
Az utóbbi hetek egyik legna-
gyobb közéleti botránya arról a 11 
éves annamajori kislányról szólt, 

-
tek, majd megvertek.

-
-
-

-

-
-

-

-

-

agresszió és a bántalmazás nem is 

-
nak nyilatkozó tanár, aki saját be-
vallása szerint már több mint 20 éve 
dolgozik az egyik szlovákiai általá-

hogy most több ilyen eset van, mint 
-

ségi média egy új szintre juttatta a 
-

-

-
lési módszerek tehetnek róla, de az 

-

nem elhanyagolható az sem, hogy a 
gyermek milyen mintákat lát a kor-
társaitól. 

-

-
nak. Részletek a 3. oldalon.

Készül az 52 darabból álló ha-
rangjáték legnagyobb, mint-
egy négyszáz kilogrammos 
harangja, melyet a napokban 
öntött ki Slíž Róbert várhosz-
szúréti harangöntő.

-
-

-

hiszen komolyan meg kellett tervez-
nie a munkát, és változtatnia is kel-

„A teljes harangjáték össztömege 2,5 

-
-
-

-

oldalon. (nr)

Pozsony. Akik azt gondolták, 

a tavalyinál rosszabb már nem le-
-

-

-
-

leginkább az élelmiszerek járultak 
hozzá. A legnagyobb árugrást, több 
mint 18 százalékosat, az étolajak 
esetében mérték, több mint 8 szá-

zalékkal drágult azonban a kenyér, 

-
gyobb összeget kértek az egy évvel 

-
ben nem hogy nem lassul, hanem 

-

-

oldalon.  (mi)  

Síelhetünk, 
korizhatunk

Komáromcsehi/Vágsellye/
Vezekény.

-
-

nak a látogatók. A kétszáz méter 
-

-
-

lyát, mely eddig Nádszegen vár-

koriztak, az önkormányzat kor-

-
hetnek egyszerre. Részletek az 5. 

(száz, tb)

Négyszáz kilós harangot öntött ki a napokban Slíž Róbert várhosszúréti harangöntő (Fotó: Slíž Róbert albumából)

Idén még gyorsabban 

Hangárban hangolja ötvenkét harangját

NAHÁT!
Kihalási
láncreakció
Párizs. A kutatók szerint azok a 
növények, amelyeknek magvait ál-

-

megváltoztatja az ökoszisztémá-
kat. Az a környezet, amely ma 

-

-

régiókban megélne a növény, de 
hogy oda eljusson, még mag korá-
ban kell megtennie az utat. Az ösz-

állatokkal hordatja szét. (MTI) 

NAGY ROLAND

Annamajor. Mi vezethet odáig, 
hogy 16 éves gyermekek egy 
náluk 5 évvel fiatalabb kis-
lányt bántalmaznak? Mennyi-
re felelősek a szülők a történ-
tekért? Erre kerestük a vá-
laszt egy pszichológus és egy 
jogász segítségével.

A gyermeki düh mélységei
Az annamajori kislány esete kapcsán körbejártuk a gyermeki agresszió témáját

ÚJ SZÓ-ELŐFIZETÉS
predplatne@newsandmedia.sk
0905 384 933

Állj meg vándor 
Szent Tekla szobránál 
Önkormányzati támogatással és a 
tornóciak adományaiból újították fel 

4. oldal

Kedvére 
lustálkodhat végre 
Molnár Piroska nem vállal fizikailag 
megterhelő szerepeket 

9. oldal

A NAP SZÁMA:

A TikTok sztárja, 
Charli D‘Amelio  

17, 5 millió  dollárt 
keresett tavaly. 
Többet, mint a világ 
egyik legnagyobb olaj-
vállalatának vezetője. 

IDŐJÁRÁS
Reggel helyenként 
felhős égbolt, 
napközben 
fokozatosan 
felszakadozik a felhőzet, túlnyomó-
részt napos idő várható. A nappali 
hőmérséklet -1 és 6 fok között alakul.

2022. január 15–16., szombat–vasárnap  y  75. évfolyam  y  11. szám Ára 0,89   y  Előfizetőknek 10% kedvezmény  y  www.ujszo.com

PRESSZÓ
Nagyon nagy 

vágyaim vannak 

12. oldal
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Decemberben 5,8 százalékos drá-
gulást mért a Statisztikai Hivatal az 
egy évvel korábbihoz képest. „Ilyen 
látványos decemberi árugrásra Szlo-
vákiában 2004 óta nem volt példa” – 

-

Drágább élelmiszer 
Az árak az összes vizsgált termék-

-
sulásához azonban leginkább az élel-

elmúlt hónapban átlagosan 6,3 szá-
zalékkal kerültek többe az egy évvel 
korábbinál, az egyes termékek kö-

vannak. A legnagyobb árugrást, több 
-

tében mértük, több mint 8 százalék-
kal drágult azonban a kenyér, 6,5 

százalékkal pedig a hús is” – tette 

„A szlovákiai családok az élel-
miszerekre és a lakhatásra költik a 
legnagyobb összeget a költségveté-

az összes kiadásaik ötödét, a rezsi-

nem csoda, hogy ezek drágulására 
-

Decemberben azonban az autó-
-
-

ba. Az üzemanyagokért a negye-  
-
-
-

rásokra panaszkodó vendéglátóipari 
vállalkozások decemberben csak-
nem 7 százalékkal nagyobb össze-
get számláztak a vendégeiknek, de 

miatt több mint 14 százalékkal drá-

Szédületes gyorsulás 

még csak 0,7 százalék körül mozgott, 
-

vekedést mért a Statisztikai Hivatal, 

5,8 százalékot. „Tavaly éves szinten 

ami az elmúlt kilenc év legnagyobb 

-
-

ten még 0,5 százalékkal csökkent az 

2020-ban is csak 1,9 százalék körül 
mozgott” – nyilatkozta lapunknak 

-
-
-

lagát tekintve a legnagyobb drágulást 
az üzemanyagok (17%) és a dohány-
termékek (14%) esetében mérték. 

Ez vár ránk idén 
-

a tavalyihoz képest is tovább gyorsul 

-

-
gottabb drágulás várható, ez azonban 

-
miszerárak esetében is, amelyek az 

-
kal drágulhatnak az egy évvel koráb-

ráadásul csökkentek az energiaárak, 
-
-

gok és a cigaretta drágulása is. 

Elúszott megtakarítások 
A rég nem látott csúcsokat döntö-

az elmúlt öt évben rendre megha-
ladta a bankok betéti kamatainak a 

nulla és egy százalék között mozgott, 

százalékot. Nem lesz ez másképp 
idén sem, azzal a különbséggel, hogy 

-
tet Sadovská. 

A kulturális életnek a járvány- 
ügyi lezárások utáni újraéle-
désével egy időben a Natá-
lia Milanová kulturális tárca-
vezetővel szembeni kritika is 
megjelent. A kulturális szféra 
képviselői a jövőben közvetle-
nül az egészségügyi miniszté-
riummal egyeztetnek majd az 
óvintézkedésekről. A szlováki-
ai magyar színházak pedig ha-
marosan kinyitják a kapuikat.

-

intézkedések meghozatalakor vegye 
-
-
-

zókról végül csütörtökön a pozsonyi 
kormányhivatalban tartott tárgyalá-
son állapodtak meg. Az egyeztetés 

-

további támogatásokat helyezett ki-
látásba. Pavol Smolka, a Szlovákiai 

-
túra „nyitvatartását”, és azt, hogy az 

-
-

-

lecsengéséig maradnak érvényben. 

-

szegmens számára világos legyen, 
milyen szabályok várnak rá.

Teszteket és támogatást

-

Szó-stúdió péntek esti adásában is 
-

-
val, illetve Gál Tamással, a Komáro-

-

hosszas lezárásokra kerül sor, akkor 

-

Gál is üdvözölte, hogy a kulturális 

kommunikálni az egészségügyi mi-
-

szükség van, mert a kulturális tárca 
-

-
mányülésen valakinek a kultúrában 
dolgozók érdekeit is védenie kell” – 
mondta, és hozzátette, ez ügyben biz-
tosan vannak hiányosságok. Arról is 

-
-
-

rint pedig arra is szükség volna, hogy 
a Kisebbségi Kulturális Alap által 

Heger bizalma
Milanová azonban továbbra is él-

-

-
-
-
-

-
lag akkor is kapcsolatban állt a Tóth-

hangsúlyozta, arról nem tudott, hogy 
-

ciak-gyilkosság megrendelésével vá-
(TASR, czg)

Tavaly az építőanyagok ára is látványosan megugrott, és a drágulásnak még idén sem inthetünk búcsút  (TASR-felvétel) 

Egyre több kritika éri Natália Milanová 
kulturális minisztert  (TASR-felvétel)

A kultúrával az egészségügy  
törődik, Milanová a helyén marad

RÖVIDEN
Bödör ismét rács 
mögé került
Pozsony. -
dözési Ügynökség (NAKA) 

Norbert Bödör vállalkozót, aki 
mindössze néhány órát töltött 

-
-

-

született döntésére hivatkozva 

-
zetes letartóztatásban volt. Az 

-

közölte, a határozatot nem lehet 

szabadlábra kellett helyezni. A 
-

-

ún. Marhapásztor (Dobytkár) 
-

-

-

-

-

-
ri gazdasági miniszter rokona 
megússza a cége által elkövetett 

vételére azért volt szükség, mert 

-
núkat.  (TASR, Aktuality.sk)

Kedden lesz Kollár 
kerekasztala
Pozsony. Boris Kollár (Sme ro-

-
ta össze a népszavazásról szóló 
kerekasztalt. Azoknak a pártok-

-
nek van képviseletük a parla-

-

közölte, nem vesz részt a meg-
beszélésen. „Nem létezik sem-
milyen ok egy ilyen kerekasztal 

-
-

-

kerekasztalon.  (TASR)

Marad a munkahelyi 
heti egy tesztelés
Pozsony. A munkavállalókat to-
vábbra is hetente egyszer, 

-
telni a munkahelyükön, aho-

-

-
latban szerepel, amelyet szerdai 

miniszter pénteken azt mondta, 
hiba történt.  (TASR)

MOLNÁR IVÁN

Pozsony. A karácsony előtti 
időszakban rendre megugra-
nak az árak, tavaly december-
ben azonban csaknem 6 száza-
lékkal nőttek az egy évvel ko-
rábbihoz képest, amire 17 éve 
nem volt példa Szlovákiában. 
Az elemzők szerint az idei első 
negyedévben még nagyobb se-
bességre kapcsol az árvágta. 

A 17 éve nem látott karácsonyi 
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Tomáš Strémy, a Comenius Egye-
tem Jogi Karának professzora la-

-

-
-

-
-
-

elég érettek-e ahhoz, hogy tisztában 
legyenek a tetteik következménye-

-
-

-
-
-

lánosságban azonban azt mondta, 
-
-

-

-

azt felelte, hogy ezt nehéz megítél-

gyakorlatban akár több ilyen eset is 

-
-

Válságcsapat
-

Gröhling (SaS) oktatási miniszter 
például a közösségi oldalán számolt 

-

beszélni a tanárokkal, mi történt 
pontosan, és hogyan kell kezelni a 

-

-

a bántalmazás kérdésével rendszer-
-

-
-
-

ben elfogadta a bántalmazás elleni 
-

Társadalmi megmozdulás
-

-
-
-

-

egyiket Csehországban hozták létre, 

-
-

-

-
-

talmazást, valamint a testi és lelki 

-
-

-
-

kezdeményezéssel ellentétben egye-

A sajtóban nemrégiben hatal-
mas visszhangot kapott an-
nak a 11 éves annamajori kis-
lánynak az esete, akit nála  
5 évvel idősebb gyermekek 
állítólag leitattak és megver-
tek. Az ügy kapcsán a gyer-
meki agresszió kialakulásá-
nak lehetséges okairól, vala-
mint a szülők felelősségéről 
Kocsis Dominika gyermek-
pszichológussal beszélget-
tünk.

Mi vezethet odáig, hogy 16 éves 
-
-

Konkrétan nehéz megmondani, 

-
-
-

-

-

-

-

-
-

nyilvánuláshoz, mindemellett a gya-

-
-

-
-

-
-

megnyilvánulások okozhatnak sé-
relmeket a gyermekben, amelyeket a 

-
-
-

személyiségzavarok, mindemellett 

-

-

-
-

-

-

-
-

-
tem ez alatt azt, hogy az emberek 

-
nak véleményt, s ha mégis, akkor az 
történhet akár álnéven, ezzel meg-

-
-
-

viták, amelyekbe mások is sokkal 
-

találni, mások ellen fordulni, nem 
beszélve a provokatív médiatartal-

-

-

-

-

-
-

-
-

kell, még a kamaszkorban is, ami-

-

-
-

-
-
-

ma, értem ez alatt az agresszivitásra 
-

beszélgetések során számos infor-

-

-
lek, mint a folyamatos mozgás vagy 

-

-
-

-
ragú, indulatos, esetleg eltör, eldob 

-

-

-

Nagyon nehéz észrevenni, ha egy 

-

-
-

a megváltozott viselkedést, nyitnia 
kell a gyermek felé, mert minél ha-
marabb kezelik a problémát, annál 

-

-
-

komoly bántalmazás esetében, ahol 
komolyabb trauma lép fel, nem ele-

-

és segíteni gyermekét, mindenképp 
fel kell mérni, hogy a bántalmazás 

sokkal könnyebben nyílik meg, és 
(nar)

Az annamajori bántalmazásnak nemcsak jogi, hanem társadalmi következményei is lettek. Az ügy még korántsem 
zárult le, de ha az elkövetőket bűnősnek találják, akkor akár börtönbe is kerülhetnek.  (Shutterstock-illusztráció)

NAGY ROLAND

Annamajor. Már zajlik a rendőr-
ségi eljárás a 11 éves anna- 
majori kislány ügyében, akit 
állítólag az idősebb társai lei-
tattak, majd megvertek. Ösz-
szeszedtük, milyen büntetés-
re számíthatnak az elkövetők, 
és milyen következményei let-
tek az incidensnek.

Az annamajori bántalmazás következményei
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VÁRHOSSZÚRÉT
(KRASNOHORSKÁ DLHÁ LÚKA)
„Ez életem eddigi legnagyobb és 

legmeghatározóbb kihívása, hiszen a 
harangjátékot alkotó harangok össz-
tömege a 2,5 tonnát is eléri. Ez óriá-
si munkát igényelt. A most elkészült, 

-
máján közel három hónapot dolgoz-
tunk. Csak úgy mint eddig, most is 
sokat köszönhetek az édesapámnak, 

-
-

kából. Mivel sohasem készítettem 

még egy megbízás keretében ekkora 
mennyiséget, új megoldásokat kellett 
találnunk. A 2,5 tonnából eddig mint-
egy 1 tonnányit öntöttünk ki. Szeren-
csére a mostani is nagyon jól sike-

nagyon sokat izgultam, hiszen miután 

megszilárduljon” – közölte lapunk-
-

-
kezeteket, a manapság már megszo-
kottnak számító, a harang mechaniz-

-
dezéseket, a kisebb harangokat pedig 

tapasztalat ragadt rám, hiszen nagyon 
sok problémát kellett megoldalunk. 

-

ötvözetek összetételét is át kellett dol-

-

házuk udvarán, mindössze néhány 

a harangokat, most viszont már sa-
-

je segítségével dolgozik az aprólékos 
tervezést, rengeteg mérést és még 

projekten. „Mivel a hangoláshoz egy 
óriási esztergapadra is szükség van, 

ezért egy nagyobb hangárt építettünk. 

is csatoltunk, melyben édesapám és 

-

-
kákat végezzük. Nagyon hálás va-
gyok, hiszen nélkülük minden sok-
kal nehezebben és lassabban menne. 

-
gok egyébként egy svájci kistelepü-
lés koncerthelyiségében lesznek el-

-
rülne, sok munkát kell elvégeznünk. 
Egyébként nemcsak a harangok ké-

a tartószerkezetek is. Annak ellenére, 
hogy közép-európai szinten csak a mi 

a harangokat helyben, az 52 harang 

szállítjuk, hogy speciális gépek segít-

mondhatom, hogy életem eddigi leg-

A harangok öntése is elképesztő látvány  (A szerző felvétele) 

NÉMETI RÓBERT

Egy négyszáz kilós harangot 
öntött ki a napokban Slíž Ró-
bert várhosszúréti harangön-
tő. A több száz kilós monstrum 
annak az 52 darabból álló ha-
rangjátéknak a részét képezi, 
melyet hamarosan Svájcban, 
egy Lausanne melletti telepü-
lésben szerelnek be. 

Élete legnagyobb harangját készíti 
a várhosszúréti harangöntő 

SZÁZ ILDIKÓ

Egy ismeretlen adományo-
zó állíttatta a vágsellyei já-
rásbeli Tornócon Szent Tek-
la útmenti szobrát, melyet a 
község önkormányzatának 
támogatásával és a lakosok 
adományaiból újítottak fel. 

VÁGTORNÓC
A Szent István úton található szo-

a községben, amely tavaly július-
tól decemberig tartott. A lakosok 
számlaszámra adakozhattak, vagy a 

-

támogatást. Tornóc önkormányzata 

eredetileg ezer eurót hagyott jóvá a 

a lakosok további 190 euróval támo-
-

-
ték, az összköltség végül meghalad-
ta a négyezer eurót, amit a büdzsé-

Korábban Kuttasként emlegették a 
község azon részét, ahol a szobor 
található, ma már Teklának nevezik. 

tartják számon, aki ismert és gaz-
dag családból származott. Miután a 
szülei eljegyezték, egy alkalommal 
Szent Pál beszédét hallotta és elha-
tározta, hogy egész életét az evangé-
lium hirdetésének szenteli. Tekla je-
gyese börtönbe záratta Pál apostolt, 

ám menyasszonya beszökött a rá-
csok mögé és tovább hallgatta taní-
tását. Teklát engedetlenségéért mág-
lyahalálra ítélték, ám a lángok nem 
tettek benne kárt, hatalmas zápor 
oltotta el a tüzet. Kiéhezett vadálla-
tok elé vetették, de ezek sem tettek 

szabadon engedték. Szent Tekla be-
tegeket gyógyított, gonoszakat té-
rített meg a pusztában, az egyház a 

-

Danter Izabella, Adalékok Tor-
-

-
-

közé. A szent jobb kezében mellére 
helyezett kis kereszt, baljában pál-
maág van. 

Szent Tekla felújított szobra Tornóc 
határában, a Sókszelőce irányába 
vezető útnál található

 (A szerző felvétele)

RÖVIDEN 
Több kisfiú 
született tavaly
Rimaszombat. 1093 újszülött 
látta meg a napvilágot a rima-
szombati kórházban 2021-ben 

-

és 494 lány született. 11 anya ik-
reknek adott életet. A kórházban 
15 olyan szülés is volt, amikor az 

de a gyermekek egészségesen 
születtek. A leggyakoribb lány-
nevek az Emma, Viktória, Nina 

Oliver, Adam, Peter és Dávid ne-

a rimaszombati kórházban. Janu-
ár elsején, 8.07-kor született 48 
centiméterrel és 2510 grammal. 

száma 2021-ben nem változott az 

1105, 2020-ban 1110 szülés volt a 
rimaszombati kórházban. (hn)

TORNYAI BIANKA

JÓKA
Olvasósarkot alakítottak ki, új 

könyveket vásároltak és havonta 

-
rovits Lipót Alapiskolában. A ZSE 
Alapítvány támogatásával megvaló-
suló projekt júniusig tart.

be a jókai alapiskola a ZSE Alapít-
vány (Nadácia ZSE) Kivételes iskolák 

-

Éva pedagógus, a pályázat kidolgozó-
ja lapunknak elmondta, a járványügyi 
korlátozások miatt csak az alsó tago-
zatos tanulókkal tudták elkezdeni de-

tagozatosok a héten kapcsolódtak be, 
-

honról tanultak. „Egy héten keresztül 
minden nap kijelöltünk 15 percet az 
olvasásra, amikor minden tevékeny-

-
lett vennie egy könyvet és olvasni. 
Ez lehetett akár tanítás, dolgozatírás, 

-

mikor jön a jelzés, igyekeztünk min-

reklámot készítsenek a kedvenc köny-

vüknek, de régi könyveket is szeret-
-

in elhelyezni, hogy minél több ember 
vegyen kezébe könyvet. A projektnek 
is ez a célja, hogy minél többen mi-
nél többet olvassanak, ezért a tanév 

-

színpadként is használható emelvényt 
készíttettek, amely olvasósarokként 

könyvtár könyvállományát és olva-
sósarkot alakítottak ki a gyerekek szá-

-
vespolccal. 

Könyvmolyok a jókai alapiskolában

Sikeres pályázatnak köszönhetően népszerűsítik az olvasást a suliban (Képarchívum)

Szent Tekla nem égett meg 
a máglyán, nem bántották 

a vadállatok és a bikák sem. 
Ezt követően 

Szent Tekla betegeket 
gyógyított, gonoszakat 

térített meg a pusztában.
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SOMORJA
A 2020-ban elkezdett projekt 

keretében összesen negyven csal-
lóközi és mátyusföldi helyi sajtó-

-
tötték ki, amelyekkel feltöltötték az 
online adatbázist. Roncz Melinda, 
a könyvtár igazgatója közölte, hogy 
tavaly négy városi lap, a Somorja és 
Vidéke, a Dunaszerdahelyi Hírnök, 
a Nagymegyeri Hírmondó és a Di-

-
nyait böngészték át a könyvtárosok 
a Kisebbségi Kulturális Alap által 
támogatott projekt keretében. „Ezek 
a városi kiadású lapok általában tá-

is értékes forrásként szolgálnak” 
– jegyezte meg az igazgató. A So-

közel 4300, a Dunaszerdahelyi Hír-

ezer cikk adatai kerültek be az adat-
bázisba. A könyvtár archívumában 

nincs meg a Nagymegyeri Hírmon-
dó összes száma, ezért az interneten 

1500 cikket választottak ki, a dió-
szegi városi lapból pedig több mint 

adataival töltötték fel az adatbázist. 
Roncz Melinda megjegyezte, hogy 
ismét nagy feladatot vállaltak ma-
gukra, aminek eredményeképp a ta-
valy elért célt meghaladva 12 ezer 

„Ezek az adatlapok nemcsak biblio-
-

nem a kutatás megkönnyítése céljá-
ból tárgyszavakkal vannak ellátva. 

Tehát az adott város, illetve annak 
környéke történetével foglalkozók, 
például a helyi egyesületek, szerve-
zetek, sportesemények cikkeire is 
rákereshetnek, s a találatok alapján 
pontos kiadási adatokat kaphatnak” 
– mondta az immár 21 ezer cikket 
tartalmazó adatbázisról az igazgató.

megkönnyíti a régió helytörténeti té-
máival foglalkozó kutatók munkáját. 
Az internetes keresésnek köszönhe-

-
pokig elhúzódó lapozgatás helyett pár 
perc alatt pontos információkhoz jut-
hatnak az online katalógusban.

Online adatbázisba sorolták a helyi lapok helytörténeti jelentőségű cikkeit 
(A Bibliotheca Hungarica archívuma)

KISS BARTALOS ÉVA

Tavaly is folytatták a helytör-
téneti adatbázis építését a 
Fórum Intézet szakkönyvtá-
rában. A Bibliotheca Hungari-
ca munkatársai közel 12 ezer 
új cikk bibliográfiai leírásával 
bővítették az online kutatható 
állományt.

SZÁZ ILDIKÓ

Változtak az üzemeltetési fel-
tételek a vágsellyei műjégpá-
lyán, mostantól hatvan személy 
helyett egyszerre százhúszan 
élvezhetik a korcsolyázást. 
A koronavírus-fertőzésen át-
esett és a beoltott látogatókat 
fogadják OP-rezsimben.

VÁGSELLYE
Csütörtöki kora délutáni látogatá-

sunk során mintegy húsz gyerek és 

-

-
történt már, hogy délután öt óra tájban 

-
ládokat már nem engedték be. Január 
10-ig csak hatvanan tartózkodhattak 

-

letve a jégen és csak egy órán át élvez-
hették a siklást. Mostantól tovább ma-

-
tes regisztráláskor legfeljebb öt sze-
mélynek foglalhatnak helyet a portára 

-

vasárnap egy órával tovább üzemel a 

-

korcsolyázókat. 
Esténként rendkívül hangulatos a 

-
-

sem a vágsellyei lakosoknak, sem a 

Két hétig élvezhetik a kor-
csolyapályát a falubeliek és 
a környező falvakból érke-
zők. A polgármester szerint 
van is érdeklődés, és nem 
csak a gyerekek örülnek a 
lehetőségnek.

VEZEKÉNY

pálya, amelyet szerdán Vezekényen 

szólította meg Vezekényt az ajánlat-
tal. A falu vezetése kapott az aján-
laton, csütörtökön már ki is próbál-
hatták az iskolások a pályát. Zupko 
Tamás polgármester elmondta, úgy 
döntöttek, az elmaradt szilveszte-

arra fordítják, hogy két hétre bérbe 
vegyék a pályát. „Az iskolások nagy 
örömmel korcsolyáztak a testneve-
lésórán. A legtöbbnek van korcso-
lyája, de a község is vásárolt tíz pár, 
több méretben állítható korcsolyát, 
hogy senki se maradjon ki a mó-
kából. Vezekény nem nagy falu, az 
iskolába összesen kéttucatnyi gye-
rek jár, így mindegyikük élhet a le-

mentek ki a pályára délután, hanem 

pedig a nagyobb gyerekek és fel-

Zupko Tamás a szomszédos Tallós, 
Hidaskürt és Feketenyék alapisko-

el a gyerekekkel a korcsolyapályá-
ra, hogy minél jobban kihasználják 
azt. A kultúrház mögötti területen 
korábban pályázati támogatással lé-
tesített többfunkciós sportpálya ide-
ális volt arra, hogy a korcsolyapályát 
felállítsák. A közeli játszótérrel ki-

egészülve olyan közösségi tér várja 

-
mester úgy tudja, a helyi közösség 

szerveznek.  (tb)

Január végéig várják 
a korcsolyázókat

A vágsellyei műjégpályán a kora dél-
utáni órákban, a nyitást követően 
már siklottak a legkisebbek

 (A szerző felvétele)

Hungarica online katalógusa 
RÖVIDEN

A szomszédos településről is vár-
ják a korizókat (A szerző felvétele)

https://vasarnap.com/benokeeshangahttps://vasarnap.com/benokeeshangahttps://vasarnap.com/benokeeshanga

yyyyyyyyyyy ÖÖÖÖ ???????????Jó lesz ez a könyv Önnek?Jó lesz ez a könyv Önnek?
• Igen, ha nyelvi kisebbségben él• Igen, ha nyelvi kisebbségben él

 ggggggggg éééé éééégggggggggéééé  • Igen, ha szereti, ha a történet végére • Igen, ha szereti, ha a történet végére
a szereplők megtalálják a legokosabb megoldásta szereplők megtalálják a legokosabb megoldást
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VATAŠČIN PÉTER

A fejlesztésnek köszönhetően 
egy új gyógyszertár is nyílt a 
Komáromi járás legkisebb vá-
rosában.

NASZVAD
A 2014-ben alapított fogorvo-

-

-
-

-
-

-
-

-

-

-
-
-

-

-

-
-
-
-

-

-

-

-
-

-
-

Már az új rendelőben fogadják a pácienseket (Fotó: Naszvad önkormányzata)

SZÁZ ILDIKÓ

KOMÁROMCSEHI

-

-

-
-
-
-

-

-
-

-

-

-

-
-

-

-
-

Késő estig síelhetnek 
és ródlizhatnak 
Komáromcsehiben

Komáromcsehiben elsősorban a kezdő síelők élvezhetik a biztonságos, 
enyhén lejtő Pallag-dombot  (A szerző felvétele) 

DP210747
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Az empátia hiánya és 
a történelmi té-
nyek ignorálása 
önmagában még 

-

A Zsolnához közeli Várna (Varín) 

-

-

-
-

-
-

-

-

-
-

-
-

-

-

-
-

-
-
-

-
-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

nem a vita korlátozásával vagy tiltá-
-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-
-

venes években olyan volt a hatalom 

-

-

-

Alacsonyan szállnak a vírusok. Vakcinaeső várható.  (Kotrha)

Az -

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-
-

-
-

-

-

-

-

 
 
 
KORPÁS 
ÁRPÁD

Gavin Newsom kaliforniai
kormányzó elutasította
Robert F. Kennedy egykori 
igazságügyi miniszter gyil-
kosa, Sirhan B. Sirhan felté-
teles szabadlábra helyezését. 
 

-

-
-

-
-

 
-
-

lamok történetének egyik legször-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-
-

-
-

-

-
-
-

-

-

-
-

-
lentései miatt határozta el magát a 

-

(MTI)

NYERGES CSABA

Szputnyekk

A jogrend és a társadalmi béke fenntartása szükséges

 

Bulinegyed Boris 
Johnson rezidenciája

-
-

tak illegális összejövetelt a brit 

-

-

-

Akkor nemhogy partikat nem 
-

-

temetést is távolságtartással ren-

-

legalább öt illegális partinak volt 
-

(444, ú)

FIGYELŐ
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Rehabilitációra vár? Kérdése lenne?
„Milyen maradandó következményei lehetnek a szélütésnek? 

Miért fontos a rehabilitáció, és mikor legjobb  elkezdeni?” – kérdezi olvasónk.  

Folytatódik a népszerű stúdióbeszélgetés-sorozat,

Tegye fel kérdését kényelmesen, otthonról január 17-ig, hétfőig:
 e-mailben: egeszsegmagazin@ujszo.com,   Facebookon: www.facebook.com/ujszo a kommentekben.

AZ ORVOS VÁLASZOL AZ ÚJ SZÓ STÚDIÓBAN

jelölje be mielőbb a Facebook-eseményt: www.facebook.com/ujszo

január 20-án, csütörtökön: stúdióbeszélgetés az ujszo.com-on
január 24-én, hétfőn: az Új Szó napilap Egészség mellékletében 

a műsorban el nem hangzott kérdéseket válaszoljuk meg.

ÍRJA BE 
a naptárjába:

* A változtatás jogát fenntartjuk!

ahol az adás végén olvasóink kérdéseit is feltesszük.

Aki kérdez: Kovács Ilona, az Egészség melléklet szerkesztője.  

Aki válaszol: Dr. Hreško József, a légi Vitalita nonprofit szervezet rehabilitációs osztályának általános orvosa

ITT NINCS
VÁRÓLISTA,
NEM KELL

RENDELŐBEN
 SORAKOZNI

AA

V

R

D
r. H

reško József

Budapest. 

(MTI, MaHa)

Orosz T–72B3 típusú tankok gyakorlata az ukrán határ mentén  (TASR/AP)

Mobilizál a magyar ellenzék

RÖVIDEN
Kibertámadás az 
ukrán kormány ellen
Kijev. 

(MTI) 

Észak-Korea ismét 
rakétát lőtt ki
Szöul. 

(MTI)

Feketelistán két volt 
Navalnij-munkatárs
Moszkva. 

(MTI)

Prága.

(MTI)

Washington.

(MTI)

MTI-ÖSSZEFOGLALÓ

London/Moszkva. Komoly ag-
godalmának adott hangot az 
Ukrajna elleni esetleges orosz 
invázió következményei miatt 
Boris Johnson brit miniszter-
elnök és Jens Stoltenberg, 
a NATO főtitkára. Moszkva 
számára elfogadhatatlan Uk-
rajna NATO-tagsága – jelen-
tette ki Szergej Lavrov orosz 
külügyminiszter.

Komolyan veszik az orosz kihívást
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Mit visel nehezebben? A hathetes 
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már elmúlt.
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„A táncolás már nem megy...”  (Szkárossy Zsuzsa felvételei)

Mátray Lászlóval az Emma és a halálfejes lepke című film forgatásán

SZABÓ G. LÁSZLÓ

Egy évvel ezelőtt eldöntötte,
nem vállal újabb színpadi
felkérést. Be is jelentette, 
sokakat megdöbbentve. 
Módosított is gyorsan 
a közlésén: fizikailag meg-
erőltető szerepet nem fog
már játszani. Molnár Piroska
ehhez tartja most magát.

Molnár Piroska: „Ha megmarad a memória, akkor még el tudok vállalni olyan szerepet, ami fizikailag nem megterhelő”

Még valami…
Nincsenek már nagy vágyai. 
A tengerhez sem fog már el-
utazni. „Tíz órát ülni az autó-
ban? Jaj, dehogy!” – mond-
ja. Pizsama és egy pohár 
bor. Neki már több nem kell.
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AKTUÁLIS KÖZÉPÁRFOLYAMOK

VALUTA ÁRFOLYAM VALUTA ÁRFOLYAM

Angol font 0,8350 Lengyel zloty 4,5414

Cseh korona 24,493 Magyar forint 356,10

Horvát kuna 7,5205 Román lej 4,9429

Japán jen 130,17 Svájci frank 1,0429

Kanadai dollár 1,4330 USA-dollár 1,1447

VÉTEL – ELADÁS

BANK DOLLÁR CSEH KORONA FORINT

Privatbanka 1,18–1,12 25,07–23,84 –

Postabank 1,18–1,11 25,41–23,46 368,75–340,38

Szl. Takarékpénztár 1,19–1,11 25,08–23,73 370,68–338,75

Tatra banka 1,19–1,11 25,29–23,58 372,74–337,24

ČSOB 1,18–1,12 25,09–23,84 –

Általános Hitelbank 1,18–1,11 25,26–23,69 370,45–338,54

Az első adat a valuta vételére, a második adat a valuta eladására vonatkozik. (Forrás: banki honlapok)

ÁLLÁSHIRDETÉS
3
3
3

3

3
3
3
3

3
3
3
3
3

A jogász válaszol
A feleségemnek határozott ide-

-

-

-

-
-

-

-
-

A munka törvénykönyv (§72, 1. 

-
-

-

-
-

A munka törvénykönyv (§72, 2. 
bekezdés) alapján ha a munkavál-

-
-

kaviszony átalakul határozatlan 
-

-
-

A munka törvénykönyv szabad-

-

-

-

A munka törvénykönyv (§116, 

-

-
-

A tájékoztatás 

XXX. Tompa Mihály Országos Verseny
-

-
leti választmányaival, a Szlováki-

-

-
-

-
-

Kategóriák: 

-
lyamai 

-

-
-

-

-

A járási szinten érvényben van a 
sávrendszer, amelynek értelmében 
aranysávos besorolást a továbbju-

-

-

a járási versenyekbe való továbbjutás 

-
-

benevezési lapon, amely beszerezhe-
-

-

-

A benevezés a benevezési lapon 
-

Kortárs hangon – irodalmi 
pályázat 

-

-

-

-
désére.

szánt alkotásokkal lehet. 

-

-
-

-
tételeivel. 

Pályázati feltételek: 

-
delemben.

-
-

kötet nyomtatott kiadásában, illet-
-
-

tem repozitóriumába.  A nyom-
tatott kötetet minden pályázó és 

-
kapja.

kortarshangon@

Díjak: 
-

-
-

-
lyázónak. 
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Azok a varázslatos 80-as évek...
IKONIKUS PILLANATOK

-
je, a Queen ikonikus Live 
Aid-fellépése, Madonna 
provokatív szereplése az MTV 

-

vitathatatlanul a 80-as évek 
legemlékezetesebb mozzana-
tai közé tartoznak.

GYORSÉTELEK
Melyek voltak a 80-as évek 

az olyan ikonikus márkákhoz 
és élelmiszerekhez, mint a 
Happy Meal, a Big Gulp és a 

velünk!

REKLÁMOK
Az epizód a 80-as évek legem-
lékezetesebb televíziós reklám-

kutyás szpotjától a Wendy’s 

Beef szlogenjén át az Apple 

JÁTÉKOK
Melyek voltak a 80-as évek 

állt a He-Man, a Tini Nindzsa 

Dolls (Káposztaföldi babák) 
titka, és milyen történetek 

-
-

sárlók válaszolnak az izgalmas 
kérdésekre – azt is elárulva, 
hogy egyes játékok, mint a 

miért ma is az életünk részei, 
mások pedig, köztük a Teddy 

miért maradtak meg a 80-as 

DIVAT

divatjának fontos részei voltak. 
Mi alakította ki ezt a jellegzetes 
irányzatot, és milyen történetek 

Túrd fel a szekrényed hátsó 
traktusait, öltsd magadra szüle-

ruhadarabjait, és tarts velünk 

KÜTYÜK

Walkman, a Nintendo Game-
boy, a mobiltelefon és a videó-
kamera a 80-as évek jellegzetes 
fejlesztései voltak, melyek 

határozták meg, hanem fontos, 

-
ták a világot. (OTS)

Nosztalgikus időutazásra hív 

a National Geographic új hatrészes 

sorozata, egy legendás, felejthetetlen 

időszakba, mely kitörölhetetlen nyomot 

hagyott kollektív emlékezetünkben. 

Melyek voltak a 80-as évek 

legikonikusabb pillanatai, játékai, 

kütyüjei, reklámjai, gyorsételei és 

ruhadarabjai? Kövesd végig a 10-es listát, 

és közben idézd fel fiatalkorod jellegzetes 

ízeit, képeit, látványait és zenéit!

A
te életedben is 
meghatározó idő-
szakot jelentettek 
a 80-as évek? Vagy 
csak a szüleid elbe-

széléseiből és korabeli felvéte-
lekből ismered e különleges 
időszak jellegzetes – ma már 
sok esetben megmosolyogta-
tó – eszközeit, reklámjait és 
ruhadarabjait? Ha szeretnél 
kiszakadni a pragmatikus 21. 
századból egy színes, jókedvű 
és fiatalos lendületű világba, 
tarts a National Geographic 
új, magával ragadó soroza-
tával, mely hat témakörben 
villantja fel a 80-as évek leg-
jeit! A toplista természetesen 
szubjektív, ám ezzel együtt a 
lehető legautentikusabb, hisz 
olyan neves szakértők állí-
tották össze őket, mint Alvin 
Hall könyvszerző, pénzügyi 
tanácsadó; Brian Jay Jones 
életrajzíró, a popkultúra ava-
tott ismerője; Jen Chaney író, 
kritikus; Katie Puckrik televí-
ziós műsorvezető; Jason King 
zenetudós; Robert Klara, az 
Adweek főszerkesztője; Carla 
Hall séf, televíziós műsor-
vezető és Steve Wozniak, az 
Apple társalapítója.
A színes és lebilincselő epi-
zódokban Rob Lowe színész, 

producer, műsorvezető a 80-
as évek legemlékezetesebb 
pillanatait, kütyüit, játékait, 
gyorsételeit, reklámjait és ru-
hadarabjait villantja fel előt-
tünk. Az MTV és az Apple 
Macintosh megalapításától a 
Teddy Ruxpin-mackók tér-
hódításáig és a Wendy’s Su-
perBar éttermek diadalme-
netéig a műsorban az időszak 
számtalan ikonikus jelenségé-
vel találkozhatunk – többek 
közt olyan neves megszóla-
lók segítségével, mint Ridley 
Scott, Tony Hawk, Amber 
Riley, Kevin Smith, Joan 
Collins, Tiffani Thiessen vagy 
Meat Loaf. Tudtad, hogy az 
Apple híres „1984” című rek-
lámfilmje kis híján nem ke-
rülhetett adásba? És hogy Di-
ana hercegnének volt egy tit-
kos második esküvői ruhája? 
Ha szereted az efféle meglepő, 
ritkán hallott történeteket, 
és szívesen visszarepülnél 
az őket inspiráló varázsla-
tos 80-as évekbe, tarts a 
National Geographic új 
hatrészes sorozatával!

 A színes és 

a 80-as években sugárzott 

Káposztaföldi 
babák

Balról Steve Jobs, az Apple társalapítója, 
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G
áspárfalvi Dorka 
színésznő, akit Deák 
Kristóf Mindenki 
című Oscar-díjas rö-
vidfilmjében ismert 

meg a világ, újra együtt dolgozott a 
rendezővel: „easter egg” szerepet ka-
pott Az unoka című mozifilmben. 
Igaz, ő sem ismert rá önmagára, 
de ettől függetlenül boldog, hogy 
benne lehet Deák sikerfilmjében. 
A Mintaapák című sorozat 19 éves 
főszereplőjével a nagymamájáról, 
az unokás csalásról, valamint mély-
pontokról beszéltünk a budapesti 
Városligeti Nagyjátszótéren, ahol a 
mászókötelet, a csúszdát, a hintát és 
a pillangó nevű páros rugós játékot 
is kipróbáltuk vele.

Szerepet kaptál Deák Kristóf 
filmrendező Az unoka című de-
bütáló mozifilmjében, amit egy 
hete mutattak be a magyar mo-
zik. A közönség álmában sem 
gondolná, hogy mit játszol ben-
ne: nem tűnsz fel a vásznon, és a 
neved sem jelenik meg a stáblis-
tán. Miről van szó?
Csak szimbolikus szereplésről van 
szó: a hangomat adtam a film 
egyik zárójelenetéhez. Kristóf már 
decemberben szólt nekem, hogy 
lesz egy utómunka, és szeretne fel-
kérni egy mondatra, amely a film 
végén hangzik el. Nem tudom, 
hogy mondjam-e vagy sem, mert 
annyira fura: én vagyok a kabalá-
ja. Azt mondta, ezért szeretné, ha 
valamilyen módon benne lennék a 
filmben. Ez annyira cuki, és annyi-
ra jólesett. Igaz, egyetlen mondat-
ról van szó, de olyan jó érzés volt 

benne lenni – még akkor is, ha én 
sem hallottam magamat. Egyéb-
ként nagyon jó film, mindenkinek 
ajánlom!

Az interjú előtt a popkultúrá-
ból ismerősen csengő „easter 
eggnek” nevezted a szerepedet. 
Mit jelent a szakzsargon?
Igen, „easter eggnek”, vagyis „hús-
véti tojásnak” tartom ezt az aprócs-
ka szereplést, így nevezik a gyakran 
szándékosan gondosan elrejtett 
utalásokat, apró bónuszokat a fil-
mek esetében. Nagyon megtiszte-
lő és jóleső, hogy Kristóf, akivel 
nagyon bensőséges kapcsolatom 
van tízéves korom óta, felkért erre 
a hangalámondásra, mert reméli, 
hogy szerencsét fogok hozni neki. 
Nem haboztam, szívesen felmond-
tam ezt az egy mondatot. Könnyű 
volt, mert eleve telefonon hangzik 
el, így telefonon vettük fel.

Mi a szóban forgó mondat?
Egy rendőrnő hangján szólalok 
meg, aki ezt mondja a film vége 
felé: „Minden szabad egységnek! 
Folyamatban lévő csalás, az elkö-

vetőt feltartóztatták, Fő utca 32, 
Rózsa Művház.”

Tizenhárom évesen forgattál 
Deák Kristóffal: a Mindenki című 
rövidfilmjéért, amelyben Hais 
Dorottya gyermekszínésztársad 
mellett főszerepet játszol, 2017-
ben a legjobb élő szereplős rövid-
filmnek járó Oscar-díjat vehette 
át. Sőt, az Oscar-díjkiosztóra te 
is elkísérted Los Angelesbe, világ-
sztárokkal is találkoztál. Milyen 
a kapcsolatod az egykori direk-
toroddal?
Amint mondtam az előbb, Kristóf-
fal mindig nagyon meghitt volt a 
kapcsolatunk. Emlékszem, kilenc-
éves sem voltam, amikor elmentem 
a Mindenki castingjára. Nevetsé-
gesnek hangozhat, de már ott úgy 
éreztem, hogy együtt fogunk dol-
gozni, és mélyebb szakmai-emberi 
kapcsolatunk lesz. Tízéves voltam, 
amikor lement a forgatás, nagyon 
szerették a filmet, sok díjat kap-
tunk, tizennégy voltam az Oscar 
idején, és el kellett telnie öt évnek, 
hogy újra találkozzunk. Ez már az 
elmúlt hetekben, Az unoka díszbe-

mutatóján volt, ahol lehetőségünk 
volt beszélgetni. A felesége és alko-
tótársa, Nina Kov orosz–magyar 
koreográfus is nagyon aranyos volt, 
mondta, hogy mindig ott vannak 
nekünk Hais Dorkával, ha segítség-
re van szükségünk, akár a szakmá-
ban, akár a magánéletben. Persze, 
Kristóffal azért tartottuk a kapcso-
latot az elmúlt években: időközön-
ként ráírtunk egymásra.

Az unoka című filmet az idős-
korúak megtévesztésére szerve-
ződött „unokázós csalás” bűn-
ténysorozat ihlette. Élnek még a 
nagyszüleid?
Már csak az anyai nagymamám, 
aki nyolcvankét éves, de egy hú-
szast letagadhatna. Nagyon szoros  
kapcsolatunk van. Négyen vagyunk  
testvérek, én vagyok a legfiatalabb. 
Pici korunkban sokat voltunk 
együtt, különösen akkor, amikor a 
szüleim elutaztak, például Bécsbe a 
vásárra. Ilyenkor mindig a mamá-
nál voltunk, aki Monoron lakik, 
ami igazából mindentől messze 
van, még a gyermekkorom színhe-
lyétől, Gödöllőtől is.

Nem esett áldozatul a csalóknak?
Szerencsére nem, de még így is be-
leborzongok, ha arról mesélnek az 
ismerőseim, hogy a nagyszüleiket 
átverték. Nem akarom elképzelni, 
hogy ilyet a mamával megcsinál-
nak. A filmben is benne van, hogy 
akkor, ha egyedül van a nagyszülő, 
vagy ha nem tartja igazán a kap-
csolatot az unokával, könnyen elő-
fordulhat az ilyesmi. Nyilván nem 
nagy titok, de úgy látom, a nagy-
szülők már hiszékenyebbek, mint 
az aktív korú társaik. Már bocsá-
nat, de mennyire undorító, hogy 
felhívják az embert azzal, hogy az 
unokáját baj érte, különösen az éj-
szaka közepén!

Mi a legszebb emléked a nagyma-
máddal?
Szabolcs az a testvérem, akivel a leg-
közelebbi a viszonyunk, nagyjából 
egy korban járunk. Volt úgy, hogy 
egy hetet nála töltöttünk, mert 
anyáék külföldre mentek. Mamá-
nál volt egy kis kandalló, amibe 
tüzet rakott, Szabi viszont a tiltás 
ellenére benyúlt, és majdnem leej-
tette a parazsat a szőnyegre. Nem 

sokon múlt, hogy felgyulladjon a 
lakás. Mama akkor megbüntette, 
mert előtte rengetegszer mond-
ta, hogy nem szabad benyúlnia a 
kandallóba. Akkor én is csináltam 
valami rosszat, ezért mindkettőnket 
megbüntetett. Kivételesen nagyon 
keménynek éreztem a nagyma-
mámat. Szigorú és rideg volt, de 
aztán rövidesen azt mondta, hogy 
tanuljuk meg, nem szabad játszani 
a tűzzel. Utána kimentünk a kert-
be, ahol minden a keze munkáját 
dicséri: ő ásta ki a két méter mély 
tavat, ő csinálta föléje fából a hidat. 
Mályvacukrot sütöttünk, és jót be-
szélgettünk. Hatéves lehettem, de 
máig él bennem ez a kép.

Nemrég ért véget a Mintaapák 
című sorozat harmadik évadja, 
amelyben az egyik főszereplőt, 
Csengét játszod. Várod a folyta-
tást?
Igen, decemberben futott le az 
utolsó epizód, de olyan, mintha 
most lett volna, pedig már nyáron 
befejeztük a forgatást. Szeretném, 
ha lenne folytatása, végtére is 2019 
szeptembere óta forgatok benne.

Mit hozott neked ez a napi soro-
zat?
A felnőtt színészek gyakran úgy 
állnak hozzá a napi szériákhoz, 
hogy inkább negatív dolgokra össz - 
pontosítanak. Nálam más a fon-
tossági sorrend, igyekszem a pozi-
tívumokat meglátni benne. Ren-
geteg kapcsolatot tudtam építeni, 
amiért elképesztően hálás vagyok. 
Ott ismertem meg Mészáros Bé-
lát, aki az apukámat játssza, és 
Botos Évát, aki valóban a második 
anyukámmá vált. A rendezők kö-
zül Mátyássy Áront emelném ki, 
aki azóta munkát adott nekem, 
és castingra is hívott. Egyébként a 
páromat, Bálintot is a Mintaapák-
nak köszönhetem. Úgy gondolom, 
hogy színészileg is tanultam és fej-
lődtem. Örülök, hogy a rövid- és 
nagyjátékfilmek után, valamint 
a külföldi produkciókban kapott 
apró szerepeim után belecsöppen-
hettem a sorozatkészítésbe. Ez való-
ban olyan, mint egy gyár, rendkívül 
feszített a tempó. Az alkotók más-
hogy figyelnek a minőségre, mást 
várnak el színészileg, de nem kisebb 
feladat, mint egy filmszerep. Hiába 
jó benne lenni, semmiképpen sem 
szeretném évekig csinálni!

Mit vársz a 2022-es évedtől?
Nagyon nagy vágyaim vannak a 
’22-es évben is. Az előzőt minden 
szempontból rossznak találtam. Azt 
éreztem, nagyon mélyen vagyok 
szakmailag, de magánemberként 
sem voltam a topon. Örültem vol-
na egy jó kis munkának, de csak 
nem akart jönni, pedig szinte bár-
mit elvállaltam volna. Talán majd 

most, mert decemberben jártam 
egy nagyjátékfilm szereplőváloga-
tásán… Emlékszem, amikor leg-
utóbb interjút készítettél velem, azt 
adtad a beszélgetés címéül, hogy: 
„Nem bánnak vele úgy, mint a 
hímes tojással”. Nos, ez történt a 
2021-es évemben is. Volt úgy, hogy 
bementem a stúdióba, és olyanok 
mondták rám, hogy „nagyon utá-
latos” és „hisztis” vagyok, vagy azt, 
hogy „vele nagyon vigyázni kell”, 
akikkel nem is találkoztam koráb-
ban. Sőt, a negatív hullám azóta 
is tart, pedig nem vagyok túl érzé-
keny. Ami azt illeti, egyre jobban 
kezelem a kritikát.

Akkor elérkezett az idő, mond-
juk ki: nem vagy hisztis!
Egyáltalán nem gondolom maga-
mat hisztisnek. Mindent magam-
ban tartok, és soha nem törnek ki 
belőlem az indulatok. Pedig néha 
lenne rá okom.

És utálatos vagy?
Persze, szörnyen! (Nevet.)

 Navarrai Mészáros Márton

Nagyon nagy vágyaim vannak

Gáspárfalvi Dorkával a budapesti  
Városligeti Nagyjátszótéren  

beszélgettünk, ahol a mászókötelet,  
a csúszdát, a hintát és a pillangó  

 
is kipróbálta

(Fotók: Hatházi Tamás)
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A Magyarország nyu-

gati határánál fekvő 

Kőszeg városát sokan 

a vidék ékszerdobozá-

nak tartják, meg-

maradt középkori 

városszerkezete 

ritkaságnak számít. 

A település nevét 

hallva a történelmi 

emlékezet sokakban 

Jurisics Miklós 

nevét idézi fel.

V annak városok, ame-
lyekről sok leírás, 
fénykép jelenik meg, 
a hangulatos Kőszeg 

is közéjük tartozik. Az ismétléseket 
elkerülendő én inkább élménye-
imet, benyomásaimat, olvasmá-
nyaimat szeretném megosztani az 
olvasóval.
Még soha nem laktam ilyen „jó 
látószögű” helyen, mint mostani 
kőszegi utamon. A Chernel utca 
padlásszobájából ráláthattam a 
középkori eredetű Szent Jakab-
templomra és az újabb Szent Imre-
templom tornyára. Az előbbiben 
csodás középkori falfestményekre 
bukkantak, köztük a neves Palás-
tos Madonnára. A templomot s 
a rendházat jezsuiták, piaristák és 
bencések birtokolták. Ablakom-
ból az utca egy részletét is szem-
lélhettem. A közterületet Chernel 
Kálmánról nevezték el – a Városi 
Könyvtár is az ő nevét viseli –, aki 
a 19. században ügyvédként s hely-
történészként dolgozott. Megírta 
Kőszeg szabad királyi város jelene és 
multja című munkáját, ezenkívül 
magyar és német nyelvű folyóira-
tokban publikált történeti és ker-
tészeti cikkeket. Fia, Chernel István 
– aki az utca 10. számú házában, 
a szépen helyrehozott Festecsics-
palotában született – híres ornito-
lógussá vált, Herman Ottó halála 
után a Magyar Ornithológiai Köz-
pont vezetője lett. A Kőszegi Városi 
Múzeum kiállítást rendezett tavaly 
a „kiváló vadász, síelő, zenerajongó, 
zeneszerző, fényképész, író, a ma-
dárvilág elmélyült kutatója és védel-
mezője” tiszteletére. Emlékét őrzi a 
városban a Chernel-kert is, melyet 
arborétumként, madarai védelmére 
hozott létre annak idején. Jelenleg 
egy látogatóközpont interaktív 
kiállításán tanulmányozhatják az 
érdeklődők a kőszegi madárkutatás 
hagyományait, a madárvédelem te-
endőit. A család sarja Chernel Jenő, 
akit a sors az Olivetti cég képvise-
lőjeként Kenyába vetett. Róla Szé-
chenyi Zsigmond is megemlékezik 
Denaturált Afrika című könyvében. 

Míg neves elődei kőszegi temető-
ben nyugszanak, az ő hamvait ide-
gen föld rejti.
A Chernel utca 5. számú házában 
élt a 17. században számkivetésben 
Széchy Mária, a „Murányi Vénusz”. 
A többször férjezett hölgy – aki 
cselszövéssel császári kézre juttatta 
várát, később férje, Wesselényi Fe-
renc révén Habsburg-ellenes össze-
esküvésben ítélték vétkesnek – iro-
dalmunk több nagyját megihlette, 
mint például Kisfaludy Károlyt, 
Tompa Mihályt, Petőfi Sándort. 
Arany János így ír róla a Murány 
ostroma című szerelmi hősköltemé-
nyében: „Hős asszony! asszonyhős! 
neme kinövése, / A csodás természet 
méla tévedése.” Székely Bertalan 
festményen örökítette meg a férfi-
akat elkápráztató s a konvenciók-
nak fittyet hányó hölgyet. Chernel 
Kálmán feltevése szerint Mária 
hamvai a Szent Jakab-templomban 
nyugszanak. Ott pihennek Jurisics 
Miklós gyermekei is.
Ottlik Géza író az Iskola a határon
című regényében örökítette meg 
a kőszegi katonai iskola 1920-as 
évekbeli mindennapjait. Az 1800-
as évek közepén a császári és királyi 
hadsereg tisztjeinek kinevelésére 
alapított intézmény ma már más 
szerepet tölt be. A számos nyelvre 
lefordított regény, az író közvetlen 
élményei alapján, zárt világ hangu-
latát adja vissza: „Ezenfelül azon-
ban még azzal is megkülönböztettük 
magunkat, azaz megkülönböztettek 
bennünket a pongyola és laza civil 
világtól, hogy itt lehetőleg más neve 
volt sokszor a legközönségesebb tár-
gyaknak is, mesterkélt és félrevezető 
neve.” Több esetben értelmetlen 
parancsokat kellett teljesíteni. A 
kamaszlelkekben ez a néha kegyet-
lennek tűnő, szabályokkal teli élet 
oly mély nyomot hagyott, hogy 
felnőttkorukat is meghatározta. 
„A büntetéseket vaktában kaptuk, 
hol az egyikünk, hol a másikunk, 
mindenféle apróságért, amilyent 
százat követtünk el napjában vala-
mennyien. A követelményeket úgy 
szabták meg, hogy soha senki ne 
lehessen ártatlan.” Még hatod-, he-
tedéves korukban is ugyanazokat a 
gyakorlatokat végezték a tanulók, 
tisztelgés, díszlépés, vigyázzállás: 
„… pedig akkor már nyugodtan 
nekifoghattak volna délutánonként 
akár annak is, hogy megpróbáljanak 
módszeresen leszoktatni bennünket 
a vigyázzállásról – a halálunkig 
úgysem sikerült volna.” A Jurisics 
tér 7. számú házán a mai napig 

látható Szent Pál leveléből a felirat 
(Róm 9,16), amelyből könyve két 
részének kölcsönzött Ottlik címet: 
Non est volentis (Nem azé, aki 
akarja); Sem azé, aki fut. Személyes 
élményem volt, hogy a Gyöngyös 
patak – amelynek vize egykoron a 
várárok táplálását is szolgálta – és 
a Malomárok hídján átkelve jut-
hattam el a lombjukat hullató fák 
színes levelein lépkedve az egykori 
iskola épületéig, ahol a díszterem-

ben meghallgathattam az Esterhá-
zy trió Beethoven–Brahms-kon-
certjét, a 82 esztendős Sebestyén 
Ernő hegedűs remek játékát. A 
folyosókon a régi tanulóvilágot 
idézte néhány relikvia. A gyüle-
kező közönség soraiban sokszor 

hangzott fel – Ausztria közelsége 
okán – német szó.
A város nevét hallva mindenkinek 
először Jurisics Miklós jut eszébe. 
A szívemnek kedves Mika Waltari 
finn író – aki számos történelmi re-
génnyel örvendeztette meg olvasóit 
– Mikael Hakim című művében a 
főhős szájába a következő szavakat 
adja: „Azt a kicsi, de erős Kőszeg vá-
rát egy bizonyos Jurisics Miklós nevű 
horvát védelmezte, aki Ferdinánd 

király követeként járt Isztambul-
ban, és akit ennek folytán Ibrahim 
nagyvezír személyesen ismert. El-
évülhetetlen hősi hírnévre tett szert, 
amikor több mint egy hónapra meg 
tudta állítani a korszak leghatalma-
sabb hadseregét.” Magáról a csatáról 
azt olvashatjuk: „Fölösleges sokat 
mesélnem a szultán új hadjáratáról, 
amelyet a császár ellen indított. Ta-
vasztól őszig folyt le, a kereszténység 
1532. esztendejében, és az egész had-
járatban az volt a legcsodálatosabb, 
hogy úgyszólván kezdettől fogva 
milyen elképesztően dugába dőlt, 
noha ennek szemlátomást semmilyen 
külső oka sem volt. Konklúzióként: 
„Hasonlóképpen a csekély vakond-
túrás is árokba tudja dönteni a leg-
súlyosabb rakományt.” Csodákat is 
emlegettek a vereség okaként az 
oszmán birodalom határainál tör-
ténő eseményeken túl. „Számtalan 
háborúban és ütközetben megőszült 
janicsárok a szakállukra esküdöztek, 
hogy saját szemükkel látták Gábor 
angyalt, amint tüzes karddal a ke-
zében megjelent előttük a falakon, és 
hanyatt-homlok visszakergette őket.” 
Szalay-Baróti A magyar nemzet tör-

ténetében hasonlóképpen csodát ír 
le: a sokadik támadás után, amikor 
a törökök már nyolc zászlót kitűz-
tek a falakra, a védők és védettjeik a 
belső várban olyan eget verő jajki-
áltásban törtek ki, ami visszaretten-
tette a már-már győzedelmeskedő 
ellenséget. „A törökök egy lángpal-
losú jelenségnek, a keresztények Szt. 
Mártonnak, a törököktől elpusztított 
Szombathely védőszentje bosszújá-
nak tulajdonították.”
Az egykori vár mostani falai között 
a város és az erőd történetét bemu-
tató kiállítást tekinthetünk meg. 
Itt található például egy unikum: 
a Szőlő Jövésnek Könyve, amelyben 
minden év április 24-én, Szent 
György napján feljegyezték a szőlő-
hajtások minőségét. Ez a nap volt a 
tizenkét tagú szenátus és a városbíró 
megválasztásának ideje is. Kőszeg 
komoly borkereskedelmet folyta-
tott német föld felé.
A Jurisics nevét viselő középkori 
tér, melynek restaurált házai igen 
szépek, békés hangulatot áraszt. A 
Városháza a 14. század óta szolgálja 
a közt, az Arany Egyszarvú Patika-
múzeum kertje olyan ritkaságokat 
rejt, mint például: kereklevelű ka-
potnyak, tövises iglice, szártalan bá-
bakalács. A vitrinekből megtanul-
hatjuk egyes gyógyászati anyagok 
jelképes ábrázolását: az arzént pél-
dául kígyó jelzi, az aranyat palástos 
király; láthatunk korabeli receptet, 
a padláson a rendszerezett szárított 
gyógynövények illatát érezhetjük.
A Tábornokház kiállítása számom-

ra igazi csemege volt, több mint 
húsz foglalkozásnak s mestereknek 
állítanak emléket a tárlókban. A 
látható eszközök, céhlevelek, ván-
dorkönyvek, kiváltságlevelek mind 
azt bizonyítják, élénk kézműipari és 
kereskedelmi élet folyt a városban. 
A Hősök tornyából csodálatos kilá-
tás nyílik a házakra és a környező 
hegyekre. A két épület 1933 óta 
múzeumként szolgál.
Kőszeg történelmi belvárosa igazi 
kincsesbánya a kutatók számára. 
Megállapították, hogy a város je-
lenlegi szerkezete valószínűleg a 14. 
század első felére datálható. Kedves 
ismerősöm B. Benkhard Lilla régész 
több tanulmányt írt az ásatásokról. 
A Milyen volt valójában a középko-
ri Kőszeg? címűben szerzőtársaival 
felsorolja a talált tárgyakat: „A város 
13–19. századi életének számos tár-
gyi emlékét sikerült összegyűjtenünk. 
Ezek között 14–18. századi pénz-
érmék, kályhacsempék és használati 
edények töredékei, a mindennapi éle-
téhez köthető tárgyak (üveg ablaksze-
mek, bronzcsengő, gyűszű), valamint 
a város 1532-es ostromához köthető 
emlékek egyaránt vannak… a késő 
középkori korsók, kancsók, poharak 
és mécsesek töredékei egy borkimérés 
használati tárgyai lehettek. Az ásatás 
legkiemelkedőbb tárgya a belvárosi 
temető egyik sírjából került elő….”
A 16. századi fejfedőt díszítő rezgő-
tű finom kidolgozású, virágmotí-
vumos, egyedi darab.
Ellátogattam a város felett maga-
sodó Kálvária-templomhoz. Az 
odafelé vezető erdei út mentén ta-
lálható a Koronaőrző bunker, ami 
1945 márciusában tíz napig rejtette 
a menekített magyar koronát. Az 
ösvény keresztút stációi melletti fák 
sokat tudnának mesélni, szemmel 
láthatóan régóta figyelik a zarándo-
kokat, kirándulókat.
Kőszeg büszke lehet múltjára, s 
ápolja is azt. A Félhold és Telihold 
Ostromnapokon eljátsszák az 1532. 
évi ostromot. Bolthajtásos szállá-
sunk udvarán a várostrom játékok 
eszközei – ágyúcső, szekérkerék – 
árválkodtak. A rendezvénysorozat 
kezdetén a helyi tűzoltó parancs-
nok volt a török vezér, Jurisics 
Miklóst pedig egy idegenvezető 
alakította, aki – láttuk – egy cso-
portot igen lelkiismeretesen veze-
tett végig a városon.
Kőszeg büszke lehet jelenére is. 
A több helyen kihelyezett becsü-
letkasszák a bizalomról vallanak. Jó 
volt látni, hogy a ragyogó napsüté-
ses késő őszi napokon milyen sok 
turista kereste fel a nevezetessége-
ket, ejtőzött a Főtér kávézóiban. Az 
Arany Strucc Szálloda névadó állata 
is elégedetten fürdőzött a napsuga-
rakban. Chernel Kálmán 1877-ben 
így írt: „A fennállók között az »arany 
strucz«-hoz címzett szálloda az egyet-
len, hol az utas igényeinek megfelelő 
kényelemben részesülhet”. Ma már 
válogathat az ide utazó, igényes 
szálláshelyek várják a vendégeket.

Csermák Judit

Chernel utcai részlet 

Kőszegről 
kicsit másképp

 A Jurisics tér 7. számú házán 
a mai napig látható a felirat Szent 

a Tárnokházban



2 Mindig harmonikus a 
megjelenése, és Lucia 
Ďuriš Nicholsonová
európai parlamenti 

képviselő ezúttal is stílusos 
outfitben mutatkozott. Elegáns 
krémszínű poncsót, steppelt 
szoknyát és crossbody táskát 
választott, mindezt egy trendi 
kalappal egészítette ki.
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Tele van energiával, amit 
elsősorban karrierje terén 
szeretne kamatoztatni. 
Kiépített kapcsolatai segít-
ségével komoly előrelépésre 
számíthat. Minden adott 

ahhoz, hogy sikeres legyen az elérhető eredményekkel. 
Barátai és közeli, távoli ismerősei is büszkék önre.

Néha elfelejt az ember 
egy-két dolgot, mert 
elkerüli a figyelmét, ezzel 
ön is így van, de ezt még 
nem kell tragédiaként 
megélni. Fontos, hogy 

a nélkülözhetetlen dolgokat ne felejtse el. Ha kell, vezes-
sen munkanaplót, jegyezze fel fontosabb teendőit.

Fél az egyedülléttől. Inkább 
legyen egyedül, mint olyan 
emberek közé menjen,
akiket nem szeret hiúsá-
guk, önzőségük miatt. 
Az ilyen társaság nem 

hiányzik önnek! Inkább rendezze gondolatait, s utána 
jóval tisztábban fogja látni, mire is számíthat élete során. 

Úgy érzi, az utóbbi időben 
nem becsülik meg eléggé, 
sőt a támogatást is hiányol-
ja szerettei részéről. Pró-
báljon önmagára figyelni, 
töltődjön fel energiával, és 

ha tisztába jön saját értékeivel, az önbizalma is visszatér. 
Erősnek fogja érezni magát, s az élet önt fogja igazolni!

Ne hamarkodja el a dön-
téseit, még abban az eset-
ben is alaposan meg kell 
fontolni mindent, ha 
lehetőség van változtatni a 
dolgokon. Írja fel az elért 

eredményeit és a hibáit, így jobban tanul belőlük, és 
remélhetőleg a jövőben jobb döntéseket tud hozni.

Szerelmes. Éppen ezért 
környezete nem csodálko-
zik azon, hogy nem tud 
figyelni az ön körül zajló 
dolgokra. Igyekezzen mi-
hamarabb visszatérni a való 

világba, mielőtt a háta mögött gúnyt űznének érzéseiből. 
Barátai természetesen most is ön mellett állnak!

Ne kapkodjon el semmit! 
Szánjon elég időt a felké-
szülésre, főleg, ha egy fon-
tos találkozó vár önre. 
Ilyen esetben a külsőségek 
is számítanak, éppen ezért 

a megfelelő öltözéket válassza magának. Ha tanácstalan 
ezen a téren, szerettei szívesen kisegítik a „bajból”. 

Nem kellene mindjárt 
elkeserednie, ha néha 
nem úgy alakulnak a 
dolgai, ahogy eltervezte. 
Ön is tudja, a helyzet 
rövid időn belül úgyis nor-

malizálódik. Mindenkinek van jó és rossz napja, ez alól 
ön sem kivétel, de kollégái és szerettei megértik önt. 

Kedvezően alakulnak a 
dolgai, akár új kapcsolato-
kat is kialakíthat! Sőt egy 
igaz barátra is szert tehet, 
de előfordulhat az is, hogy 
rátalál lelki társára. Munka-

helyén sikerült összehangolódnia kollégáival, így bízik 
benne, hogy a közös munka is jobban fog haladni. 

Néha valóban köny-
nyebb a kisebb gondokat 
megoldani, de azért jobb, 
ha fokozott figyelmet 
fordít rájuk, mert nagy az 
esélye annak, hogy idővel 

nagyobb problémákká válhatnak. Kísérje figyelemmel az 
eseményeket, s ha úgy érzi, még időben beavatkozhat.

Ne mondjon nemet és 
ne sajnálja az idejét, ha 
valaki randevúra hívja, 
vagy barátai társaságában 
eltöltött estéről van szó. 
Minden bizonnyal örömét 

leli benne, bármelyik program is lesz a nyerő. Most 
lelkiismeret-furdalás nélkül kényeztetheti magát. 

Rég volt ilyen harmonikus 
a kapcsolata párjával. 
Szinte szavak nélkül is 
megértik egymást, 
s a csemetéi szót fogadnak. 
Ha az időjárás is engedi, 

hétvégén menjenek el kirándulni. Mindenkinek jót fog 
tenni a friss levegő és egy kis mozgás. 

Imádják a divatot
A hölgyek szeretik a divatos ruhákat. Nem képeznek kivételt a politi-

kus asszonyok sem, akik bőven ellátják a közösségi oldalakat fotókkal, 

melyeken olyan stílusos darabokban pózolnak, amiket még a divat-

mániás dámák is megirigyelhetnek. A politikus asszonyok egy része a 

klasszikus elegancia híve, mások a kényelmes és divatos ruhákat része-

sítik előnyben. De vannak olyanok is, akik kísérletezni sem félnek.

1Monika Beňová euró-
pai képviselő egy csésze 
kávéval a kezében 
köszöntötte strasbourgi 

rajongóit. Valentin-modellt 
visel, a csinos ruha ára 900 euró 
körül mozog. Az EP-képviselő 
bézs színű körömcipője tökéle-
tesen kiegészíti exkluzív ruháját.

3 Romana Tabák (OĽaNO) képviselőnő profilfotót 
osztott meg, amelyen egy fiatalos púderrózsaszín gyapjú 
barettsapkában pózol. Illik a szürke szvetterhez.

4 Jana Bittó 
Cigániková (SaS), 
a parlament egész-
ségügyi bizottságá-

nak vezetője szereti a fekete-
fehér klasszikus kombinációt. 
Elegáns, krémszínű, masnival 
díszített blúzt visel, ami ro-
mantikussá teszi megjelenését. 
A blúzhoz egy testhezálló, 
magas derekú, fekete ceruza-
szoknyát választott, amihez 
egy szélesebb övet visel. 
A stúdiófotózáshoz egy szűk 
szabású piros ruhát öltött. 
Köztudott, hogy a piros szín a 
nőiesség jele, fiatalít és csábít. 

5 Veronika Remišová (Za ľudí) 
miniszterelnök-
helyettest 
hivatásos 

stylistok készítették 
fel a fotózásra. 
Így születhettek 
meg a gyönyörű 
felvételek 
a Šarm maga-
zin számára: 
a beruházási 
miniszter asszony 
igazi modellként 
pózolt. Elegáns fe-
kete nadrágot és egy 
feltűnő, tarkabarka 
blúzt visel. Az arany-
színű, háromnegye-
des, bő ujjú, elegáns 
ruha pedig talán még 
jobban áll Veronika 
Remišovának, mint 
a nadrágos modell. 
Nincs rajta semmi 
kifogásolnivaló. 

Plus Jeden Deň

Piros ruhájához piros körömcipőt és rúzst választott, az egyszerű szabá-
sú szűk ruhát egy fehér gyöngy nyaklánccal dobta fel.
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M
ikszáth Kálmán 
1847. január 
16-án született a 
Nógrád megyei 
Szklabonyán. 

Apai ágon evangélikus lelkészek 
voltak az ősei, akik Sárosban, 
Gömörben és Nógrádban teljesítet-
tek szolgálatot. Apja, a falu módos 
polgáraként 100 holdon gazdálko-
dott, de kocsmát és mészárszéket is 
üzemeltetett. Társadalmi helyzeté-
nél fogva benne volt a helyi elitben, 
az emberek a faluban pedig megsü-
vegelték. Anyja palóc kisnemesi csa-
ládból származott, így az író ebben 
a nyelvjárásban tanult meg beszélni. 

A gyermekkor

A családban az 1848-as hagyo-
mányok erősen éltek, sőt egyik 
cselédjük Guyon tábornok kato-
nájaként harcolt a branyiszkói üt-
közetben. Ezt az érzést kuruc szel-
lemiségű iskolái tovább fokozták, 
selmeci szállásadójáról nem is be-
szélve, aki a lányának a Garibaldina 
nevet adta. Mindez Mikszáthra 
óriási hatással volt, akinek sokáig 
a „huncut a német” szólás volt a 
szavajárása, bár a karrierje érdeké-
ben később néha azért engedett a 
’48-ból.  

A kis falu lakosságának közel 90 
százaléka szlovák nemzetiségű volt, 
így Mikszáth még gyermekkorában 
elsajátította mindkét nyelvet. Mun-
káiban később is gyakran használt 
szlovák szavakat és kifejezéseket, 
bár azt nem tudni, hogy valójában 
mennyire tudta a nyelvet. Az ekkor 
hallott mesék és mondák pedig ké-
sőbbi írásaiban visszaköszöntek, de 
a „tót atyafiak”-ról néprajzilag és 
politikailag is pontos képet adott. 
Nem véletlen, hogy az írói sikere-

ket meghozó két könyvének hősei 
is éppen a palócok és a szlovákok 
voltak.

Mikszáth tanulmányait Szkla-
bonyán kezdte, majd 1857-től a 
rimaszombati Egyesült Protestáns 
Főgimnáziumban folytatta. Az első 
két éve meglehetősen gyengén sike-
rült, és leginkább a magyarral vol-
tak gondjai. Bizonyítványa szerint 
az „olvasásban akadozó, előadása 
nehézkes, … fogalmazásban gyen-
ge”, ráadásul a nyelvtan sem ment 
neki. De a harmadik osztálytól már 
a legjobbak között volt, és itt írta 

meg első munkáját, a Hunyadi-
ódát is.  1863-tól a selmecbányai 
Evangélikus Líceumban folytatta 
tanulmányait, de tanulás helyett 
inkább olvasott.

Az akkor még közigazgatási pá-
lyára készülő Mikszáth a gimná-
zium végeztével 1866-tól Pesten, 
majd 1870-től Győrben jogot 
tanult. De diplomát már nem 
szerzett, mert a tanulással és a vizs-
gázással igencsak hadilábon állt, 
1871-ben pedig végleg ott is hagyta 
az iskolát. De egyetemi évei alatt 
jelentek meg az első írásai, egyik 
elbeszélésével pedig még díjat is 
nyert. Mikszáth ekkor még nem 
találta meg a saját hangját, és nagy 
példaképéhez, Jókaihoz hasonló ro-
mantikus stílusban írt.

A kezdő író

1871-ben a nógrádi megyeszék-
helyen, Balassagyarmaton kezdett 
el dolgozni. Mivel az eredetileg 
megpályázott állást nem kapta 
meg, apja révén az ottani főszolga-
bíró, Mauks Mátyás mellé került 
gyakornoknak. Főnöke rendszere-
sen meghívta beosztottjait a házába 
ebédre, és Mikszáth így ismerke-
dett meg vendéglátója lányával, 
Ilonával. A találkozásuk nem volt 
szerelem az első látásra, választottja 
szívét csak idővel sikerült meghó-
dítania. Az összekötő kapcsot a két 
fiatal között az irodalom jelentette, 
mivel a sokat olvasó Ilonával gyak-
ran cserélt könyvet, sőt közös felol-
vasásokat is tartottak. Mikszáth ha-
marosan egy főnökének átnyújtott 
aktában kérte meg a lánya kezét, 
de ő egy jogi formulával válaszolva 
mondott nemet a meglehetősen 

bizonytalan egzisztenciájú fiatalem-
bernek. Az ifjú ekkor egy jobban 
fizető ügyvédi irodába szegődött 
el, a Mauks család pedig igyeke-
zett őt a jogi pálya felé terelni, de 
kevés sikerrel. Bár indult a megyei 
aljegyzői posztért, de a választáson 
megbukott. Az öreg Mauks ekkor 
minisztériumi fogalmazónak akarta 
bejuttatni, de az írás felé kacsingató 
Mikszáth nem élt a felkínált lehe-
tőséggel. 1873 elején még egy ideig 
újságírással próbálkozott. Tavasszal 
végleg visszatért a fővárosba.

Mikszáth, Jókaihoz hasonlóan 
egyszerre akart író és közéleti ember 
lenni, amire még hosszú évekig vár-
nia kellett. 1873 nyarán megnősült, 
titokban elvette a rokonlátogatásra 
Pestre érkező Mauks Ilonát. A fia-
tal párnak kezdettől fogva komoly 
anyagi gondjai voltak. Mikszáth 
hiába szerkesztett lapot és írt cik-
keket, mégsem sikerült megfelelő 
életkörülményeket teremtenie fe-
lesége számára. Egy nyirkos, pené-
szes lakásban éltek, újszülött kisfia 
is meghalt pár napos korában. 
1874-ben megjelent első könyve 
sem hozta meg a várva várt sikert. 
Ráadásul ezt az író saját költségén 
adta ki, amire ráment a szklabonyai 
birtok. Közben a lapja is meg-
szűnt, így jövedelem nélkül maradt. 
A feleségétől inkább elvált, hogy az 
asszonynak ne kelljen tovább nyo-
morognia, ő maga pedig két évig 
állás nélkül tengődött. Ezalatt hol a 
barátainál lakott, hol valamilyen ócs-
ka kis szállóban, miközben annak írt, 
aki hajlandó volt közölni az írásait. 

1878 nyarán Szegedre költözött, 
ahol három éven át a Szegedi Nap-
ló munkatársa volt. Mikszáth ép-
pen ott tartózkodott, amikor 1879 
márciusában a megáradt Tisza rom-

ba döntötte a várost. A szerencsét-
lenségre az egész ország felfigyelt, 
a miniszterelnök kíséretében még 
maga Ferenc József is ellátogatott 
a katasztrófa helyszínére. Mikszáth 
folyamatosan tudósított az árvízről, 
a mentésről, majd az újjáépítésről, 
írásait pedig más lapok is átvették. 
Tudósításaival nagy sikert aratott, 
nevét országszerte megismerték. 
Az önbizalmában megerősödött 
Mikszáth 1880 végén tért vissza a 
fővárosba, ahol a szerencse ismét 
neki kedvezett. Egy anyagi vita mi-
att a Pesti Hírlap teljes szerzőgárdá-
ja felmondott, így sikerült álláshoz 
jutnia ennél a nagy múltú lapnál. 
Hamarosan íróként is befutott, 
1881–82-ben megjelent „Tót atya-
fiak”, majd „A jó palócok” című 
könyvei nagyon nagy sikert arattak. 
Anyagi helyzete javulásával újra fel-
vette a kapcsolatot volt feleségével, 
akivel ha nehezen is, de 1882 szil-
veszterén végül sikerült újra össze-
házasodnia. 

Az író-politikus

A sokévi hányattatás után révbe 
ért írónak a konszolidált családi 
élet kimondottan jót tett. Gyomor-
problémái megszűntek, és három 
fia született. Sajnos egy komoly 
tragédiában is volt része, egyik 
gyermeke, Jánoska négyévesen 
diftériában (torokgyík) meghalt. 
Elvesztését soha nem tudta kihe-
verni. A történtek hatására felesége 
egy éjszaka alatt megőszült, ő pedig 
hónapokig nem volt képes írni, bár 
„A ló, a bárányka és a nyúl” című 
elbeszélésével később felejthetetlen 
emléket állított kisfiának.

Újabb változást hozott az író 
életében 1881 novembere, amikor 

a képviselőházba ment helyettesí-
teni egyik beteg kollégáját. Ideigle-
nesnek szánt tudósításainak olyan 
sikere lett, hogy azokat tíz éven át 
folytatta. Közben összebarátkozott 
a pártok képviselőivel, és egy kor-
társ szerint írásaihoz „mindenki 
hordta neki az anyagot, aki vele 
érintkezésben volt; a szerkesztők, 
képviselőtársai, a Ház folyosója, 
vacsorálókompániája, mindenki, 
aki tudta, mi érdekli őt”. Egyik 
könyve például azért kapta „A Klub 
és a folyosó”  címet, mert az ab-
ban szereplő témákat a parlament 
folyosóján és a képviselői klubban 
hallotta. Bár az író maga is elismer-
te, hogy az írásaiban vannak „szúrós 
megjegyzések és vágások minden 
oldalra, de egyik sem származik 
ellenszenvből. Nem a képviselőket 
üldözöm én, t. Ház, és nem a kor-
rupciót, hanem csak az unalmat.”

A képviselőházban eltöltött évek 
során Mikszáth olyan kapcsolato-
kat épített ki, hogy a kormányzó 
Szabadelvű Párt 1887-ben őt indí-
totta képviselőjelöltként a székelyek 
lakta illyefalvi választókerületben. 
Az író korabeli megítélését jól mu-
tatja, hogy amikor ezt a betegsége 
miatt vissza akarta utasítani, vá-
lasztói kijelentették, hogy ismerik 
őt, ezért nem kívánnak tőle „sem 
személyes megjelenést, sem prog-
rambeszédet”. Mikszáth a haláláig 
képviselő maradt,  1892-től a foga-
rasi választókerületben. Ezekben az 
években gyakran vacsorázott együtt 
a miniszterelnökkel és pártja más 
vezetőivel, bár ez a megtiszteltetés 
a kiváló írónak, nem az egyszerű 
képviselőnek szólt.

Az 1890-es évektől sorra szü-
lettek a regényei, melyekkel sikert 
sikerre halmozott. Témáit a magyar 
múltból vagy a dualista Magyaror-
szág életéből merítette, amivel nem 
egyszer görbe tükröt tartott olvasói 
elé. A századfordulót követően az 
író kezdett visszavonulni a nyilvá-
nosságtól, bár ebben egykori vacso-
rapartnereinek halála is közre ját-
szott (pl.: Tisza Kálmán, Jókai Mór 
stb.). 1904-ben egy kis birtokot 
vásárolt a Nógrád megyei Horpá-
cson, és ide húzódott vissza, amikor 
írni akart. 1910 májusában fényes 
ünnepséggel emlékeztek meg 40 
éves írói pályafutásáról, szülőfalu-
ja, Szklabonya pedig az iránta való 
tiszteletből a Mikszáthfalva nevet 
vette föl. A kormány is ki akarta 
tüntetni, de az író az érdemrendet 
csak nehezen fogadta el, a főnemesi 
címről pedig hallani sem akart. 

Az ünnepséget követően Mik-
száth kampánykörútra indult, ahol 
megfázott és tüdőgyulladás kapott. 
Betegsége végzetesnek bizonyult. 
Az író 1910. május 28-án, Buda-
pesten hunyt el. Mikszáthot a kis-
fia, Jánoska mellé temették.

Vesztróczy Zsolt
történész
Országos Széchényi Könyvtár 

„A nagy palóc mesemondó” 
Mikszáth Kálmán (1847–1910)

Mikszáth Kálmán Benczúr Gyula festményén (Forrás: Wikipédia)

A szklabonyai Mikszáth Kálmán Emlékház
(Forrás: Mikszáth Kálmán Emlékház Facebook-oldala)

A 19. századi magyar irodalom nagyjai kö-

zül sokan vállaltak kisebb-nagyobb politikai 

szerepet. Ez egyeseknél társadalom- vagy 

rendszerkritikus műveket, esetleg publi-

cisztikákat jelentett. Mások az 1848–49-es 

forradalomban és szabadságharcban vállal-

tak aktív szerepet. Néhányan pedig hosz-

szabb-rövidebb időre képviselők vagy akár 

kormánytagok lettek, mint Kölcsey Ferenc, 

Eötvös József vagy Jókai Mór. Ilyen volt a 

dualista korszak kiemelkedő személyisége, 

Mikszáth Kálmán is, aki közel egy negyed-

századig egyszerre volt író, újságíró és kép-

viselő. A nagy palóc mesemondó 175 évvel 

ezelőtt született.



A
mi a tankönyvekből 
kimaradt – a Vasár-
nap Parnasszus-ro-
vatában a magyar 
irodalom nagy alak-

jaival találkozhatnak a kulisszák 
mögött, ezúttal a tragikus sorsú 
Csáth Gézával, aki orvos volt, de 
önmagát nem tudta meggyógyítani.

„Leírhatatlanul sokat szenvedett. 
Vértanútestén nem volt egyetlen 
fillérnyi helyecske sem, melyet föl 
ne tépett volna az oltótű. Tályo-
gok keletkeztek rajta, és szíjakkal 
kötötte át a lábát, hogy valahogy 
vánszorogni tudjon. Így dolgozott, 
évekig” – így emlékezett vissza 
Kosztolányi Dezső unokatestvéré-
re, a morfinista Csáth Gézára.

Csáthot zseninek tartották, sokol-
dalú művésznek, aki festett, hegedült, 

zenét szerzett és hátborzongatóan jó 
novellákat írt. A modern magyar pró-
za előfutára volt, s emellett bravúros 
zenekritikákat írt a Nyugatnak: ő fe-
dezte föl a magyar publikumnak Puc-
cinit, s már akkor felismerte Bartók 
Béla nagyságát, amikor Bartókot még 
kifütyülte a budapesti közönség.

Szex- és morfiumfüggőségét 
azonban nem tudta kordában tar-
tani, élete néhány év alatt kisiklott. 
Azt írta, egyetlen mámoros pillanat 
sokezer évvel ér föl, és úgy kalku-
lált, az ópiumszívók ideális esetben 
húszmillió évet élnek. Neki azon-
ban – földi mércével mérve – csak 
harminckettő jutott. Féltékenysé-
gi kényszerképzetektől gyötörve, 
rémképeivel viaskodva, kislánya 
jelenlétében lelőtte a feleségét, majd 
öngyilkosságot követett el. Néhány 

kötetből álló életműve ma érettségi 
tétel, teste viszont jelöletlen sírban 
nyugszik a szabadkai temetőben.

Hipochondriája hogyan vezet-
te őt a morfiumhoz? Mikor fecs-
kendezte be magának az első adag 
mérget? Melyik felvidéki fürdővá-
rosban írta az első freudista ihletésű 
magyar pszichológiai szakkönyvet, 
amely utóbb Egy elmebeteg nő 
naplója címmel jelent meg? Ho-
gyan siklott ki a házassága, és mi 
lett a sorsa kislányának, Csáth Ol-
gának, aki egyéves sem volt még, 
amikor tragikus körülmények kö-
zött elveszítette a szüleit?

Gazdag József rendhagyó irodal-
mi portréja Csáth Gézáról a Vasár-
nap következő számában, amely 
keddtől kapható!
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Azt 
h i s z e m , 
példa nél-
küli, hogy 
egy pék-
sütemény 

az élvezeti értékén túl regényírásra 
(Fehér Béla: Kossuthkifli), filmso-
rozat-készítésre (az előbbi mű alap-
ján, Rudolf Péter rendezésében) és 
újabban egy tanulmánykötet meg-
írására is ihlessen.

A változatos műfajú szövegeket 
összefogó kötetet ifj. Papp Sándor 
szerkesztette, akinek a pozsonyi 
kiflivel kapcsolatos személyes él-

ményei mellett megférnek a saját 
és munkatársai (Július Cmorej, Ján 
Vyhnánek) a sütemény négyszáz 
éves történetével és utóéletével kap-
csolatos kutatásai. Magyar, német 
és szlovák nyelvű újságok szolgál-
tak forrásul számukra, továbbá a 
Pozsonnyal foglalkozó különböző 
monográfiákból, a pozsonyi pék-
céh irataiból, valamint a Pozsonyi 
Városi Levéltár és az Országos 
Széchényi Könyvtár állományából 
dolgoztak.

A könyv a „400 éves legenda” 
történetének bemutatását annak 

készítőivel, a pékekkel kezdi: az 
ún. fehér pékek péksüteményeket 
készítettek, míg a „fekete pékek” 
a kenyérkészítésért feleltek. Meg-
említi például, hogy a Pozsonyt 
körülölelő városfal részét képezte 
a Pékbástya, amelynek védelme és 
karbantartása a pékek dolga volt. 
Kiderül az is, hogy a hajdan még 
a pozsonyi kiflinél is népszerűbb 
kétszersült nem valami száraz és 
diétás ehetetlen borzalom, hanem 
egy többféle ízben kapható finom 
péksütemény volt.

Érdekes és érdemes végigkö-

vetni a könyvben bemutatott hí-
res kiflit sütő mesterek – Korče, 
Lauda, Pressburger, Scheuermann, 
Schwappach, Tehlár, Wendler és 
mások – életútját, akiknek neve 
egykor fogalom volt a városban.  
A minőségi alapanyagokból, szor-
galmas kézi munkával készülő 
kifliket remek üzleti érzékkel Ame-
rikába és Indiába exportálták, sőt 
Londonban vagy a divatos fürdő-
helyen, Abbáziában árusították, és 
a bécsi császári udvarba is szállí-
tották. A műhelyüknek, boltjukn 
ak otthont adó házak zömét azóta 

elbontották, de a kötet segítségével 
beazonosítható, hol, merre álltak.

Jóval a boldog békeidők után, 
a szocializmus éveiben aztán kis 
híján feledésbe merült a pozsonyi 
kifli is, derül ki a könyvből. Mivel 
a tésztájával egyenlő mennyiségű 
mák és dió kell hozzá, és csak kézi 
munkával formázható készre, nem 
volt elég „gazdaságos” az előállítása. 
A pozsonyi kifli megmentője, újra 
felfedezője Szemes Béla cukrász- és 
pékmester volt. Az ő kezdeménye-
zésére jegyezték be ún. hagyomá-
nyos különleges termékként az 
Európai Unióban (a könyv mel-
lékletében szerepelnek is az általa 
kidolgozott, a pozsonyi kiflire vo-
natkozó rendeletek).

A 2019-ben 85 éves korában 
elhunyt mesterrel nem sokkal a 
halála előtt készített és a kötetben 
közölt interjú rendkívül érdekes 
és tanulságos. A többgenerációs 
pékcsaládba született Szemes Béla 
fordulatokban gazdag élete nem-
egyszer a mesebeli legkisebb fiú 
megpróbáltatásait és erkölcsi győ-
zelmét idézi.

Noha a régi Pozsonyban minden 
pékmester saját, szigorúan őrzött, 
egyedi recepttel dolgozott, ismét 
csak Szemes Bélának és a kötet szer-
kesztőjének köszönhetően megkap-
juk a valódi pozsonyi kifli receptjét, 
amely némi ügyességgel otthon is 
elkészíthető.

Bár a pozsonyi kifli eredetileg 
nem is pozsonyi „találmány” – tud-
juk meg a könyvből –, itt nyerte el 
jellegzetes alakját és ízét. Receptje 
(vagy annak különböző változatai) 
bekerültek a szakácskönyvekbe is, 
amelyekből a kötet többet idéz – a 
legrégebbi forrás 1830-ból, a leg-
újabb 2002-ből való.

Népszerű édességnek számítha-
tott, hiszen a könyv a régi magyar 
sajtóban (Nyugatmagyarországi 
Hiradó, Vasárnapi Újság, Pesti 
Hirlap stb.) tallózva számos emlí-
tésre hívja fel a figyelmet. Ifj. Papp 
Sándor egy pozsonyi kifliről szóló 
1912-es kuplét idéz, egy másik 
újságcikk pedig az élelmes bécsi 
polgárról szól, aki azért vonatozik 
el Pozsonyba, hogy töménytelen 
mennyiségű mákos és diós patkót 
vegyen és vigyen haza, holott valódi 
pozsonyi patkót Bécsben is kapha-

tott volna olcsóbban és kevesebb 
fáradozással. A könyvben közölt 
szövegek között van olyan terjedel-
mes újságcikk, amely csak egy-két 
mondatban említi a pozsonyi kiflit, 
de „annyira nosztalgikus hangula-
túak ezek az írások, hogy érdemes 
őket végigolvasni” – írja ifj. Papp 
Sándor. És valóban.

Nem lenne teljes a pozsonyi kif-
liről szóló friss és átfogó kutatás a 
Pozsonyi Kifli Polgári Társulás em-
lítése nélkül, amely a 2010-es meg-
alakulásakor a névválasztással vissza-
hozta a pozsonyiak és a város múltja 
iránt érdeklődők emlékezetébe az 
egykor ikonikus péksüteményt.  
A társulás első tíz évéről és eredmé-
nyeiről a könyvben közölt interjú-
ban Bolemant Éva elnök mesél.

A „névadójáról” szóló könyv a 
Pozsonyi Kifli Polgári Társulás leg-
újabb kiadványa. A civil szervezet 
jelen van a főváros szellemi, kultu-
rális életében, értékmentő munkáját 
egyre többen ismerik és elismerik, 
jó kapcsolatot ápol többek között a 
Pozsonyi Városi Levéltárral és a Po-
zsonyi Városi Múzeummal, ahonnan 
a könyv valóban szemet gyönyörköd-
tető képeinek nagy része származik. 
Csodálatosak továbbá a pékmesterek 
leszármazottainak gyűjteményéből 
és a további magángyűjteményekből 
származó portrék, régi fényképek stb. 
A könyvben szereplő gazdag kép-
anyagnak köszönhetően azt is érzé-
kelhetjük, hogy a régi Pozsony egyik 
jelképének számított a sütemény: a 
hölgyek pozsonyi kifli formájú tánc-
rendbe írták fel a gavallérjaik nevét az 
egyik bálon, és ismertek olyan képes-
lapok, amelyeken egy kifli öleli körbe 
a pozsonyi vár látképét.

Kár, hogy A pozsonyi kifli története 
című könyv a helyenként pongyola 
tördelés és nem túl szerencsés betűtí-
pus-választás miatt nem lett, lehetett 
szebb, elegánsabb. A valódi pozsonyi 
kifli tojással megkent felülete sütés 
után nem sima, hanem szándéko-
san töredezett, „márványos”. Mert 
olyannak kell lennie. A töltelékben 
van a lényeg. A könyvben is.

Benyovszky Mánya Ágnes
(Ifj. Papp Sándor – Július Cmorej: 
A pozsonyi kifli története. 
400 éves legenda. 
Pozsonyi Kifli PT 2021)

Diósat vagy mákosat?
A 400 éves pozsonyi kifli története

Egy morfinista író tragédiája

Gyerekkorom egyik legfinomabb és legemlékezetesebb süteménye volt apai nagymamám 

szilvalekvárral, valamint diós és mákos töltelékkel, kelt tésztából készített pozsonyi kiflije. 

Alakját, állagát tekintve nem hasonlított az általam csak öt-hat éve megismert és megízlelt 

eredetihez, de a mama így nevezte. Isteni finom volt! Azért ragadtattam magam arra,  

hogy egy személyes ízemlékkel kezdjem ezt a könyvismertetőt, mert a bemutatandó mű is, 

a szerkesztője megállapítása szerint, „saját élményekkel tűzdelt kutatási napló”.



M
indig is szkepti-
kus voltam azok-
kal a hangokkal 
szemben, ame-
lyek azt állítják, 

hogy a mai gyerekek hülyék. Ezek 
a negatív tónusú általánosítások 
többnyire arra figyelmeztetnek, 
hogy korunk fiatal korosztályának 
tagjai túl sok időt töltenek el az in-
terneten, ha pedig ezek a gyerekek 
nem az említett világhálós platfor-
mon tevékenykednek, akkor – e 
borúlátó álláspontokból kiindulva 
– csak és kizárólag számítógépes já-
tékokkal játszanak. A sztereotípiák 
megfogalmazói szerint áthidalha-
tatlan a generációk közötti intel-
lektuális különbség, és a digitális 
világban szocializálódó nebulókból 
felnőtt korukra csak és kizárólag 
nyálukat csorgató funkcionális 
analfabéták válhatnak. A feltevés 
bizonyos esetekben természetesen 
igaz is lehet, azaz egy részben léte-
ző jelenségről beszélünk: ha rajtam 
múlna, ezt a problémát úgy kezel-
ném, hogy a fiatalabb korosztálynak 

betiltanék bizonyos, rájuk nézve 
káros médiatartalmakat; sőt, emel-
lett már az általános iskolai oktatás-
ba is bevezetném a média tanítását, 
ez ugyanis kétségbevonhatatlanul 
korunk legfontosabb és a legtöbb 
veszélyt magába integráló kommu-
nikációs csatornája. Arra azonban, 
hogy a digitális bennszülöttek ge-
nerációja értelmes dolgokra is fel 
tudja használni a világháló nyújtot-
ta lehetőségeket, ékes példa Lacika, 
az öcsikém. Lacika decemberben 
lett tizenegy éves, és csak most 
kezdett el történelmet tanulni. Őt 
azonban, bár jó jegyeket visz haza, 
a szabadidejében nem a tanórákon 
megismert történelmi események 
kötik le: az érdeklődése ennél egy 
kicsit széleskörűbb. Lacika ugyanis 
a huszadik század nagy kedvelője, 
a „szakterülete” pedig leginkább a 
második világháború. Mivel nem 
egy városban élünk, ezért általá-
ban írásban vagy videóhíváson 
keresztül kommunikálok vele. 
A kisfiú körülbelül két hónapja tet-
te fel a világháborúval kapcsolatos 

első kérdését. Emlékszem, szombat 
este volt, tíz óra körül. Az öcsikém 
nem kertelt, nem az a típus; az 
üzenet komoly, határozott és egy-
értelmű: „Tomi, beszélhetünk a 
nácizmusról?”, írta. Meglepődtem, 
de természetesen igent mondtam. 
Mi mást tehettem volna? Van-e 
annál jobb szombat esti program 
egy magányosan otthon dekkoló 
bölcsésznek, mint a tizenegy éves 
kistestvérével megbeszélni a náciz-
must? Lacika meglepően otthono-
san mozgott a témában: említette 
Martin Bormannt, Rudolf Hesst 
és Reinhard Heydrichet, úgy, hogy 
hosszasan számolt be az utóbbi ellen 
elkövetett merényletről is, amelyet 
egy hiteles, pár éve megjelent doku-
mentumfilmben látott: gondolom, 
az interneten nézte meg a videót. 
Még jó, hogy ezek a mai gyerekek 
tényleg csak hülyeségekre használ-
ják a világhálót. Nekem tizenegy 
évesen annyi volt a teljesítményem, 
hogy befőttesüveggel a kezemben 
szöcskéket hajkurásztam, az érdek-
lődésem pedig kimerült abban, 

hogy hosszasan szőttem a terve-
imet a pokémonmesterségről; ő 
viszont – mert a digitális kultúra 
ezt lehetővé teszi és mert szereti a 
témát – a szabadidejében történel-
mi dokumentumfilmeket néz. Pár 
héttel később, amikor Lacika játék 
helyett újra csak értelmiségi diskur-
zusra vágyott, egy hosszú, az esemé-
nyeket jól bemutató Csernobilről 
készült portrét küldött. Miután 
megnéztem, felhívott és ugyancsak 
beszámolt róla: „láttad azt a játszó-
teret Pripjatyban?”, kérdezte érdek-
lődően, „még át sem adták, amikor 
elköltöztették onnan az embere-
ket”, fűzte hozzá. A kisfiú azonban 
nemcsak beszámol, hanem gyak-
ran kérdez is az általa „kutatott” 
eseményekről. Érdeklődött már az 
ateizmusról, a normandiai partra-
szállásról, a sztálingrádi csatáról, a 
Hirosimában és Nagaszakiban le-
dobott atombombákról és Kenne-
dyről is, de a számomra leginkább 
megfoghatatlan és legnehezebben 
megválaszolható kérdése az volt, 
hogy: „mi az a propaganda?” En-
nek az elmagyarázása, bevallom, 
komoly gondot okozott. Mégis, 
hogyan lehet körbeírni egy gyerek-
nek a propagandát? Valahogy talán 
sikerült neki definiálnom a kifeje-
zést, és bíztam abban, hogy nem 
rontottam el semmit sem az erről 
szóló eszmefuttatásaimmal. Remé-
lem, Lacika a tanultak – és persze 
a magyarázataim – alapján nem a 
lehető legrosszabb következtetése-
ket vonja le. Mondjuk azt, hogy 
a propaganda segítségével történő 
„végső megoldás” újratervezését és 
az élettér kiterjesztését korunkban 
leginkább egy valamivel lehet vég-
hez vinni: globális atomtámadással. 
Apropó, nácizmus: a napokban ép-
pen Hitlerről diskuráltam vele. Ki-
csit féltem is attól, hogy letiltanak 
minket a Facebook algoritmusai. 
Mégis mit mondanék a barátaim-
nak és az ismerőseimnek akkor, ha 
megkérdeznék, miért is tiltottak le 
engem a Facebookról? Azt, hogy 
azért kaptam ezt a büntetést, mert 
a korához képest kimondottan in-
telligens tizenegy éves kistestvérem-
mel tárgyaltunk Adolf Hitlerről? Ki 
hinné ezt el nekem? Senki. Szóval 
az érdekesség kedvéért elküldtem 
Lacikának Hitler képeit, majd 
megkérdeztem tőle, tudta-e, hogy a 

diktátor eredetileg festő volt. Miu-
tán megnézte a képeket, az öcsikém 
humorral reagált: „nem is rossz egy 
nácitól”, írta. Ehhez pedig hozzá-
tette az „inkább lett volna művész 
Führer helyett!” mondatot. A kisfi-
únak megint igaza van: valóban egy 
jobb világot élnénk, ha a nácivezért 
felvették volna a képzőművészeti 
egyetemre. A gondolatmenetét ek-
kor Lacika egy újabb, Hitlerre vo-
natkozó kifejezéssel zárta le; mind-
össze ennyit írt: „szerencsétlen”. Jó 
érzés volt tudni, hogy nem szim-
patizál a náci ideológiával. Hitler 
leszólása után gyermeki kedvesség-
gel tette hozzá, hogy: „én is szok-
tam festeni”. A kiskorúságára való 
tekintettel nem mertem neki szar-
kasztikusan-viccesen megjegyezni 
a fejemben megfogalmazódott 
remélem-hogy-a-festészeten-kívül-
nincs-más-közös-benned-és-a-
Führerben szavakat: a korából adó-
dóan valószínűleg nem lenne még 
vevő az ilyen humorra. Időközben 
persze becenevet is adott nekem. 
A közösségi csatornás kommuniká-
cióban én lettem Roosevelt, és mivel
empatikus, ezért átírta a saját nevét 
is: ő lett Churchill. Megnyugtató 
konstatálni a tényt, hogy jó mun-
kát végeztem: a második világhá-
ború vonatkozásában velem együtt, 
úgy tűnik fel, ő is a humánusabb-
szimpatikusabb oldalon áll. Persze 
Rooseveltnek és Churchillnek is 
megvan a maga keresztje, de az már 

egy másik szint. Közös beszédtémá-
ink a rajzain is megjelentek. Lacika 
ugyanis lefényképezte és elküldte 
nekem a vízfestékkel készített ké-
peit: Pearl Harbor, Sztálingrád, 
Hirosima, Csernobil. Én húsz év-
vel ezelőtt még házakat és kerteket, 
továbbá Dragon Ball-figurákat és a 
már említett pokémonokat feste-
gettem – mindössze ennyiből állt a 
tudományom. A mai gyerekek meg 
hobbiból lerajzolják Pearl Harbort 
úgy, hogy körülbelül öt év múlva 
fogják venni azt az iskolában. In-
nen üzenem a 21. század nebulóit 
ostobának tartó személyeknek, 
hogy ha lehet, akkor inkább a sa-
ját nemzedékük miatt nyugtalan-
kodjanak. Néha önző felnőttként 
csupán azt sajnálom, hogy egyelőre 
nem az irodalom az, ami ennyire 
megragadta a kistesóm figyelmét; 
mekkora poén lenne, ha olyano-
kat kérdezne tőlem, hogy mi az 
az egzisztencializmus, vagy, hogy 
olvastam-e már a Száz év magányt, 
de persze így sincs okom panaszra: 
látva a szellemi aktivitását, köny-
nyen lehet, hogy ez az idő is eljön. 
Ugyanakkor azt hiszem, kimondot-
tan jó dolog nagytestvérnek lenni, 
és jó a saját bőrömön megtapasz-
talni, hogy – bár fontos és gyakran 
jogos a figyelmeztetés – mennyire 
nincs igazuk azoknak, akik a mai 
gyerekek intellektusáért és napjaink 
fiatal generációjának totális szellemi 
hanyatlásért aggódnak.
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Plonicky Tamás

Lacika és a Harmadik 
Birodalom

TÁRCA A SZALONBAN

-

(Fotók: Wikipédia)
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Értékes ajándékokat sorsolunk ki összesen több mint 5 000 euró értékben azok között, 
akik 2022. január 15-ig bekapcsolódnak játékunkba. 

Thaiföldön (körutazás Bangkokban 

12 nap/10 éjszaka 
(3 380 euró értékben)* 

Kétéjszakás wellnessüdülés 2 személyre 

gyógyszálloda és wellnesshotelben 
399 euró értékben.

Kétéjszakás wellnesspihenés 2 személyre 
a budapesti Aquaworld Resort Hotelben, 
félpanziós ellátással és ingyenes belépéssel 

399 euró értékben.

15x a budapesti Aquaworld 

részére 59 euró értékben.

MERT 
ELŐFIZETŐNEK 

LENNI ÉRDEMES!

Thaiföldi nyaralással jutalmazzuk az Új Szó olvasóját!
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FEKETE NÁNDOR

Sűrű hétvége előtt áll a HC 
DAC női kézilabdacsapata. 
Szombaton és vasárnap játsz-
szák le a következő Euró-
pa-kupa-forduló első és má-
sodik meccsét is, mindkét 
esetben délután 16:00 órai 
kezdettel. 

Korlátozott számban (a csarnok 
25%-nyi kapacitása), de a regiszt-
rált drukkerek számára megtekint-

-
-

-

-

-
-

-

-

-

-
-

Nagy Krisztián sajtófőnök, Horváth Zoltán klubelnök, Debre Viktor vezetőedző és Oguntoye Viktória kapus a tegnapi 
sajtótájékoztatón (A szerző felvétele) 

MEGEMLÉKEZÉS MEGEMLÉKEZÉS

Az egyes hirdetések nyelvtani és tartalmihelyességéért nem vállalunk felelősséget!

Hirdessen SMS-ben az Új Szóban!
MIT KELL TENNIE? Küldjön SMS-t a 6667

INZ szóköz UJS szóköz a hirdetés szövege (ékezetek nélkül). A szöveg a fenti kulcsszavakat és a helyközöket is 

 50 és kevesebb 1,20 €   51–100 2,40 €   101–160 3,60 € (áfás árakat tüntettünk fel).  

4 dolog, amiért 
velünk könnyű 
eladni az állatait

3 perc alatt bárhonnan  
feladhatja hirdetését

kiválaszthatja a megjelenés
pontos dátumait

2 nap múlva a nyomtatott Új Szóban 
70 000 fizetőképes ember olvashatja

ráadásul tetszése 
szerinti ismétléssel

írja be a keresőbe:

ujszo.com/aprohirdetes-feladasa

ADÁSVÉTEL

 Kismalacok eladók, 70 €/db,
(27 kg). Tel.: 0905 434 138.

DPR211225

 AKCIÓ!
Tel.: 0915 985 922. DPR211194

Bocsáss meg, ha valamit hibáztunk, 
nem tudtunk megmenteni, pedig próbáltuk.

(Sikabony). 

lóján

DPR211239

Tel.: 0903 417 139 DPR211148

Tel.: 031 55 82 664. DPR211221

VEGYES

Tel.: 0911 288 868. DPR211099

Apróhirdetését 
e-mailben vagy telefonon 
is feladhatja a következő 

elérhetőségeken:  

Kis Szilvia
tel.: 0918 865 748 

e-mail: silvia.kis@ujszo.com
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Elektromos jövő?
Az autósoknál egy pillanatra sem 

-
beli vezetést Nasszer Al-Attijah, 
ezzel megszerezte élete negyedik 

két szakaszon bizonyult a leggyor-
sabbnak, ezeket is a féltávnál tartott 

-
-

a 2017-es ezüst után az idén is meg 
kell elégednie a második helyezés-

a most induló tereprali-vb-be, némi 
-

dobogó alsó fokára a szaúdi Jazid 

nem nyert, stabilan tartotta egészen a 

-

egy elektromos motor hajtotta, ami 

-
nányi akkumulátort kellett volna ma-

-

-

-
-

-
jaik miatt azonban nem tudtak fel-

Svitko a top 10-en kívül
A motorosok versenyét a brit Sam 

Sunderland nyerte, 2017 után má-

utolsó etapig harmadik Daniel San-

-

motoros megemeli bukósisakját Joan 
-

-

nagy lépésekben zárkózott fel egészen 
-

básodott és nem tudta befejezni a sza-

a végeredménybe azonban már nem 

A gyári támogatás nélkül induló 
Štefan Svitko jó formában kezdett, 

-

-

A többiek

-

-

-
-

-
dása miatt nem nyert, akkora hátrányt 

-

SPORT A TV-BEN
Szombat
7.00 – RTVS ŠPORT:

8.00 – EUROSPORT 1: Adelaide-i 

9.00 – RTVS ŠPORT:

SPORT, EUROSPORT 1: Alpesi-

11.00 – M4 SPORT: -

12.30 – PREMIER SPORT 1: 
-

13.30 – NOVA SPORT 3: Nürnberg–

14.00 – SPORT 1 (cseh): Sivasspor–

14.00 – M4 SPORT+: 

EUROSPORT 1:

15.00 – NOVA SPORT 2:

15.20 – M4 SPORT+: -

15.30 – NOVA SPORT 3:

15.30 – NOVA SPORT 4:
-

EUROSPORT 1: -
verseny
16.00 – PREMIER SPORT 1: New-

-

16.00 – ARENA SPORT 1: Derby 
-

16.00 – SPORT 1 (cseh): 

16.00 – SPORT 2 (cseh): 
-

16.15 – EUROSPORT 2: Snooker, 

17.00 – NOVA SPORT 2: -

18.00 – NOVA SPORT 4: Salernita-

18.00 – RTVS ŠPORT, SPORT 2 
(cseh): -

SPORT: -

18.00 – M4 SPORT: 

18.00 – M4 SPORT+: -
-

18.30 – PREMIER SPORT 1: As-

18.30 – NOVA SPORT 3: 

19.00 – ARENA SPORT 2: -
-

19.45 – EUROSPORT 1: Snooker, 

20.00 – ARENA SPORT 1: Feye- 

-

20.00 – JOJ ŠPORT: 

20.00 – NOVA SPORT 1: -

20.30 – NOVA SPORT 3: Darmstadt–

20.30 – M4 SPORT: 

20.30 – M4 SPORT+: Szlovénia–Dá-

20.30 – SPORT 1 (cseh): Spanyol-
ország–Svédország férfi kézilab-

20.45 – NOVA SPORT 4: Juventus–

21.00 – NOVA SPORT 2: 

21.30 – SPORT 2 (cseh): -

22.35 – PREMIER SPORT 2: 

Vasárnap
3.05 – NOVA SPORT 1: Arizona–

10.10 és 13.30 – RTVS ŠPORT, 
EUROSPORT 1:
lesiklás

EUROSPORT 1:
szuper-G
12.00 – SPORT 2 (cseh):

12.15 – ARENA SPORT 1: 

12.30 – NOVA SPORT 4: Sassuolo–

12.45 és 14.45 – RTVS ŠPORT, 

-

13.00 – PREMIER SPORT 1:
 

13.00 – NOVA SPORT 2: Rennes–

13.45 – EUROSPORT 2: Snooker, 

14.00 – NOVA SPORT 3: -

14.30 – ARENA SPORT 1: Gronin-

14.30 – M4 SPORT+: -

15.00 – PREMIER SPORT 1:  
 

15.00 – PREMIER SPORT 2: -
-

15.00 – NOVA SPORT 2: Stras-

15.00 – M4 SPORT: 

15.30 – NOVA SPORT 4: Augsburg–

15.50 – JOJ ŠPORT, EUROSPORT 
1:
16.00 – SPORT 1 (cseh): -

-

16.00 – M4 SPORT+:

16.30 – RTVS ŠPORT: -

-

17.00 – NOVA SPORT 2:

17.00 – SPORT 2 (cseh):

17.30 – PREMIER SPORT 1: -
-

17.30 – NOVA SPORT 3:

18.00 – M4 SPORT: -

18.00 – M4 SPORT+: Németország–

18.00 – NOVA SPORT 4: AS Roma–

18.00 – SPORT 1 (cseh): -
-

19.00 – ARENA SPORT 1: -
 

19.00 – PREMIER SPORT 2: -

19.45 – EUROSPORT 1: Snooker, 

20.00 – SPORT 2 (cseh): 

20.00 – NOVA SPORT 1: -

20.30 – M4 SPORT, SPORT 1 
(cseh): -

20.30 – M4 SPORT+: Fehérorosz-
-

20.45 – NOVA SPORT 4: Atalanta–

20.45 – NOVA SPORT 2: 

21.30 – ARENA SPORT 1: -

CSASZNY PÉTER

Tegnap véget ért a Dakar-ra-
li 44. kiírása. Az élen a nagy-
menők zártak, Štefan Svitko 
12. lett a motorosoknál.

Dakar: Sunderland másodszor, SPORTMENÜ

AKTUÁLIS
Január 19-én, 16.30-tól   
 felkészülési meccset játszik 
Dunaszerdahelyen a DAC és 
a Ferencváros.

A dobogón végzett motorosok öröme magáért beszél  (Fotó: Facebook/Dakar Rally)

Al-Attijahnak kijár a gratuláció
  (Fotó: Facebook/Dakar Rally)
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Székely hozta a bravúrokat, de a társai nem tudtak hozzá felnőni (Somogyi Tibor felvételei)

OROSKY TAMÁS

Rögtön a nyitónapon nehéz 
helyzetbe került a magyar 
férfi-kézilabdaválogatott a 
hazai rendezésű Eb-n: a hol-
landok elleni vereség (28:31) 
után vasárnap (18.00) min-
denképp le kell győzniük a 
portugálokat.

Lékaiék lefagytak – holnap 
a portugálok ellen kell javítaniuk 

Gulyás István 
tehetetlen volt 

A közönség óriásit szurkolt, mínusz háromra való zárkózáskor olyan volt a 
hangulat, mint máskor sokgólos vezetésnél 

EREDMÉNYEK

Papírforma szlovák vereség
Norvégia 35:25-re legyőzte a szlovák válogatottat az F csoport 
nyitómeccsén Kassán. Ďurišék az első félidőben többször is 
vezettek, és a szünetben is csak négy gól volt a hátrányuk a to-
ronymagas esélyes norvégok ellen, akik azonban végül tízre nö-
velték a különbséget. „Amíg bírtuk erővel, jól játszottunk, de egy 
bő negyedórás hullámvölgy megpecsételte a sorsunkat. A mai 
(18.00), litvánok elleni találkozó kulcsfontosságú lesz. Vissza 
akarunk nekik vágni a vb-selejtezőn elszenvedett vereségért. 
Ki kell használnuk, hogy rövidebb a cserepaduk” – szögezte le 
Peter Kukučka szövetségi kapitány. Litvánia az első meccsen 
29:27-re kikapott Oroszországtól. (TASR) 

-
-

-
-

-
-

-
-
-

-
 (ot)



SZÍNHÁZ

POZSONY

SZLOVÁK NEMZETI SZÍNHÁZ – új épület:  
Káosz 19.00

MOZI

POZSONY

CINEMA CITY – AUPARK: 

EUROVEA:

KASSA

CINEMAX – OPTIMA: 

DÉL-SZLOVÁKIA

DUNASZERDAHELY – CINEMAX: 

SZENC – MIER: 
GALÁNTA – MOZI:

ÉRSEKÚJVÁR – MIER: 

PÁRKÁNY 
– DANUBIUS: 

GYŐR

CINEMA CITY: 

RÁDIÓ

PÁTRIA RÁDIÓ

6.00 7.00
10.00 10.05  11.00 11.05 

 12.00 
12.05 13.00 13.05 

 14.05
16.05

17.00 17.40

KOSSUTH RÁDIÓ

9.05  9.30 10.05
 12.00 13.00

13.30 14.30  17.30 18.00 
18.30 19.05 

20.10 20.30  21.05 
21.30 22.00 22.30 22.55 

 23.05  23.05 

BARTÓK RÁDIÓ

6.05 9.30 10.00
 11.00 12.05 

12.35
14.10

 15.00  15.05  
15.55 

17.10 

17.55
 19.00

21.00
22.05

RTL KLUB

  4.00

  5.05

  6.10
  6.40  

  8.55
  9.55  

11.05  

11.50

13.15

15.40
 

18.00  

19.00  

20.00

21.05

23.45  

  1.50

TV2

  5.00
  6.00  

10.25  

11.05

11.40
12.20

60. 
12.55

61. 
13.35

15.50  
 

18.00
18.55
20.00

22.50  

  0.50  

 

  3.15  

  4.10  
 

DUNA TELEVÍZIÓ

  6.00 
  6.45
  6.50
  7.25
  7.55
  8.30
  9.00
  9.30

  9.50  
 

10.30  

11.25

12.00
12.50
13.25

15.20

17.00
18.00
18.45
19.40  

21.15  
 

23.20
23.22
  0.40  

  1.05  

  2.20
  2.45

DUNA WORLD

  5.50
  6.15
  6.35
  7.00
  7.25
  7.55
  8.25

  8.50
  9.45
10.45
11.15  

13.00
13.25
14.00–22.00 
14.00

15.20
 

17.20 
17.30

19.35

 

20.25

20.05
23.25
  0.30
  0.55
  1.00
  1.20 

M2

  5.00
  8.35
11.50
11.55
12.05
12.20
12.25
12.30 

12.40  

12.50
13.15

13.45

14.15
14.25
14.50  

15.50
18.15  

 

19.25
19.40
19.45
20.10
20.40
21.15
22.50  

  0.00  

  1.00

VIASAT3

  6.10  

  7.10  

  8.10  

  9.05

11.10

13.05

14.10  

16.45  

18.45  
 

21.00

23.20  

  2.30

  3.20  

  4.00  

  5.30  

MARKÍZA

  6.00
  7.00
  7.25  

  7.45
  8.05

 

10.20  
 

11.20
13.40  

15.30
15.40  

18.20
19.00
20.05
20.10 
20.20
20.30  

23.50  

  1.50  

  4.15  

JOJ 

  6.10 
  7.00
  7.30
  8.20

  8.50

  9.15  

10.30
11.00

12.30

14.30  

16.30

19.00
19.30
20.30
20.35

22.50
 

  1.25  

  3.20

SZLOVÁK TELEVÍZIÓ 1

  5.15 
  6.00
  8.30
  8.45
  8.55  

  9.20 
  9.50

10.10
10.35

11.30
12.00
12.30
13.35  

15.10

16.40  

17.45 
18.20
19.00
20.14
20.20
20.30
21.35
22.30
23.40
  1.10

SZLOVÁK TELEVÍZIÓ 2

11.15
11.25
11.55

12.20
13.00  

13.55

14.25
15.15
15.45
16.20

16.40

17.40

18.30
20.00
20.10
20.40

21.35  

22.05

22.55

  0.30

DOMA

  5.40 r: 
 

  7.05  

  8.10
  8.45
  9.55  

 

13.55
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Karneváli felvonulás az észak-macedóniai Vevcsani városban. Emberek százai vettek részt az évszázadok óta zajló 
farsangi ünnepségen. Bár az országban rekordokat döntöget a koronavírusos esetek száma, a hatóságok nem ve-
zettek be új korlátozásokat.  (TASR/AP-felvétel)

MTI-ÖSSZEFOGLALÓ

Orbán Viktor magyar minisz-
terelnök tegnap a Kossuth 
rádió Jó reggelt, Magyaror-
szág! című műsorában jelen-
tette be, hogy ebben a hónap-
ban minden hétvégén lesz ol-
tási akciónap.

NAPTÁR
Január

15
NÉVNAP

Szombat: Lóránt, Lóránd 
A Lóránt férfinév a germán 
eredetű Roland magyar alak-
változata, az r és az l betűk 
felcserélődésével képződött. 
Jelentése: dicsőség. A Loránd 
a Lóránt régebbi magyar alak-
változata. 

Vasárnap: Gusztáv
A Gusztáv északi germán 
(skandináv) eredetű férfinév. 
Elemeinek jelentése: harc + 
támasz.

MAI ÉVFORDULÓINK
400 éve, január 15-én szüle-
tett Molière francia drámaíró, 
a vígjátékírás klasszikusa.

175 éve, január 16-án szüle-
tett Mikszáth Kálmán író, aka-
démikus, a magyar kritikai re-
alista próza nagymestere.

140 éve, január 15-én szüle-
tett Zádor István Kossuth-dí-
jas festő, grafikus.

115 éve, január 15-én szü-
letett Kolozsvári Grandpier-
re Emil Kossuth-díjas író, mű-
fordító.

100 éve, január 16-án szüle-
tett Deák Ferenc labdarúgó, 
minden idők legnagyobb gól-
királya.

90 éve, január 16-án született 
Dian Fossey amerikai állatvé-
dő, etológus, gorillakutató.

65 éve, január 16-án hunyt 
el Arturo Toscanini olasz kar-
mester.

NAPI VICC
– Gizike, írja ki a tárgyalóba, 
hogy kedden értekezlet lesz!  
  – Főnök, a kedd az egy vagy 
két -d?  
  – Írja szerdára...

ORVOSMETEOROLÓGIA
Szombaton 
gyenge hideg-
fronti hatás ér-
vényesül. 
A fokozottan 

érzékenyeknél görcsös fej-
fájás jelentkezhet, emellett 
izom- és hasi görcsök is fel-
léphetnek. Felerősödhetnek 
a kopásos ízületi bántalmak, 
ezek keleten lesznek a leg-
intenzívebbek. Ingadozhat a 
vérnyomás is. 

London. 
-

-

-

-

-
-
-

(MTI)

2

VRÁTNA
JASNÁ

Hétfő
4 °C  -9 °C

Túlnyomórészt felhős, 
borult égbolt.
Pozsony 6 °C
Érsekújvár 6 °C
Losonc 4 °C
Kassa 1 °C

Vasárnap
5 °C  -5 °C

Változóan felhős égbolt.

Pozsony 4 °C
Érsekújvár 4 °C
Losonc 1 °C
Kassa -3 °C

Mai időjárás
Reggel helyenként felhős égbolt, 
napközben fokozatosan felszakadozik 
a felhőzet, túlnyomórészt napos idő 
várható. A nappali hőmérséklet 
-1 és 6 fok között alakul.
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RómRó amm

Hójelentés
Jasná-észak 80 cm
Opalisko – Z. Poruba 60 cm
Donovaly – Záhradište 40 cm
Krpáčovo 50 cm
Tále 50 cm
Vyšná Boca 70 cm
Ski Telgárt 50 cm

Tátralomnic 50 cm
Csorbató 50 cm
Snowpark Lučivná 50 cm
Roháče – Spálená d. 60 cm
Zuberec – Janovky 60 cm
Strednica – Ždiar 40 cm
Jasenská dolina 40 cm

Európai nagyvárosok időjárása

Szélirány:
Északnyugati szél, 
15–25 km/ó-s 
széllökésekkel.

KASSA

3 °C

Előrejelzés
Szombat
Gyűgy 5 °C
Dunaszerdahely 5 °C
Komárom 5 °C
Ógyalla 5 °C
Léva 5 °C
Nagymihály 2 °C
Nagyrőce 2 °C

Rozsnyó 2 °C
Szenc 5 °C
Csorbató -3 °C
Párkány 4 °C
Nagyszombat 4 °C
Losonc -1 °C
Tőketerebes 3 °C

°C

KASKASSSA

Vízállás
Duna
Pozsony – 320 cm Medve – 190 cm
Komárom – 210 cm Párkány – 145 cm

Bodrog
Bodrogszerdahely – 535 cm

ÉRSEKÚJVÁR 

5 °C
É SEKÚÚJVÁ


