további pályázatokba tudjunk
belekapcsolódni.
Bizonyára már hallottak róla,
hogy január elsejével bezárt az
idősek
napközi
otthona.
Sajnálom, hogy nem volt rá
igény, főleg azért is, mert egész
jó és kényelmes körülményeket
sikerült biztosítani az oda
látogatóknak - már amikor
voltak. S mivel törvényileg
nagyon
szigorították
a
feltételeket az ilyen otthonok
üzemeltetésére,
kénytelenek
voltunk ehhez a lépéshez
folyamodni. A jövőben majd
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igyekszünk valami megoldást
találni a helységek efektív
kihasználására.
A
magyarszlovák
határon
átnyúló
pályázat, amely a Harangok nem
ismernek határokat című sikeres
pályázat folytatása lett volna,
sajnos
pénzhiány
miatt
meghiúsult.
Terveztünk
multifunkciós pálya építést is,
kihasználva a kormány által kiírt
pályázatot pénzforrás szerzésre,
de mivel a pályázat magas
önköltséget szabott meg, amit
pillanatnyilag a falu nem
engedhet meg magának, így a
helyi
képviselő
testület
egyhangúan úgy döntött, hogy
ebbe a pályázatba most nem
kapcsolódunk bele. Kivárjuk a
jobb feltételeket. Viszont, ugyan
ebből a forrásból pályáztunk a
gyerekek
részére
játszótér
építésére. A pályázat le van
adva, várjuk ez elbírálást.
Február végén lett véglegesítve
és benyújtva a kérvény az Állami
fejlesztési alap és a Közlekedési
és Építőipari Minisztériumba
kölcsön
illetve
támogatás
szerzésre
16
bérlakás
megvásárlására.
Reméljük,
kérvényünket pozitívan fogjak
elbírálni és megépülhetnek a
lakások.
A
tél
kezdetével
ismét
elkészítettük a korcsolya pályát,
de mivel az időjárás nem
kedvezett, így sajnos nem lett
kihasználva.
Márciusban véget ért hatéves
megbízása
a
község
ellenőrének. Március 14-én a
helyi
önkormányzat
képviselőtestületi gyűlésén, a
testület Lendvay Jánost, mint
egyedüli
jelentkezőt,
újraválasztott erre a posztra az
elkövetkező hat évre. Az őszön
kérvényeztük a Slovak telekom
a.s.
telefon
és
internet

szolgáltató cégnél a szélessávú
internet lefedésének kibővítését
a
Puszta
területén.
Kérvényünket jóváhagyták, így
jelenleg folyamatban vannak a
munkák.
Ahogy már régebben írtam, az
önkormányzatok munkáját és
lehetőségeit
nagyban
befolyásolja az aktuális politikai
helyzet. Reméljük ennek a
mostaninak, nem lesz negatív
hatása a leadott pályázataink
sorsára.
Magunk mögött van számos
társadalmi esemény, amelyeket
szeretnénk majd az idén is
folytatni. Először rendeztük meg
az Éjszaka Andersennel című
mesés-kalandos
éjszakát
a
gyermekek részére, amit a
feleségem, mint lelkes olvasó és
olvasásra
buzdító
kezdeményezett és a helyi
Csemadok ASZ segítségével lett
megvalósítva.
Már
most
szeretettel meghívok mindenkit
a május elsejei ünnepségre, a
Mérföld az anyákért c. játékos
délutánra és természetesen a
falunapra, ami idén augusztu 18án lesz megtartva.
Kívánok mindenkinek szép
tavaszt, sok napsütést, amelyre
már
mindannyian
nagyon
vágyunk, és csak annyi munkát
amennyi éppen szükséges.
Kálazy Csaba, polgármester
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ilí spoluobčania ,pred
tromi mesiacmi sme

vstúpili do roka 2018.
Koniec roka 2017 nám umožnil
obzrieť sa za prežitými mesiacmi,
zaregistrovať úspechy, vytýčiť si
ciele svojho snaženia a realizovať
naše spoločné vízie a predstavy o
našom živote v našej obci. Každej
obci zmysel dávajú občania svojou
prácou,
svojimi
postojmi a
pripomienkami. Tak ako doteraz, aj
do budúcna, sa naša obec bude
snažiť pracovať v záujme všetkých
našich občanov. Chcem však
podotknúť, že záujmy jednotlivcov
nikdy nemôžu byť kladené pred
záujmy komunity. Počas celého
roka 2017 sa v našej obci
menili chvíle úspešné a šťastné, ale
i menej úspešné. Mnohé vytýčené
ciele sme dotiahli dokonca, ale boli
i také, ktoré sa nám nepodarili.
Napriek
ťažkostiam
sme
úspešne zrealizovali
projekt
rekonštrukcie materskej škôlky,
podarilo sa vyriešiť a dať do
poriadku
množstvo
administratívnych
vecí,
ktoré
občania navonok neregistrujú,
nepociťujú, ale ktoré majú vplyv na
ďalšie bezproblémové fungovanie
obce a ktoré boli nevyhnutné na to,
aby sa mohli v budúcnosti riešiť
ďalšie projekty a investície.
Ako ste už možno zaregistrovali
od 1. januára je zatvorený denný
stacionár pre seniorov. Je mi veľmi
ľúto, že oň nebol záujem,
a vzhľadom
na
sprísnené
podmienky prevádzkovania sme
nemali inú možnosť, než ukončiť
jeho
prevádzku.
V budúcnosti
budeme
hľadať
možnosti
na efektívne využitie priestorov
bývalého denného stacionára. Žiaľ
II. etapa spoločného projektu
cezhraničnej spolupráce, ktorý mal
nadväzovať na úspešný projekt HUSK s názvom „Zvony nepoznajú
hranice“, z roku 2013 ,v rámci
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ktorého bola v obci vybudovaná
oddychová
zóna,
z dôvodu
nedostatku finančných prostriedkov
nebola
úspešná.
Predmetom
projektu
bolo
prestrešenie
a modernizácia už existujúceho
pódia na území futbalového ihriska
a tiež
výstavba
asfaltovej
prístupovej
cesty
k
ihrisku. Plánovali sme zapojiť sa do
výzvy Úradu vlády SR na podanie
žiadostí o poskytnutie dotácie
v programe Podpora rozvoja športu
na rok 2018, na vybudovanie
multifunkčného ihriska. Z dôvodu
potreby vysokej
miery
spolufinancovania tohto projektu
obcou, ktorú si momentálne
nemôžeme dovoliť, OZ rozhodlo, že
sa
danej
výzvy
obec
nezúčastní. Počkáme
si
na
priaznivejšie podmienky. Koncom
februára
tohto
roka
obec
podala žiadosť o úver zo Štátneho
fondu rozvoja bývania a dotácie
z Ministerstva dopravy a výstavby
Slovenskej republiky na kúpu
16
nájomných
rodinných
dvojdomov. Už nám zostáva len
dúfať, že sa v štátnej kase nájdu
peniaze a aj ich získame, aby sa
mohlo začať s výstavbou.
Začiatkom marca sme sa zapojili do
výzvy Úradu vlády SR na
predkladanie žiadostí o poskytnutie
dotácie
v programe
Podpora
rozvoja športu na rok 2018 na
výstavbu detského ihriska. Aj túto
zimu sme pre priaznivcov hokeja
a korčuľovania pripravili klzisko, žiaľ
počasie
nám
neprialo,
takže ho nebolo možné využívať.
V marci sa skončilo 6 ročné funkčné
obdobie hlavného kontrolóra obce.
Poslanci OZ vyhlasili termín konania
voľby hlavného kontrolóra Obce
Opatovská Nová Ves na deň
14.03.2018, ktorá sa uskutočnila v
rámci programu rokovania OZ.
Obecné
zastupiteľstvo
obce
jednohlasne zvolilo do funkcie
hlavného
kontrolóra
obce

Opatovská Nová Ves staronového
kontrolóra
p.Jána
Lendvaya.
Mandád získal na ďalších 6 rokov.
Na jeseň minulého roka na žiadosť
obyvateľov obce, čať Puszta obec
požiadala Slovak Telecom, a.s.
o rozšírenie
vedenia
širokopásmového internetu v časti
obci Puszta. Našej žiadosti vyhoveli
a
momentálne už prebieha
rozširovanie sieťovej infraštruktúry.
Ako som už v minulosti písal, prácu
a možnosti samospráv vo veľkej
miere ovplyvňuje aktuálna politická
situácia. Dúfam, že tá momentálna,
nebude mať negatívny vplyv na
vývoj
a posudzovanie
našich
podaných projektov.
Máme za sebou množstvo
spoločenských udalostí, v ktorých
by sme chceli aj naďalej
pokračovať. Prvýkrát sme sa zapojili
do
akcie
pre
deti
„Noc
s Andersenom“ , ktorú iniciovala
moja manželka vášnivá čitateľa
a propagátorka čítania, a ktorú sa
nám
podarilo
zorganizovať
v spolupráci
s miestnou
organizáciou Csemadok. Myslím si,
že deti si noc v knižnici užili
a môžeme
v tomto
projekte
pokračovať aj v budúcnosti. Už
teraz vás srdečne pozývam na
prvomájové oslavy, na Míľu pre
mamu a samozrejme deň obce,
ktorá sa tohto roku uskutoční 18.
augusta.
Na záver Vám všetkým prajem, aby
aj tento rok bol pre Vás duchovne
aj spoločensky úspešný, aby vám
doprial veľa zdravia, šťastia, aby ste
prežili celý rok v atmosfére lásky,
pokoja a medzi ľuďmi, na ktorých
Vám záleží.

Csaba Kálazy, starosta obce
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December 20-án, nyolcvanéves korában elhunyt Dr.Szilárdfy
Zoltán székesfehérvári egyházmegyés pap, nyugalmazott plébános,
művészettörténész.

Sz

ilárdfy Zoltán 1937. november 6-án született
Budapesten.
gyógypedagógus,

Édesapja
édesanyja

Szilárdfy

Ernő,

Szalai

Margit

iparművész volt. Teológiai tanulmányait 1956 és 1961 között a
szegedi hittudományi főiskolán végezte. Ekkor került kapcsolatba
a boldoggá avatására váró Bálint Sándor néprajztudóssal, aki
nagy hatással volt művészetszemléletére és későbbi kutatásaira.
1961. június 21-én szentelték pappá Székesfehérváron. 1961 és
1965 között Csepelen, 1965-től 1967-ig Nagytétényben, 19671969-ben Székesfehérvár–Felsővárosban, 1969-től 1973-ig pedig
Székesfehérvár–Belvárosban szolgált káplánként. Adminisztrátor volt Kálozon 1973 és 1976 között, majd plébános
ugyanott 1976-tól 1993-ig. 1993 és 2000 között betegszabadságon volt; 2000-től nyugállományba vonult. 1986ban címzetes esperes lett.

Sz

ilárdfy Zoltán 1981-ben az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen szerzett művészettörténész
diplomát; doktori fokozatát 1985-ben nyerte el A barokk szentképek Magyarországon című
könyvével. 1984-ben keresztény ikonográfiai témájú egyetemi szakdolgozatok elismerésére

jutalomdíjat alapított. 1990-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem, majd több féléven át a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem meghívott előadója; 2012-ig a Magyar Képzőművészeti Főiskola, majd a Magyar
Képzőművészeti Egyetem óraadó tanára volt. Munkásságát a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat
1994-ben Henszlmann Imre-díjjal, 2006-ban az Oktatási és Kulturális Minisztérium Fraknói Vilmos-díjjal ismerte el.
A barokk művészet legkiválóbb ismerői közé tartozott. Különös figyelemmel kutatta a magyar szentek
tiszteletének művészeti emlékeit. A keresztény ikonográfia területéről számos könyv és tanulmány nemzetközileg
is ismert és elismert szerzője, számos konferencia előadója volt. Gazdag műgyűjteménye Székesfehérvárra került.
Végakarata szerint a pomázi Szent István király-templomban 2018. január 13-án, szombaton kísérték végső
nyughelyére, s helyezték örök nyugalomba a pomázi temetőben lévő családi sírba. Paptársai, egykori hívei és
munkatársai a székesfehérvári székesegyházban emlékeztek meg január 15-én az elhunyt művészettörténészpapról. Homíliájában Spányi Antal püspök Szilárdfy Zoltán életpályáját felidézve bemutatta családi hátterét,
tudományos tevékenységét és az egyházmegyei múzeumért végzett munkáját. A főpásztor kiemelte: Szilárdfy
Zoltánnak gondja volt mindazon dolgok begyűjtésére és szakszerű megőrzésére, amelyek az Egyház számára
értéket jelentettek. Spányi Antal nemcsak a szépség rajongójának, hanem a Lélek pásztorának is nevezte
Szilárdfy Zoltánt, aki sajátos szemmel nézte a világot, a szépen keresztül szemlélve Istent. „Jézus papja volt.
Tanúságot tett róla betegségében is, magányosan, otthonában egyesülve az egész Egyházzal, Krisztus megváltó
áldozatával. Kereste az igazságot, a szépet, a jót, és mindennek a forrását, Istent szolgálta.

Zoli atya köztünk járt, a miénk is volt. Köszönjük Istennek, hogy megismerhettük őt! „Béke Veled!”
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Škôlkársky ples
Tak ako už pár krát po minulé roky, i teraz sme sa my rodičia detičiek materskej školy, rozhodli
zorganizovať dobročinný ples, aby sme mohli prispieť nejakými financiami k skrášleniu a zútulneniu našej
vynovenej škôlky. Prípravy sa začali už v jesenných mesiacoch a vyvrcholili týždeň pred samotnou udalosťou.
Organizovania sa zúčastnilo veľa šikovných mamičiek. Touto cestou ďakujeme Katke Čeriovej, ktorá sa aktívne
zapojila do príprav, napriek tomu, že už so synom dávno zatvorili bránu škôlky. V rekordnom čase sa nám podarilo
predať 170 lístkov, čo bolo predzvesťou úspešnej akcie. Ďakujeme aj miestnemu farskému úradu, za požičanie
chýbajúcich stoličiek a tak isto vedeniu obce za bezplatné zapožičanie kultúrneho domu.
V slávnostnom oblečení sme sa zišli „na Štefana“ o 19,00 hod. v kultúrnom dome. Tanečná sála očakávala hostí vo
vianočnej atmosfére, bola vyzdobená vianočnými motívmi. Po uvítaní všetkých plesajúcich sa nám prihovorila pani
riaditeľka, Katka Grešinová, ktorá všetkých privítala, poďakovala sa sponzorom za dary, aj prítomným za
zakúpenie lístkov a popriala príjemnú zábavu. Následne sa rozohrali hudobné nástroje skvelej skupiny Dawer duo,
ktorá otvorila ples tradičným valčíkom. Postupne sa zaplnil aj parket a pokračovala skvelá zábava. Pre
zabávajúcich sa, bola pripravená vynikajúca večera, ktorú pripravili šéfkuchári Zolika a Zsolti. Dali si skutočne
záležať, jedlo bolo pestré a neskutočne chutné. Okolo polnoci, pri losovaní tomboly, ktorá samozrejme nemohla
chýbať, bolo horúco, keďže plesoví hostia priam hypnotizovali svoje lístky. Nevyhrať v tejto tombole by bola
skutočne škoda. Ceny boli hodnotné, sponzori štedrí a týmto im znova posielame veľké ĎAKUJEME!!! Skupina
hrala skvele, takmer až do bieleho rána. Bolo nám veľkým potešením, že naše úsilie padlo na úrodnú pôdu.
Výťažok z plesu bol použitý na zútulnenie a modernejšie vybavenie zrekonštruovanej materskej školy. Máme
krásnu a zdravú škôlku, ĎAKUJEME.
Rodičia detí MŠ v ONV

Stolnotenisový turnaj
Dňa 30.12.2017 sa v kultúrnom dome po roku opäť stretli priaznivci stolného tenisu a zmerali si sily v 2.
Ročníku stolnotenisového turnaja o pohár starostu obce Opatovská Nová Ves. Je povzbudzujúce, že na tomto
ročníku sa už oproti predchádzajúcemu roku zišlo o pár nadšencov viac, preto dúfam, že táto stúpajúca tendencia
sa zachová aj v tomto roku. Na treťom mieste sa umiestnil Dávid Očovský, na druhom mieste Pavel Szabó,
víťazom turnaja a zároveň obhajcom titulu sa stal Roland Zöllei- srdečne gratulujeme.
Poháre víťazom odovzdal starosta obce. Pre
účastníkov bol zabezpečený chutný guľáš
a samozrejme pitný režim. Strávili sme spolu
krásny športový deň, plný víťazstiev ale i
bolestivých prehier.
Na záver by som rád spomenul fakt, že pri každom
turnaji musia byť splnené dve podmienky, aby sa
vôbec turnaj mohol uskutočniť a to je organizácia
a záujem. Dôležitejší je však záujem,
pretože mohol by sa organizovať akýkoľvek
turnaj, bez účastníkov, hráčov, by sa žiadny turnaj
nekonal. Preto ďakujem všetkým zúčastneným,
ktorí si popri svojich každodenných povinnostiach
a záväzkoch našli čas a zúčastnili sa tohto turnaja.
Pevne verím, že tento rok sa znovu stretneme,
dúfam, že aj s novými hráčmi a prežijeme pekné
športové zážitky.
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Idegen nyelveket tudni szép, a hazait pedig lehetségig mivelni kötelesség.
/ Kölcsei Ferenc/
Január 22-én a magyar kultúra napját ünnepeljük. A

halhatatlanságunk

kézirat szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a

alkotások.

napon fejezte be a Himnusz megírását, amely Erkel

értelmet. Addig ember az ember, amíg alkot, és

Ferenc zenéjével Magyarország nemzeti himnusza

addig, amíg mások alkotásának befogadására lesz

lett. Erre az eseményre emlékezve 1989 óta

ideje. Sokan ismerik az Anyám tyúkja, vagy a Füstbe

ünnepeljük a magyar kultúra napját.

ment

„I
áldását

bizonyítékai

ezek

az

A kultúra nem csak szó. Mi adunk neki

terv

sorait.

Mindenki

népmeséket,

bőséggel,” szól a nemzeti ima – a

elmondjuk. Magunknak, másoknak a gyerekeinknek.

Himnusz

Ez a magyar kultúra.

kérte

a

nemzetre.

Kölcsey
Más

Isten

nemzetek

Szép

gesztus,

ha

Énekeljük,

magyar

sten, áldd meg a magyart jó kedvvel,

kezdősora.

dalokat.

ismer

ezen

a

napon

olvassuk,

kifejezzük

himnuszaival ellentétben nem éltet királyt, uralkodót

tiszteletünket és hálánkat azért, hogy van aki élteti,

vagy más történelmi hőst. Ez egy évszázadokon át

tovább adja, és új csodákkal gazdagítja a magyar

szorongatott,

kultúrát itt, a Felvidéken is.

kétségbeesett

nép

imádsága

a magyarok megtartó Istenéhez. Ez a nemzeti ima a

Ahhoz, hogy a magyar kultúra gazdag kincsestárából

bűnbánat megvallása, ennyiben is szakrális szöveg,

naponta meríteni tudjunk, naponta meg tudjuk élni

mélységes keresztény gondolkodás és érzés hatja át-

azokat az élményeket és tanításokat, amelyet Isten

az elkövetett vétkek miatt érzett bűnbánat és az a

igéje, a zene, az irodalom, a néptánc, a népzene, a

keresztény remény, miszerint a bűnbánatot a

színház közvetíteni tud számunkra, fontos, hogy

megbocsátásnak kell követnie.

legyen magyar iskola és pedagógus, templom és

Ha megkérdeznék Tőletek, mi szükség van a

lelkész, színház és színész, tudós, művész, kiváló

mindennapokban

színdarabokra,

szakember és művelt ifjú nemzedék. A magyar

festményekre és zeneművekre, mit válaszolnátok?

kultúra igazi tartalmát a zene, az irodalom, a

Talán azt, hogy nekem nincs időm ezzel foglalkozni?

történelem, a múltunk és hagyományaink mellett az

Vagy azt, hogy nem tudod? Esetleg közölnéd, azért

anyanyelvünk, a magyarságtudatunk, értékeink, és

vannak, hogy legyen mit tanítani? Remélem,

emberségünk adja.

volnának olyanok, akik azt mondanák: kellenek a

Magyarságtudatunkat

versek, mert addig ember az ember, míg szavakba

megőrizni

tudja önteni mindannyiunk érzéseit. Kell a színház,

továbbadni pedig úgy tudjuk, ha anyanyelvünkön

mert sírni és nevetni együtt is jó. Kellenek a

szerzünk széleskörű tudást, anyanyelven szól az ige,

festmények, zeneművek is, mert vannak érzések,

és gyermekeinket is úgy neveljük, hogy nemzeti

amiket szavakkal nem lehet elmondani, mert van egy

hovatartozásukat büszkén vállalják, vigyék tovább és

világ, ami túl van ezen a mostanin. Emberségünk és

ápolják hagyományainkat.

a

versekre,

és

erősíteni,

gazdagítani,

értékeinket
anyanyelvünket
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HA FARSANG AKKOR JELMEZBÁL

Maškarný ples

2018.02.11-én összegyűlt Apátújfalu apraja és

Aké by to boli fašiangy, keby sa pre deti nekonal

nagyja, hogy ők is megünnepeljék a farsangi

karneval.

időszakot. Különösképp a gyerekek számára okozott

Csemadok,

ez a délután izgalmat, örömöt és vidámságot.

popoludnie pred začatím pôstu sa tak stalo. Zišli sa

Szebbnél-szebb

jelmezekben

tündérkirálylánytól

vonultak

egészen

Tak

sa
obec

spojili

miestna

a MŠ. Posledné

organizácia
nedeľné

fel,

dinoszauruszig,

szuperhősökig volt itt minden. A falu legkisebb lakói
is örömmel és csodával nézték, hogy vajon mi is
zajlik körülöttük. Nagyon élvezték ezt az alkalmat,
ráadásul a helyi óvoda újonnan felújított termében
jöhetett létre ez a farsangi délután. Az új falak
ötletes,

farsangi

díszekbe

borultak

a helyi

CSEMADOK Alapszervezet tagjainak a község hivatal
és az óvó nénik segítsége által. A szülők, nagyszülők
örültek gyermekeiknek, ezért az ő jelenlétük is
fokozta a hangulatot. Nem is beszélve a zenéről,
a finom üdítőkről, sütikről, szendvicsekről és az
elmaradhatatlan fánkról. Ezek mind fontos elemei

deti v krásne vyzdobenej miestnosti materskej školy,
aby

si

užili

nedeľné

popoludnie,

zatancovali

si a zabavili sa. Masky boli pestré - princezné,
rytieri, motýle, spidermani, piráti, a rôzne iné.
Pre deti bolo pripravené občerstvenie, slané
koláčiky, čaj. Sme radi, že aj naše deti s rodičmi,
priateľmi a učiteľkami MŠ prispeli k peknému
ukončeniu fašiangov.

voltak a mulatós délutánnak mert ugye néhány nap
múlva be is köszöntött a böjti időszak. Amikor már
a gyermekek jól kitombolták magukat, hazaérkezés
előtt

egy

megköszönve
jelmezeiket.

kis

édességet
a jelenlétüket

kaptak
és

az

útravalóra
aranyos

Tóth Teréz
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Részlet a napokban megjelenő: Lőrincz Aranka
Sarolta: A Csehszlovák (Szocialista) Köztársaság
katonája voltam - könyvből,
és pedig Péter József, január elején elhunyt
lakosunk visszaemlékezéséből.

Péter József – született 1948. 1. 28.,
Apátújfalu
Nagyon vadóc gyerek voltam, ha nem úgy
történt, ahogy én akartam, ütöttem-vágtam magam
körül mindent és mindenkit, de legfőképpen a kisebb
testvéreimet. Azok meg bőgtek, ordítottak,
árulkodtak, ezért nevelőapám kezelésbe vett, és
ilyenkor alaposan elnadrágolt.
Hatéves koromra megkezdődött az iskolába járás.
Akkor Apátújfaluban még volt magyar iskola, így én
is magyar alapiskolába jártam. Nem foglalkozott
velem otthon senki, hogy tanulok-e vagy se, ezért az
órákon nagyon odafigyeltem a tanítóra, hogy otthon
már ne kelljen tanulnom.
Volt a szomszédunkban egy ember, Móc Jani bácsi,
aki nagyon szeretett olvasni. Gyakran rendelt
könyveket a Magyar Könyvbarátoktól, és engem is
rászoktatott az olvasásra. Amikor a postásnő hozta a
könyvcsomagot, már bontotta is, és azonnal olvasni
kezdte. Kíváncsi voltam én is, ezért bele-belenéztem
az újonnan jött könyvekbe.
Jani bácsi látta rajtam a könyvek iránti éhséget,
ezért gyakran nekem adta azzal, hogy csak olvassak.
Meg is szerettem a magyar és a világirodalmat.
Folyamatosan hordtam tőle a könyveket olvasni.
Leült velem beszélgetni könyvekről, irodalomról, a
világ dolgairól, s mivel rokonok is voltunk, úgy vett
engem, mintha a fia lettem volna. Nagyon sokat
köszönhettem neki, mert emberszámba vett, és
egyfajta életszemléletre tanított. Nyitott lettem a
szellemi értékekre, és így lett Móc Jani bácsi az én
szellemi nevelőapám.
Az alapiskola alsó tagozatát itthon, Apátújfaluban
jártam, az iskolai tanítóm Deák Sándor volt, aki
Ipolynyékről származott. Itt lakott a családjával a
tanítólakásban. A fölső tagozatot már Csábon
végeztem el. Nyolc osztályt jártam még a régi csábi
iskolába. Innen kerültem Tornaljára, a hároméves
Mezőgazdasági Szaktanintézetbe, ahol kitanultam a
mezőgazdasági gépszerelői szakot.
Már akkor megmutatkozott nálam a színészet és a
rendezés iránti nagy vonzalom, mert számos
színdarabot tanítottam be és játszottam is, mint
például az „Agybaj nagy baj” címűt és a
„Bikaviadalt”. Tornaljától pár kilométerre, Sztárnyán,
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egy kis faluban volt az internátusunk (kollégiumunk)
innen jártunk be mindennap az iskolába.
Amikor elvégeztem a Mezőgazdasági Szakiskolát,
dolgozni mentem a szomszéd faluba Leszenyére az
állami birtokra, mint mezőgazdasági gépjavító. Aztán
megalakult Apátújfaluban a szőlőnemesítő állomás
Šiška Emil vezetésével, aki Trnaváról származó
szlovák ember volt. Látta, hogy ügyes vagyok a
szakmámban, kellettek ide is a szerelők, ezért
hazacsalogatott dolgozni.
Kötélnek is álltam, mert nem kellett utaznom más
faluba, helyben lett a munkahelyem. De nem sokáig
dolgozhattam, mert 1967 szeptemberében behívtak
katonának.6+
1975-ben megválasztottak a Helyi Nemzeti
Bizottság elnökének a szlovákgyarmati Varga után,
és így döntenem kellett, hogy a családdal hazajövünk
lakni Apátújfaluba. A funkcióm miatt sok
elfoglaltságom volt, többek között dolgoztam a
Csemadokban,
színdarabokat
tanítottam
és
rendeztem, újból hódolhattam az én ifjúkori
szenvedélyemnek.
Volt a faluban egy régi kastély, itt tartottuk az
előadásokat, a színdarabokat itt adtuk elő. Nagyon
kevés időm maradt a családra, a pártgyűlések, a falu
gondja és a Csemadokban végzett kulturális munkák
elvették az időmet.
A rendszerváltás és a nyugdíjba vonulásom
után is hű maradtam azokhoz az eszmékhez, amit a
kommunista párt hirdetett. Nem szeretem, ha úrnak
szólítanak, elvtárs voltam és az is maradtam, társa az
elvekben azoknak, akik nem szeretik az elnyomókat
és kizsákmányolókat, de felkarolják a szegényeket.
Mindezek ellenére a magam módján hiszek
Istenben, mert vallom, hogy az első kommunista, aki
egyenjogúságot hirdetett és a szegények pártján állt,
maga Jézus Krisztus volt.
A magyarságtudat is erős volt bennem, még a mai
napig is az. A magyar irodalom szeretete, a színházi
rendezés, a kultúrmunkák alkalmával kialakult
közösség valahogy mindig erőt adott, és tudtam,
hogy értelmes és hasznos dolgot cselekszem.
Verseket is írok szabadidőmben, de ezek a versek
igen naturalista stílusban íródnak, nem hiszem, hogy
kibírnák a nyomdafestéket. Az egyik versemből azért
végezetül álljon itt egy rövid részlet:
Elérted a hatvan évet, Nyugdíjaznak most már
téged ,A nyugdíjad nagyon kevés,
Abból te nem leszel legény. Éppen csak, hogy
tengődsz rajta, Nem jut neked erre, arra.
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Múlt idéző….
Régi

óvodába.
többen

fényképek között

mozgó

a 37-38 évvel ezelőtt
készült

jó

Egy

aludtunk. Mikor jött az

óvoda az utóbbi időben

alvás

gyakori téma volt nálunk itthon, a kép felidézte
bennem az emlékeket és elgondolkodtam rajta, hogy
mennyire megváltozott a világ és mi emberek is az
alatt a számomra úgy tűnik, mintha csak pár év alatt.
Ez a fogyasztó világ és a nagy szabadság mennyi
mindenben

és

mindenkiben.

Mindenből csak a legjobbat a legszebbet akarjuk,
keressük

létszámtól.

ott étkeztünk, játszottunk,

fényképemre. Mivel az

válogatunk,

jelenlegi,

helységben tartózkodtunk,

óvodás

hozott

a

jóval

esetben 12-18 fő között

keresgéltem és rátaláltam

változást

Sokan,

a

tökéletesebbet,

modernabbat, színesebbet,… Szeretnénk, hogy a
gyerekeink mindent megkapjanak, jól érezzék
magukat, nem csak otthon, de óvodában, iskolában
egyaránt. Ez nem mondom, hogy rossz, mert ugye
haladni kell a korral, elvégre már rég nem nyíllal és
tőrrel szerezzük be az élelmet, a banánért sem kell
már sorba állni, de úgy érzem, néha azért mi szülők
túl lihegjük a dolgokat. Én is… és akkor jön a férjem a
kijózanító mondásával – amit a gyerek nem ismer, az
nem hiányzik neki. Igaz is, mert…
Mi, akik a múlt század 60-as, 70-es, 80-as éveiben
születtünk, még a jelenlegi parókia épületébe jártunk

ideje,

Évi

néni

szétrakta az ágyakat, majd mialatt uzsonnáztunk
össze, és ismét volt hely játszásra. Volt 1 db wc-nk, 3
db bili, 1 mosdó. Mi gyerekek, nem érzékeltük, nem
tudtuk, hogy ez esetleg kevés, úgy volt jó, ahogy volt.
Mert ugye, manapság a higiéniai előírások annyi
gyerek részére minimum 3-4 db mosdót és wc-t
írnának elő. Elfértünk az öltözőben-folyosón is, mert
el kellett. Szenes kályhák mellett jártunk-keltünk,
amik nem voltak se elkerítve, sem egyebek, mégsem
égettük

meg

magunkat,

sőt

szüleink

sem

figyelmeztették az illetékeseket az ilyen veszélyre.
Délután, szép időben az udvaron vártunk szüleinkre,
miközben hintáztunk, vagy akrobata mutatványokat
vittünk véghez a mára már oly veszélyessé vált vas
földgömbön. Minket miért nem féltettek annyira?
Lehet nem értek rá annyit foglalkozni velünk és
aggódni értünk, vagy akkor az nem volt trendi? És az
állam, miért nem írta elő, hogy nekünk biz több wcre és mosdóra van szükségünk, több vagy nagyobb
helységre,

csúszásmentes

csempére,

sőt

villámhárítóra és ki tudja még mire…
Boldogok voltunk és megelégedtünk azzal, ami volt.
Ugyan úgy beérnék kevesebbel és elégedettek lennének a
mi gyerekeink is, csak hát változott a kor, változtunk mi is,
a jogaink az igényeink, csak az nem biztos, hogy jó az
irány…,

K.I.
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Pedagógus napi gondolatok...

Myšlienky ku dňu učiteľov...

„Keress olyan mestert, akinek szelleme világos,
tudása nagy és szíve jó!” / egy arab filozófus gondolata /
Ez a gondolat röviden összefoglalja mindazokat a
tulajdonságokat, amelyek a tanárt tanárrá, a pedagógust
pedagógussá teszik. Ebből is látszik, hogy milyen nehéz
mesterség, milyen komoly feladat, milyen életre szóló
hivatás a tanítói pálya. Nálunk, Szlovákiában március 28án, Comenius cseh származású pedagógus és író - „a
nemzetek tanítója“ születésnapján tartják a pedagógusok
napját, ünneplik, köszöntik a tanítókat, tanárokat.
Comenius (csehül Jan Amos Komenský) tekinthető az első
modern pedagógusnak, akit Johannes Amos Comenius
néven ismer a világ. Ez nem hivatalos ünnepnap, nem
szabadnap, tehát a diákok és a tanárok ugyanúgy mennek
iskolába, mint máskor, rendesen folyik a tanítás és a
munka. Nem valami fontos, kitüntetett, hangos ünnep.
Nem is kell, hogy az legyen. Csak egy lehetőség, hogy a
gyermek és a szülők megköszönjék a tanítóknak pedagógusoknak, hogy sokat dolgoznak, fáradoznak értük.
Mindenkinek eszébe jut ilyenkor az óvoda, az iskola, a
ballagás, a diploma. A lecke és dolgozatírás, a dicséret és a
feddés. Ki nosztalgiával, ki hálával, ki talán szomorkásan
gondol volt pedagógusaira. A pedagógus, a tanító mindig
előkelő helyet foglalt el egy közösség életében. Mára
talán e szakma – szerintem inkább hivatás - presztízse
vesztett régi fényéből. Sajnos mi, szülők hajlamosak
vagyunk arra, hogy sokszor csak gyermekünket
meghallgatva, egyoldalúan ítélkezzünk egy-egy felmerült
probléma kapcsán. Manapság mindenki „tudja” hogyan
kell nevelni, tanítani. A szülők sokszor a nélkül bírálják a
pedagógus munkáját, hogy meggyőződnének véleményük
helyességéről. Pedig sokszor jó lenne meghallgatni a
másik felet is. Hiszen csak akkor lehet valóban nevelni,
tanítani az új generációt, ha a szülők, pedagógusok és a
környezet is mindent megtesz a jó eredmény érdekében.
Ezen ünnep alkalmából szeretnénk köszönteni községünk
minden pedagógusát- az aktívakat, azokat akik már
megérdemelt nyugdíjas éveiket töltik és azokat is akik
még csak az iskolai padokban készülnek erre
a hivatásra. Kívánunk nekik sok erőt, egészséget,
türelmet, alkotókedvet és nem utolsósorban értelmes,
okos és hálás tanítványokat.

Deň narodenia pedagóga, filozofa, spisovateľa
a teológa Jána Ámosa Komenského /28.3.1592/, sa stal
sviatkom pedagógov.
Bol jedným z prvých bojovníkov za poskytnutie vzdelania
ľuďom bez rozdielu pohlavia, rasy a sociálneho
postavenia. O práci učiteľa sa toho píše mnoho. Niečo sa
pochváli, druhé sa kritizuje, avšak Deň učiteľov nám má
pripomenúť, že za to všetko čo robia učitelia pre
spoločnosť im patrí ĎAKUJEM. Nie je to slávny sviatok.
Ani nemusí byť. Je to len jedna z príležitostí, keď sa dieťa
a jeho rodičia môžu poďakovať učiteľom - pedagógom za
ich prácu a námahu. Pri tejto príležitosti si možno
spomenieme na chvíle trávené v škôlke a v škole, na
rozlúčku so školou, maturitu či promócie. Denné úlohy,
písomky, pochvaly a pokarhania. Niektorí si zaspomínajú
na svojich pedagógov s nostalgiou a vďakou, iní možno aj
smutne.
Pedagóg - učiteľ mal vždy popredné miesto v živote obce
a spoločnosti. Táto profesia – podľa mňa poslanie - dnes
žiaľ už nemá takú prestíž, ako voľakedy. My rodičia, žiaľ,
sme náchylní často posudzovať vyskytnutý problém
jednostranne, len na základe rozprávania našich detí, bez
vypočutia druhej strany. V dnešnej dobe je každý múdry,
každý „vie lepšie“ ako treba učiť, vychovávať, ako sám
pedagóg. Často by bolo dobré požiadať o prípadné
ozrejmenie problému aj učiteľov. Veď len vtedy je možné
naozaj kvalitne a na úrovni vychovávať mladú generáciu,
keď my rodičia, učitelia, ale aj bezprostredné okolie urobí
všetko v záujme úspechu.
Učiteľ má v rukách najcennejší materiál na svete, s ktorým
je veľmi náročné narábať a ešte náročnejšie je ho
ušľachtilo spracovať. Má v rukách moc, ktorá môže spraviť
budúci svet lepším, múdrejším a krajším. Učiteľské
povolanie nie je jednoduché, správny pedagóg okrem
rozvíjania rozumových schopností detí musí byť
i psychológom, musí svojím príkladom viesť mládež
k slušnosti, musí byť niekedy matkou i otcom, priateľom,
musí byť pripravený trpezlivo vypočuť názory a otázky,
a pravdivo i citlivo na ne odpovedať. Často sa venuje
i mimoškolskej činnosti. Toto všetko si vyžaduje plnú
sústredenosť a nie je možné to vykonávať bez oddanosti
učiteľskému povolaniu.
Preto aj my touto cestou chceme pozdraviť všetkých
učiteľov našej obce – tých aktívnych, aj tých na
zaslúženom dôchodku a aj tých budúcich, ktorí sa na toto
krásne povolanie ešte len pripravujú v školských
laviciach. Prajeme vám pevné zdravie, veľa trpezlivosti
a tvorivých síl, veľa múdrych, poslušných a vďačných
žiakov.
„Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž mu rád.
Veď dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú
Vlastnosti vznešených ľudí.“
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Március 15. megemlékezés
Március 15.-én ünnepeltük az 1848/49 es magyar forradalom és szabadságharc 170-ik évfordulóját. A Csemadok Nagykürtösi
területi választmánya az idei ünnepséget a Lukanényei Csemadok alapszervezettel és községgel karöltve Lukanényén
rendezte meg. Az ünnepség keretében koszorúzásban, ünnepélyes szentmisében és színvonalas kultúrműsorban volt részük
a szépszámban összegyűlt résztvevőknek. Emlékeztünk a márciusi ifjakra, akik kiálltak a haza függetlenségéért. Akkor, együtt
küzdött Magyarország szabadságáért, gazdag és szegény. 1848-ban Magyarországnak választania kellett. Választani, hogy
milyen jövőt akarnak. Bölcsek voltak és beláttak, hogy csak összefogással lehet bármit is elérni. Egyénileg is csak akkor
lehetnek sikeresek, ha egy sikeres közösséghez tartoznak. Nem kerestek kifogásokat, hogy miért ne cselekedjenek. 1848/49es szabadságharc összekovácsolta a népeket, társadalmi csoportokat és a közös célért cselekedtek. Petőfiék pedig
lelkesítették az egész nemzetet:
„Talpra magyar, hí a haza! Itt az idő, most vagy soha! Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés, válasszatok! „
És a nemzet talpra állt. A magyar szabadság nem mindig
volt magától értetődő, ma sem az! Szabadok vagyunk-e
ma,

amikor

kénytelenek

vagyunk

silány

külföldi

élelemmel beérni, külhonban keresni a kenyérre valót,
megválni az apai földtől, gyárakban tölteni az Istennek
szentelt vasárnapot. A múltunkra oda kell figyelni, ápolni
kell a hagyományokat, hiszen mai identitásunk a
történelemben gyökerezik.
1848 üzenete, hogy a szabadságért naponta tenni kell,
összefogva

egymást

segítve,

mert

különben

a

történelem elsodor!
K.I.

Nagy Lajos Gábor
Március 15
Mit ér?
Mit ér a szó, melyet kiabálnak,
Ha másokra sarat dobálnak.

Mit ér a zúgó gép zaja,
Dübörgő lánckerék hangja.
Mit ér, ha lüktet és fáj a szív,
Ha sok anya holt gyermeket hív.
Mit ér, ha a virág nyitja szirmait,
De megtörve lehull a porba.
Mit ér, ha elfonnyad, elszárad,
S a szél messze, tovafújja.

Mit ér a fegyverek szava,
Ha aztán már sohasem lesz haza.
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Jókat mondani és jókat tenni…
2018-at írunk. Ahogy éveink száma gyarapszik, úgy rövidül azok hosszúsága. (Legalábbis nagyon sokan így
érezzük). Akinek sok a dolga, annak ez természetes, hisz mindig siet, rohan, hogy készen legyen, hogy el ne
késsen, és még sincs soha ideje. Pedig időnk van. Pontosan ugyanannyi mindenkinek. Napi 24 óra. Ezt kell
beosztani a legjobb belátásunk szerint. Amit nem használunk fel, pontosabban nem jól használunk fel, az elveszik.
Nem lehet eltenni későbbre, nem lehet tartalékolni, főleg nem lehet kamatoztatni. Ezért nem állja meg a helyét a
mondás, miszerint az idő pénz! Nem! Az idő sokkal drágább, mint a pénz! Ami elveszik, elveszett örökre. Az
időnket osszuk be jól! Legyen időnk a számunkra legfontosabbakra! Hogy ezek kik és mik magunknak kell jól
eldöntenünk! Így ha telik is az idő, nem okoz rossz érzést! Sőt! Figyeljük meg, hogy rohan az idő, ha azt jó
társaságban töltjük, és szinte vánszorognak a percek, ha érdektelen, kellemetlen a helyzet, amelyben vagyunk.
Magunk mögött hagytuk a 2017 es évet. Átéltünk sok mindent. Az elmúlt évben szerzett tudásunk, tapasztalatunk
azonban mit sem ér, ha nem kamatoztatjuk őket ebben az évben.

H

iggyünk benne, hogy egyetlen tettünk sem hiábavaló, ha jó szívvel tesszük, s az erre fordított idő nem
elvesztegetett. Reménykedjünk, hogy meg tudjuk különböztetni a jót a rossztól, s az időnket a jóra
használjuk.
Egy színházigazgató így fogalmazott Latabár Kálmán műsoráról: ,,Latabár kimegy a színpadra és jókat
mond.’’

Most

napjainkban,

amikor

annyi

szörnyűség

történik

különösen

szükség

van

a

megfogalmazottakra. Valaki egyszer azt mondta, semmi mással nem tartozom csak jó szóval. Hát nem is gondolná
az ember, hogy ez mekkora nagy tartozás. Jó dolog kisbabának lenni, jó dolog serdülőnek, huszonévesnek lenni. Jó
dolog felnőttnek és jó dolog szülőnek lenni. Jó dolog megöregedni és nagyszülővé válni. Ezt az utat kell végigjárni
úgy, hogy közben jókat kell mondani és jókat kell tenni. Szent Pál fogalmazza meg: ,,… legyetek készen minden
jóra. Senkit se szidalmazzatok, legyetek békeszeretők és barátságosak és tanúsítsatok kellő szelídséget mindenki
iránt.’’ Hogy mennyien fogalmaznak meg különféle jókat? A bányászok jó szerencsét, a hajósok jó szelet, az utazók
jó utat, a betegek jó egészséget, a szurkolók jó szurkolást, a földművesek jó időt, az ebédhez jó étvágyat és biztos
lehetne még sorolni. Hogy mennyi szólás-mondás van, ami jóhoz, mint fogalomhoz kapcsolódik? Csak néhány: jó
bor, jó egészség, jobb egy lúdnyak tíz tyúknyaknál, jobb a sűrű fillér, mint a ritka forint, többet ér egy jó szomszéd,
mint egy rossz testvér és még lehetne sorolni. Itt a nagyböjt ideje. Ez az időszak éppen alkalmas a címben
megfogalmazottakat átgondolni és egy kicsit jobban odafigyelni önmagunkra és másokra is. Lehetne talán egy
minimális cél, egy első lépés a jobb emberré válás útján, jókat mondani és jókat tenni. Ezekhez kívánok jó
szándékot és kitartást.

K.Cs.
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„Všetky knihy zožltnú, ale kniha prírody má každý rok nové,
nádherné vydanie“, H.Ch. Andersen
Stromy do záhrady
Prišiel marec a pomaly sa už pripravujeme a plánujeme, čo kde zasadiť. Niekto ide sadiť ovocné stromy, iní zas
okrasné alebo kombináciu oboch. V tomto článku sa zameriame na stromy okrasné v rodinných záhradách a na ich význam.
Bez stromov by život na planéte Zem neexistoval. Sú tu milióny rokov. Majú široké spektrum vlastností. Sú čističkami vzduchu
(fotosyntéza), ich korene spevňujú pôdu (protierózna funkcia), zlepšujú mikroklímu (vyparovaním vody z listov zvlhčujú
a ochladzujú vzduch),plnia estetickú, rekreačnú, ochrannú a aj izolačnú funkciu. Je veľký rozdiel keď sedíme v tieni budovy
a v tieni veľkých košovitých stromov... Pod týmito stromami bude vzduch príjemný, dýchateľnejším. Niečo asi v tých listoch
bude J. Dnešná doba je pretechnizovaná, prebetonovaná a preasfaltovaná. Nechce sa nám odhrabávať lístie, chceme mať
stálu zeleň a už sa nepozastavíme nad krásou premenlivosti niektorých drevín, hlavne listnatých stromov. Strom je základným
prvkom vo všetkých sadovníckych úpravách, či ide o sídlisko, námestie, rodinné záhrady ale i les. Videl už niekto les bez
stromov?
adenie stromov je jedným z najhodnotnejším a zároveň najtrvalejším počinom, ktorý môžeme vykonať. Stromy našim
záhradám dávajú štruktúru, orámujú nám náš obraz, našu tvorbu -výsadbu. Možností pri výbere je pri množstve tvarov ,
foriem a štruktúr nespočetne veľa. Pri výbere si musíme ujasniť priestorové možnosti, veľkosť stromu, ich koreňového
systému, ich nároky, vlastnosti a funkciu. Stromy by mali byť zaujímavé počas celého roka, napríklad atraktívnymi kvetmi
a potom plodmi, alebo výrazné tvarom, zaujímavé korunou či jesenným sfarbením. Ak chceme sadiť stromy do našich záhrad
treba poznať stromy, ktoré sú časťami jedovaté a ktoré počas kvitnutia patria medzi hlavné príčiny peľovej alergie.
Dreviny pôsobiace na alergikov:
Breza (Betula), Topoľ (Populus), Vsba (Salix), Borovica (Pinus), Jaseň (Fraxinus), Hrab (Carpinus), Javor (Javor), Platan
(Platanux), Orech (Juglans), Pagaštan (Aesculus), Baza čierna (Sambucus nigra), Lipa (Tilia), Buk (Fagus), Gaštan (Castanea
sativa), Olivovník (Olea).
Dreviny jedovaté rôznými časťami:
Tis červený (Taxus baccata), Tuja západná (Thuja occidentalis), Cypruštek Lawsonov (Chamaecyparis lawsoniana), Plamienok
(Clematis), Visteria (Wisteria chinensis), Štedrec (Laburnum anagyroides), Agát biely (Robinia pseudoacacia), Imelovník
(Symphoricarpos albus), Rešetliak prečisťujúci (Rhamnus cathartica), Vtáči zob (Ligustrum vulgare), Zemolez čierny (Lonicera
nigra),Zemolez obyčajný (Lonicera xylosteum), Zemolez kozí (Lonicera caprifolium), Bršlen európsky (Euonymus europaeus) ,
Kručinka nemecká (Genista germanica), Kručinka farbiarska (Genista tinctoria), Lykovec jedovatý (Daphne mezereum),
Vavrínovec (Laurocerasus officinalis), Cezmína (Ilex aquifolium), Brečtan (Hedera helix), Krušpán vždyzelený (Buxus
sempervirens).
Netvrdíme, že tieto dreviny neodporúčame sadiť. Deti treba viesť k tomu, aby hneď všetko nechutnali, treba ich naučiť, čo je
jedlé a čo nie. Väčšina týchto drevín sa nachádza v našich záhradách. Pri stromoch, ktoré spôsobujú alergiu treba velmi zvážiť
ich výsadbu, hlavne ked vieme o alergikoch v našom okolí.
Najčastejšie vysádzanými drevinami počas posledných rokov sú: Okrasné čerešne, slivky i jablone, Vsba japonská (Salix
integra) odrofa „Hakuro Nishiki“, Magnólie (Magnolia grandifolia),Japonské javory,Thuje, Plamienky, Vistérie, Smrekovec,
Borievky, Smrekovec opadavý ( Larix decidua) a podobne. Veľmi popularnými a preferovanými rastlinami sú dnes druhy,
ktoré si nevyžadujú postreky či obtiažny strih. Pritom sú odolné, rastú rýchlo a nemajú skoro žiadnych škodcov. V mnohých
projektoch pre základné či materské školy sa vysádzajú čučoriedky, maliny, muchovníky, lieskové oriešky (Corylus avellana),
černice, rakytník rašeliakový (Hippophae rhamnoides).
Sú rôzne typy záhrad, povieme si pár typov stromov pre rôzne nároky. Do tienistých záhrad sú vhodné Japonské javory, do
malých záhrad sú skvelou volbou Vrba japonská (Salix integra), Muchodníky (Amelanchier), Okrasná mandľa (Prunus
triloba),rôzne zakrslé tuje, stlpovité okrasné čerešne či jablone. Ak potrebujeme vytvoriť súvyslý tieň vyberáme stromy
s hustým olistením koruny, napríklad Catalpu Nana, Okrasná višňa Globosa(Prunus fruticosa),Dub letný (Quercus robur) alebo
dub močiarny.
Stromy zaujímavé jarným kvitnutím sú napríklad okrasné slivky, jablone a hrušky, magnólie, orgován obyčajný (Saringa
vulgaris),krásnymi ružovými kvietkami Tamariška štvortičinková (Tamarix tetranda) .Dnes je populárna Albízia, ktorá má
jemné voňavé ružové vejárovité kvietky, kvitnúce celé leto a svojou vôňu lákajú včely a zaujímavým olistením, ktoré sa na
noc zatvárajú.
Stromy ozdobné listom ú napríklad už vyššie spomínaná Vsba japonská, Japonké javory, Okrasná slivka Nigra, Gynko
dvojlaločné (Gynko biloba), ktorá sa na jeseň zahaľuje do žiarivej žltej
Stromov sa netreba báť, hlavne opadavých, treba si len dôkladne zvážiť čo, kde a ako zasadiť, a vždy keď niečo zasadíme, vo
väčšine sa to dá aj presadiť. Stromy nám dajú pestrosť do našich záhrad a do našich životov... rastú, formujú sa, menia. E.R
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Éjszaka ANDERSENNEL/ Noc s ANDERSENOM
1967 óta a Gyermekkönyvek Nemzetközi Napjaként ünneplik április 2-át, a nagy dán meseíró születésnapját. Két Uherské
Hradiště-i könyvtárosnő ötlete alapján pedig 2000-től tartanak ezen a napon egy közös estét/éjszakát gyerekeknek több
ország könyvtáraiban, iskoláiban. Mára országunkban mintegy kétszáz helyszínen, több mint tízezer gyermek tölti így közösen
az estét olvasással, játékkal, beszélgetéssel. A program célja, hogy becsábítsák a gyerekeket a könyvek birodalmába,
megszerettessék velük a könyveket, az olvasást, a könyvtárlátogatást
Mi itt Apátújfaluban az estét Andersen életének megismertetésével kezdtük. Elmondtuk, hogy a szegény családba született
író már 11 évesen gyári munkásként dolgozott, és saját szórakoztatására bábszínházat készített, amelyben a maga írta
meséket játszotta el. Ezek a történetek lettek az alapjai a ma szinte mindenki által ismert meséknek.
Az idei est központi témája Andersen Rendíthetetlen ólomkatonája volt. A mese meghallgatása után a gyerekek ilusztrációkat
készítettek a hallott meséről. Mivel mindenkit más ragadott meg a meséből, a végeredmény egy szép képes mesekönyv
lett. Majd közös pizzázás következett. A kézműves foglalkozáson a közelgő húsvéti ünnepek alkalmából, húsvéti díszeket
készítettek. Voltak vetélkedők, fejtörők, és más játékok. Majd késő este levél érkezett, mégpedig glagolita /hlaholika/ betűvel
írva. A levél megfejtése és átfordítása után kiderült, hogy a falu valamelyik pontján kincs van elrejtve, amit meg kell keresni.
Így hát el is indultunk a kincs keresésére. Néhány rejtvény és logikai kérdés megfejtése után, amelyek segítségként szolgáltak
és mindig közelebb vezettek a rejtekhelyhez, végül rá is találtunk a kincsre. Az éjjel folyamán volt még zene, tánc és sok-sok
mese .A képek is igazolják, hogy jó szórakozás volt, amely egyben tanított is. Tanított a könyv és az olvasás szeretetére, a
közös, értékes időtöltésre. Úgy gondolom, aki ott volt nem bánta meg és jövőre a következő éjszakán újra részese lesz ennek
a rendezvénynek.

K.I.

oc s Andersenom je medzinárodné podujatie, ktoré sa organizuje od roku 2000, vzniklo z nápadu dvoch
knihovničiek z Uherskeho Hradišťa. Názov podujatia má pripomenúť sviatok detskej knihy, ktorý
oslavuje 2. apríla kultúrna verejnosť celého sveta, na počesť narodenia dánskeho rozprávkara a
spisovateľa Hansa Christiana Andersena. Spontánna akcia vznikla na podporu detského čítania, k
propagácii sústavného čítania a hlasného predčítania. Vďaka nápaditosti a kreativity knihovníkov a
pedagógov sa rozletela do celého sveta. Nakoľko aj u nás v obci máme knižnicu, tento rok sme sa aj my
prihlásili a usporiadali toto podujatie.
Po prezentáciách sme si povedali o živote Hansa Christiana Andersena, vysvetlili sme si aký súvis má jeho detstvo
so smutnými koncami rozprávok. Prečítali sme si rozprávku Statočný cínový vojačik, ktorá bola tematickou
rozprávkou tohto ročníka. Na základe vypočutej rozprávky deti spravili ilustrácie, z ktorých vznikla krásna
obrázková rozprávková knižka. Rozprávku a čítanie, vystriedali hlavolamy, krížovky, tvorivé dielne. V neskorých
večerných hodinách deťom prišla „pošta“. V obálke bol list v hlaholike s priloženou abecedou. Keď list preložili,
zistili, že je to správa od H. Ch. Andersena, ktorý ukryl poklad v dedine a deti ho museli nájsť. Samozrejme, aby to
nemali tak ľahké, podmienka bola, správať sa vonku slušne a byť potichu, aby sme nenarušili nočný kľud. Deti
mali zastávky s rôznymi úlohami. Za každú správne vyriešenú úlohu dostali indíciu pre nájdenie miesta ďalšej
zastávky. Poklad sa nám napokon podarilo nájsť. Po nočnej prechádzke nasledovala diskotéka, po nej sme sa už
chystali spať, každý si pripravil svoje miesto, umyl sa a na dobrú noc sme deťom pustili rozprávku. Budíček bol
ráno o šiestej, naraňajkovali sme sa a vyhodnotili sme NsA. Na pamiatku každý dostal diplom, pár čokoládových
mincí z pokladu. My len dúfame, že sa dobre cítili a o rok môžeme v tejto akcii pokračovať.
I.K.

N

16

Opatovčan – Apátújfalusi körkép

1/2018

Noc v obrazoch

17

Opatovčan – Apátújfalusi körkép

A

1/2018

szakirodalom szerint a pletyka nem egy publikus

műfaj. A pletyka ugyanis jó, ha valakiről idejében
elterjed, hogy pld. nem érdemes neki kölcsönadni,

mert nem adja vissza, stb.. Rossz, ha ferdít, túloz, zavart okoz az emberi
kapcsolatokban. Isten malmai viszont őrölnek, a rostán úgyis kiesik, ami
nem valós. Tudniillik, ha soha senki nem látja, amit a pletykáló állít, akkor a pletyka el fog sorvadni, mert nem nyer
megerősítést. A pletyka mindenhol jelen van, és teljesen ellenőrizhetetlen. Egy szociológus szerint a pletyka
definiciója a következő: Ismerhető szereplőkről szóló, nem publikus információ, aminek a legfőbb jellegzetessége
a terjedés.
Az ismerhető azt jelenti, hogy olyan emberekről szól, akik a mi ismeretségi köreinkbe tartoznak. Nem publikus,
tehát nyilvánosan már nem mernénk elmondani, legfeljebb két-három emberrel beszéljük meg, és a bizalmunkért
cserébe ők is megosztanak velünk néhány új pletykát. Amit nyilvánosan vállalunk, az már nem pletyka - legyen szó
akármekkora szenzációról. A terjedés pedig alapfeltétele és lételeme a pletykának, attól az, ami, hogy egyre több
ember adja tovább, és minden továbbmondásnál változik. Veszélyes fegyver, a terjesztőknek szórakozást nyújt
az áldozatokat viszont rosszul érinti. Ami pedig még rosszabb, konfliktust okozhat két ember között akik a pletyka
áldozataivá válnak. Írom ezt, mert az elmúlt hónapokban annyi „ újdonságot“ hallottam, ki mindenkit küldtem el
és kit akarok, ki lesz helyette…. Mindenkit biztosítok afelől, hogy ha én el akarnék valakit küldeni, vagy valakivel
valami más tervem lenne, vagy közlendőm, azt először az érintettel tudatnám. Egyenes embernek tartom magam,
annak vagyok a híve, hogy mindenről beszélni kell, még ha a téma kellemetlen is, mert a „pus-musból” vannak a
kellemetlenségek és a félreértések. Tehát addig, míg az érintetthez eljut a pletyka, ha igaz, már rég tudni fog róla
tőlem, más esetben nincs alapja a „hírnek“.
K.Cs.

Rodinné centrum Štvorlístok Vás srdečne
pozýva na Míľu pre mamu , ktorá sa
uskutoční dňa 12.05.2018 v areáli
futbalového ihriska
v Opatovskej Novej Vsi
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Farský ples/ Keresztény bál
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Škôlkársky ples
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