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Apátújfalu lakosainak lapja

Áldott Húsvéti Ünnepeket!
Néhány hete még mínuszokat mutatott a hőmérő higanyszála, de mára már nyoma sincs a hosszú télnek. Sarjad a fű,
rügyeiket bontják a fák, s napról napra egyre több jelét vesszük észre az éledő természetnek. Visszavonhatatlanul itt a tavasz
és vele együtt a Húsvét is.
Készülődünk az ünnepre. Készülődünk, de ez az ünnep úgy érzem már nem a régi. Nem az, amelyik gyermekkoromból
visszaköszön. Gyermekként alig vártam, hogy Húsvét legyen. Nem értettem még akkor az igazi lényegét, csak szerettem azt a
sürgés-forgást, készülődést, ami ezzel az ünneppel együtt járt. Emlékszem, ahogy nagyszombaton mentünk a haverokkal
a szent sírt őrizni, annyian voltunk, hogy szinte veszekedtϋnk, ki mikor kerüljön sorra. Húsvétvasárnap együtt mentünk
a templomba majd közösen elfogyasztottuk az ebédet. Húsvéthétfőn pedig számba vettük a család nő tagjait, lányokat,
ismerősöket. Ezek a napok a családról, az összetartozásról, rokonlátogatásról szóltak. Sajnos ma már nem ez a „trendi”. Az
emberek nem akarnak együtt ünnepelni, nem akarnak találkozni másokkal. Kirándulásokat szerveznek és kikapcsolják
telefonjaikat, hogy ne legyenek elérhetők. Észre sem vesszük, de lassan elszigetelődünk egymástól és elfelejtjük a „húsvéti
nyitott kapukat”. Csendesen eltűnnek régi szép szokásaink, s ezzel elveszítünk valami szépet, valami értékeset. Szeretném, ha
visszahoznánk régi szép szokásainkat, újra
meg

tanulnánk

ünnepelni,

örömöt,

vidámságot varázsolni életünkbe, hiszen
rajtunk is múlik, hogy hogyan élünk,
teremtünk-e saját magunknak méltó,
tartalmas életet.

Ezen
gondolatok
jegyében
kívánok
Apátújfalu valamennyi
lakosának áldott és békés
Húsvéti Ünnepeket!
Kálazy Csaba
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Tisztelt lakosok !
A mindennapi rohanó életben, észre sem vesszük, hogy
elrohannak mellettünk a napok, hónapok, évek. Mintha
csak tegnap lett volna, hogy elkezdődött a 2014-2018-as
választási időszak és már véget is ért. November 10-én
zajlottak az újabb önkormányzati választások, amelyen
Önök tisztelt választópolgáraink véleményt nyilvánítottak
arról, hogy községünk milyen irányt kövessen a 20182022-es választási időszakban. Ezúton szeretnék
köszönetet mondani mindazoknak, akiknek fontosak a
közügyek is, és részt vettek a választáson. Elsősorban
szeretném
kifejezni
őszinte
köszönetemet
a megelőlegezett bizalomért és támogatásért, amelynek
eredményeként újra a polgármesteri tisztségbe helyeztek.
Azzal a elszántsággal mérettettem meg magam ismét,
hogy befejezzem az elkezdett munkát. A választók nekem
és a volt képviselő testület nagy részének ezt a
lehetőséget megadták. Gratulálok a megválasztott
képviselőknek is megválasztásukhoz és a választási
időszak
elkezdéséhez.
Bízom
a
gyümölcsöző
együttműködésben, amely községünk további fejlődését
és
lakosaink
megelégedettségét
jelenti
majd.
Felelősségteljes, nem mindig könnyű, de sokszor örömteli
munka vár ránk. Mindannyiunktól függ majd, hogyan
birkózunk meg vele. Ahogy Széchényi mondja: „Egynek
minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen.“A helyes út
keresésénél szükség lesz a jó együttműködésre, az egymás
véleményének tiszteletben tartására. Tisztelt képviselő
testület, azt kérem Önöktől, hogy három szó jellemezze
a testület és a hivatal munkáját – közösség, rugalmasság,
hatékonyság. Ha ezt a három szavat szem előtt tartva
fogunk dolgozni, polgáraink érezni fogják, hogy mi
vagyunk értük és nem fordítva. Ehhez a nem könnyű
feladathoz kívánok mindannyiunknak erőt, egészséget és
kitartást. Kívánom, hogy ezt a munkát községünk iránti
szeretettel és kellő méltósággal végezzük. Bízom benne,
hogy az önkormányzat munkája konstruktív lesz és az
üléseken mindig olyan határozatok születnek majd,
amelyek a jövőben a község és lakosainak érdekeit
szolgálják.
Tisztelt polgárok,
Az önkormányzat új választási ciklusának elején vagyunk.
Én is és az újonnan megválasztott képviselők szeretnénk
folytatni és befejezni az elmúlt időszakban elkezdett
munkákat. Továbbra is dolgozunk a megkezdett
pályázatokon. Amint biztosan észrevették, megkezdődött
a halottasház felújítása. A bérlakásokon a végső
munkákkal hajráznak. Ismét kérelmet nyújtottunk be
támogatásra a Sportfejlesztési Programból - a Szlovák
Köztársaság Kormányának Hivatala felhívása „Játszótér
létrehozására az óvoda kertben”. A Kormányzati
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Bűnmegelőzési Tanács 2019-es felhívására reagálva
nyújtottunk be kérvényt kamera rendszer szerelésére
községünkben. Két sikertelen kísérlet után végül
jóváhagyták kérvényünket és támogatják a község
csatornarendszerének hiányzó részének befejezését.
Vásároltunk egy fű kaszáló (mulcsozó) gépet
traktorunkra, hogy hatékonyabbá tegyϋk a közterületek
karbantartását.
Idén tavasszal is biztosítjuk a háztartásokból származó
szerves és építkezési hulladék elszállítását. Örülök, hogy
ezeket a szolgáltatásokat igénybe veszik. Noha
községünkben a hulladék osztályzási aránya növekszik,
nem szabad megenyhülni, és továbbra is arra kell
törekednϋnk, hogy ez az arány a jövőben még javuljon. Ez
év januárjától új kormányrendelet lépett hatályba, amely
meghatározza a hulladék elhelyezési díját. A
hulladékkezelési díjak összege az osztályozott hulladék /
papír, műanyag, fém, üveg, biológiailag lebontható
hulladék / és a többi kommunális hulladék arányaként lesz
megszabva. Egyszerűen fogalmazva, minél jobban fogjuk a
szemetet válogatni, annál alacsonyabb lesz a szemétdíj.
Önkormányzatunknak is reagálnia kell a jogszabályi
változásokra, és a törvény szerinti kötelezettségeket bele
kell foglalnia az önkormányzat általános kötelező érvényű
szabályozásába. A kérdéssel a helyi önkormányzati tanács
a következő ülésen fog foglalkozni. Mindenesetre a
jövőben érdemes lesz osztályozni és komposztálni...
Végül szeretném emlékeztetni önöket, és egyúttal
meghívni a közeljövőben tartandó a község és társadalmi
szervezetei által rendezett eseményekre. Elsősorban a
húsvéti mulatságra, amelyet a Csemadok helyi ASZ
szervez, a május elsejei ünnepségekre, Mérföld az
anyákért, című hagyományos családi rendezvényre május
második szombatján...
Még egyszer megköszönve bizalmukat kívánom, hogy
Apátújfalu minden otthonában legyen az év legnagyobb
ünnepe meghitt és boldog.
Kálazy Csaba, polgármester

Húsvéti locsoló versek:
Van e háznak rózsabokra,
nyúljék élte sok napokra,
hogy virítson, mint rózsaszál,
megöntözném: ennyiből áll
e kis kertész fáradsága,
piros tojás a váltsága.
E háznak kertjében van egy rózsatő,
Azt gondozza, azt öntözi a Jó Teremtő,
Vizet öntök a fejére,
Szálljon áldás a kezére,
Az Istentől kérem,
Piros tojás a bérem.
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Vážení spoluobčania,
práve držíte v rukách prvé číslo obecných novín
Opatovčan v roku 2019.
Najviac očakávanou udalosťou od vydania posledného
čísla novín pre mnohých z vás a tak isto aj pre mňa
osobne, boli komunálne voľby, v ktorých ste vy, obyvatelia
obce, vyjadrili svoj názor na dianie v obci a na jej
smerovanie v období 2018-2022. Nakoľko som doteraz
nemal možnosť verejne sa vám poďakovať, touto cestou
by som chcel vyjadriť vďaku všetkým voličom, ktorým nie
je ľahostajný verejný život obce a zúčastnili sa na voľbách.
Dúfam, že aj na základe vykonanej práce ste rozhodovali
v náš prospech. V prvom rade sa vo svojom mene chcem
poďakovať za prejavenú dôveru a podporu v týchto
voľbách, vďaka ktorým som druhýkrát mohol zaujať post
starostu obce. Nikdy som nepovažoval voľby do funkcie
starostu našej obce za preteky, ktorých by som sa mal stať
víťazom. Nebolo tomu tak ani pred štyrmi rokmi, a takisto
ani v týchto voľbách. Práveže teraz viem oveľa lepšie, čo
všetko ma v úrade čaká, a preto dostať najviac hlasov vo
voľbách považujem skôr za záväzok ako víťazstvo.
Vstupoval som do týchto volieb s predsavzatím dokončiť
rozbehnuté dielo a investičné akcie, ktoré sa nám
nepodarili zrealizovať. Voliči mi, ako i väčšine bývalých
poslancov túto možnosť dali. Po štyroch rokoch
skúseností, ktoré ma
voviedli do tajov riadenia samosprávy, by som Vám chcel
sľúbiť, že v úzkej spolupráci s poslancami obecného
zastupiteľstva sa budeme snažiť dôsledne napĺňať
poslanie slova „VEREJNÁ SLUŽBA“ a načúvať a realizovať
podľa možnosti vaše potreby a požiadavky. Človek musí
pochopiť význam a zmysel svojho poslania vzniknutého z
dôvery občanov. Je to pochopenie a obeta pre veci
verejné,
pričom prácu starostu posudzujú a hodnotia občania
podľa toho čo nové a viditeľné sa v obci objavilo, či je to v
ich prospech i keď všetko sa naraz urobiť nedá. Nájsť
správnu cestu si vyžaduje umenie kompromisu, umenie
presvedčiť občanov a prijať správne rozhodnutie, posúdiť
vopred dôsledok svojho konania a vedieť niesť aj
zodpovednosť.
Blahoželám novozvoleným poslancom k začatiu výkonu
mandátu v samospráve našej obce. Spolu s týmto
poslaneckým zborom, berieme na svoje plecia náročnú,
ale aj radostnú úlohu. Verím v plodnú spoluprácu, lebo len
spoločnými silami môžeme dospieť k úspechu, ktorý
znamená pre nás rozvoj obce a spokojnosť našich
občanov. Želám si, aby sme túto prácu vykonávali s láskou
k svojej obci a s pocitom hrdosti a dôstojnosti. Verím, že
zasadnutia obecného zastupiteľstva budú naďalej
konštruktívne, a zároveň dúfam, že sa na každom
zasadnutí zrodia také rozhodnutia, ktoré dajú nový smer
rozvoja našej obce pre prosperitu a blaho našich občanov.
Zároveň sa chcem srdečne poďakovať bývalým
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poslancom, ktorí sa do nového zastupiteľstva nedostali, za
vykonanú prácu a veľkú podporu v predchádzajúcom
volebnom období, nesmierne si to vážim.
Vážení občania, nachádzame sa na začiatku nového
volebného obdobia našej samosprávy. Tak starosta, ako aj
novozvolení poslanci pokračujeme a nadväzujeme na
prácu a rozpracované úlohy, ktoré sme riešili v minulom
volebnom období. Naďalej pracujeme na začatých
projektoch. Ako ste si už isto všimli, začali sa stavebné
práce na dome smútku. Dostávame sa do finálnych prác
na nájomných bytoch. Opäť sme podali žiadosť o
poskytnutie dotácie z Programu podpory rozvoja športu –
výzva Úradu vlády SR, na vybudovanie „Detského ihriska
pri materskej škole“. Ďalej sme vypracovali a podali
žiadosť o poskytnutie dotácie na vybudovanie
kamerového systému v obci z výzvy Rady vlády SR pre
prevenciu kriminality na rok 2019. Po dvoch neúspešných
pokusoch, nám konečne schválili žiadosť o poskytnutie
dotácie na dobudovanie chýbajúcej časti kanalizácie
v obci.
Zakúpili sme mulčovač na traktor, aby sme zefektívnili
udržiavanie verejnej zelene. Aj túto jar zabezpečujeme
odvoz biologického, objemného a stavebného odpadu od
domácností. Som rád, že využívate tieto služby. Napriek
tomu, že miera separácie odpadu v našej obci má
stúpajúcu tendenciu, nemôžeme poľaviť a musíme v tom
pokračovať. Od januára tohto roka platí nové nariadenie
vlády SR, ktorým sa stanovuje výška sadzieb poplatkov za
uloženie odpadu. Výška poplatkov za uloženie odpadu sa
bude odvíjať od pomeru vytriedeného odpadu/ papier,
plasty, kovy, sklo, biologicky rozložiteľný odpad/ ku
komunálnemu odpadu. Zjednodušene povedané, čím viac
odpadu sa vytriedi, tým budú poplatky za odpad nižšie.
Naša samospráva musí tiež reagovať na zmenu legislatívy
a tieto povinnosti, vyplývajúce zo zákona zapracovať do
Všeobecného záväzného nariadenia obce. Problematikou
sa bude zaoberať obecné zastupiteľstvo na najbližšom
zasadnutí. V každom prípade sa v budúcnosti bude
musieť, ale aj oplácať triediť odpad...
Na záver vám chcem pripomenúť a zároveň aj pozvať na
udalosti v blízkej budúcnosti, organizované obcou
a spoločenskými organizáciami v obci. Srdečne vás
pozývam na veľkonočnú tancovačku organizovanú MO
Csemadok, na prvomájové oslavy, na Míľu pre mamu
v druhú májovú sobotu...

Želám vám krásnu jar a požehnané veľkonočné
sviatky v kruhu svojich najbližších.

Ing. Csaba Kálazy, starosta obce
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Elgondolkodtató történet /Húsvét előtt/
Egy vagyonos ember és a fia ritka festményeket gyűjtött.
Gyűjteményükben Picassótól Raffaellóig sok híres művész
alkotása megtalálható volt. Kitört a háború és a fiút
besorozták katonának. Bátran harcolt, míg egy csatában
életét vesztette, amikor egy társa életét próbálta
megmenteni. Értesítették édesapját, aki mély gyászba
esett egyetlen fia elvesztése miatt.
Körülbelül egy hónappal később, éppen karácsony előtt,
zörgettek az apa kapuján. Az ajtóban egy fiatalember állt,
kezében nagy csomaggal.
-„Uram Ön nem ismer engem“- kezdte a fiatalember.
-„Én vagyok az a katona, akiért az ön fia az életét adta.
Sok életet megmentett azon a napon. Éppen engem
próbált fedezékbe vinni, amikor a halálos találat érte.
Gyakran mesélt Önről és a gyűjteményükről“.
A fiatalember a kezében lévő csomagot a férfi felé
nyújtotta.
-„Tudom hogy nem sokat ér. Nem vagyok valami nagy
művész, de azt hiszem a fia is azt akarná, hogy ez az Öné
legyen“.
A csomag a fiú portréját tartalmazta, amit bajtársa festett
róla. Az apa könnyekig hatódva meredt a képre, ami
meglepően jól ábrázolta fia személyiségét. Miután
összeszedte magát, felajánlotta, hogy fizet érte.
-„Szó sem lehet róla, ezt ajándéknak szántam, bár tudom,
soha semmivel nem leszek képes visszafizetni, amit a fia
értem tett“.
Az apa felakasztotta a festményt a falra, gyűjteménye
többi darabja mellé, és ha látogatója érkezett, ezt mutatta
meg elsőként minden mestermű előtt.
Amikor meghalt, a gyűjtemény aukcióra bocsátották. Sok
gazdag, befolyásos ember gyűlt össze az árverésen, abban
reménykedve, hogy megszerezhetnek egy-egy ritkaságot.
A kikiáltó pulthoz közel egy állványon a fiú arcképe állt.
A kikiáltó kalapácsával jelt adva megszólalt:
„Az árverést a fiú arcképével kezdjük. Ki ad érte 100
dollárt?“
A teremben csönd volt. A hátsó sorból valaki bekiabált:
„A híres festményekre vagyunk kíváncsiak, ez a kép senkit
nem érdekel...“
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-„Ki ajánl 100 dollárt a képért?“ – Egy türelmetlen hang
bekiáltott.
-„Nem ezért jöttünk, a Rembrant-ot és Van Gogh-ot
akarjuk látni. Kezdje már el az igazi árverést!“
A kikiáltó azonban rendíthetetlen volt.
-„A fiú, kinek kell a fiú?“
Végül egy hang megszólalt a terem hátsó sarkából.
A családnál hosszú évekig szolgáló kertész volt az.
-„Tíz dollárt adok a képért“. Szégyenkezett egy kicsit, de
nem kínálhatott többet szerény vagyonából.
-„Tíz dollárnál tartunk, ki ad érte húszat?“– folytatta
a kikiáltó.
-„Adja oda neki tízért és lássuk végre a mestereket!“ –
kiáltották többen is.
-„Tíz dollárnál járunk, ki ajánl húsz dollárt?“
A teremben
levők
egyre
nyugtalanabbul
és
türelmetlenebbül feszengtek székeiken. Nem ezért
a képért érkeztek az árverésre.
-„Először, másodszor, senki többet harmadszor. A kép
elkelt tíz dollárért!“
A kikiáltó az
bejelentette:

asztalra

csapott

a kalapáccsal,

majd

-„Az árverésnek vége.“
-„És mi van a festményekkel?“ – kiabálták többen is.
-„Sajnálom, az árverés befejeződött.“
-„Amikor
megbíztak
az
aukció
levezetésével,
tudomásomra hozták az elhunyt végrendeletének titkos
záradékát, amit csak most árulhatok el. Megbízásom
kizárólag a fiú képének árverésére vonatkozott. Aki azt
megvásárolja, azé a többi festmény is. Aki megvette a fiút,
mindent örököl!“

Isten fia meghalt értünk 2000 évvel
ezelőtt. Csakúgy mint a kikiáltó,
Isten is ezt kérdezi tőlünk : Kinek
kell a Fiú? Akié a Fiú, azé MINDEN!

A kikiáltó azonban folytatta.
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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.

Részlet tavaly elhunyt falunk szülötte Péter József
verséből.

„Nem csak a húszéveseké a világ…
azaz a Szépkorúak estje”.
Mindenki ismeri a közmondást: „Minden kezdet
nehéz.” Ami igaz is, de hogy milyen nehéz egy jól
működő szervezetet két év stagnálás, szunyókálás
után újraindítani, azt kevesen tudják.
Tehát tavaly ősszel, azaz 2018. október 20-án
tartott
–
harmadik
–
rokkantszövetségi
összejövetelünkön többek közt felhozódott a
kultúrházban megrendezésre kerülő „Szépkorúak
estje” téma is, és annak programja. Hallottunk róla,
hogy mi lesz előadva, s mert nagyon szerettük volna
látni a fellépő „Öreg vagyok, jaj, megöregedtem...”
című vidám műsorszámot, - amit ugyebár községünk
fiataljai nagy átéléssel többször adtak elő, csak hát
sokunk lemaradt róla /még nem látta/, de még azok
is, akik látták, újra megnézték volna. Tehát a kedves
tagok gondoltak egy nagyot, s arra vetemedtek, azt a
megbízást adták nekem, hogy kis csoportunkat erre
az estre a kultúrházba bejuttassam, természetesen
legálisan – a polgármestert megkeresve.
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Hamarosan felvirradt szombat, 2018. október 27.ke, és este örömmel láttam, hogy szövetségünk
fiatalabb tagjai is sorra átlépik a kultúrház ajtaját. A
nép szépen gyülekezett és nemsokára el is kezdődött
az est programja.
Polgármesterünk velős, tömör, biztató, üdvözlő
szavai után nagy hangos jajgatások, nyögések és
sóhajok közepette a színpadra lépett egy külföldről,
éspedig
Magyarországról
Dejtárról
érkezett
asszonyság, akit csakhamar társnője követett. Ők
ketten be is töltötték a teret és poént poénra
halmozva az ember, személy szerint én, az utolsó
negyedórában már csak nehezen tudtam felfogni a
hallottakat. Felhangzott a kacaj innen is, onnan is, de
a jóból is megárt a sok – közmondást idézve,
örömmel vettem, amikor községünk „Labdarózsa
énekcsoportja” lépett a színpadra, akik dalos kedvre
hangolták a jelenlévőket. Majd következett a várt
"Öreg vagyok, jaj, megöregedtem...” című vidám
ének-tánc nyugdíjas műsorszám, mely ismét nagy
sikert aratott. Egy szó, mint száz, ügyesek ezek a mi
fiatal öregeink!
A program után finom vacsorára voltunk invitálva,
majd a körülöttünk lévőkkel jól elbeszélgethettünk,
megtárgyalva hétköznapjaik ügyes-bajos dolgait.
Nagyon köszönöm polgármesterünknek, Kálazy
Csabának, hogy lehetővé tette nekünk ezen az estén
való részvételt. Nagyon jól éreztük magunkat
konstatálva, hogy kellenek az ilyen összejövetelek,
ahol együtt jól érezhetjük magunkat, mert az ember,
társas lény, és igényli nem csak a kis családi, de a
nagy közösséget is.
Péter Júlia
„Egyszer egy indiai hercegnő az édesapjától kapott
gyűrűvel felkeresett egy hindu bölcset. Azt kérte tőle, hogy
véssen a gyűrűbe olyan bölcsességet, mely a szomorú

Másnap akcióba is lendültem. Legnagyobb
örömömre szokatlan kérésemhez községünk
polgármestere – Kálazy Csaba pozitívan állt
mondván, hogy szívesen lát minket, majd azzal bízott
meg, hogy szervezetünk azon tagjait, akik még nem
töltötték be ezt a szép kort (60-an évet) erre az estre
a nevében meghívjam.

napokban vigasztalja, a nehéz helyzetekben bátorítja, a
boldog időszakokban pedig óvatosságra inti. A bölcs pár
nap múlva visszaadta a gyűrűt.

Egyetlen szót vésett bele: » Elmúlik«”
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Írta: Csáky Károly

Gyakran olvashatunk mostanában tanulmányokat, politikai elemzéseket, különböző írásokat az első
világháborút lezáró eseményekről, az új határok közé került felvidéki magyarságról. Falukutatásaim során
magam is több olyan írásos anyagra találtam a községi krónikák, a plébániatörténetek lapjain, a járási levéltár
gyűjteményében, melyek egy-egy település történéseit villantják fel, árnyalva és gazdagítva azt a nagyobb
tablót is, mely a nevezett kor állapotait próbálja elénk tárni.

A két világháború közti Csehszlovákiában a magyar települések tanítóinak is feladatul adták, hogy röviden
foglalják össze falujuk történetét. Ezek az írások hol színvonalasabbra sikeredtek, hol zsengébb összefoglalókat
közöltek. Egyet azonban leszögezhetünk: valamennyi kis krónika közölt hasznosítható anyagot, fontos
információkat.

Apátújfaluban Szimon Anna, az akkori igazgató-tanítónő végezte el ezt a munkát. Neki különben is sokat
köszönhet a község, hisz az Erdélyből érkezett pedagógus oktató-nevelői munkáján kívül könyvtárat vezetett,
színdarabokat tanított, s végül saját lakását is a falunak adományozta (ma plébánia van benne). Sírja a községi
temetőben látható. Nos, ez a tanítónő 1926-ban írta meg Apátújfalu története (Kérdőíves válaszok) című kéziratos
munkáját, amely ma a Nagykürtösi Járási Levéltárban található.

A munka utolsó fejezetében arra ad választ a krónikás: Hogyan élte át a község az állami fordulatot? (Az 1918
utáni fordulatot. – Cs.K. megj.) Mint írja: „A forradalom a községre elég rosszul hatott, különösen a bolseviki
betörés volt borzasztó közvetlen a határ mellett. Az ágyúk golyói csak repültek a fejünk felett. A községünkben
elhelyezett česl. katonaságnak népünk nagy segítségére volt a menekülésben, mert alva találta őket az ágyúzás.
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A vörösök áttörésekor a felszerelt magtárt és municiót, miután nagy titokban tartották, a dobolás dacára, hogy
halálfia, aki nekik muníciót nem szállít, nem adták át. Olyan volt a nép, mint az alvajáró, elég szépen
összetartottak. Az első köztársasági év kissé nehezükre esett, mert elestek a várostól (4 km távolság), ahová tejet,
túrót, tojást stb. szállítottak, s abból beszerezték szükségletüket a konyhára. De most már mindent értékesíthetnek
kereskedők útján.“

A Trianon utáni Csehszlovák Köztársaságban nagyon sok magyar értelmiségi helyzete fordult rosszabbra, sorsa
bizonytalanná vált. Köztük Szimon Annáé is. Roppant érdekesek és tanulságosok a pedagógus ama levelei,
melyekből kiderül: a trianoni fordulat után néhány évvel a magyar tanítónő azért könyörög, hogy a pályán
maradhasson, nyilvánítsák őt megbízhatónak, kapjon lakhatási engedélyt, apátújfalusi illetőséget és
állampolgárságot.

Lássuk hát egyik levelének szövegét:

„Školský Inšpektor Úr

Šahy

Legmélyebb tisztelettel kérem a súlyos, nehéz helyzetünkben, addig már többször tapasztalt atya jóakaratával
támogatni. Ha ez a remény nem táplálna bennünket, igazán kétségbe kellene esnünk, a nem várt csapásra. –
Igazán mindent megtettünk, a mi csak gyenge erőnkből és jóakaratunkból kitelt. Hűséggel, ragaszkodással és
kötelességeink lelkiismeretes teljesítésével szolgáltuk államunkat és ezen túl is akarjuk.

Nagyon kérjük, ne tessék minket a tanítástól eltiltani addig, míg ügyünk rendeződik, mert nagy a reményünk, hogy
ez meg fog történni kedves Tanfelügyelő Urunk közreműködésével.

Tessék nekünk alkalmat adni és időt arra, hogy a magyar tanítók megmutathassák, hogy köztársaságunk
lelkiismeretesebb szolgái.

Ismételt atyai jóindulatát kérve, ne tessék minket elhagyni.

Teljes tisztelettel.

Szimon Anna tanítónő
Opatovce, 923, aug. 3.
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A választ nem ismerjük, de tudjuk: annak ellenére, hogy Szimon Anna a helyén maradhatott, a csehszlovák
állampolgárságra még várnia kellett, akárcsak az apátújfalusi illetőségre. Bizonytalanságban élt annak ellenére,
hogy munkájával messzemenően meg voltak elégedve, a pályán szép eredményeket ért el, s politikailag is
megbízhatónak tartották.

1924. jún. 14-én kelt a község jónevű tanítónőjével, Szimon Annával kapcsolatban az alábbi szlovák nyelvű
jegyzőkönyvezés: „ Obvodný notár prednesie, že Anna Simonová, R.kat. uč.v Op.Nov. Vsi žiadosť podala o udelenie
českoslov. št. občianstva, ku ktorej žiadosti potrebné je, aby jej obce v páde obsiahnutia Čslov. Št. občianstva
domovskú príslušnosť zabezpečil. Poneváč menovaná od roku 1912 jako učiteľka v našej obci učinkuje
s uspokojením obecenstva, z politického a morálného ohladu je spoľahlivá. Navrhuje, aby menovanej obecný úrad
domovskú príslušnosť zabezpečil a do sväzku obce prijal.” Vagyis, a tanítónőnek, aki már 1912-től Apátújfaluban
lakott, és éveken át generációkat oktatott a tudományokra, kérvényeznie kellett a csehszlovák állampolgárságot.
Még szerencse, hogy a helybeli tanács őt erre alkalmasnak, politikai és erkölcsi szempontokból megbízhatónak
találta, s az állampolgársághoz szükséges lakhatósági engedélyt megkapta.

Több rendőrségi iratot is őriz a levéltár. Ezek egy része cseh nyelven íródott. Ilyen az 1935. október 20-i keltezésű
jelentés is (PÚ-MK-170/1935. Prez.), melyet a szlovákgyarmati rendőrőrs továbbított feletteseinek. A levélhez
mellékelték a körzetből a politikailag megbízhatatlan személyek adatait, s közölték azt is, mi volt az oka
megbízhatatlanságuknak.

Apátújfaluból a listán találjuk Rimóczi Sándor (1906) és Rimóczi István (1897) földműveseket. Az előbbit az
1923/50. számú törvény 14. paragrafusa elleni vétség miatt jelentették fel, az utóbbit pedig azért, mert 1930-ban
részt vett a budapesti Szent Imre-ünnepségeken. Csak megjegyezzük, hogy a listán szerepel a falu nagybirtokos
asszonya, a lukanényei Majthényiné (1895) is, aki megengedte, hogy gyermekei saját házában az ő jelenlétében
a magyar himnuszt énekeljék. De ott van a megbízhatatlanok közt a falu körjegyzője, Tornyos József is, aki elnézte,
hogy gyermekei magyar állampolgárságot kérjenek.

/szerk.megjegyzés- milyen abszurd, hogy a történelem ismétli magát- lásd a napokban megszavazott törvényt,
mely tiltja a magyar himnusz éneklését sport- és egyéb nyilvános eseményen (értsd: szentmisén, március 15-i
ünnepségen vagy éppen tanévnyitón)./
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Advent, vagyis a karácsonyra való felkészülés, az év
egyik legszebb időszaka. Jelképe - az adventi
koszorú. A 2018-as évben is elkészítettünk a
kultúrház udvarán a község adventi koszorúját. Egy
régi szándékát váltotta valóra a helyi Csemadok ASZ
és az Önkormányzat, amikor alkalmat teremtett a
közös ünneplésre, hogy együtt várhassuk a Megváltó
születését. Természetesen ez a rendezvény nem jött
volna létre, ha az elképzelésünk megvalósításához
nem nyújtottak volna segítő kezet a Csemadok tagjai
és mindazok, akik részt vettek az adventi vasárnapok
délutánjain. Itt szeretném megragadni az alkalmat és
megköszönni mindenkinek hozzájáruló segítségét,
hogy színvonalas programsorozat jött létre.
Köszönöm: Híves Ritának, hogy segített elkészíteni a
koszorút. Kálazy Annának, hogy verssel és énekkel
végig vezényelte az egész műsor-sorozatot, Jámbor
Laurának és Tóth Teréziának a színvonalas szereplést
és a Labdarózsa Énekcsoport műsorát. Krekáč
Mártinak az előimádkozást, Lendvay Arankának és
Líviának a fotókat. Köszönet mindenkinek, aki
frissítőt és nassolni valót biztosított ezekre az
összejövetelekre. Végül, de nem utolsó sorban
mindenkinek,
aki
részt
vett
ezen
a
kezdeményezésen. Sok szép gondolatot és buzdítást
hallhattunk, amiből lelkileg töltekezhettünk.
Reméljük, hogy ez a kezdeményezés hagyománnyá
válik és az ez évi adventi időszakban is közösen
ünnepelve, még nagyobb számban várjuk majd a
kis
Jézus
születését.
Tóth Teréz
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2019. március 10- én tartottuk meg a 2018-as évünk
hivatalos kiértékelőjét és progjamjaink ismertetőjét.
Az alapszervezetben 46 tag van nyilván tartva, ebből
25-en vettek részt az évzáró gyűlésen Kliment Éva, a
Csemadok járási alelnöknőjével és Kálazy Csaba,
Apátújfalu polgármesterével együtt.

December
29-én,
immár
harmadik
alkalommal lett megtartva a Polgármesteri kupáért
zajló asztalitenisz bajnokság. Ez a rendezvény
mostanra ért el oda, ahová szerettem volna, mikor
kitaláltam, hogy legyen nálunk is egy ilyen
sportesemény. A benevezettek száma majd
háromszorosára nőt az előző évekhez képest. Voltak,
akik már harmadszor vettek részt és voltak, akik
először próbálták ki magukat. Képviseltette magát
minden korosztály, egészen a nyugdíjasokig. Azért
az még bánt, hogy a tizenéves fiatalok még mindig
nem vettek bátorságok, hogy bele kapcsolódjanak a
versenybe, lehet majd az idén. Jó hangulatban, nagy
küzdelmekkel telt el a hosszú nap. Úgy gondolom,
hogy mindenki jól érezte magát, elfáradva, de jó
érzéssel térhetett haza. Zöllei Roland az idén se talált
legyőzőre, úgy hogy immár harmadszor vehette át a
győztesnek járó serleget. A második helyen Nemcsok
Zoltán a harmadikon pedig Zöllei Zoltán végzett.
Remélem hasonlóképen, sportolással tölthetjük
majd el az idei év utolsó szombatját is.

2018-as
programok
rövid
összefoglalója:
Februárban a Libertate szervezet támogatásának
köszönhetően farsangi jelmezbált rendeztünk a
gyerekek számára, amelyre a helyi óvoda felújított
termében került sor. A Magyar költészet napjára
készült programunk érdeklődés hiány miatt
meghiúsult. Negyedik alkalommal került sor a májfa
állításra, amelyet a falu ifjú legényei és lányai
állítottak fel a kultúrház előtti téren. Közösen
szerveztük a helyi önkormányzat tagjaival. Kellemes
és jó hangulatú délutánban volt részünk, amelyhez
hozzájárult a tábortűz meleg hangulata és a finom
sült szalonna illata. Immáron hatodik éve, hogy
december első hetében falunk fő terén felállítottuk a
betlehemet és az adventi koszorút. A Szlovákiai
Magyar Cserkészszövetség tagjai idén is eljuttatták
hozzánk a betlehemi lángot, amelyért igazán hálásak
vagyunk. Advent minden egyes vasárnapján
összegyűltünk néhányan egy kis kulturális program
és imádság keretén belül ünnepeltük ezt az
időszakot.
A 2019-es év főbb tervei: Javasoltuk Szimon Anna
emléktáblájának elkészítését. További szándékaink
közé tartozik a falu múzeumának bérbe vétele és
felújítása. Ehhez kapcsolódnak még a tavalyi év
alapján ismertetett programok nagy része.
Szeretnénk tájékoztatni a kedves lakosokat, hogy
lesz egy-két kivételes rendezvényünk is. Ezek közül
az egyik húsvétvasárnapján, azaz április 21-én jön
létre. Jótékonysági táncmulatságot szervezünk és a
bevétel teljes részét a múzeum felújítására fogjuk
szánni. Sok szeretettel várjuk a kedves bálozókat. A
CSEMADOK idén ünnepli megalakulásának 70.
évfordulóját és ehhez a rendezvénysorozathoz
szeretnénk mi is csatlakozni. A további
rendezvényekkel kapcsolatban, időben értesítünk
mindenkit.
Tóth Teréz
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Idén
is
izgalmas
éjszakájuk volt azoknak a
gyerekeknek, akik részt
vettek az
Éjszaka
Andersennel
nevű
rendezvényen.
Községünkben másodszor rendeztük meg ezt a szép
és nemes eseményt. Az idei estnek tizenhárom
résztvevője volt.
Szlovákiában tizennégy éve rendezik meg ezt az
olvasást népszerűsítő rendezvényt. Az idei évben
234 köz- és iskolai könyvtár csatlakozott a
felhíváshoz.
A gyerekeket mindig számtalan kaland, izgalom és
meglepetés várja. Az Éjszaka Andersennel akció nem
csak a közös olvasás és a könyvtárban töltött éjszaka
élményét nyújtja, de a közös pizzázás és az éjszakai
szabadtéri játék is nagy sikernek örvend. Az idén is
kézműves foglalkozások és vetélkedők várták a
gyerekeket. A mostani est témája H.CH.Andersen –
A kis gyufaárus lány című meséje volt. Kár, hogy
csak egyszer egy évben lehet részt venni ezen az
akción. Szívesen jönnék gyakrabban!” – mondta az
egyik kislány.
K.I.

1/2019

za úlohu, predviesť čo najsmiešnejší tanec na
vybranú hudbu. Potom nasledovala už netrpezlivo
očakávaná nočná hra. Na rozdiel od minulého roka,
sme sa veľmi disciplinovane presunuli do parku. Tam
mali ukrytú tajničku, ktorú po nájdení bolo treba
vylúštiť. Obe skupiny úspešne vylúštili tajničku, za čo
ich samozrejme čakala odmena. Potom nasledovala
pyžamová párty. Ani sme sa nenazdali a bola polnoc,
deti začali vychádzať z postelí, „trápil“ ich hlad. Tak si
dali aj druhú večeru. Tí mladší spáči už boli riadne
unavení a spánok im rýchlejšie sadol na očká, ale
starší trkotali ešte aj ráno o tretej. O to horšie sa im
ráno vstávalo, ale na počudovanie všetky svoje veci
si rýchlo pobalili. Na raňajky si deti pochutili na
párkoch. Rozdali sme im pekné pohľadnice ako
pamiatku na Noc s Andersenom 2019. Potom si už
deti postupne vyzdvihovali rodičia. Verím že deťom
zostanú pekné spomienky na noc strávenú v knižnici,
pretože niektoré deti sa hneď pýtali, či môžu prísť aj
na budúci rok. Ďakujem Marike Budaiovej za pomoc,
bez
jej
pedagogický
ch
skúseností
by sa to
ťažko
zvládalo. Tak
ahoj
Andersen
2019, vidíme
sa
znova
o rok.
I.K.

Naša v poradí druhá Noc s Andersenom začala
príchodom 13 detí poobede o 16,30 hod. Deti sa
„ubytovali“ a začal sa spoločný program. Na úvod
sme si prečítali rozprávku Dievčatko so zápalkami,
chvíľu sme sa o nej porozprávali, rozobrali. Potom
sme deťom rozdali krátke rozprávkové príbehy, ktoré
neboli dokončené a deti ich museli podľa vlastnej
fantázie dokončiť. Na moje prekvapenie, vznikli
naozaj
dobré
príbehy.
Aby deti zvládli dlhú noc, objednali sme im pizzu,
z ktorej sa mohli do sýtosti najesť. Ďalej naša
andersenovská noc pokračovala tancom. Deti si dali
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Prvé kolo prezidentských volieb sa konalo 16.3.2019. Na hlasovaní sa zúčastnilo 224 voličov, z celkového
počtu 500 ľudí oprávnených voliť, čo predstavuje 44,80 %. Jednotlivým kandidátom bol odovzdaný nasledovný
počet hlasov:
1.

Béla Bugár, Ing.

2.

Zuzana Čaputová, Mgr.

3.

Martin Daňo

4.

Štefan Harabin, JUDr.

5.

Eduard Chmelár, doc. Mgr., PhD.

1

6.

Marian Kotleba, Ing. Mgr.

52

7.

František Mikloško, RNDr.

4

8.

Robert Mistrík, Dr. Ing.

2

9.

Maroš Šefčovič, JUDr., PhD.

10. Róbert Švec, Mgr.

90
33
1
21

16
1

Do druhého kola sa dostali
kandidáti Zuzana Čaputová
a Maroš
Šefčovič.
Dňa
30.marca 2019 sme si zvolili
prezidenta, Zuzanu Čaputovú.
V Opatovskej Novej Vsi však
v druhom kole vyhral Maroš
Šefčovič,
ktorý
získal
celkovo 68 hlasov.
Zuzana
Čaputová získala v druhom
kole
61 platných hlasov.
Celkovo sa volieb v druhom
kole
zúčastnilo 130 oprávnených
voličov,
čo
predstavuje 26,16 %
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„Tisztelt polgármesterek / polgármester asszonyok!
„Szeretném Önöket megkérni, ha van rá mód Bugár Béla köszönőlevelét az Önök
községében kifüggeszteni faliújságon vagy más Önök által meghatározott látható helyen,
hogy Bugár Béla szavai eljussanak választópolgáraihoz! .”
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A Földnek szentelt napon a szokottnál több szó esik majd bolygónk szennyezettségéről, a környezetvédelem
fontosságáról, lelkes önkéntesek szemétgyűjtési akciókat is szerveznek, hogy aztán holnap és az év többi
napján minden ugyanúgy folytatódjon, mint eddig.
Az ember önpusztító és javíthatatlan lény, bár évek óta halljuk, mekkora gondokkal kell szembenéznünk, ha nem
vigyázunk jobban mindent elviselőnek tartott, valójában azonban nagyon is sebezhető környezetünkre, személy
szerint azonban mindenki úgy érzi, ez nem az ő dolga, nem tehet az ügyben semmit.
Hiába küzdenek környezettudatos emberek, csoportok a környezetünkért, egyre rosszabb a helyzet és mindig
több lenne a teendő. Napjaink meséje nyugodtan kezdődhetne úgy, hogy a műanyaghulladékkal szennyezett
Óperenciás tengeren és a szeméttel borított üveghegyen túl, ám mindez sajnos nem mese, hanem maga a
tragikus valóság. Korunk emberének sikerült „elérnie”, hogy tengereinkben, élővizeinkben mára több a
műanyaghulladék, mint a hal. Városaink utcáin műanyag tasakokat sodor a szél, síkvidéki falvaink mellett
valóságos szeméthegyek nőttek, a legszebb tájakat is a kirándulók által hátrahagyott palackok éktelenítik, de hogy
változatos legyen a látvány, van itt építési törmelék, törött vécécsésze, bármi, amit az ember, „a teremtés
koronája”, „az evolúció csúcsa” feleslegesnek talált.
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A szakemberek szerint évente több mint 20 millió tonna műanyaghulladék került a világ óceánjaiba. A műanyagok
biológiailag nem bomlanak le, hanem a vízben úszva, apróra töredezve hatalmas, kavargó szemétlevessé vagy
szemétszigetekké állnak össze. A világ legnagyobb szeméttelepei az óceánokban vannak. Amint bekerülnek a
tengerbe, a műanyagok olyan szerves szennyező anyagokká válnak, amelyek tartósan megmaradnak. Ez a
folyamat milliószorosára sokszorozza a toxinok számát és sűrűségét a tengervízben. A műanyagok pedig
bekerülnek a tengeri madarak, halak, rákok és egyéb élőlények gyomrába, lassú és gyötrelmes pusztulásukat
okozva.

S ha az ő sorsuk nem indítana meg bennünket, nem árt tudatosítanunk, hogy a tengeri élőlények szervezetében
felgyülemlő műanyag egy része a táplálékláncon keresztül megjelenik a tányérunkon, s étkezéskor a
szervezetünkbe kerül, mi több, a tengeri sóban is jelen van. A műanyag elfogyasztása, még apró darabkák esetén
is, komoly kockázatot jelent az ember egészségére, a komponenseiben található ártalmas vegyületek miatt. S
akkor még nem szóltunk az élővizeinkbe juttatott olaj- és egyéb szennyeződésekről, a levegő, a földterületek
szennyezéséről, arról a terhes örökségről, melyet utódainkra hagyunk, s amiért bizonyára nem lesznek hálásak
nekünk…
Mit lehet tenni a jelenség ellen?
Nos, több tekintetben is könnyen és gyorsan előreléphetnénk. Egyrészt a csomagolóanyagokban a lehető
legkisebbre kellene szorítani a műanyagok tömegét, amivel még úgy is csökkenthető lenne a szennyezés mértéke,
ha semmilyen egyéb paraméter nem változik.

Az üdítős- és vizespalackok többsége a műanyag termékek gyártásában széles körben használt, és
újrahasznosítható

polietilén-tereftalát

(PET)

felhasználásával

készül.

A

palackok

begyűjtésére

és

újrahasznosítására irányuló erőfeszítések azonban nem tudnak lépést tartani a műanyag palackok iránti
megnövekedett igénnyel. A 2016-ban vásárolt műanyag palackoknak például kevesebb mint felét gyűjtötték be
újrahasznosítás céljából, és a begyűjtöttek mindössze 7 százalékából készült új palack.

S vajon mi a helyzet ezen a téren Szlovákiában?

Nos, tengerünk nincs, szemetünk viszont annál több. Hazánkban évente 2 millió tonnát meghaladó háztartási
hulladék keletkezik. Az újrahasznosítás aránya tavaly 23 százalékos volt, viszont 2020-ig kötelezően el kell érnünk
a kommunális hulladék 50 százalékának szelektálását és újrahasznosítását, amire kevés esélyünk van.
Tennivalónk tehát van bőven, egyéni, települési, országos és világviszonylatban is, hogy amit tönkretettünk,
legalább részben megpróbáljuk helyrehozni. Emberfeletti feladat lesz…
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A harmadik nap alkonyán pedig kilépett a bolt keskeny kapuján, és csendesen megindult az úton. Két oldalt füstölögtek a
romok. Lent a kiszáradt árok fenekén találta az elsőt azok közül, akik Pilátus háza előtt kiáltozták Barabbás nevét. Elfeketült
nyelvvel vonított a vörös felhők felé.
Megállt előtte, és így szólt:
– Itt vagyok!
Az pedig felnézett rá, és zokogni kezdett.
– Rabbi, rabbi! – zokogott.
És a mester szelíden folytatta.
– Ne sírj! Állj fel és jöjj velem! Mert visszamegyek Jeruzsálembe, Pilátus háza elé és új törvényt kérek magamra és reátok,
akik Barabbást választottátok, s akikkel ezt mívelte Barabbás.
A nyomorult pedig feltápászkodott és az ő öltönyét megragadta.
– Mester! – kiáltott elfulladva és könnyek között – ó mester, jövök! Mondd meg, hogy mentsem meg magam! Mondd
meg, mit tegyek! Mondd meg, mit mondjak!
– Semmit, mondta ő szelíden – csak azt, amit három nap előtt kellett volna mondanod, mikor Pilátus megállt a tornácon
és megkérdezett titeket: „Kit engedjek el hát közülük, Barabbást, a gyilkost, vagy a názáretit?”
– Ó, én bolond! – kiáltott a nyomorult fejét öklével verve, – ó, én bolond, aki Barabbást kiáltottam! Barabbást, aki ide
juttatott!
– Jól van – folytatta szelíden a mester – most jöjj hát velem Pilátus háza elé, ne törődj semmivel, ne figyelj semmire, csak
rám, és amikor én intek neked, kiáltsd egész szívedből és egész tüdődből: „A názáretit!”; mintha azt kiáltanád: „Az
életemet!”
Az pedig követte őt.
És találnak útközben egy másik nyavalyást, akinek Barabbás elvette házát, feleségét, gyermekét és szemeit kiszúratta.
És ő homlokon érinté csendesen kezével és így szólt:
– Én vagyok az. Jöjj velem Jeruzsálembe, és amikor én kezemmel érintelek, kiáltsad: „A názáretit!”; mintha azt kiáltanád:
„A házamat! A gyermekemet! A szemem világát!”
Az pedig felzokogott és követte őt.
És találtak még másikat is, kinek lábai és kezei kötéllel voltak összekötve és nyakára hurkolva, őt magát pedig arccal lefelé
bűzhödt mocsárba nyomta le Barabbás, tetvek és csúszómászók közé.
Odament hozzá, és megoldotta kötelékeit, és így szólt:
– Ismerlek téged. Te költő voltál, aki a lélek rajongó repülését hirdetted: Jöjj velem, és amikor intek, kiáltsad: „A
názáretit!”; mintha ezt kiáltanád: „A szabadságot! A léleknek és a gondolatnak a szabadságát!” Az pedig megcsókolta az ő
saruját és csak a szemével könyörgött, mert a szája még tele volt sárral.
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És így mentek tovább, és egyre több béna és sánta és nyomorult bélpoklos csatlakozott hozzájuk, akiket Barabbás
tönkretett. És mindegyik külön-külön zokogva verte mellét és könyörgött neki, hogy intsen majd, ha kiáltani kell: „A
názáretit!”; mintha azt kiáltanák: „Békesség, békesség! Békesség e földön!”
Estére pedig megérkeztek Jeruzsálembe, Pilátus háza elé.
Pilátus a tornácon ült és estebédjét költötte Barabbással, a gyilkossal. Kövéren és fénylő arccal ültek ott, nehéz borokat
ittak, és drága ételeket ettek arany edények fenekéről: skarlátpiros palástjuk messze világított.
A názáreti pedig, élén a sokaságnak, mely követte őt, a tornác elé járult és felemelvén átszegezett kezeit, szelíden szólni
kezdett:
– A pászkák ünnepe nem múlt még el, Pilátus! Törvény és szokás, hogy húsvétkor egyikét az elítélteknek elbocsátod, úgy,
ahogy a nép kívánja. A nép Barabbást kívánta, engem megfeszítettek – de vissza kellett térnem halottaimból, mert láttam,
hogy a nép nem tudta, mit cselekszik. E sokaság mögöttem megismerte Barabbást és most új törvényt akar. Kérdezd meg
őket újból, amint a törvényeinkben meg vagyon írva.
Pilátus pedig gondolkodott, aztán vállat vont, és kiállván a tornác szélére, csodálkozva nézett végig a sokaságon és szólt:
– Hát kit bocsássak el már most, Barabbást, vagy a názáretit?
És akkor ő intett nekik.
És ekkor zúgás támadt, és mint a mennydörgés, zengett fel a sokaság.
És a sokaság ezt kiáltotta: „Barabbást!”
És rémülten néztek egymásra, mert külön-külön mindegyik ezt kiáltotta: „A názáretit!”
A Mester pedig halovány lett és megfordulván végignézett rajtuk. És külön-külön megismeré mindegyiknek az ő arcát, de
e sok arcból egyetlen arc lett az esti homályban, óriási fej, mely ostobán és gonoszul és szemtelenül vigyorgott az ő arcába,
véres szemei hunyorogtak és szájából büdös lé szivárgott és torkából úgy bömbölt rekedten: „Barabbást!”; mintha azt
hörögné: „Halál! Halál! Halál!”

Pilátus pedig zavartan lesütötte az ő szemeit és mondá neki: „Te látod…”
Ő pedig bólintott fejével és csendesen felmenvén a lépcsőn, kinyújtotta kezeit a hóhér felé, hogy kötözze meg.

A Barabbás című novella egy bibliai példázat formájában a tömeget mutatja be, melynek összetevő elemei, az emberek különkülön okosak, jóságosak, együtt mégis ostobák, gonoszak és utálatosak, olyanok, mint a mai és mindenkori emberiség. Jézus
a feltámadás után visszatér Jeruzsálembe és újra törvényt kér magára Pilátustól. De semmi sem változott: egyenként megint
azt kiabálják: a názáretit mentse fel Pilátus, együtt mégis úgy hangzik: Barabbást. Pilátus zavarba jön, Jézus pedig csendesen
beletörődik a megváltoztathatatlanba. Íme, az ember!

Bár ezt az elbeszélést az író 1917-ben írta, és a mű rejtett értelme a háborúra vonatkozott, amit évekkel korábban az emberek
többsége nagy lelkesedéssel fogadott, az elképzelt eseménysor tanulsága mégis másra is általánosítható. Arra, hogy sokan
képtelenek tanulni a korábbi tévedésükből. Mert hajlandók elfelejteni azt. Mi az oka annak – kérdezhetjük –, hogy sok ember
újra és újra a gonoszat választja a jóság helyett, noha egyéni életében mindenki a jóra törekszik? Milyen szuggesztív hatása
lehet annak, ha az elégedetlen emberek tömeggé egyesülnek, és végül önmagukból kivetkőzve saját kárukra fogadnak el
valamit?
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Péter József katona éveire való egyik visszaemlékezése /részlet a könyvből/
Megkezdődött hát a katonai kiképzésünk, ami nem volt egy leányálom. Mindjárt az első héten hajnalban
elkiáltotta magát az egyik altiszt mély, vastag hangon: Nástup na rajóny! (Sorakozó körzetekre!)
Felugrottam meg a többiek is, kapkodtuk a ruhát magunkra. Én meg azon töprengtem a gyors öltözködés
közben, hogy hova is kell sorakozni, na rajóny, mi is lehet az. Mikor láttam, hova futnak a többiek, akkor én is
odasiettem. Vigyázzba vágtuk magunkat, mert az altiszt mindenkin végignézett, majd egyenként ránk mutatva
kiadta mindenkinek külön-külön a feladatát.
- Vojíne, ty sebereš koště! (Katona, te veszed a söprűt!)
- Vojíne, ty sebereš hadr! (Katona, te veszed a rongyot!)
A végén rám mutatott, és ezt mondta: Vojíne, ty sebereš kombajn!
Én erre csak bámultam ki a fejemből. Micsoda, mennem kell a kombájnra? Honnan tudja ez, hogy én otthon
kombájnozni szoktam? Mi fog még kiderülni a katonaságnál rólam? Akkor még nem sejtettem, hogy itt a kombajn
nem más gép.
Mikor már mindenki megkapta a parancsot, az altiszt elkiáltotta magát: Rozchod! (Oszolj!)
A katonák szétfutottak a megkapott feladatot teljesíteni, csak én álltam bambán, várva valami magyarázatra,
mert sehogy sem értettem mi a feladatom, hol keressem a kombájnt, amivel dolgoznom kell.
A többiek már a feladatukat végezték, én még mindig csak álltam egy helyben. Gondolkozni kezdtem, a kombájn
csak az udvaron lehet, ezért elindultam az udvarra a kombájnt keresni. Közben eszembe jutott, hogy nem is
mindegy hányas kombájnra raknak, mert nekem SK 3-ra volt képesítésem, négyesre nem. Visszamentem hát a
harmadik emeletre, és odaálltam a tizedes elé, hogy elmondjam neki az én nagy gondomat.
- Súdruh desátník, na aký kombajn mám ísť, SK 3, alebo SK 4, lebo len na trojku mám povolenie? (Tizedes elvtárs,
milyen kombájnra kell mennem SK 3-ra, vagy SK 4-re, mert nekem csak hármasra van engedélyem?)
A tizedes rám nézett, megfordított a kombájn felé, ami ott állt a folyosón. Én meg csak bámultam, hogy ez a
kombájn? A parkettacsiszoló gép egy nagy ormótlan alkotmány volt, és nagy négy kerék rajta. A tizedes
megszámolta a kerekeket: Jeden, dva tři, čtyři! Máte štěstí, to je trojka! (Egy, kettő, három, négy! Szerencséje van,
ez egy hármas kombájn!) – mondta nagy nyugalommal.
Én továbbra is bambán bámultam, sehogy sem értve a dolgot. A tizedes rám szólt: Co kukáte, to je trojka! (Mit
les, ez hármas kombájn!)
- Co mám robiť? (Mit kell csinálnom?) – kérdeztem, még mindig értetlenül.
- Jezdit! (Vezetni!) – válaszolta a tizedes.
- Ale neni tu rýchlosť! (De nincs rajta sebesség!) – értetlenkedtem továbbra is.
18

Opatovčan – Apátújfalusi körkép

1/2019

A tizedes bekapcsolta, és mutatta, mit kell a kombájnnal csinálnom.
- No, už víte, jezdit? (No, most már tudja vezetni?)
Megpróbáltam irányítani, de nagyon nehéz monstrum volt, telerakva téglákkal, az alján kefékkel, ami a parkettát
csiszolta, tisztította. A rotmajster Kruliš (őrmester) ott hagyott a kombájnnal, nem törődve azzal, hogy csak
kínlódok és ment a dolgára. El is híresztelte nyomban a katonák között, hogy én milyen kombájnista vagyok.
Röhögtek is rajtam a katonatársaim. Ezután minden alkalommal, ha szükséges volt a parkettát csiszolni, én lettem
a kombájn vezetője.
Kruliš őrmester a másnapi reggeli parancskiosztásnál így szólt, miközben rám mutatott: Vystúpte, vojín Péter,
zaradujem vás, výsadkově kombajnistom, vy jste velitel kombajnista! (Álljon elő, Péter katona, kinevezem magát
állandó kombájnistának, maga lett a kombájn parancsnoka!)
Nagyon jó dolgom lett, csak előkészítettem a kombájnt a parkettacsiszolásra, és már tologathattam is le s fel
a teremben. Ezek után a katonatársak vigyorogva gratuláltak a kinevezésemhez.

Rodinné centrum Štvorlístok Vás srdečne
pozýva na Míľu pre mamu , ktorá sa
uskutoční dňa 11.05.2019 v areáli
kej

futbalového ihriska
v Opatovskej Novej
Vsi so začiatkom o 15:30 hod..

Program: Oficiálne otvorenie, registrácia
Sprievodný program: tvorivé dielne, skákací hrad, trampolína, maľovanie na tvár, jazda
na koňoch.
Vstup je voľný pre každého .

Podujatie sa uskutoční za každého počasia.
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Bylinky odjakživa patrili do našich záhrad, ale v poslednej dobe ich vytlačili „moderné” letničky, trávniky a ihličnany.
Pestuje sa maximálne tak bazalka, pažítka či mäta. Ale je ešte množstvo druhov, ktoré si väčšinou rastú kade tade na lúke.
Výhodou byliniek okrem toho, že sú liečivé je aj ich estetický charakter, rozmanitosť tvarov a farieb a nenáročnosť v
pestovaní a aj rozmanitosť ich využitia. Väčšinou ide o trvalky, ktoré zasadíme a bezstarostne si budú rásť na mieste niekoľko
rokov…
Spôsob ako ich pestovať je viacero. Môžeme si vytvoriť bylinkovú špirálu. Je to síce
náročnejšie a zložitejšie riešenie, ale týmto spôsobom vytvoríme množstvu druhov
bylín optimálne podmienky pre rast. Predtým, ako sa do takejto špirály pustíte,
naštudujte si presné postupy ako ju zrealizovať. Na internete (youtube, pinterest) je
množstvo návodov a užitočných rád. Treba si starostlivo vybrať miesto, veľkosť a aj
orientácia svetových strán je veľmi dôležitá .Rastliny do nej vysádzame podľa nárokov
jednotlivých byliniek. Čiže rastliny, ktoré majú rady slnečné stanovište, sadíme do
hornej časti a tie ktoré vyžadujú viac živín a vlhkosti sadíme nižšie. Priemer takejto
špirály by mal byť 2-3metre. Pestujte také bylinky, ktoré aj reálne použijeme do jedál,
nápojov alebo na ďalšie spracovanie (odvary, krémiky).
Jednoduchší spôsob je vysadiť ich na zmiešaný záhon alebo sa už v obchodoch dajú
zakúpiť špeciálne poschodové kvetináče na bylinky . Ak sme čo i len kúsok zručný môžeme si podobnú vežu vytvoriť z
kvetináčov rôznych veľkosti. Ja mám bylinky, napríklad povysádzané v každom kúte záhrady. Šalvia a oregano mi rastú pod
čerešňou vo vyvýšenom záhone. Mäta a medovka lekárska v črepníkoch pri detskom ihrisku,. Medvedí cesnak je výborný na
žalúdočné problémy, vysoký krvný tlak, kŕčové žili, či bolesti hlavy. Použitie je ako u cibuli: šaláty, pestá, pomazánky, do
varených jedál. U nás sa skrýva medzi tujami .
Veľa druhov byliniek je dobrým susedom iným rastlinám. Bazalka dodá paradajkám lepšiu chuť,
voňavá levanduľa a intenzívna vôňa mäty odpudzuje vošky z ruží a z iných rastlín. Chren dedinský je
skvelým susedom zemiakov proti vrtavke zemiakovej. Obruba kvetinového či zeleninového záhona
vysadená ružovo kvitnúcou dúškou tymianovou odradí slizniaky (tých je toto leto ako maku) a
slimáky.
Pažítka napríklad zamedzuje napadnutie múčnatkou a ochráni jahody pred plesňou sivou. Už naše
prababky vedeli, že kôpor voňavý treba sadiť medzi kukuricu a k uhorkám a takýchto kombinácii
byliniek a zeleniny či ovocia je neúrekom. Ďalšie bylinky, ktoré sú skôr vhodné do úžitkovej záhrady
sú Valerianka poľná, Rukola siata, Rebarbora, Petržlen siaty, Ligurček lekársky (známi aj ako maggi či
vegeta), Šťaveľ a iné.

Valerianka

Rukola

Medvedí cesnak

E.R.
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