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A Föld Napja a Corvin Mátyás Alapiskolában v Vidám gútai emberek
Az egyediség varázsa v A mezõgazdaság fejlõdése v Szoboravatás

Tehetségtõl a talentumig
Mindenki tehetséges lehet, csak meg kell találni, hogy ki  miben az. Rozsnyón a történelmi városháza dísztermében zajlott 2008. április 1213-án a szlovákiai magyar pedagógusok XIV. Országos Találkozója. A rendezvény fõ témája: a
tehetségfejlesztés  tehetséggondozás volt. A kétnapos szakmai konferencián ismert professzorok, kutatók, egyetemi tanárok elõadását kísérhette figyelemmel a
3400 fõs tanítói gárda.
-CSICzeizel Endre orvosgenetikus mellett
Balogh László tanszékvezetõ, Mezõ Ferenc egyetemi adjunktus, Csermely Péter és Gyarmathy Éva egyetemi tanárok
és Milo Novák tanügyi hivatalvezetõ
boncolgatták a tehetség fogalmát, körülményeit.
A rendezvény kísérõ programja:
Mûvészeti oktatás a gútai Magán
Szakközépiskolában  kiállítás az iskola növendékeinek alkotásaiból elnevezéssel folyt.
Michelangelot idézve  behozták azt
a tömböt és benne volt Dávid, én csak a
fölösleget leszedtem.  a bevezetõ
gondolatok után talán mindenki számára világossá válik, miért a gútai magániskola és miért most kapott helyet ezen
a szakmai találkozón. Már a kiállítás
megnyitója elõtt is be-bekukkantottak a
kiállítóterembe a jelenlévõ tanárok,
akik kivétel nélkül elismerõen szóltak
az alkotásokról.
A tárlaton idén 3 szak került bemutatásra: az egyedülálló mûvészzománc , a
katedrálisok ékét alkotó ólom (vitrázs)
üveg és a több ágazatot magába foglaló
grafika. A képek mellett több dombormûvet is láthatott a mûkedvelõ közönség, hisz a terülj-terülj asztalkán virágos
zománcozott tányérok, gyertyatartók,
ékszerek, kincsesláda, vitrázsüvegérem
és mécsestartó sorakozott.
Vitrázsüveg tárgyaink közül a finoman megmunkált tükörben láthatta magát a szemlélõdõ, emellett ablakszemek
 szentekkel, nõi alakokkal , a magyar
címer és üvegóra rendezõdött egymás
mellé.
A grafikák közül monotípiákat, linó-

metszeteket, plakáttervet, ceruzarajzot,
festményt, számítógépes grafikát vizsgálhattak meg.
Legszélesebb témaköri palettája a
zománcalkotásoknak volt. Itt az egyházi ihletésû darabok mellett teret hódított
a magyarság néhány szimbóluma ( címer, csodaszarvas, turul madár, szabadságharc ábrázolás). Növendékeink élethûen ábrázolták kedvenc írójukat, sztárjaikat , esetenként önmagukat is a zománcképeken. Helyett kapott a természetábrázolás és az absztrakció is.
Úgy éreztem, Szokol Dezsõ mérnök,
alapító tulajdonos és Murányi György
igazgató úr szavain csüngött a közönség, várva az új információkat. Szokol
mérnök úr az indulásról és a célul kitûzött értékekrõl beszélt, míg az igazgató
úr a jelenlegi helyzetet vázolta fel, válaszolva a feltett kérdésekre.
A találkozó, mint azt már említettem, elméletben ecsetelte, hogyan kellene kinézni az átfogó, több aspektust figyelembe vevõ tehetséggondozásnak a
szlovákiai magyar iskolákban. Éppen
emiatt volt kuriózum a gútai mûvészeti
magániskola.
Az igazgató úr elmondása szerint mi
nem válogatjuk ki a tehetségeket, hanem
fejlesztjük a hozzánk jelentkezõket.
Mit is jelent ez a gyakorlatban? Tehetségrõl akkor beszélünk, ha valakinek
az adottságai jobbak, mint az átlagnak,
reménységet látnak benne. Iskolánkon a
felkészült szakembergárda által valóra
is válik/válhat a tehetség s így jutunk el
a talentumokig.
(Folytatás a 4. oldalon)

v A költészet napja v

Kiszéztünk a
Tündérkerti ovisokkal
Ég a kisze, lánggal ég, bodor füstje
elszáll...
Kergettük, ûztük, zavartuk, sõt felgyújtottuk hófehér ruháját és a Dunába dobtuk... persze a Kisze bábunkat. Közben arra kértük a nagy folyót, hogy vigye tõlünk
minél messzebbre... mármint a telet. A
hófehér ruhába öltöztetett Kisze báb a telet jelképezi, így végre-valahára a helyébe
léphet a tavasz. Elõször úgy nézett ki,
hogy igyekezetünk hiábavaló volt, mert a
hideg, a hózápor és az esõ volt jellemzõ
idõjárásunkra. Zsörtölõdtünk is rajta eleget. Erõlködve, kínlódva végre kitavaszodik. Melegebb van, simogat a napsugár,
elõbújnak az elsõ színes virágok és a madarak csicsergése gyógyírként hat összefagyott lelkünkre. A Kisze bábozás, egy
régi néphagyomány felelevenítésével ûztük a telet a Tündérkerti ovisokkal. Fontosnak tartom a régi néphagyományok õrzését, felelevenítését és a gyermekekkel
való megismertetését, hiszen általuk közelebb kerülnek õseink kedves szokásaihoz.
Március közepén közösen elevenítettük
fel ezt a népszokást. Rongyokból Kisze
bábot készítettünk, kivonultunk vele a
Duna partjára, felgyújtottuk a ruháját, és a
folyóba dobtuk. Néhány mondat erejéig
szakítottunk idõt arra is, hogy felhívjuk a
gyermekek figyelmét a tûz és a folyóba
esés veszélyeire is. A gyermekekben mély
nyomot hagyott az átélt élmény. Sokáig
elemeztük még az idõjárást. Sokáig mondogatták a gyerekek méltatlankodva,
hogy valamit nem jól tettünk, vagy elrontottunk, mert egyre csak hideg van, holott
már rég a napocskának kellene melegen
sütnie. Végül arra a közös álláspontra jutottunk, hogy a vén Duna még nem vitte
elég messzire a bábunkat. Mire a Kiszénk
eléri a Duna hátán a nagy tengert, akkorra
hozzánk is ideér a jó idõ. Talán így történhetett, mert megérkezett a lelket melengetõ várva várt tavasz.
Magyarics Szépe Ildikó
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VIDÁM GÚTAI EMBEREK
Az erõs O. Albert esetei
1. Ha gyengébb az egyik igába fogott állat
Gútán a Telekes-féle házban volt akkor
a nagykocsma. A gazdák minden év elején itt fogadták fel egy-két szezonra a
szolgákat. S bár írásos szerzõdést itt
nem szoktak kötni, mégis a szolgafogadás napjának nevezték.
O. Albertet bizony sokan szerették volna felfogadni nagy ereje és jámborsága
miatt. Ha az egyiknek ígéretet is tett, a
másik titokban lebeszélte õt errõl, hogy
megszerezhesse magának. Ha kitudódott
az ilyen csalafintaság, hangos ribillió támadt az érintettek között. Egy alkalommal B Sz. Miklóshoz szegõdött el a mi
Toldink. A nevezettnek több pár lova,
ökörfogata volt, ezeket gondozta, ezekkel
szántott-vetett és fuvarozta a szénát.
Olyan ember volt ez az Albert, aki olykor
két boglya szénát is felrakott kocsijára,
bár másoknak ez ritkán sikerült.
Történt pedig egyszer, hogy ökörfogatával, szénával felpakolt szekeret húzatott a komptól a töltésre. Csakhogy az
egyik ökör el-elmaradozott, elnyomta a
másik. A szolga minden igyekezete ellenére a töltésoldalon megállt a szekér. Az
erõs ember nem esett kétségbe. Szép komótosan kifogta a gyengébb állatot és
maga bújt a járomba helyette.
No gyerünk, mert még a vacsorát is lekéssük! - szólt oda a másiknak. Nekirugaszkodtak... Egyesült erõvel felhúzták
a rakományt a töltésre a kíváncsi bámészkodók nagy bámulatára, megrökö-

nyödésére... Albert nagy komótosan
megtömte a pipáját, ismét járomba került a kifogott ökör. Õk pedig szép komótosan hazaporoszkáltak nehéz rakományukkal.
2. Az új szekér
A mi O. Albertünkkel történt meg a
következõ eset is. Gazdája új szekeret
csináltatott magának. Az ilyen alkalmatosságot rendszerint egy kovácsnál rendelték meg, aki viszont gondoskodott arról, hogy a kocsi farészeit valamelyik
ügyes bognármester készítse el. A gazda
B. Sz. Miklós az ügyben Józsa János kováccsal kötött egyezséget. Mikor az
utolsó lõcs és saroglya is a helyére került, nagyon szemrevaló lett a négykerekû alkotmány. Ott állt a kovács udvarán,
sokan megbámulták, megcsodálták a két
ügyeskezû ember mûvészi munkáját.
Köves utak akkoriban még nem voltak. Esõs napokon az útkátyúkban tengelyig ért a lõtye, s éppen ilyen napra
esett a kocsi átvételének megbeszélt ideje. Valaki mondta is a kocsi körül boldogan járkáló gazdának:
- Kár lenne e csinos készítményt a dagadó sárban mindjárt összekoszolni!
- Hát ha kár - szólt jámbor mosollyal a
szintén ott õgyelgõ O.Albert - akkor bizony nem sározzuk be!
Szép komótosan kiemelte a fenékdeszkákat, beállt a kocsi közepébe, megfogta az alvázat és lassan, nyugodtan
átvitte a gazda közeli udvarába a többmázsás szekeret.

Köszönetnyilvánítás
A Hallássérültek Gútai Alapszervezetének vezetõsége õszinte
köszönetét fejezi ki városunk önkormányzatának, valamint
Horváth Árpád polgármester úrnak és Árgyusi Imre alpolgármester úrnak azért a támogatásért, amelyben szervezetünket
részesítették.
Megalakulásunk óta ugyanis a városi hivatal tulajdonában lévõ Templom téri irodaház emeletén volt a klubhelyiségünk, de
mivel tagságunk döntõ többsége idõs korú ember, akik számára elõnyösebb, ha a földszinten beszerezhetik a hallókészülékükkel kapcsolatos kellékeket, vagy valamilyen információt.
Ezért kértünk földszinti helyiséget, s nagy örömünkre megta-
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3. A meglepõdött kamocsaiak
Egy alkalommal O. Albertünk felnõtt
fiával együtt a Kamocsa melletti Vágszegre igyekezett téli zimankó idején.
Tûzifa fuvarozása volt a céljuk. Útközben három kamocsai férfival találkoztak,
akik egy irdatlan csökkel (fatönkkel) birkóztak, próbálták felcincálni egy nagy
lovasszánra, de eredménytelenül.
 Hé, komámuramék, már csak segítsenek nekünk, úgy látszik kevesen vagyunk rá!  invitálták az arra szekerezõ
gútaiakat. Azok megálltak, O. Albert ránézett a tönkre, aztán csak odamondta:
 Hát még ez is valami, hiszen ezt
egyedül is felteszem!
Az egyik kamocsai hitetlenkedve
visszamorogta:
 No, ha ez sikerülne, vihetné a szánkónkat lovastul, csököstül!
Barátunk nem válaszolt rá semmit.
Leugrott a szekérrõl, a lovakat a fiára
bízta, nekigyürkõzött és percek alatt
egymaga felhengergette a nehéz tönköt
a szánra. Aztán csak úgy félvállról odaszólt a fiának, hogy üljön át a kamocsai
fogatra és hajtson haza a szerzeménnyel.
Amikor a fiú szó nélkül teljesítette apja
utasítását, a kamocsaiak elkezdtek sopánkodni:
- Az Isten megáldja, már csak nem viszi el a fogatunkat!
Persze, nem vette ígéretüket komolyan, csak meg akarta tréfálni a szájtátva
bámuló kamocsaiakat.

Összegereblyézte:
Juhász Árpád

pasztalhattuk, hogy városunk önkormányzata megértõ segítõkészséggel viszonyul közérdekû szolgálatot teljesítõ szervezetünkhöz, s február végén már be is költözhettünk a méreteiben
is elõnyösebb klubhelyiségbe. Meggyõzõdésünk, hogy ez a
gyors és kedvezõ ügyintézés jobb feltételeket biztosít hallássérült polgáraink javára végzett munkánkhoz, és a jövõben hatékonyabban tudjuk õket mentesíteni attól, hogy akár kisebb
preblémáik intézése érdekében is Komáromba utazzanak.
A Hallássérültek Gútai Alapszervezetének vezetõsége nagyra értékeli városunk önkormányzatának eddigi segítõkészségét, s reméljük, támogatásukra a jövõben is számíthatunk.
Kicsindi Károly

Gútai Hírözön  ingyenes helyi havilap. Felelõs kiadó: Gúta Város Önkormányzata. Fõszerkesztõ: MAYER János. Szerkesztõbizottság:
SZÁNTÓ Zsuzsanna, FINTA Zoltán, ofia NAGYOVÁ, KÜRTI Endre, Katarína SZABÓOVÁ, FÛRI Ferenc. Tördelõszerkesztõ:
SALÁTH Richárd. Korrektúra: BARCZI László. Nyomja: SILVESTER Kft. Regisztrációs szám: OÚOVVSaZ/2003-4. A szerkesztõség
címe: 946 03 Kolárovo, MsÚ, Kostolné nám. 1. Tel.: 035/77 71 753, 77 75 820. Fax: 035/77 75 832. E-mail: janos.mayer@post.sk
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Az egyediség varázsa

Bruncz János kiállítása a gútai magániskolában
2008. április 21-én a gútai magániskola oszlopgalériájában került sor Bruncz János
dél-komáromi fafaragó mester kiállításának megnyitójára. A felvidéki gyökerekkel
is rendelkezõ iparmûvész bõ három évtizedes alkotói pályát tudhat maga mögött.
Aligha meglepõ tehát, hogy a kiállítás megnyitójára összesereglett diákok és tanárok a példaképet látták a számos csodálatos mestermûvet alkotó Bruncz Jánosban.
Mai értékzavaros, a népi hagyományokat már-már elfeledõ világunkban éppen az
ilyen találkozások nyújthatnak szilárd fogódzót mindannyiunknak, függetlenül attól, hogy a katedra melyik oldalán foglalunk helyet.
A kiállítás megnyitója az iskola diákjai által bemutatott színes kultúrprogrammal
vette kezdetét. Ezt követõen Murányi György pedagógiai igazgató üdvözölte a
megjelent nagyszámú közönséget - iskolánk és a város többi tanintézményének jelen lévõ tanárait, diákjait. A kiállított mûtárgyak mûvészi értelmezéséhez Farkas
Veronika, a komáromi Limes Galéria igazgatónõje nyújtott szakmai kalauzt. Ki-

emelte, hogy minden kiállítás egyben ünnepi alkalom, hiszen ilyenkor az alkotás
öröme, varázsa a tárlat látogatóira is átragad  a mûtárgyak a mûvész és a látogatók közös kincsévé válnak. Ebbõl a közös kincsbõl születik újjá az érték, amely
olyannyira hiányzik a mai világból. A gútai magániskola, köszönhetõen az itt tanító kiváló mûvésztanároknak, éppen erre az értékmegõrzésre, sok esetben értékteremtésre vállalkozik. Ezt a célt szolgálja ez a kiállítás is.
Bruncz János mûvészetének forrása a magyar néphagyomány. Alkotásaival emléket
állít történelmünk nagyjainak, megörökíti a legendákat  a kiállított mûtárgyak egyik
legszebbike a csodaszarvas legendát bemutató reliéf. Bruncz János mûvészetét jellemzik az áttört megoldások, a leíró, lírikus hangvételû plasztikák. A megnyitó résztvevõi
megcsodálhatták a honfoglalók reneszánsz keretbe foglalt portréit. Petõfi arcképe a
mûvész egyik legjobban sikerült háromnegyedes plasztikája. A mestert megihlette a
balladák világa is: egy fatömbbe faragva több balladát mutat be. A temperával színezett fatömb a középkori mesterek stílusát hagyományozza napjainkra. A mûvész nagy
gondot fordít az ornamentikára, erre szép példa az egyik triptichonon feltûnõ ég felé
törõ virágmotívum. Bruncz János mindig ügyel a léptékre, a pontos mérce nélkülözhetetlen elõfeltétele a mestermûvek alkotásának. Az iparmûvészettel ismerkedõ tanulóknak éppen ezt kell gondosan elsajátítaniuk.
Bruncz János mûvészetének varázsát az egyediség adja. Mai világunk mindinkább technicizált, sorozatgyártásra rendezkezik be. Ennek hatásai a mûvészetet
sem kerülik el, gondoljunk csak a számítógépes grafikára. A népi iparmûvészet korokon átívelõen az egyediséget képviseli. Ennek láthattuk szép és tanulságos példáját Bruncz János tárlatán.
Kolek Zsolt
Schola Privata Gutaiensis
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József Attila születésnapján iskolánk, a
gútai Corvin Mátyás Alapiskola érdekes
programokkal várta a tanulókat. Az
egyes foglalkozások nemcsak a kíváncsiságot elégítették ki, hanem hasznos
ismeretekkel is gazdagították gyermekeinket. A Versáradat elnevezésû
programban a tanulók a legkedveltebb
költeményeket szavalták. A kisebbek az
elõadások után illusztrációkat készítettek a versekhez, a nagyobbak a verselemzéseken kívül a városi könyvtárral
együttmûködve könyvtári órán vettek
részt. Április 14-én a Pázmány Péter
Alapítvány támogatásával iskolánkban
Zsapka Attila (Kor-Zár) megzenésített
verseket adott elõ.
Mgr. Hájas Irén,
a gútai Corvin Mátyás AI
nyelvi tantárgybizottságának vezetõje
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A Föld Napja a Corvin Mátyás Alapiskolában
Tisztelt Szerkesztõség!
Küldünk néhány képet az iskola hétfõn megtartott
rendezvényérõl. Reméljük, sikerül felhívni a figyelmet a környezetvédelem fontosságára.

A tehetségtõl...
(Folytatás a 4. oldalon)
Több elõadó is megemlítette: tehetségeket csak tehetségekkel lehet gondozni.
Nálunk erre minden lehetõség adott.
Ha a felsorakoztatott tényeket figyelmesen elolvasta a kedves olvasó, akkor
a következõ gondolata után egyetlen szó
fog eszébe jutni: MEGÉRDEMELTE.
-----------------------------------------------Szokol Dezsõ mérnök, pedagógus
2008. április 12-én, Rozsnyón a szlovákiai magyar pedagógusok XIV. Országos Találkozóján a szlovákiai magyar
nyelvû oktatást támogató tevékenységéért a SZMPSZ díjában részesült. A díjat
átadta Pék László szervezeti elnök,
Ádám Zita, a SZMPSZ szakmai alelnöke
és Jókai Tibor központi titkár.
A Murányi György által felolvasott
laudáció részletei:
Szokol Dezsõ 1992-ben alapította a
gútai Magyar Tannyelvû Szakmunkásképzõ Magániskolát. Az iskola megalapításának nem titkolt célja volt a szlovákiai magyar nyelvû szakmunkásképzés
megteremtése.
2001 szeptemberétõl a szakmunkás-

képzõ mellett Szokol Dezsõ megalapította a Magyar Tannyelvû Magán Szakközépiskolát. A két intézmény 2004.
szeptember 1-jén összevonásra került, és
azóta Magyar Tannyelvû Szolgáltató és
Kézmûvesipari Szakképzõ Magán-középiskolaként mûködik.
Az elmúlt 16 év alatt az intézmény
Szokol Dezsõ vezetésével több szerkezeti
változáson ment keresztül. A legmeghatározóbb változás 1995-ben történt,
amikor szlovákiai viszonylatban egyedülálló iskolaként bevezetésre került a
díszzománcozó iparmûvészeti szak.
Ezt követõen az iparmûvészeti szakok
tudatos bõvítése folyt és folyik jelenleg is
az intézményben. Ennek köszönhetõen a
2007/2008-as tanévben már 5 iparmûvészeti szak közül választhatnak azok a
diákok, akik anyanyelvükön szeretnének
iparmûvészetet tanulni.
(Díszzománcozó, kovács-iparmûvész,
vitrázsüvegkészítõ, grafikus, belsõépítész.)
A Szokol Dezsõ által irányított iskola
történetének 16 éve alatt három teljesen
új szakkal járult hozzá a szlovákiai iskolahálózat bõvítéséhez.
A vállalkozás a szakmák és szolgáltatások területén érettségivel végzõdõ felépítményi szak, a díszzománcozó, a vit-

rázsüvegkészítõ szakok pedagógiai dokumentációi a gútai magániskola által
kerültek kidolgozásra.
A gútai magániskola alapítójának,
Szokol Dezsõnek az intézményében a
2007/2008- as tanévben 446 diák tanul
a szolgáltatást és iparmûvészetet érintõ
szakokon.
1991-ben Szokol Dezsõ mérnök nemcsak álmodta álmait, hanem elkezdte
azok megvalósítását is. Kodály szavai
indították útnak: Olyan kevesen
vagyunk, hogy a mûveletlenség luxusát
nem engedhetjük meg magunknak. Iskolát alapított, mely zászlajára tûzte a
mûvészeti szakok anyanyelven történõ
oktatását.
Azóta sem vesztett hitébõl, s meggyõzõdéssel vallja, hogy mindenki lehet tehetséges, csak meg kell találni ki - miben az. Az iskola szellemisége által mi, a
tantestület pedagógusai is igyekszünk
nem csupán magyar-, történelem-, fizika-, matematika szakos tanárok lenni,
hanem elsõsorban a diákok tanárai.
Tudjuk, látjuk: Egyetlen ismeret van,
a többi csak toldás, alattad a Föld, fölötted az ég, benned a létra.
Mérnök úr, gratulálunk!
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A mezõgazdaság fejlõdése
Ma már elképzelhetetlennek tartjuk, hogy Csallóköz földjét, amin ma építkezünk, autózunk, állatokat tenyésztünk és növényeket termesztünk, egykor egy
hatalmas beltenger borította. Nem is gondolnánk, hogy a ma használt mezõgazdasági területeink víztõl való lecsapolása egészen az 1640-es évekig nyúlik
vissza.
SZÁNTÓ ZSUZSANNA
A vízelvezetõ csatornák építése, valamint a vízszabályozó munkák megvalósításakor jött létre a Csallóközi Vízszabályozási Társulat 1854-ben Bõsön,
majd a Vág jobbparti és Alsódudvágvölgyi Ármentesítõ és Belvízlevezetõ
Társulat Vágsellyén és a Vág balparti
Ármentesítõ és Belvízszabályozó Társulat Érsekújváron. A 19. században már
árvízvédelmi gátakat emeltek Gúta körül. Ezen gátépítés és csatornázás célja a
víz leszivárogtatása volt a nagyobb dunai erekbe és ágakba. A Gútát körülvevõ
nagy kiterjedésû mocsárvilág csallóközi
részén a császtai és keszegfalusi csatorna nagy területeket csapolt le és fokozatosan lehetõvé tette a feltört rétek hasznosítását szántóföldi termelésre.
A századvég a lakosság gyors növekedését hozta, de ezzel párhuzamosan nõtt
a szegénység. A gútaiak nagyarányú kitelepítése a tagosítatlan határba 1910ben már meghaladta a 22%-ot. A "kintlakók" aklokat építettek, amelyeket állattartásra használtak. Századunk elsõ
évtizedében az aklokból fokozatosan tanyák keletkeztek, létrehozva az országszerte ismert gútai tanyavilágot. A külterjes állattenyésztésben a legelõk, kaszálók játszották a fõszerepet. A vizenyõs rétek lecsapolása, a töltések megépülése, csatornák, kanálisok mélyítése
után egyre csökkent a rétek - és részben
a kaszálók - nagysága. 1913 után a szénatermelés még hosszú ideig nagyon
fontos termelési ág volt. Nem csak az állattartásban volt szerepe, hanem évszázadok hosszú során fontos bevételi forrást is jelentett. A széntát vendégoldalas, létrás szekereken szállították a közeli-távoli falvakba, városokba. Így a
gútai széna eljutott Érsekújvárba,
Nyitrára, Szõgyénbe, de Komárom, Bábolna és Tata állatai is fogyasztották.
Az 1900-as évek elején a gazdák a
növénytermesztésre alkalmas területek
1/3-ad részét minden évben megtrágyázták. Mindenütt a hármas vetésforgó vált gyakorlattá. Az istállótrágyát
megbecsülték, a mûtrágyát még csak öt
helyen a nagyobb gazdaságok alkalmazták. A gabonanemûek közül száza-

dunk kezdetén a búzából termesztettek
legtöbbet, majd ezt követte az árpa.
Egyre kisebb területeket vetettek be
rozzsal és zabbal. Füves területek feltörésével gyarapodott a szántóföldek
nagysága, természetszerûen a szénatermelés rovására. Pótlására napirendre
került a takarmányövények és a keveréktakarmányok termesztése is. Ilyenek
a zabosbükköny, lucernás lóhere, árpás
lucerna és a here is.

A kapásnövények közül a kukorica termésterülete volt a legnagyobb. Emberi
táplálkozásra, baromfi és sertés etetésére
hasznosították. Jól megtrágyázott földbe
ültették május elején az akkor terjedõ
szántóföldi kapásnövényt, a burgonyát. A
család élelmezésén kívül állatok etetésére
hasznosították. Gútán és környékén akkor kezdtek belõle többet termeszteni,
amikor megkezdte mûködését a kisbérfüzítõi keményítõgyár. A századfordulón
már terjedt a cukorrépa termesztése is és
nagy jelentõséggel bírt a rozskender termesztése, hiszen a vászonkészítés ezt
nem nélkülözhette. A kender helyét fokozatosan a len foglalta el, valamint a Csallóközi járásban több helyen foglalkoztak
dohánnyal is. A kertekben, belterületeken
borsót, babot, lencsét és lóbabot termesztettek. A 19. század közepétõl a Vág torkolatához közeli falvak zöldségtermelésükkel tûntek ki.
Csallóköz gyümölcsfáiról már a 16.
században említést tesznek. Akkoriban
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vidékünk egy gyümölcsös kerthez
hasonlítotott. A hódító törökök szinte
megkímélték a gyümölcsösök sokaságát,
a diófaültetvényekkel együtt. Nem így tettek az osztrák császár hadai. De a magyar
ember pótolta a veszteségét, így ismét híressé vált tájaink gyümölcse. Minden község népiskolája mellett faiskolák létesítését rendelik el és kötelezõvé tették a tanulók oktatását a facsemeték nevelésére. A
faiskola igazi felvirágzása Litsaer Sándor
vezértanító nevéhez fûzõdik.
Gúta határának természeti viszonyai a
halászaton kívül a múltban elsõsorban
az állattartásnak kedveztek. Tágas mezõk, kiterjedt legelõk végtelenje biztosított állatainknak élelmet a vegetációs
idõszakban. Gútán a szarvasmarha állomány 96%-a a magyar szürkemarhához
tartozott, hiszen jobban ellenállt a
betegségekenek, jobban bírta a víztocsogós legelõt és kiváló igavonó állatnak
bizonyult. Ez a fajta lassan kiveszett,
egyre jobban módosult az állomány fajtaösszetétele. 1911-ben a magyar szürkemarha már csak 37% volt. A terjedõben levõ új nyugati fajták elõnye elsõsorban a tejhozamban mutatkozott meg.
Megyénk a lótenyésztésben az elsõ volt
az egész országban. Gútáról a legkorábbi adatunk 1895-bõl való, bár elõtte is
foglalkoztak lótartással. A lovak egy részét igavonásra használták és a nagyobb
távolságra lévõ földek megmûvelésére.
A gépek fokozatos terjedése következtében lassan csökkent az állomány. A szegényebb rétegek háziállata a tehén mellett a sertés volt. Néhány gazdasági vagy
háziállat teljesen hiányzott községünkbõl. Nem volt szamár, kecske és juh. Baromfitartással a nõk foglalkoztak. A tyúkokat, tojást, libákat házaló zsidó tyúkászok vásárolták fel Gútán. Különösen a
vízi szárnyasok - libák, kacsák - nevelésére nyújtott jó alkalmat a Kis-Duna vize, a dögösi rész, valamint a falu belterületén található tavak.
Tavasztól õszig kint voltak a tehén- és
ökörcsordák, a ménes és a sertésfalkák a
Dögösben, naponta hajtották ki a fejõsteheneket, borjúkat, üszõket az alvégi, felvégi és puruki legelõkre is. Ma már nem
is gondolunk arra, hogy azokon a területeken, ahol sétálgatunk, élvezzük a friss levegõt és a napsütést, egykoron állatokat
tenyésztettek és legeltettek.

Forrás:
Juhász Árpád:
Gúta és környéke a múlt századokban
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Èo hovorí policajná tatistika
Práca policajta je psychicky ve¾mi nároèná. Policajt, okrem toho, e je
strácom zákona, je neraz svedkom
mnohých osobných tragédií, èo vyaduje nielen profesionálny, ale aj ¾udský prístup. Na moje otázky odpovedá
riadite¾ Policajného zboru v Kolárove,
nadporuèík Ing.Július Király.
Aká je momentálna situácia z h¾adiska kriminality v naom meste?
Od januára evidujeme 177 priestupkov prevane majetkového charakteru.
Okrem toho máme 7 vyh¾adaných a 7
objasnených trestných èinov.
Z h¾adiska úspenosti ich objasnenia
sme v okrese na poprednom mieste.
Dôleitú úlohu v boji s kriminalitou
zohráva prevencia. Akým spôsobom
dokáete oslovi mláde, ktorá je v súèasnosti vystavená enormnému tlaku
negatívnych vplyvov?
Na základných a stredných kolách

máme rozbehnutý typový projekt pod
názvom Správaj sa normálne. Na tento
projekt sú vyèlenení vdy dvaja policajti, ktorí na kolách poriadajú besedy a
prednáky na rôzne témy. Venujú sa
napríklad drogovej otázke, èi pravidlám
bezpeènej premávky na cestách.
Pre stariu a strednú generáciu boli
drogy neznámym pojmom. Mladá generácia sa ia¾ tomuto problému nevyhla. Ako je to s drogami v naom
meste?
Ku dnenému dòu evidujeme 5 známych trestných prípadov nedovolenej
drby a výroby omamných a psychotropných látok.
Ako je to s bezpeènosou cestnej
premávky v Kolárove?
Vieme, e situácia na naich cestách
nie je dobrá. Za posledné roky mnohonásobne vzrástol poèet motorových
vozidiel, kvalita vozoviek vak nerástla

Plávali, súaili, víazili...
Plavecký výcvik iakov 1.4. roèníka Z J.A. Komenského sa konal od 14.4.
do 18.4.2008 na plavárni v Komárne. Zúèastnilo sa ho 41 iakov.
Výcvik sa zaèal rozdelením iakov do skupín pod¾a toho, ako kto vedel, èi
skôr nevedel pláva. Ve¾a detí sa ako-tak nauèilo pláva a zbavilo sa strachu
z vody, èo je dobré. Väèí iaci sa okrem plaveckých týlov kraul a prsia nauèili
skáka z mostíka a potápa sa. Malí iaci majú v èom pokraèova v nasledujúcom roèníku. Na záver plaveckého výcviku boli preteky. Kadý iak dostal
mokré vysvedèenie. Aj plaveckých intruktorov: uja Karola Bébera a tefana
Fazekasa deti odmenili diplomom za trpezlivos a odbornú výuku v plaveckých týloch. Zúèastneným iakom vïaka za disciplinovanos a ve¾kú snahu.
portu ZDAR!

úmerne s nimi. Rieenie týchto problémov vak nespadá pod nae kompetencie. Èo sa týka bezpeènosti cestnej premávky, vyzývam vetkých vodièov, aby
jazdili oh¾aduplne a zodpovedne a
dodriavali vetky pravidlá bezpeènej
jazdy. Týka sa to aj motorkárov, ktorí
s príchodom pekného poèasia opä vytiahli svoje stroje a spôsobujú adrenalín
nielen sebe, ale èasto aj obèanom v meste. Ïalej chcem upozorni obèanov, e
cyklisti, ktorých je v Kolárove ve¾mi
ve¾a, sú riadnymi úèastníkmi cestnej
premávky so vetkými povinnosami
vzahujúcimi sa na vodièov motorových
vozidiel. Mnoho problémov nám spôsobujú práve cyklisti jazdiaci v podnapitom stave. V tomto smere máme v okrese prvenstvo. Ku dnenému dòu
evidujeme 24 dopravných nehôd. Väèina z nich bola zapríèinená nepozornosou a rýchlou jazdou vodièov.
Ïakujem pekne za rozhovor!
Katarína Szabóová

Hviezdoslavov
Kubín
22. apríl 2008 bol v Z J.A.Komenského tie runý. Na obvodnú súa
Hviezdoslavovho Kubína prilo prednáa poéziu a prózu mnostvo ikovných detí z okolia. Spomedzi ocenených, ktorí postupujú do okresného kola
v Komárne vyberáme mená, ako: Bianka Csenteová - 2. miesto a Dominika
Bogárová - 3. miesto v I. kategórii
prednesu poézie.
V II. kategórii prednesu poézie bol
najikovnejí Viktor Tóth a aj 2. a 3.
miesto obsadili deti zo koly usporiadate¾a Lucia Múèková a Kristína Dibalová.
S prózou si ¾ahko poradili Viktória
Kicsindiová - 2. miesto v I. kategórii a
Michaela Penáková - 3. miesto v I.
kategórii. V II. kategórii sa poctivou
prácou k prvenstvu prebojoval Patrik
Èeròanský, a to na 2. miesto a Edina
Szabóová na 3. miesto.
Marika Domjánová bola prvá v prednese poézie v III. kategórii a v tej istej
skupine získala 3. miesto Korina
Vasová.
Infomis

GÚTAI
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Szoboravatás
2008. április 19-én Komáromban a Jókai Színház elõtt ünnepélyes keretek közt leleplezték és felavatták a tragikus hirtelenséggel elhunyt Kaszás Attila színmûvész szobrát. A szobor létrehozásához többek között Gúta városa is hozzájárult. A támogató
intézmények között szerepel a Schola Privata Gutaiensis és a
Corvin Mátyás Alapiskola. A több száz vállalkozó és magánszemély között szintén sok gútai adakozó neve megtalálható. A
színvonalas rendezvényen a felvidékieken kívül több magyarországi vendég és színmûvész is fejet hajtott Kaszás Attila elõtt.

Nauète sa o sluchu
Nieko¾ko faktov o sluchovo postihnutých.
 Mnoho sluchovo postihnutých sa za svoj sluch hanbí.
 Naèúvacie aparáty zvýia mnohým ¾uïom kvalitu ivota.
 Viac ne 50 percent vetkých sluchovo postihnutých sú
pracujúci ¾udia.
 Viac ako jedna tretina vetkých vye 65 roèných ¾udí trpí
stratou sluchu.
 Mnoho starích ¾udí má sluch pokodený dlhé roky, kým
vyh¾adá odbornú pomoc.
 3 percentá vetkých detí na svete je sluchovo postihnutých.
 Deti v súèasnosti poèujú horie, ako kedyko¾vek predtým.
 Stúpa poèet detí trpiacich stratou sluchu.
 Jedným z dôvodov je vysoká hluènos prostredia, ktorému
sú deti vystavované.
 1 z 10 detí zaèína kolskú dochádzku so stratou sluchu.
 Strata sluchu u detí ovplyvòuje jazykový a sociálny vývin.
 Vzrastajúci poèet mladých ¾udí získa Tinitus, pretoe sú
denne vystavovaní neprimeranej hlasitej hudbe.
 Strata sluchu nie je len problém, ktorý prichádza s vekom,
ale týka sa ¾udí kadého veku, taktie, a to v narastajúcom
trende, mladých ¾udí.
Poznajme svoj sluch
Mierna strata sluchu je väèinou kvalifikovaná ako strata
sluchu v rozmedzí od 26-45 decibelov(db). Ak je niekto dostatoène blízko osoby s miernou stratou sluchu a bude s òou
hovori, osoba pravdepodobne nebude ma problémy s porozumením. Ak vak hovoriaca osoba bude o nieèo ïalej a

v miestnosti bude um (okolité zvuky z ulice, rozhovor iných
osôb a pod.), bude ma osoba s miernou stratou sluchu problémy
s porozumením. Taktie bude ma problémy pri rozhovore s
viacerými osobami naraz. Toto môe zásadne ovplyvni ako
medzi¾udské vzahy, mieru sociálneho pôsobenia, tak aj
dokonca kariéru osoby. Pokia¾ sa budeme snai porovnáva
sluch a zrak a vplyv pokodenia na rozvoj reèi, dospejeme k
tomu, e strata sluchu má na rozvoj komunikácie omnoho
horí dopad, ne strata zraku. Diea hluché od narodenia sa
nenauèí spontánne hovori a nevyvinie sa u neho reè. V prípade získania sluchového postihnutia po vývoji reèi, nie je
dopad na komunikáciu tak ve¾ký, lebo èlovek má utvorenú
dostatoène ve¾kú slovnú zásobu, z ktorej môe èerpa. Strata
sluchu sa u týchto ¾udí odráa predovetkým na psychike.
Problémy nastávajú pri naruení reèi v dôsledku nedostatoènej
sluchovej kontroly. Sluchovo postihnutý hovorí príli nahlas,
alebo naopak, ticho a môe niektoré slová nesprávne vyslovova. Vïaka týmto odlinostiam v reèi sú mnohými poèujúcimi
povaovaní za mentálne postihnutých. Sluchovo postihnutí sú
si svojich nedostatkov vedomí a èasto sa preto ani nepokúajú
nadväzova kontakt s poèujúcou spoloènosou. Bez sluchu
sme ochudobnení o ¾ahiu komunikáciu s okolím a nemusíme
postrehnú varovné signály pri nebezpeèenstve (napr. na ceste
a pod.). Ide o situácie, kde si význam sluchu ani neuvedomujeme a predsa sa v nich bez sluchu nezaobídeme. Nedoslýchavos je typická civilizaèná choroba, ku vzniku ktorej spoloènos èasto prispieva tým, e ije v pôsobení hluku. Hluchota
môe by spôsobená:
 zápalovým ochorením mozgu,
 pokodením spánkovej kosti,
 toxickým úèinkom lieku.
Mgr. Margita Ïurèová
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Navtívila nás...
(Pokraèovanie zo strany 1.)
Keï sa jej jeden z prítomných opýtal, èi
ju k zaloeniu takej ve¾kej rodiny vedie
kresanská viera, odpovedala pokojne,
e nie, len má jednoducho rada deti a
vdy sa jej páèili dobré vzahy a pohoda
vo ve¾kých rodinách, ktoré dovtedy poznala (pochádza z Koíc).
Najviac otázok kládli eny v súvislosti
s h¾adaním námetov a inpirácií k písaniu, boli zvedavé, ko¾ko udalostí je autobiografických a èi spisovate¾ka vedie
s vytypovanými ¾uïmi rozhovory, aby
získala materiál pre svoje knihy. Ona
nám prezradila, e mnoho zápletiek si
vymý¾a, ale vyuíva aj informácie od
známych, èerpá z vlastných pozorovaní
a námetov, ktoré jej ponúka súèasný
kadodenný kolobeh ivota. Keïe píe
èlánky aj do denníkov (PRAVDA), stretáva sa s aktuálnymi udalosami, ktoré
sa dejú okolo nás a ihneï si veci, ktoré
ju zaujmú zaznamenáva.
Písa zaèala krátke útvary u ako
koláèka, vyhrala súa Poviedka roka,
okolie ju posme¾ovalo k aktivite a tak sa
rozpísala, e svoj enský poh¾ad na okolitý svet relatívne rýchlo povkladala
postupne do tyroch románov. Najviac
reakcií zaevidovala na svoj tvrtý román
Nepýtaj sa, kde som, èo ona sama
vysvet¾uje dozrievaním svojej pisate¾skej zruènosti, adresovaním obsahu diela
strednej vekovej  aktívnej a viac intelektuálne zameranej  skupine ien (hovorí
o prostredí uèite¾skom, podnikate¾skom
aj psychologicko-lieèite¾skom, vkladá aj

dramatické zápletky a rozoberá funkènos alebo nefunkènos manelských a
partnerských vzahov).
Kadopádne Petra Nagyová-Derengová vo svojich príbehoch poukazuje na
to, e pri rozoberaní problémov je dôleité zaèína od seba, spoznáva cez
rôzne situácie sám seba a neprihliada na
predsudky, kona pod¾a svojho najlepieho svedomia a vedomia (ktoré môe
ma, samozrejme, rozliène vysokú úroveò). Na otázku, èo si myslí o dnených
deoch, o ich správaní a záujmoch odpovedala spisovate¾ka jednoducho: je potrebné ma ve¾a trpezlivosti k nim, vedie
sa navliec do ich koe a úprimnejie a
sebakriticky si pospomína na naich rovesníkov (aj tých nezbednejích) z obdobia náho vlastného detstva. V ka-

dom prípade sú dnené deti ve¾mi podkuté, èo sa informácií týka, preto je to
s nimi stále aie.
Nieko¾ko vstupov do besedy mala aj
naa GUTA TV, ktorá zostrih z nej s¾úbila zaradi do pravidelného vysielania
káblovej televízie. Potom vetkých prítomných pozvala pani predsedníèka
spolku Albeta Mrková k prestretým
stolom, aby sa obèerstvili. Debata tu
vo¾ne pokraèovala spontánne ïalej a
poèas nej predloila kronikárka SPSK
spisovate¾ke pripravenú stranu na zápis
do nej. Citujeme z neho: Ïakujem za
milé privítanie, som rada, e som mohla
by Vaím hosom v Kolárove. Cítila
som sa medzi Vami výborne, vïaka za
pohostenie - milujem domáce zákusky.
Petra Nagyová-Derengová.
V závere besedy si eny pokúpili ponúknuté tituly románov od spisovate¾ky
s jej vlastnoruèným podpisom. Organizátorky besedy (Szabóová, Muricová,
Mrková) poïakovali spisovate¾ke za to,
e prijala nae pozvanie a vyzvali ju
k písaniu ïalích titulov. My sme jej s¾úbili, e si ich vetky preèítame, zapriali
sme jej ve¾a rodinného astia, Palko
Pilii jej odovzdal na znak vïaky kyticu
kvetov a vetci sme sa s òou rozlúèili
výdatným potleskom.
Petra Nagyová-Derengová odchádzala
od nás v dobrej nálade, pochválila nau
aktivitu a spontánnos a povedala, e sa
medzi nás bude s dobrým pocitom vraca, ak ju v budúcnosti pozveme.
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Oslavy Medzinárodného dòa ien v Spolku
priate¾ov slovenskej kultúry v Kolárove
V súèasnej dobe mnohí, ktorí odsudzujú
MD ako preitok socializmu si mono
ani neuvedomujú, kedy a z akých dôvodov tento medzinárodný sviatok vznikol. Pre malé oivenie uvádzam: Svet
si v sobotu (8.3.2008) pripomína MD.
Jeho tohtoroènou témou je uctenie Protestu, ktorý sa konal presne pred 100
rokmi v New Yorku. 15-tisíc krajèírok
vtedy kráèalo naprieè mestom, prièom
iadali lepie platy, skrátenie desahodinového pracovného èasu a volebné právo.
Na poèes ich trajku zaviedli od kodaòskej konferencie v roku 1910 Medzinárodný deò ien, ktorý sa oslavuje 8.
marca. (Z webovej stránky denníka
SME.)
Volebné právo a kratí pracovný èas
sa od tých èias vyrieil, ale platy ien sa
ani v 21. storoèí nevyrovnajú platom ich
muských kolegov, prièom ena na svojom poste musí ove¾a tvrdie dokazova
svoje schopnosti.
My dnes podstatu osláv u nevidíme
v trajkoch, ale predovetkým v malom
spestrení vedných dní, krátkym zastavením a spoloèným posedením v príjemnej priate¾skej atmosfére. Nebolo
tomu inak ani v tomto roku. Pozvané
podnikate¾ky - sponzorky a najaktívnejie èlenky SPSK sa stretli 8.marca 2008

o 14,00 hod. v klubovej miestnosti
spolku. Po úvodnej reèi Mgr.Albety
Mrkovej, predsedníèky spolku, medzi
nás zavítali s krátkym kultúrnym programom deti z Materskej koly na ul.
Lesnej. Zaspievali, zatancovali a zablahoelali nám. Mnohým z nás vyhàkli
slzy dojatia pri ich roztomilom, oduevnenom vystúpení. Následne sme si
vypoèuli pár uznanlivých viet od pána
Ondreja Litvaiho, tajomníka spolku,
ktorý vyzdvihol enu nielen ako matku,
ale spomenul i jej dôleité postavenie
v rôznych funkciách èi povolaniach a
najmä jej nenahradite¾né miesto v kadodennom ivote. Na znak úcty a vïaky
sme boli obdarené pekným voòavým
klinèekom. Po prípitku sme si pochutili
na dobrotách z pripraveného védskeho
stola.
Pri kávièke a zákuskoch pokraèovala
vo¾ná debata. Nechýbalo ani spoloèné
nôtenie.
Skoré sobotné odpoludnie sa síce podpísalo pod niiu úèas v porovnaní
s prechádzajúcimi rokmi, ale úèastníci
sa na oslave cítili ve¾mi dobre.
Kolárovo, 20.4.2008
Ing. Helena Svoreòová,
spravodajkyòa SPSK

SLÁVIK SLOVENSKA 2008
18. roèník súae Slávik Slovenska 2008 sa niesol v znamení významného okrúhleho jubilea. Pred 100 rokmi (roku 1908 ) sa na Slovensku v Pezinku narodil ná
vynikajúci hudobný skladate¾ Eugen Suchoò. Pre kultúrne pozdvihnutie národa
upravil mnohé ¾udové piesne. Nám Slovákom zanechal ve¾ké dielo, trvalý odkaz
pre uctenie si trvalých hodnôt slovenského folklóru. Niektoré skladbièky od neho
odzneli z úst naich spevákov, napr: Malièká som..., koda a, uhajko.
18. roèník kolského kola súae Slávik Slovenska 2008 tento rok uvilo 22
speváèikov - slávikov do kytice z prekrásnych ¾udových piesní. Súa na naej kole
prebehla dòa 9. apríla 2008. Víazi postúpili na okresné kolo v Komárne.
Výsledky 18. roèníka súae v speve ¾udových piesní:
I. kategória: 1. miesto  Kristína Menïanová
2. miesto  Viktória Vivien Varga
3. miesto  Viktória Kicsindiová
II. kategória: 1. miesto  Patrik Èeròanský
2. miesto  Klaudia Kisová
3. miesto  Barbara Tóthová
III. kategória: 1. miesto  Simona Kürtiová
2. miesto  Martina emetková
3. miesto  Silvia Kürtiová

Mgr. Helena Fûriová
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Deò Zeme v Z
J.A.Komenského
22.apríl - Deò Zeme - nebol v ivote Z
J.A.Komenského nièím ojedinelým. Bol
vak príleitosou pre zdôraznenie faktu,
e najmä ¾udská ¾ahostajnos je príèinou
väèiny problémov ivotného prostredia
v globálnom, regionálnom èi miestnom
merítku.
Aktivity, ktorými sa snaíme naej Zemi pomáha, sa nesústredia len na 22.
apríl. Tie sú rozloené na mnostvo jarných dní, keï treba pripravi podmienky
zobúdzajúcej sa prírode, stara sa o jej vegetaèné obdobie a pripravi ju na nevyhnutné oddychovanie. Ale netýkajú sa len
prírody. U¾ahèi Zemi zápasi s problémami, ktoré jej nastolil èlovek, znamená
pomôc jej aj v oblasti energie, vody,
odpadov, zelene, ovzduia, chráni ju a
h¾ada alternatívy v jej vyuívaní èlovekom. A u nás - na naej kole - takéto aktivity prebiehajú poèas celého kolského
roka, ba dokonca aj poèas prázdnin.
Deò Zeme bol ïalou príleitosou na
zdôraznenie potreby takéto aktivity vykonáva a dosta ich hlbie do povedomia
nielen iakov, ale aj irokej verejnosti.
Deò Zeme sme zaèali reláciou v kolskom rozhlase.
Nai najmení iaci si do koly pozvali
svojich mladích kamarátov zo kôlok.
Spolu sadili rastlinky, kreslili svoju predstavu o zdravej Zemi, trénovali zruènos
v jazde na jednoduchých dopravných
prostriedkoch, v súaivých hrách vyuívali prírodný materiál, svaly si posilòovali na horizontálnom lane a obèerstvili
sa zdravou vodo-vodou.
Starí iaci v triednych kolektívoch besedovali o ivotnom prostredí a h¾adali
ïalie monosti ako mu pomôc. Z nej
vzili námety, ktoré následne spracujú
do vlastného ekokódexu. Skupinku ekológov prijal pán viceprimátor Imrich Árgyusi na mestskom úrade a celú hodinu
plodného rozhovoru prejednávali monosti vzájomnej spolupráce v oblasti
ivotného prostredia v naom meste a
jeho najbliom okolí.
Spoloènou aktivitou meních i starích
bolo navliekanie zelených papierových
listov na povrázok. Dlhú reaz z nich
vytvorenú sme vo dvoch radoch natiahli
medzi pavilóny koly. Pokia¾ to poèasie
dovolí, ete dobrých nieko¾ko dní nám
bude pripomína pekný, pestrý a slneèný
tohtoroèný Deò Zeme.
V.K.
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Navtívila nás spisovate¾ka
Petra Nagyová-Derengová
Mestská kninica v spolupráci so Spolkom priate¾ov slovenskej kultúry v Kolárove zorganizovala v priestoroch SPSK na Mostovej ulici besedu èitate¾ov slovenskej literatúry s populárnou spisovate¾kou Petrou Nagyovou-Derengovou z Bratislavy, autorkou románovej tvorby pre eny.
MGR. OFIA NAGYOVÁ
Stretnutiu samozrejme predchádzalo dobro (2005), Za to mi zaplatí (2006),
zháòanie publikácií tyroch románov, Pozri sa na seba (2007) a Nepýtaj sa,
ktoré spisovate¾ka doteraz vydala, lebo kde som (2007). Pani Szabóová vak
nae eny sa s ich obsahom chceli èo pripomenula aj to, e spisovate¾ku monajlepie oboznámi. Pripomenú si ob- no viacerí poznajú z jej pôsobenia
sah kníh potrebovali aj tie eny, ktoré v STV ako bývalú mladuèkú moderáich èítali dávnejie, take exempláre, torku a redaktorku. Málokto z nás vedel,
ktoré má vo svojom inventári kninica, e po skonèení vysokokolských túdií
vôbec nestaèili. eny ich èítali jedným na ekonomickej univerzite stihla by
dychom, aby ich mohli poièa ïalej. istý èas aj letukou a pri jej relatívne
V rámci príprav miestností a pohostenia mladom veku (36 rokov) je momentálne

sa stihli eny o príbehoch jednotlivých
románov medzi sebou aj porozpráva a
premyslie si témy a otázky do diskusie.
24. apríla 2008, presne v dohodnutý
èas o 15. 30 hod. spisovate¾ka naozaj
medzi nás prila a beseda sa mohla
zaèa. Otvorila ju Katarína Szabóová,
pracovníèka kninice MsKS, privítala p.
Petru Nagyovú-Derengovú a struène
predstavila jej tyri romány, ktoré vyli
behom troch rokov: Chcem len tvoje

matkou dvoch synov a jednej dcérky,
(prièom sa nám stihla prizna, e je teraz
v radostnom oèakávaní tvrtého potomka). V oèiach prítomných sa zraèil neskrývaný obdiv voèi tejto drobnej, krehkej ene, veï brala svoju rodinu, svoj
talent a úspechy ve¾mi prirodzene, bola
priama, otvorená, hotová reagova na akéko¾vek otázky.
(Pokraèovanie na strane 2.)

v

Slávik

Ekológovia
na mestskom úrade
22. apríl bol Dòom Zeme. Bol to deò, keï
sa na kolách robia rôzne èinnosti s ním
súvisiace. Naa kola samozrejme nemohla by výnimkou. V rámci aktivít tohto dòa
sme my, ekológovia zo Z J.A.Komenského spolu s pani uèite¾kou Mgr.
Valériou Kissovou, boli prijatí na MsÚ.
Napriek vtedajím runým dòom si na
nás naiel èas viceprimátor pán Imrich
Árgyusi, ktorý bol zvedavý na nae súèasné a plánované aktivity. Najprv sme
sa zhovárali o liste, ktorý sme poslali
mestskému zastupite¾stvu. V òom sme
iadali o zazelenenie plotov okolo kontajnerov pri kolárovských bytovkách popínavými rastlinami. Takéto aktivity sú
zároveò snahou aj Klimatickej aliancie,
ktorej èlenom sa naa kola u stala. Pán
Árgyusi nám oznámil, e sa o tom u
uvaovalo v rámci renovácie mesta. Milo
nás to prekvapilo a tak sme s chuou
pokraèovali v besede. Spomínali sme, èo
vetko sa na naej kole zbiera a triedi a
e sme èlenmi u spomínanej Klimatickej aliancie. Nimi môu by najmä mestá a preto sme sa snaili pána viceprimátora oslovi èo najviac. Myslíme si toti,
e by bolo skvelé, keby sa jej èlenom
stalo aj nae zelené mesteèko. Dokonca
máme pocit, e ho to zaujalo, keïe sa
oh¾adne toho pomerne ve¾a vypytoval.
Ïalej bol zvedavý na nae vízie do budúcna. Porozprávali sme mu o viacerých
peciálnych aktivitách, ktoré v budúcnosti plánujeme na kole ale aj v meste.
Mnohé ho zaujali a v niektorých nám
pris¾úbil pomoc mesta. Nakoniec ná èas
vypral a museli sme sa rozlúèi.
Myslím, e tú hodinku na MsÚ sme
strávili naozaj uitoène. Veríme, e sme
pána Árgyusiho zaujali a ïalia spolupráca naej koly a mesta bude prebieha
bez problémov a k spokojnosti oboch
strán.
Katarína Lukovická,
VIII.A

