KALENDÁRIUM

2 4 ÓRA - 2 0 0 9 . FEBRUÁR 7., SZOMBAT

Borotválás
liszttel, egy
akó bor és
egyéb szokások

-

Bem utatkozott Vágsellye
testvérváros

Újabb találkozóval folytatódott a „Köszöntjük...” sorozat

m e g y e i in fo r m á c ió - Renge
teg népszokás kötődik a far
sangi időszakhoz, a legrégeb
biek közül sajnos m ár sok „ki
is ment a divatból” - meséli Rá
kász Mihály tatabányai tanár,
amatőr helytörténész. Mint
mondja, ezért fontos néhány
szokást feleleveníteni.
A szlovákoknál például a far
sangi időszak alatt a családi
hagyomány alapján egy akó,
azaz 56 liternyi bor is elfogyott.
Míg tartott a farsang, a maska
rába öltözött emberek vitték az
„álarcos asszonyt”: felöltözte
tett botot vagy seprűt, eléget
ték, vagy az Altal-érbe, illetve
a Galla-patak vizébe dobták ez jelképezte a tél temetését.
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1478 - Sir Thomas More
(Morus Tamás) angol
államférfi, humanista,
író ( t 1535).
1812 - Charles Dickens an
gol író (t 1870).
1885 - Sinclair Lewis Nobel-díjas amerikai író
( t 1951).
1920 - Béres József biológus
kutató, a Béres csepp
megalkotója (t 2006).
1985 - Clara Bryant ameri
kai színésznő.
EZEN A NAPON HALTAK MEG

590 - II. Pelagius pápa
1652 - Gregorio Allegri
itáliai zeneszerző
(* 1582).
1878 - IX. Piusz pápa
(* 1792).
1963 - Kárpáti Aurél Kossuth-díjas író, kritikus,
színháztörténész
(* 1884).

■ A menekülőt
faborotvával
vették kezelésbe.

- Egy másik érdekes népszo
kás az asszonyfarsang: a fehér
nép közös összejövetelén férfi
ak nem vehettek részt. A szer
tartás beöltözésből, tréfás borotválásból, esküvőből és az es
ti zártkörű mulatozásból állt eleveníti fel Rákász Mihály.
Mint mondja, a beöltözéshez
az asszonyok általában férjük
ruháit használták fel, fejükre
harisnyát húztak, arcukat be
kormozták. A borotválásnál
bejárták a falut, énekeltek, s
közben ittak is. A férfiak mene
kültek előlük a padlásra, pin
cébe. A menekülőket elfogták,
fából készült „borotvával” meg
borotválták, arcukat liszttel be
szórták. Fizetségül pénzt köve
teltek, aki pedig nem akart fi
zetni, attól elvették a sapkáját,
és csak pénzért adták vissza.
Este aztán jöhetett a mulato
zás. Ennek helye rendszerint
valakinek a háza, pincéje vagy
a fonóház, ritkábban a kocsma
volt. Ide asszonynak beöltözött
férfiak is m egpróbáltak be
osonni, és ha észrevették őket,
akkor a leleplezettet kiseprűzték, vagy levetkőzve kidobták.
■ BBG.
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Csizmadia Károly, a vágsellyei Rákóczi Szövetség elnöke (balra), Marcel Kornélia, a Feketeházy János Magyar Ház munkatársa és Nagy Csaba helyi elnök

Négy évvel ezelőtt
kezdődött el a Rákóczi Szövetség
oroszlányi szervezetének kezde
ményezésére a „Köszöntjük...” c.
sorozat, am elyre határon túli
magyar vendégeket hívnak meg,
hogy mutassák be településüket.
Az elmúlt időszakban Ipolybalog, Léva és Bátorkeszi, csü
törtökön pedig Oroszlány test
o ro szlá n y

vérvárosa, Vágsellye volt soron a
művelődési központban, ahol
telt ház várta a delegációt.
Az eseményen Nagy Csaba, a
Rákóczi Szövetség helyi elnöke
köszöntötte a felvidéki vendége
ket, majd Csizmadia Károly, a
vágsellyei Rákóczi Szövetség el
nöke számolt be a szervezet mun
kájáról, az ottani magyarság hely

zetéről. Az est további részében
Vincze Emese és Benes Viktória
vágsellyei diákok mutatták be
prezentációjukban a 25 ezres te
lepülés történelmi múltját, jele
nét, gazdasági és kulturális életét.
A program befejezéseképpen
Marcel Kornélia, a Feketeházy Já
nos Magyar Ház munkatársa szá
molt be a 2006 májusában felava

tott intézmény tevékenységéről,
melynek felújítási költségeihez a
Rákóczi Szövetség is hozzájárult.
Ezen összejövetelek nem tit
kolt célja, hogy a hazaiak tájé
koztatást kapjanak a határon tú
li magyarság életének esemé
nyeiről, s ezáltal ébren tartsák
az érdeklődést a Szlovákiában
élő magyarság sorsa iránt.' ■

OLVA SÓ I Ü Z E N E T E K S M S : 3 0 / 3 0 3 - 0 0 2 4
az akkori biztonságról. Napjainkban
NAGYON JÓ AZ ÚJ TÖRVÉNY: tojásdobálásért 2 év börtön! Csak attól fé a torz képet politikusaink festik. Pél

CSÁNYI ŰR képzavarban van, örege ákban", kevesebb lenne a rablás. A
ket akar munkában tartani. És ml

vadász is kevesebb lenne, ha a vad

lek, ezt sem fogják alkalmazni, mint da a Fidesz szokásos kommunikáció
ja, miszerint nőtt a bűnözés hazánk
az állatkínzás esetében, azért sem
ban. A számok pedig azt mutatják,
ült még senki, max. pénzbüntetést
kap. Jó lenne tényleg börtönben tud hogy az ő „országosukkor", ugyan
ni az ilyen primitív embereket! (t)
azon Idő alatt 176-tal több emberölés
történt. A biztonságérzetünket pedig
T. RUSZKI! A Kádár-rendszerrel kap tovább rontja, hogy ma a bulvársajtó
mindenről azonnal hírt ad, néha még
csolatos írásod minden szavával
arról Is, ami meg sem történt. LH (t)
egyetértek. Sajnos csak most jöttek
rá az emberek, hogy melyik rendszer
A SZÉCHENYI és Kölcsey iskolák
az átkos. CSHI (t)
Igazgatóit kérdem: a béljóslás (az ál
latvédők miatt műbélből) nem érdek
T. RUSZKI! Szerintem a 3. ok, azok

van a fiatalokkal? Samu (t)

Is vissza lőhetne. A jogos fegyverhasz

szidják a leginkább, akik miatt egyko li őket? Én 300 HUF-tal kevesebbet
ri miniszterelnök, külügyminiszter ko kérnék a belépőért, mint a nagy
Danny Blue...( 30/400-9124)
rábban kiutazott Prágába. ADJ. (t)

BÁR NEKEM IS kellemes emlékeim
vannak a Kádár-korszakról, de az
igazsághoz hozzátartozik, hogy a
bűncselekményeket akkor nem na
gyon publikálták. Ez torz képet fest

1990 - k a r á d y K a t a lin szí
nésznő (* 1912).
1999 - Husszein király,
Jordánia uralkodója
(* 1935).
FEBRUÁR 8-ÁN SZÜLETTEK

1291 - IV. Alfonz portugál
király (f 1357).
1828 - Jules Verne francia
író ( t 1905).
1931 - James Dean ameri
kai színész (f 1955).
1964 - Szulák Andrea éne
kes-műsorvezető.

nálatot nem hónapokig kellene vizs

KÁDÁR KORSZAKKAL semmi bajom, gálni, amikor pár pillanat alatt kell
csak minden bajt ráfognak. Erre mu
tattam rá, de félreértettek, sajnálom.
Samu (t)

dönteni. Tóni (t).

BECSÜLETES HENTESEK! A tatabá

nyai piac leghátsó hentes pultján, fi
zetés után ott felejtettem, amit vásá
oltalmat ad, csak a magyarokat veszi roltam. Két nap múlva visszamen
semmibe! Most éppen Guantánamó- tem. Visszaadták a pénzt. Köszö
nöm! (30/919-6754)
ról készül embereket fogadni! Kell
ez?! (t)

MAGYARORSZÁG már mindenkinek

T. OLVASÓK! Eljött az adóbevallás
MEGGYES! ócsítanl akarta a forintot,
most megcsinálták. így már jobb?
Közgazdász (t)

KORRUPCIÓ ELLEN lépjenek fel a

WHISKYT VITT A DADI RABLÓ...

bűnüldöző szervekül Miért kellene
egy újabb Ingyenélő bandát az adófi
zetők pénzén létrehozni, eltartani?!
(30/509-3438)

A rablások száma mindaddig nő,
amíg a rablónak több joga lesz, mint

FEBRUÁR 8-ÁN HALTAK MEG

1587 - I. (Stuart) Mária skót
királynő (* 1542),
(I. Erzsébet angol ki
rálynő lefejezteti).
1793 - Cario Goldoni olasz
vígjátékíró (* 1707).
1899 - Bartalus István zenetörténész, népdalgyűj
tő, az MTA lev. tagja
(* 1821).

ok időszaka! Mostantól május
20-lg minden médiából, szünet nél
kül zúdul ránk (még dolgozó) adófi
zetőkre a + 1%-ért hajhászó egyházl/egyéb könyörgések. De mi lesz a
dolgozókkal? Jövő Ilyenkor aztán
könyöröghetnek, a munkanélküli

ségből semmi nem lesz, + 1% meg
az áldozatnak. Ha a jogos védelem
olyan lenne, mint a „nagy demokráci végképp ugrik! (tf

(Ha sm s-ező olvasóink kérik, hogy telefonszámuk ne jelenjen meg, az üzenet végére írjanak egy „t” betűt.)

FO NTO S TUDNI

Gyógyszertárak

Orvosi ügyelet

FEBRUÁR 7-8-ÁN BAJÓT: Kí
gyó, Kossuth L. u. 122. (Az
ügyelet 8.00-13.00 óráig ve
hető Igénybe.) d ö r ö g : Szent
Margit, Rákóczi U. 9. ESZTER
GOM: Szent István, Madách
tér 1. k i s b é r : Ezüstkehely,
Batthyány tér 4. (szombaton
12.00 órától hétfő reggel
8.00 Óráig). KOMÁROM:
Aranykígyó, K alm ár köz 9.
OROSZLÁNY: szom bat:
Oroszlánkő, Táncsics u. 40.,
vasárnap: Szent Grál, Rákó
czi u. 82. TATA: szom bat: Al
m a (Tesco Á ruház), vasár
nap: Angyal, Mikovényi u. 4.
(Nyitva tartás: 22.00 óráig).
t a t a b á n y a : Levendula,
Győri u. 24.

ta tabán ya :

Béla király kör
té r 69. (telefon: 316-800)
DOROG: Kossuth L. u. 6.
(33/441-008) ESZTERGOM:
Hősök tere 1. szám alatti
Eggenhofer Béla Egészség
központ - volt Kossuth-iskola (33/313-063) KISBÉR:
Széchenyi ú t 31. (34/354000) Ko m á r o m : (Szőny) Szé
chenyi u. 1. (34/344-770)
NYERGESÚJFALU: Tompa Mi
hály úti Kék írisz Patiká
ban található rendelőintézet
(33/514-054) OROSZLÁNY:
Alkotmány ú t 2. (34/361761, 06/30/640-2080)
t a t a : Váralja ú t 6. szám
alatti rendelőintézet
(telefon: 34/381-440).

Állatorvosi ügyelet
MEGYEI KISÁLLATOKAT ELLÁTÓ

ÉSZAK: dr. Muravölgyi László,

Komárom, Sport út 14., tel.:
30/946-8862.
DÉL: dr. Maklári-Kis Balázs,
Tatabánya, Aradi vértanúk u.
7., tel.: 34/312-059 vagy
20/342-3334;
MAGÁNÁLLATORVOSI ÜGYELET

Tata, Tatabánya és környéke:
dr. Muzslai Tibor, Tata, Gesz
tenyefasor 15., tel.: 34/382643 vagy 30/204-0127. Dorog,
Esztergom és környéke: dr.
Torpai Tibor, Bajna, Óvoda út
5., tel.: 33/447-427 vagy
30/560-1494. Kisbér és kör
nyéke: dr. Molnár Gábor,
Nagyigmánd, Búzavirág u. 7.,
tel.: 20/936-0290. Komárom

és környéke: dr. Pénzes
László, Komárom, Kelemen út
15., tel.: 34/342-359 vagy
20/579-0312. Oroszlány és
környéke: dr. László Tibor,
Dad, Dózsa út 1., tel.: 34/470052 vagy 30/959-6532.

Traffipaxos ellenőrzés
s zo m b a to n Tatabányán az 1.
sz. főút, Kormos út, Győri út
(let kút), Köztársaság út, Sár
berki Összekötő út területén;
Vértesszőlősön a Valusek
úton; a 10. sz. főút, Nyergesúj
falu, Lukoil benzinkút terüle
tén; 10. sz. főút Lábatlan, Vas
betongyár területén; 10. sz. fő
út, Süttő-Neszmély közötti
úton; 10. sz. főúton SüttőLábatlan között; 10. sz. főút,

út - Leányvár, Bécsi út terüle
Nyergesújfalu belterületén
tén, Bokodon a Fő utca terüle
(Zoltek Rt.-nél); Komáromban
tén villanhat a traffipax.
a 13-as főút 3. km-szelvényénél; az Ácsi út, 1. sz. főút, Rá
kóczi rakpart területén; Tatán
Ügyfélfogadás
a Naszályi út, Vértesszőlősi
út, Május 1. út területén; a 10. ta tabán ya A mozgáskorláto
sz. főút - Dorog, Bécsi út terü zottak megyei egyesületének
elnöke, Válóczi Ferenc 9-én,
letén; Kesztölcön a Fő úton;
Oroszlányban a Dózsa György hétfőn 10-12 óráig Tatabá
nyán, az egyesület székházá
úton, v a s á r n a p Tatabányán a
ban (Madách út 7-9.) tart ügyKöztársaság út, Rákózi út,
félfogadást.
Környei út, Semmelweis út,
Szvatopluk út területén; a 10.
sz. főúton Nyergesújfalu,
Klubról klubra
Lukoil benzinkút; Lábatlan,
ta tabán ya A mozgáskorláto
Vasbetongyár, Nyergesújfalu
zottak tatabányai Békesség
belterületén; Komáromban az
Igmándi út, Petőfi S. út, Mocsai Klubja február 7-én, szomba
út, 1-es főút területén; Tatán a . ton 14 órától farsangi fánkver
senyre várja tagtársait a Ma
Környei út, Vértesszőlősi út,
Ady E. út területén; a 10. sz. fő dách út 11-be.

