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Ďakovná bohoslužba
za tohoročnú úrodu
Pred niekoľkými dňami sa uskutočnila v Rímskokatolíckom kostole svätého Michala archanjela v Bánove svätá omša, ktorú celebroval
miestny farár Mons. Dušan Argaláš. Táto bohoslužba sa konala pri
príležitosti vďaky tamojších poľnohospodárov vrátane drobných
dorábateľov chleba a ďalších darov
zeme, za tohoročnú úrodu a to už
po devätnásty raz. Miestny farár
Mons. Dušan Argaláš poďakoval

všetkým zúčastneným a vo svojom
príhovore ocenil ich prácu a posvätil dary zeme, ktoré mu odovzdali.
Homíliu, hneď na úvod predniesol
novo vysvätený diakon zo Žitaviec,
Dott. Peter Juan Pablo Bako. Krátko po svätej omši sa uskutočnilo
požehnanie sochy Božského Srdca
Ježišovho, ktorá stojí hneď vedľa,
na nádvorí pozemku cirkevného
stánku.
Text a snímky Milan Kupecký

 Bánovskí poľnohospodári počas symbolického odovzdávania darov zeme do rúk miestnemu farárovi

 Duchovný príhovor k veriacim mal vysvätený diakon zo Žitaviec,
Dott. Peter Juan Pablo Bako

 Snímka zo svätého požehnania sochy Božského Srdca Ježišovho, ktorá
stojí na nádvorí

Marián Maduch vystavoval i uvádzal svoju knihu do života v Šuranoch
Niektorí o ňom hovoria, že je pozorovateľom života, iní zasa, že je
profesionálny fotograf slovenského
vidieka, no my ho poznáme ako regionálneho fotografa, spoluautora
mnohých kníh obcí nášho vidieka
a portrétistu...
Reč je o Mariánovi Manduchovi,
ktorý mal pred niekoľkými dňami výstavu v Šuranoch s názvom
"Fotografie z Radošinskej doliny",
ktorá bola spojená s uvedením
do života jeho najnovšej knihy
s rovnomenným názvom. Znie to
až neuveriteľne, je to v poradí už
jeho 61. autorská výstava (!) a čo
sa týka knihy, v poradí piata. Kni-

hu vydal ako súbor čiernobielych
výtvarných fotografií z obdobia
rokov 1969 až 1984 z Radošinskej

doliny, konkrétne z Malých Ripňan, kde istý čas žil, pracoval a tvoril. V jeho tvorbe prevláda krajina

a portrét."Pri portréte (prevažne
ženskom) ho inšpiruje krása žien
s vyjadrením aj ich duchovnej
hodnoty a pri krajine ktorá je mu
blízka alebo ho očarila, je to jej výtvarné zobrazenie" - hovorí autor.
Na vernisáži sa zúčastnilo aj niekoľko jeho dobrých priateľov, medzi inými - starosta obce Radava
Marián Chrenko (v strede fotografie), jeho kolega z radavského
občianskeho združenia Martin
Vreštiak a starostka obce Lipová
Tatiana ölvecká. Výstava potrvá do
polovice októbra. Bližšie sa k aktivitám autora vrátime v najbližšom
čísle našich novín. Milan Kupecký
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Bez nádeje sa padá do ničoty
Okresné
dožinkové slávnosti v Nových Zámkoch
Rozhovor s Jánom Maršálkom

V(dokončenie
poradí
už1) piaty ročník
krása? píše: „...dotknúc sa jej nerzo str.
mal korekciu v rodinnej výchove.
Na okresných
dožinkových
slávA tak
som sa postupne
prepracoval
nostiach
a
valnom
zhromaždení
k vedomej kresťansko-katolíckej
Regionálnej poľnohospodárskej
viere a k dielam takých básnikov,
a potravinárskej komory, ktoré
spisovateľov a mysliteľov, ktorí vysa nedávno uskutočnili v novotrvali v pravde,
opierajúc
o stározámockom
Dome
CK saNábrežie
čiami
preverené
normy a hodnoty
sa
stretli
poľnohospodári
a pred(etické aj estetické).
stavitelia
regionálnych poľnohosMyslím si, aže potravinárskych
môžeme smelo
podárskych
komôr
Zámkov,
povedať,z Nových
že svojou
tvorbouKomárste sa
na,
Nitry
a
Levíc,
aby
slávnostne
prihlásili k odkazu slovenskej
katovyhodnotili
výsledky
tohoročnej
líckej moderny.
Ako vidíte
postavežatvy. Otvoril a viedol ich prednie náboženskej poézie v súčasnom
seda palárikovského Poľno Sme
svete? Je o ňu záujem?
Ing. Pavol Hudák, ktorý v úvode
-Nebránim
sa takémuto
svojho
vystúpenia
privítal zatrievzácdeniu,hostí
básnici
katolíckej
modernych
- štátneho
tajomníka
ny sú mi svojímpôdohospodárstva
dielom blízki, no
ministerstva
dodať,vidieka
že písanie
amusím
rozvoja
SR náboženMVDr.
Gabriela
predsedu
Sloskej poézieCsicsaia,
nie je mojím
prvotným
venskej
poľnohospodárskej
a
pozámerom. Človek je (povedané
travinárskej
komory
Ing.
Milana
s Ladislavom Hanusom) „komSemančíka, primátora mesta Nové
plexnou jednotou tela a ducha“, je
Zámky Mgr. Art. Otokara Kleina,
zaviazaný mravnou normou – teda
vedúcu odboru starostlivosti o židuchovný
či náboženský
rozmer by
votné
prostredie
Máriu Hručkovú
mať všetko,
čo práce,
z nehosociálvzíde.
amalo
riaditeľku
Úradu
Žiaľ, žijeme
v časoch
silno poznanych
vecí a rodiny
v Nových
ZámčenýchIng.
ľahostajnosťou,
povrchnoskoch
Helenu Bohátovú,
PhD.
Po
vencov
ťouslávnostnom
a cynizmom,odovzdaní
a z toho vyplýva
aaj odstrkovanie
odznení diskusných
príspevdobrej poézie
na
kov
nasledoval
kultúrny
program
okraj záujmu. Výnimky potvrdzujú
v réžii členov folklórneho súboru
pravidlo.
Matičiarik. Ako povedal vo svojim
Jedna vec je osobná viera, druhá
vystúpení predseda Regionálnej
vec
je poézia. Henri Bremond
však
poľnohospodárskej
a potravinárhovorí,
že je úzka
väzba medzi
náskej
komory
v Nových
Zámkoch
boženským
cítením
a básnickou
Ing.
Ján Šimunek,
PhD.,
hoci poľinšpiráciou. Básnika
dokonca
zrovnohospodárstvo
prešlo
za obdobie
ostatných
rokov mnohými
zmenanáva s mystikom.
Ako vy vnímate
hranicu medzi básňou a modlitbou?
- Územie poézie vnímam ako
členité a rozľahlé. Hraničí nielen
s ostatnými oblasťami literatúry a
umenia, ale tiež s filozofiou a náboženstvom. Ide o spôsoby hlbšieho
prežívania, ponor do hlbín bytia,
prekonávanie každodennosti, ktorá by nás rada nalomila a zostrihla
podľa práve prevládajúceho vkusu. Lenže človek má rozum a vôľu,
hádam nechce žiť iba zvykovo,
konzumne, živočíšne. Väzba medzi dobrou básňou a modlitbou
je zrejmá, tak ako je zrejmá väzba
medzi krásou, pravdou a dobrom.
V ich spojení vidím vznešený spôsob existencie.
Milan Rúfus v básni A čo je

vu znamená v hĺbkach pohnúť žimi, naďalej
zabezpečuje
votom.“
Chce
sa súčasnýpotravičlovek
novú
sebestačnosť
dotýkať nervu krásy?a Abezpečnosť,
opäť rúfuzásobuje domáci trh zdravými
sovsky: „Dá sa tu ešte niečo so sloa kvalitnými potravinami, podpovom?“ Potrebuje súčasný svet ešte
ruje miestnu ekonomiku a zamestbásnika?
nanosť na vidieku, hoci doterajbásne sa svet nerozpadne,
šia- Bez
poľnohospodárska
populácia
no
bez Domáca
poézie bude
na dne. najmä
Krása
starne.
produkcia,
naozaj
dokáže
pohnúť
životom.
v živočíšnej
výrobe
potrebuje
nové
investície,
pretože
počtynavšetkých
Človek
nebol
stvorený
to, aby
rozhodujúcich
chovov
strávil
(obraznekategórií
povedané)
celý
hospodárskych
zvierat
na
Slovenživot v montérkach. Má právo aj
sku klesli od roku 1989 hlboko
povinnosť žiadať si viac, žiť kompod úroveň sedemdesiatich perplexnejšie – v rovine telesnej, ducent. Navyše, pestovatelia majú
ševnej
duchovnej.
Veľmi
dobre
problémi presadiť
sa na
domácom
to
vystihuje
starobylévyprodukovať
heslo: Ora et
trhu,
hoci dokážu
labora
et lege
– Modlipričom
sa a pracuj
kvalitné
potraviny,
prob-a
čítaj!
A je
či sa
chceme
nerlémom
predať
ich dotýkať
za výrobnú
cenu.
Preto
je potrebné
vytvárať
vu
krásy?
Pravdaže
chceme,
ibaže
ďalšie nové
odbytové
organizácie.
niekedy
hľadáme
na nesprávnom
Ďalej
predseda
poľnohospodármieste. Nečudo, že potom stretneskej komory Ján Šimunek vo svome namiesto krásky pobehlicu.
jom vystúpení ocenil snahu vláOkrem poézie sa venujete aj lidy o ústavnú ochranu pôdy a vyterárnej
hodnotíte súzdvihol kritike.
podiel Ako
ministerstva
na
časnú
literárnu
kritiku
na Slovenrokovaniach
o tejto
problematike
sku?
Je vôbec ešte
nejaká?Na
Čozhrorobí
s obchodnými
reťazcami.
dobrú
kritiku
dobrou
kritikou?
maždení
zároveň
ocenili
producentov,
ktorí
v regióne
dosiahli
- Rád si
tu pomôžem
myšlienkanajlepšie
hospodárke
výsledky.
mi dvoch osobností, velikánov liteDožinky,
v poradíkritiky.
už ichFrantipiaty
rárnej
(umeleckej)
ročník zorganizovala Regionálna
šek Xaver Šalda zdôrazňoval okrem
poľnohospodárska a potravináriného potrebu metódy a kritérií.
ska komora v Nových Zámkoch.
Kritika
význame
slova
na čele s vjejplnom
predsedom
Ing. Jánom
je
vyvážené posúdenie
záporov aj
Šimunekom,
PhD. a riaditeľkou
kladov,
predpokladá
zodpovednosť
úradu Ing.
Janou Ostrožlíkovou.
a primeranú znalosť problematiky.
(redakcia)
Jozef Kútnik-Šmálov zas
pripomína: „Pravá kritika neoddeľuje
od seba to, čo Boh spojil: tvar a
ducha.“ A dokladá, že interpretácia je iba prvým stupňom kritiky,
druhým stupňom je hodnotenie, a
to hodnotenie v mene čohosi, teda
postavené na nejakých zásadách.
Vo svetle predchádzajúcich slov
sa naša súčasná kritika javí dosť
biedne – akoby jej chýbali kritériá, úprimná snaha o objektívnosť
a najmä zdravé zásady. Uznajme
však, že literárny kritik to má ťažké. Dnes chce byť každý autor a
vydavateľ úspešný (v niektorých
prípadoch za každú cenu), chce byť
chválený a propagovaný. A poctivý
kritik musí zvádzať neraz donkichotský zápas. Kto ho podporí? Kto
sa ho zastane?!

Asi sa dá povedať, že osud sloven- istej miery aj účinným médiom.
ských recenzií je podobný osudu Prevádzkujete portál PriestorNet.
kritiky v tom zmysle, že v podstate Čo vás viedlo k jeho založeniu?
chýbajú vážnejšie recenzie. Podľa (Nebáli ste sa existencie podobne
uverejňovaných recenzií na Sloven- ladených portálov?)
- Internetový portál PriestorNet
sku vlastne vychádzajú len knihy,
ktoré „musíte“ mať, „musíte“ si ich vznikol pred niekoľkými rokmi
prečítať. V mnohých prípadoch ako obyčajný blog, akých sú na Slovznikajú recenzie ako kamarátska vensku tisíce. Postupom času som
služba autorovi. Kde vidíte príčinu v ňom začal uverejňovať aj príspevtohto javu? Alebo si to recenzenti ky iných autorov a texty zacielené
na náročnejšieho čitateľa. Jeho
nechcú „rozhádzať“ s autormi?
- Áno, je to tak – vo väčšine podoba sa formuje takpovediac
periodík dostávajú priestor skôr za pochodu, no už na samom za Slávnostný
akt odovzdávania
žatevných
vencov
čiatku
som si povedal, že ho zamereklamné
články
o knihách než
vážnejšie recenzie. O filozofických riam na glosovanie spoločenského
otázkach sa ľuďom akosi odnech- diania a formovanie kresťanského
celo premýšľať. A čo je ešte horšie, životného štýlu.
Väčšinu svojho doterajšieho žiľudia sa tuším prestali zaujímať
o pravdu. Väčšina si povie, že to vota som bol bez internetu. Udrnie je problém, ktorý by ich mal žiavam si od tohto média určitý
ťažiť. Keď si však uvedomíme sú- odstup. Nepodlieham ilúziám.
vislosti, zbadáme prepojenie medzi Viem, že nie všetko je na webe, zato
filozofiou, morálkou a praktickým je tam až neuveriteľné množstvo
životom, medzi literatúrou, kultú- marasu a balastu. Považujem preto
rou a kultúrnosťou. Ide o spojené za potrebné pracovať na tom, aby
nádoby. Žalostný stav kultúry sa v priestore internetu neprevažovali
 Zo slávnostného
odovzdávania
NaChcem
snímkekriaditeľ
RPPK Ing.
sily zla.
tomu prispieť
svoprenáša
aj do ekonomickej
oblas-ocenení.
Ján Šimunek PhD. a predseda palárikovského Poľno Sme Ing. Pavol Hudák
ti, ktorú mnohí (mylne) považujú jou troškou, bez ohľadu na úspech
alebo neúspech v očiach sveta.
za prvoradú.
PriestorNet prináša úvahy, glosy,
Nielen z chleba žije človek. Zdá
sa však, že sa v súčasnosti na po- rozhovory, a to v zmysle tradičných
krm pre dušu akosi zabúda. Prejavy kresťanských hodnôt. Spĺňa či natejto diéty začínajú byť až desivé. pĺňa portál vaše pôvodné predsaAko vnímate kultúru a kultúrnosť vzatia? Čo by ste privítali zo strany
človeka 21. storočia (storočia rea- návštevníkov portálu? Plánujete
lity šou, ale aj úžasných ľudských nejaké zmeny po formálnej či obpríbehov, osudov, konverzií...)? sahovej stránke?
- Ako som už naznačil, internetoKam smeruje človek, ľudstvo? Je
 Príhovor
predsedu Regionálnej poľnohospodárskej
a potravinárskej
kový občasník PriestorNet
sa formuje
riešenie?
Je nádej?
mory v Nových Zámkoch Ing. Jána Šimuneka, PhD.
- Človek mnoho vydrží, všeličo postupne, aj v závislosti od mojich
znesie. Dokáže prežiť bez strechy skúseností s touto prácou. Dôležitý
nad hlavou, bez rodiny či priateľov, je tiež zástoj hosťujúcich autorov
naučí sa žiť trebárs bez ruky alebo a vôbec ľudí ochotných pomôcť.
bez nohy, dočasne hádam aj bez Pevná pritom zostáva jeho ideová
viery a lásky. Ale ani chvíľu nevydr- línia (bez bulváru, bez komercie,
ží, neudrží sa bez nádeje. Bez náde- s úctou k pravde a tradičným hodnotám). Ostatné je v pohybe. Čoraz
je padá do ničoty.
Netrúfam si predkladať spôsoby viac som ale presvedčený o tom, že
riešenia spoločenských problémov. vzhľadom na súčasné spoločenské
Isté je, že do konca vekov bude pre- pohyby a prehlbujúci sa odklon
biehať zápas medzi dobrom a zlom. od kresťanského hodnotového sysFrontová línia tohto dejinného zá- tému je správne a žiaduce ísť proti
pasu prechádza vnútrom každého prúdu.
Samozrejme, zmysel napísaľudského jedinca. A kto by mal
v tomto boji obstáť, ak nie kresťan?! ného sa napĺňa čítaním, teším sa
Veď kresťanská nádej sa opiera z každého nárastu návštevnosti, ale
o Krista. Z druhej strany, Ježiš nie nemienim preto klamať sám seba a
bezdôvodne nastolil otázku, či náj- zrádzať svoje presvedčenie.
Zhováral sa:
de vieru na zemi, keď sa vráti.
Pavol
Prikryl
Internet sa stal moderným a do
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Mesiac, ktorý nám na „svojich bedrách“
prináša jeseň
(dokončenie zo str. 1) Medzinárodný deň demokracie, Medzinárodný
deň ochrany ozónovej vrstvy, Svetový deň Alzheimerovej choroby, Svetový deň vďačnosti, Medzinárodný
deň mieru, Deň softvérovej slobody,

Svetový deň bez áut, Medzinárodný
deň nepočujúcich, Medzinárodný
deň proti sexuálnemu zneužívaniu
a obchodu so ženami a deťmi, Európsky deň agrobiodiverzity, Svetový deň mlieka v školách, Európsky

deň jazykov, Svetový deň cestovného
ruchu, Deň železničiarov, Svetový
deň besnoty, Svetový deň za právo
vedieť, Medzinárodný námorný deň
(IMO), Sviatok sv. Michala, patróna
chorých, Svetový deň srdca, Medzinárodný deň prekladateľov. Na záver
dovoľte jednu pranostiku: V septem-

bri sa má jesť a piť všetko, čo Pán
Boh požehnal. A popri telesnej obžive nezabúdajme ani na tú duchovnú.
Poprosme našu Matičku známou
prosbou: „Mária, Panna bolestná,
patrónka nášho Slovenska, ty poznáš
všetky úzkosti, buď s nami v žiali i
v radosti.“ Jana Slobodníková

 Pohľad na predsednícky stôl

 Pohľad na účastníkov stretnutia

 Nechýbal ani bohatý kultúrny program

 Odovzdávanie ocenení za dosiahnuté hospodárske výsledky

Účastníkom podujatia bolo aj Občianske združenie Vzdelávanie-veda-výskum

Druhý vedecký veľtrh na námestí Eurovea v Bratislave
Občianske združenie Vzdelávanie-veda-výskum sa v polovici
septembra tohto roku zúčastnilo
v poradí už na druhom vedeckom
veľtrhu, ktorý sa uskutočnil na
námestí EUROVEA v Bratislave.
Podujatie, na ktorom sa zúčastnilo
takmer 50 subjektov, zorganizovala nezisková organizácia Veda nás
baví formou zábavných interaktívnych aktivít v každom stánku zúčastnených organizácií s bohatým
a zaujímavým programom. V stane OZ Vzdelávanie-veda-výskum
(na obrázku) Fakulta informatiky
Paneurópskej vysokej školy v Bratislave predstavila modely LEGO
robotov, s možnosťou zapojenia sa
prítomných detí do spúšťania robotov. Veľký záujem bol o informácie o možnosti štúdia na fakulte
v odbore aplikovanej informatiky.
Stredobodom pozornosti boli aj
spoločné aktivity v rámci vydávania
medzinárodného vedeckého časopisu Aplikácie informačných technológií. So záujmom sa stretli aj
publikácie, ktoré boli vydané s podporou Občianskeho združenia

Vzdelávanie-veda-výskum s názvami Politický a štátotvorný význam
veľkomoravskej a cyrilo-metodskej
tradície a Svedectvá období.
Predmetom prezentácie aktivít
občianskeho združenia boli aj výsledky dosiahnuté v oblasti vedecko-výskumnej spolupráce s Katedrou podnikových financií Fakulty

podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave,
za účasti vedúceho katedry doc.
Ing. Eduarda Hyránka, PhD. Účasť
na vedeckom veľtrhu bola aj príležitosťou na nadväzovanie kontaktov, napríklad so Strednou priemyselnou školou elektrotechnickou
v Piešťanoch o možnosti spoluprá-

ce pri poskytovaní vzdelávacích
programov v oblasti informatiky.
Občianske združene Vzdelávanie-veda-výskum hodnotí účasť na
druhom vedeckom veľtrhu pozitívne a aj touto cestou pozýva záujemcov do svojho stanu aj na budúci
rok.
Ing. Michal Grell, CSc.

 Na obrázku pred stanom stojaci zľava: dekan FI PEVŠ doc. RNDr. Eugen Ružický CSc., prodekan FI PEVŠ
Ing. Juraj Štefanovič, PhD., Ing. Michal Grell CSc., poverený predseda OZ a Ing. Peter Ondrejka, člen Rady OZ.
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Nášmu okresnému mestu sa vcelku a v rámci možností darí
Radavčania
promptne,
Aké bude naše sídlo,oslávili
záleží aj od nás
ako vždy tradičný Deň obce

Touto krátkou rekapituláciou ciunkula, Oberačkové slávnosti,
možno konštatovať, že nášmu letecký deň, Novozámocké hradné
okresnému mestu, mestu Nové hry, výnimočné koncerty. Z týchZámky sa darí! Zrekonštruované to tradičných akcií si iste vyberie
sú školy, revitalizovaná centrál- každý bčan mesta. Možnosti kažna mestská zóna, skrášlený Park dodenného vyžitia sú nemenej
na Bernolákovom námestí, oprave- bohaté. Návšteva Galéria umenia
Ernesta Zmetáka, množstvo podnéVchodníky,
zdigitalizované
rámci osláv
začal program kino
vystúpením pre deti, v ktorom sa predstavili členovia hudobnej skupiny PAC PAC.
ujatí uskutočnených
v Múzeume
Mier,
vybudovaný
skate
a
fi
tness
Potom bola slávnostná svätá omša - Memoriál
Michala Meliška.
Nechýbal ani slávnostný príhovor starostu obce
Jána Thaina,
rôzneprvej
športoviská,
park
v rekreačnej
časti kmesta
Sihoťz príležitosti
Ing. Mariána
Chrenku
občanom
780 výročia
písomnej zmienky o obci. Po omši nasledovalo
exteriérový
fitness ďalej
a
Sv.
Alžbety,ženského
Novozámocké
hradné
vystúpenie
speváckeho
zborudetské
Závišťihriská,
z Hlubokej
nad Vltavou,
vystúpenie domáceho speváckeho
zboru Radavanka a sólistu opery Slovenského
národného
divadla
Ivana
záver
sa uskutočnil
koncert
ako Na
lovný
rybník,
kde po zakúpení
skatepark,
3D kino Mier.
Ale
životOžváta.
hry...
pražskej
skupiny Maxim
Počas
celého
dňa boli
k dispozícii
nafukovacie
atrakcie
povolenky
môžete
chytať ryby.
Je to
v meste nie
je len
o zábave,
alepre
aj deti
To sú hudobnej
zároveň príklady
úspeš- Turbulenc.
a na programe
aj varenie
a ochutnávka
gulášu.parkovaní,
Počas programu
sa uskutočnilo
slávnostné
udeľovanie
prevažne
kaprovitý
revír, ale ocenepo poo doprave,
zdravotnícných
projektov,bolo
ktoré
boli financoní zaslúžilým
obce.
K podujatiu
fotodokumentáciou
Mariána
Mandúcha
vhodnej
návnady môže rybára
tve. sa
O vraciame
dianí v meste
sa aktuálne do- odužití
vané
z fondovobčanom
EÚ a iných
grantov
a ušetrili prostriedky z mestské- zviete aj z týždenníka Castrum No- prekvapiť aj úlovok v podobe krásho rozpočtu. Smerovanie mesta vum, Televízie Nové Zámky, web nej šťuky, karasa, zubáča, šťukyy,
do budúcnosti usmerňujú strate- stránky www.watson.sk, i z našich pleskáča a sumca. Miestne pravidlo
gické dokumenty mesta – Priority regionálnych novín Chýrnik. Verí- rybníka je, že ryby do 4 kg si môže
rozvoja mesta, Územný plán mesta me, že pričinením občanov sa bude
a ďalšie. Aké ale bude naše mesto naše mesto Nové Zámky naďalej
v budúcnosti, to záleží aj na kaž- úspešne rozvíjať. Prvým krokom
bolo odovzdanie hlasov vo voľbách
dom z nás.
Mesto žije kultúrnymi, spolo- poslancom mestského zastupiteľčenskými a športovými poduja- stva a jeho primátorovi. (-cký-)
tiami. Novozámocký jarmok Por-

Zároveň si pripomenuli 780 výročie prvej písomnej
zmienky o obci

pochúťok, ktoré im šikovní kuchári
pripravia na počkanie. Nazabudlo
sa ani na fanúšikov dobrého piva,
originál kofoly, palaciniek, či nanukov. Každý rok sa tu konajú rybárske preteky ako i rôzne športové a
kultúrne podujatia, na ktorých sa
môže zúčastniť každý. Konajú sa tu

Možnosť aktívneho oddychu a relaxu

Rybník Meďerčina...
Rybník Mederčina, funguje
od roku 2005 ako súkromný podnik. Od tohto roku jeho majitelia
postupne vytvárali miesta pre obľúbené športové aktivity a zároveň
miesta, kde je možné tráviť voľný čas s rodinou, alebo priateľmi.
Okrem možnosti chytania rýb je
Rybník Mederčina príjemné protredie pre všetky vekové kategórie,
od najmenších až po najstarších.

Pre deti je tu vytvorený priestor
v podobe krásneho detského ihriska, pre nadšencov športu sú k
dispozícii dve volejbalové ihriská a
multifunkčné ihrisko s trávnatým
povrchom. Pre romantické povahy
je možnosť zapožičania vodných
bicyklov a možnosť vychutnať si západ slnka z hladiny rybníka s chladeným pivkom v ruke. Rybník Mederčina slúži samozrejme prioritne

rybár kedykoľvek odkúpiť, zatiaľ čo
ryby nad 4 kg sa považujú za trofejný úlovok, ktorý treba vrátiť späť
do rybníka. K rybolovu je povolený iba háčik bez proti hrotu. Pre
rybárov začiatočníkov je možnosť
zapožičasť si základnú rybársku
výbavu. Pri rybníku je bezplatné
parkovisko. Rybári ktorý nechcú
byť pri rybolove sledovaní, je tu po
vzájomnej dohode možnosť nočného rybolovu, s priestorom
na rozloženie stanov, s možnosťou
stanovania, športových aktivít či
grilovania. Chytať môže každý, netreba rybársky preukaz. Hĺbka vody
sa pohybuje do 1,7 metra. Na Mederčine je tiež bufet s reštauráciou,
kde si môžete dať pripraviť úlovok,
ktorý ste si práve ulovili, a pre tých
menej úspešných rybárov je v ponuke množstvo jedál a rybacích

aj súťaže vo varení guláša, spojené
s vystúpením nejakej známej speváckej celebrity či súboru, ako i
športovými súťažiami, a ak treba
aj do skorého rána. Je tu možnosť
udskutočniť rôzne súkromné pod-

ujatia, aj pre zamestnancov rôznych
podnikov. V zimnom období sú k
dispozícii dve vykurované miestnosti a v lete veľká terasa s výhľadom na rybník. Veľa toho dokumentujú aj naše snímky.
Text a foto: Milan Kupecký
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Obdivuhodné....gratuľujeme!

Tretí zápis Evy Kuciakvej
do knihy rekordov
Naša verná a stále dopisovateľka
Eva Kuciaková má v Knihe slovenských rekordov dva zápisy. V týchto dňoch zabojovala o tertí s 800
obrázkami vo vtáčom truse.
„Viem, ľudia povytiahnu obočie
do pol čela, keď počujú o niečom
takom - že nájdem vo vtáčom truse obrázok,“ hovorí rekordmanka.
„Aj dvaja chalani na Ľadovni, keď
som si vetvičkou očistila strom
a nafotila som si z rôzneho uhla to,
čo namaľovali vtáci, komentovali
moje počínanie slovami: „Ty kokso,
ona fotí h...o!“ Nuž čo, niekto vidí
iba to, ja materiál, v ktorom sa ako
na plátne objaví niečo, čo je odka-

hľadá inšpiráciu pre svoje obrázky.
Prvý certifikát o zápise do Knihy
slovenských rekordov má za tisíc
obrázkov na brezovej kôre. Druhý
za 1200 veršovaniek doplnených
obrázkami. Teraz sa pokúša o tretí
zápis. Pripravovala sa naň tri roky.
Toľko času jej trvalo, kým zhromaždila osemsto originálnych obrázkov vo vtáčom truse. Dikobraz,
Dieťa v perinke, Koza, Tanečnica,
Pavúk, Kvet, Smajlík, Zmrzlina
v kornútku, Had, Rozpleštená myš,
Vtáčik.... Aj takéto názvy majú obrázky, ktoré ich autorka vidí vo vtáčom truse. Ak sa im človek lepšie
prizrie, vôbec nevzbudzujú pohor-

 Obrázky vo vtáčom truse

zom prírody pre našu fantáziu,“
obhajuje pani Eva Kuciaková svoj
koníček, ktorý vníma ako revanš
prírody za to, že ju má rada, obdivuje ju a pozoruje s pokorou.
Bez fotoaparátu Eva Kuciaková
z domu nevychádza. Najmä vtedy,
keď vykročí, ako ona hovorí – do
prírody. Pod prírodou nevníma iba
les, vychádzky ho hôr či výstupy
do skál. Práve naopak. Jej tvorivým priestorom sú najmä parky,
stromoradia, sídlisková zeleň. Tam

šenie. Skôr úsmev a možno aj trochu obdivu voči autorke, ktorá má
fantázie na rozdávanie. V albume,
ktorý Eva Kuciaková poslala do
centrály slovenských rekordov je
800 originálnych obrázkov vo vtáčom truse. V centrále jej zbierku
opäť podrobia kontrole a ak usúdia, že splnila všetky podmienky
pre zápis do Knihy slovenských
rekordov, pozvú ju na prevzatie
certifikátu.
(int.)

Zdá sa, že ešte nie je definitívne rozhodnuté
o prevádzkovaní farmy pre ošípané Palárikovo - Šándor

Občania okolitých obcí sa cítia
podvedení a právom rozhorčení...
Príspevok, ktorý sme uverejnili
v septembrovom čísle našich nován Chýrnik-Hírnok, pod týmto
titulkom nenechal ľahostajných
ani občanov obce Palárikovo. A tak
nielen v okolitých obcich ako sú
Selice, Vlčany, Neded, Tvrdošovce
a Zemné, ale nespokojní sú občania aj v Palárikove. A tak odpor
obyvateľov spomínaných obcí proti
vzniku dánskej veľkovýkrmne ošípaných v lokalite Palárikovo-Šándo
naďalej trvá. Petičný výbor zložený
z miestnych poslancov v týchto
dňoch distribuoval leták, v ktorom
vyzýva občanov k podpisu protestného vyhlásenia proti chystanej
investícii. Okrem iného sa v ňom
píše:
"Petíciou žiadame príslušné štátne orgány - predovšetkým Ministerstvo životného prostredia SR,
Slovenskú inšpekciu životného prostredia, stavebný úrad a samosprávne orgány dotknutých obcí, aby na
základe svojich kompetencií neumožnili povolenie stavbu navrhovanej prevádzky Farma ošípaných
Palárikovo – Šándor pre stavebníka
AGROVÝKRM a.s., Senica, pretože

Čo vŕta Milanovi Kupeckému v hlave
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

 Eva Kuciaková a komisári pri kontrole obrázkov.
(Zdroj: Miriam Migátová)

v priebehu posudzovania jej vplyvov na životné prostredie boli podľa
nášho názoru zamlčané respektíve
nedostatočne preskúmané negatíva
vplyvu novej prevádzky jednej z najväčších fariem ošípaných na Slovensku na životné prostredie a zdravie,
pohodu a kvalitu života dotknutých
obyvateľov najmä produkovaním
emisií (95 ton čpavku ročne), ďalej negatívnym vplyvom na vodné
vodu, pôdu a chránené vtáčie územie Dolné Považie najmä v dôsledku produkovania 35 tisíc ton hnojovice ročne. Navyše sa výrazne zvýší
dopravné zaťaženie ťažkotonážnou
kamiónovou dopravou, ktorá hlukom, otrasmi, zápachom a vývozom
hnojovice zníži všeobecnú hodnotu nehnuteľností občanov a zároveň vysoko ovplyvní faktor pohody
a kvality ich života. Negatívne bude
vplyvať aj na využívanie kultúrnych
a historických pamiatok v obci, ktoré majú nadnárodný charakter. Preto žiadame o rešpektovanie názoru
signatárov petície, ktorí nesúhlasia
s prevádzkou Farmy ošípaných Palárikovo-Šándor."
Milan Kupecký

Hlavným predpokladom nesmrteľnosti je smrť.
Bludiskom môže byť aj množstvo smerových tabúľ.
Ľudia nie sú zlí, sú iba horší.
Kto takú moc pokorí, ktorá nemá pokory?!
Treba nám viac televíznych kanálov. Ibaže pozor na potkanov!
Naše najväčšie lesné bohatstvo predstavujú administratívne
archívy.
Skúsenosť: Otvoril som si ústa u zubára a vyšlo ma to veľmi draho.
Ak má niekto viac, ako potrebuje, tak nepriamo vzal tomu, kto žije
v biede.
Často túžime po niekom, kto by pozorne počúval to, o čom
nehovoríme.
Hádam všetci máme žalúdočné ťažkosti. Jedni od prejedania,
druhí od hladu.
Často mi hlavou blúdia myšlienky. Niektoré zablúdia až tak, že sa už
nevrátia.
CHÝRNIK/HÍRNÖK: Vydáva: Občianske združenie Chýrnik - noviny tolerantnosti.
Vychádza ako mesacník v obciach a mestách novozámockého regiónu.
Povolené: OVS OÚ, reg. č. 265/2003. Zostavuje Milan Kupecký.
Adresa: Redakcia CHÝRNIK, ul. SNP č. 42, 940 01 Nové Zámky.
E-mail: humorista@milankupecky.eu. Web: www.milankupecky.eu.
Telefón: 0907/905 537.
Nevyžiadané príspevky redakcia nevracia, ani ich nehonoruje.
Internet: www.izamky.sk, www.watson.sk
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História materskej
školy v Semerove
mladším, počas telesnej výchovy
Rybník
Mederčina
v plnej permanencii
mladší chcú dokázať to, čo vedia
Celodenná starostlivosť o žiakov
starší a na hodine výtvarnej výnielen
v
dňoch
sviatočných
Súčasnú budovu materskej školy lupracuje so školskou jedálňou, chovy chce každý vytvoriť niečo

Rybárske
preteky
dva krúžky – práca
s počítačom
ana
šikovné
ruky.
V
rámci
Mederčine Zdra-

vej pohybovej výchovy chodia
ako tradične
každý
rok, aj
doTak
plavárne
v Nových
Zámkoch.
vOrganizujú
tomto roku sa
uskutočnia
na
znái podujatia mimo
mom rekreačnom stredisku Meobce. Navštívili divadlo v Nitre,
derčina v Nitrianskom Hrádku ryMestskú knižnicu v Šuranoch,
bárske preteky. Búdú sa konať v záHvezdáreň
v Hurbanove,
Poľovvere tohto mesiaca,
presne v sobotu
nícke
dni v Leviciach,
kúpalisko
30. septembra.
Ako nás informoval
vhlavný
Podhájskej.
Pravidelne
ku koncu
protagonista
tohto
podujatia Oto Rybár,
opäť
chýškolského
roka idú
na nebude
výlet, v podbať občerstvenie,
bohaté raňajky
titule
Za krásami Slovenska.
a Viac
obed.razy
Organizátori
účastníkov
v škole zorganizovali
pretekov,
ako
i
podujatia
aj touto
Európsky deň rodičov a detí,
vždy
cestou srdečne pozývajú. Blížšie sa
s iným námetom, podľa ročného
k pretekom vrátime v búdúcom čísobdobia. Prvky environmentálnej
le našich regionálnych novín.
výchovy sa premietajú i do separo(kup)
vaného zberu druhotných surovín,
ktorý prebieha v obci a na ktorom
sa podieľajú i žiaci. Ku Dňu Zeme
si skrášľujú okolie školy výsadbou
okrasných kríkov. Ekologická výučba prebieha v prírodnom prostredí, konkrétne v areáli Vodný
mlyn Kolárovo, kde získali okrem
vedomostí i vzťah k prírode.
Hoci
Snímka
z vlaňajšieho ročníka
sú jemálotriedkou,
získali rôzne ocenenia na súťažiach.

Rybník Mederčina
v Nitrianskom
rajom nielen
pre rybárov,
i miestomUčiteľky
pre obľúbené
športové
sa starajú
nierodičmi,je Základnou
školou
Seme- alezaujímavé.
v Semerove
sprevádzkovali
v roku Hrádku
aktivityJe atozároveň
i miestom namotrávenie
aktívneho
voľnéholekárom,
času s rodinou,
alebo
s priateľmi.
Rybník slúži
o kvalitné
vzdelávanie,
alesaaj
rovo,
obcou, detským
sto- len
1984.
jednoposchodová,
mozrejme
prioritne
ako lovný
rybník, matológom
kde po zakúpení
povolenky môžete chytať
ryby.zábavu
Je to prevažne
kaprovitý
o záujmy,
a aktívny
oddych
a logopédom.
derne
riešená
budova,
s dvoma
revír, ale pokuchyňou
použití vhodnej
návnady vásVmôže
prekvapiť
aj úlovok
v podobe
krásnej
šťuky. Presirybárov
začiažiakov.
Vedomosti
žiaci rozširuspolupráci
s rodičmi
organizutriedami,
a miestnou
točníkov je v ponuke, respektíve k zapožičaniu základná rybárska výbava. Pri rybníku je bezplatné parkovisko.
knižnicou. Obklopená je veľkým, jú v tomto predškolskom zariadePo vzájomnej dohode je možnosť nočného rybolovu, s priestorom na rozloženie stanov, a zároveň s možnosní kultúrne
prednášky,
trávnatým
dvorom
s množstvom
ťou stanovania,
športových
aktivít či grilovania.
Prepodujatia,
tých menej
úspešných rybárov i ostatných návštevníkov je
spoločné
výlety
a súťaže
v rámciani na fanúšikov dobrého piva, originál
zelene
a miest
na hranie.
Vlastnív ponuke
množstvo
jedál vátane
rybacích
pochúťok.
Hostitelia
nezabudli
spolupráce
materských
škôl susedkom
budovy
je obecčiSemerovo.
kofoly,
palaciniek,
nanukov. Každý rok
sa tu konajú
rôzne akcie
spojené s bohatým koltúrnym a športovým
ných obcí.
Výchovno-vzdelávací
o programom,
niekedy až doproces
rána bieleho...Priestory
rybníka využívajú na relax v priebehu celého roka, najmä
víkendových
rôzne organizácie
sa tu aj súkromné
oslavy, kedy je plne k dispozícii obslužný
Naa konajú
pôde materskej
školy trávpočas
Materskej
školy vdní,
Semerove
sa
personál reštaurácie.
uskutočňuje
podľa Programu vý- via všetci spoločne Vianoce, Deň
chovnej práce pre deti predškolské- matiek, Deň detí. Zúčastňujú sa
ho veku. V roku 2002 prešla zriaďo- kultúrnych akcií organizovaných
vateľská funkcia materskej školy na Maticou slovenskou, stavajú máje jú najmä zapájaním sa do rôznych
obec Semerovo a v roku 2006 bola a oslavujú fašiangy, májú posede- súťaží. Pravidelne riešia matemaurobená rekonštrukcia interiéru a nie s členkami Slovenského zväzu tickú olympiádu, tzv. pytagoriádu
a to na školskej i okresnej úrovni.
maľovka. Materská škola sa tak sta- invalidov.
Mnohé ich aktivity propagujú Práce z výtvarnej výchovy učiteľla pútavým miestom pre celodenný
pobyt detí v kultúrnom, čistom a formou káblovej televízie. Materi- ky zasielajú do rôznych súťaží, ako
estetickom prostredí. V súčasnosti álne zabezpečenie a dopĺňanie po- sú - Európa v škole, Vesmír očami
škola poskytuje celodennú a podľa môcok realizujú za pomoci rodičov detí, Slovensko moje. Doteraz sa
záujmu rodičov aj poldennú sta- a vo veľkej miere za pomoci obec- zapojili do každého ročníka súťaže
 Mederčina je rajské miesto pre rybárov
„Prečo mám rád slovenčinu, prečo
ného úradu.
rostlivosť.
Ich cieľom je umožniť deťom mám rád Slovensko“. Súťažili aj na
Vytvára podmienky na zaškolenie detí s odloženou povinnou všestranne sa rozvíjať, čo najlep- podujatiach ako Šaliansky Maťko,
školskou dochádzkou a detí, ktoré šie ich pripraviť na vstup do zák- Rozprávkové vretienko a ďalšie.
majú v nasledujúcom roku začať ladnej školy a to všetko pomocou Súťažia aj vo vybíjanej – zmiešané
individuálneho, citlivého prístupu družstvo, olympijský beh.
plniť povinnú školskú dochádzku.
Nakoľko všetci žiaci navštevujú
Pre zdravý duševný a telesný roz- zo strany učiteliek a všetkých pravoj detí sa realizujú prvky zdravej covníkov školy k maximálnej spo- náboženskú výchovu, každoroč- QDYĒHWN\RNQ¢3$6,9
ne na jeseň vytvoria obraz z plo(int.)
školy a pracuje s metodikou Krok kojnosti rodičov.
dov zeme na výstavku do kostola,
za krokom. Vedenie školy spona Vianoce nacvičia krátku scénku
o narodení Ježiška. Pretože chcú
Všetci žiaci navštevujú náboženskú výchovu v duchu tradícií obce zdravo žiť plnia projekt – Škola Napríklad na 11. ročníku celopodporujúca zdravie. Organizujú slovenskej súťaže „Prečo mám
Vsadili na súdržnosť kolektívu
týždeň zdravej výživy, Jabĺčkovú rád slovenčinu, prečo mám rád
„Rendvanská“ základná škola spojené - prvý a štvrtý ročník a desiatu, Týždeň bez pozerania te- Slovensko“ získali Čestné uznaje neveľkou prízemnou budovou, druhý s tretím ročníkom. Učenie levízie. Viac pohybu na čerstvom nie a za prácu z výtvarnej výchonachádzajúca sa niekde v strede v spojených ročníkoch žiakom vzduchu, Mliečny týždeň spojený vy „Naša obec očami detí“ získali
obce. Stojí na miernom svahu kop- nerobí starosti. Rýchlo si zvyknú s ochutnávkou mliečnych výrob- v rámci okresu 1. miesto. V rámci
ca v strede dediny a bola postave- na seba i systém práce. Niekedy si kov. Ku dňu nefajčiarov vyhotovili okresu získali aj ocenenia v litená v roku 1913. Je to malotriedka starší žiak zopakuje vedomosti z nástenku do vestibulu Kultúrneho rárnej tvorbe, v prednese i v súťaži
a navštevujú ju žiaci od 1. po 4. nižších ročníkov a opačne. Stáva domu o škodlivosti fajčenia a uží- hliadok mladých zdravotníkov.
Ak náhodou navštívite ich školvania drog. Žiaci sa prezentujú i
ročník. Žiakov je vždy v každom
na verejnosti. Pre občanov a naj- ské zariadenie, všade vôkol vládne
školskom roku nemej ako 30. Sú
mä rodičov pripravujú program čistota, poriadok, steny sú vkusne
ako veľká rodina. Učiteľky dohliana deň Mikuláša a ku Dňu matiek. vyzdobené. O čistotu a hygienu
dajú na deti akoby boli ich matDvakrát v roku vystavujú svoje priestorov školy sa stará školníčky. Všetci sa navzájom poznajú a
SODVWRYª
+67
67

ka, DOHERKOLQ®NRYª
ktorá pomáha i+ pri
rôznych
práce, vždy v októbri
pripravupomáhajú si v ťažkostiach i počas
jú darčeky pre starých rodičov a akciách organizovaných školou.
plnenia školských povinností i
v máji venujú kvety matkám. Kaž- Na výchovu a vzdelávanie žiav čase zábavy.
dý rok sa tešia na fašiangový kar- kov dohliadajú učiteľky. Škola
Žiaci prichádzajú do školy s radosťou a vzhľadom na neprítomný sa i to, že prvák sa zaujíma o vedo- neval, kde po dobrej zábave sa ob- nie je právny subjekt, patrí pod
obec Radava, ktorá pomáha škole
dopravný ruch bez doprovodu ro- mosti z vlastivedy či prírodovedy. čerstvia šiškami a čajom.
V popoludňajšom čase sa v ško- po stránke materiálnej i finančnej.
dičov. Ročníky sa do tried spájajú Počas výchovy je to pestré. Na Hu-szpodľa počtu detí. Často bývajú dobnej výchove starší pomáhajú le vyučuje cudzí jazyk. Vytvorili si

3. sklo
bez príplatku
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NOVÉ ZÁMKY

zlavy na okná

P. Blahu 19
(na rohu pri reštaurácii Ajax)
tel.: 035/640 8840
mobil: 0908 713 576
novezamky@slovaktual.sk

3. sklo bez príplatku
QD]GYLĬQRSRVXYQªGYHUH
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CHÝRNIK

Občianske združenie VZDELÁVANIE – VEDA – VÝSKUM
Civil Association EDUCATION – SCIENCE – RESEARCH
Некоммерческая организация ОБРАЗОВАНИЕ-НАУКА-ИССЛЕДОВАНИЕ
Andrusovova 5, 851 01 Bratislava, Slovakia

Občianske združenie VZDELÁVANIE-VEDA- VÝSKUM
podporilo vydanie nasledovných publikácií:
Čáky, Milan:

Politický a štátotvorný význam
veľkomoravskej a cyrilo-metodskej tradície

Vydalo Občianske združenie Vzdelávanie-veda-výskum
v Nakladateľstve KNOWLER – európsky inštitút pre výskum,
inováciu a vzdelávanie, z. s., Lidická 700/19, 602 00 Brno,
Brno 2016, Česká republika, 325s. ISBN 978-80-905988-2-9.
Autor sa v predkladanej publikácii pokúša na základe
pôvodných dokumentov analyzovať historický a politický
prínos pôsobenia Konštantína a Metoda na našom území,
vznik a význam veľkomoravskej a cyrilo-metodskej tradície
pre naše dejiny. Sleduje vývoj oboch tradícií po zániku Veľkej Moravy v cirkevnej i svetskej rovine, vplyv oboch tradícií na vznik a formovanie novodobého slovenského národa

Kovačič, Ľudomír:

od obdobia národného obrodenia cez štúrovské obdobie
a obdobie Memorandové. Prichádza k záveru, že obe tradície
významným spôsobom ovplyvňovali formovanie slovenskej
politiky k vytváraniu slovenskej štátnosti a formovali základné hodnoty slovenskej kultúry a národného povedomia.
Boli oporou slovenského politického myslenia nielen v období národného útlaku, ale aj pri vzniku slovenskej štátnosti
a dokončenia národno-emancipačného vývoja slovenského
národa pri vzniku Slovenskej republiky v roku 1993. Je preto
len samozrejmé, že obe tradície boli inkorporované do preambuly Ústavy Slovenskej republiky, prijatej v roku 1992.

SVEDECTVÁ OBDOBÍ
Svedectvo o osudoch slovenského rodu

Vydalo Občianske združenie VZDELÁVANIE-VEDA-VÝSKUM a vytlačilo v Multigrafika s.r.o., Rajecká 13,
821 07 Bratislava, vydanie prvé, 2017, 368s. ISBN 978-80972705-0-6.
Čitatelia dostávajú publikáciu, v ktorej sú nevšedným spôsobom spracované životné osudy jednej zo slovenských rodín počas ôsmych generácií. Príbeh rodov autora diela je iste
len jedným z podobných príbehov a osudov aj iných slovenských rodov. Dodržiavajúc historické fakty, na pozadí rodinnej ságy, sa snaží netradičným, no presvedčivým spôsobom
vykresliť postoje jednoduchého človeka k dobe a rozhodujúcim historickým a politickým udalostiam našich národných
dejín v 19. a 20. storočí. Do stredu príbehu nepostavil inter-

pretáciu obdobiami prispôsobeného výkladu našich národných dejín, ale obraz života ľudí, ktorých doba nemilosrdne
vtiahla do svojej moci, a ktorí podávajú svedectvo o obdobiach, napísané vlastnými životnými príbehmi. Svedectvo
o ušľachtilosti myšlienok a skutkov ľudí, ktorých krédom
bolo prostredníctvom pracovitosti a čestnosti pripravovať
lepší život pre svojich potomkov. Je to svedectvo jednoduchých ľudí o dobe, v ktorej žili a o živote v plynúcom čase
a je vo všetkých príbehoch, ktoré obsahuje predkladaná výnimočná kniha. Výpovede slovenskej rodiny niekoľkých generácií nepodliehali žiadnym politickým tlakom ani meniacim sa schémam historikov, preto sú autentické a pravdivé aj
pre dnešného čitateľa.

Adresa redakcie:
Občianske združenie Vzdelávanie – Veda – Výskum
Andrusovova 5, 851 01 Bratislava, Slovakia
Tel. č.: (+421) 0948 048 203
e-mail: vvv.esr@gmail.com

www.e-s-r.org
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Lekár radí

Občianske združenie VZDELÁVANIE – VEDA – VÝSKUM
Pra-mienky
Civil Association
Prekyslený organizmus - časovaná
bomba!EDUCATION – SCIENCE – RESEARCH
Некоммерческая
väčšiny chorôb,организация ОБРАЗОВАНИЕ-НАУКА-ИССЛЕДОВАНИЕ
Človek sa rodí s telom naprogra- lenie je základom
Citius, altius, fortius
Andrusovova
5, 851 01 Bratislava, Slovakia
movaným na dlhovekosť – približ- preto dôkladná očista od kyselín
Skutočne bojovať začíname vtedy,
ne na 130 rokov. Od spôsobu, ako a opätovné doplnenie minerálov
keď sme presvedčení,
so svojím telom zaobchádza, závisí, sú základom každej liečby. Deje sa
že už ďalej nevládzeme.
či zostane v zdraví, alebo ochorie to predovšetkým prostredníctvom
prirodzenej
výživy, bohatej
na záa Medzinárodný
predčasne umrie. vedecký
Každý hnev,
Prístup k informáciám
časopis
Information
Technology
sady.
Dnes
sa
veľa
hovorí
o
umiekaždý
stres,
neprimeraná
strava,
A
čo ak jedna myšlienka
Applications / Aplikácie informačných technológií vydáva
každé neprirodzené, čiže životu ne- raní lesov a o kyslých dažďoch. Ale
preváži megabajty hlúpostí ?!
Fakulta informatiky Paneurópskej vysokej školy v Bratislapriateľské správanie ,odpisuje niečo tie isté škodliviny, pre ktoré nám
ve v spolupráci s občianskym združením Vzdelávanie-Vez konta nášho života, až napokon hynú lesy, útočia aj na naše zdravie.
Reforma
da-Výskum
v Bratislave.
ostane
len malý
zlomok pôvodné- Najprv zomrie les, potom človek.
(podľa Murphyho)
a praktické
použitia
inforKyslýpoznatky
dážď spôsobuje
prekyslenie
hoPrezentuje
programu. Tuteoretické
pramenia príčiny
Aj úspora administratívy
mačných
technológií
predovšetkým
v
oblastiach
ekonómie,
chorôb a utrpenia. Je však potešu- pôdy a kyselinotvorná strava zasa
sa rieši byrokratickými metódami.
podnikania,
práva, médií,
psychológie,
energeprekyslenievzdelávania,
ľudského organizmu.
júce,
že toto dodatočné
negatívne
neprirodzené
prekyslenie
presmerovanie
mô- Toto
Byť, či nebyť (filozofom)
tiky, verejnejsvojho
správyvývoja
a ďalších.
Hlavným
cieľom časopisu
je
žeme
zvrátiť. pôvodných
Ak človek urobí
čosi organizmu
Mnohí by radi boli Sokratom,
publikácia
výsledkov
vedeckejčloveka
práce.vedie čoskoro
k ochoreniu
a k predčasnému
starv záujme
toho,
aby žil čo
najdlhšie,
žiť so Xantipou však odmietajú.
Pretože
hranica
medzi
vedeckými
a vysoko
inovatívnymi
nutiu.
Prvý
krok
k
zmene
spočíva
zdravý
a
vitálny,
je
to
dôkaz,
že
vea kreatívnymi technickými riešeniami v oblasti informačv poznaní a pochopení týchto fakZrnká
ných technológií (IT) je mnohokrát málo zreteľná, prednosttov. Druhým krokom je urobiť to,
Zbierajme zrnká múdrosti,
ne publikujeme nové aplikácie čo
existujúcich
IT a nových IT
je NEVYHNUTNE potrebné,
lebo bez nich sa nedá rozsievať.
techník a metód u známych aplikácií
s dôrazom
v uvedených
čiže akceptovať
všetko
prirodzené
oblastiach.
a eliminovať zdraviu neprospešné
Genetický kód?
Príspevky v časopise sú návyky.
recenzované,
neprechádzaSkôr či neskôr
sa musí kažDemokracia je u nás poznačená
jú jazykovou redakciou. Časopis
uvedenýsvojím
v datadý z násjezapodievať
zdratými nedostatkami,
vím. Čím
skôr s tým
začneme,ktotým
ktorými sa vyznačoval aj socializmus.
báze Ruského indexu vedeckých
citácií
(RINC),
úžasnejšie
bude to,
rá je pridaná aj do webovej prekvapivejšie
stránky Thaomson
Reuters.
čo
môžeme
dosiahnuť.
Je
dôležité
Pohrobkovia
Časopis sa postupne snažíme presadiť aj do ďalších
inzačať
čo
najskôr.
Podľa
možnosti
už
Ešte
nie všetci,
dexovaných databáz, čím sa zvýši jeho atraktivita na pubza mlada. Ale nikdy nie je neskoro:
ktorí mali niekoho za sebou,
likovanie kvalitných a aktuálnych vedeckých článkov.
ešte aj osemdesiatnik môže totiž
to už majú za sebou.
Ponúkame možnosť poslať Váš príspevok do vydania
del prijať dar života. Nikdy nie je v priebehu niekoľkých hodín vý1. a 2. čísla
v roku
2018.
ako aj elekzlepšiť svoje zdravie.
neskoro
plne oceniť
tento
dar aPodrobné
dať razne informácie,
Deľba práce
tronickú
verziu
časopisu,
nájdete
na
webovej
stránke:
http://
Kroky k optimálnemu zdraviu
sú
mu možnosť, aby sa naplno prejaJedni robia čo môžu,
www.e-s-r.org/sk/node/12
h t t p s : /sa/
vil.
Nevyžaduje si to veľké úsilieaa všeobecne známe a jednoznačne
iní môžu to, čo robia.
vwww.paneurouni.com/veda/vedecke-casopisy/aplikacie-inprípade každého človeka to vedie ukazuje, že choroba aj predčasné
kformacnych-technologii/.
potešiteľnému výsledku: oveľa starnutie sú dôsledkom nesprávZlyhanie
dlhšie ostane mladý a až do vyso- nych návykov v živote. Medicínsky
Úlohu hrdinu nezvládol.
kého veku si môže udržať zdravie výskum v poslednom čase dospel
Spadol z podstavca.
a vitalitu. Existuje nespočetne veľa doslova k revolučným poznatkom,
chorôb, ale len jedna jediná príčina: ktoré viedli k prelomu na ceste
Svetlo
neprirodzený spôsob života, ktorý k dokonalému zdraviu a vitalite
Nestačí byť svetlom,
Vydavateľ:
Jazyk vydávania je slovenský/anglický/ruský/český, s penerešpektuje jeho princípy. Keď člo- až do vysokého veku. Žijeme v intreba byť jeho zdrojom.
Paneurópska vysoká škola, Tomášiková 20, 821 02 Bratiriodicitou
vydávania
ročne.
formatickej ére, no napriek tomu
vek
nie je zdravý
a necíti 2
sakrát
dobre,
vydávania:
niektoré dôležité informácie, často slava, Slovakia, IČO: 36077429
je Dátum
to signál, začiatku
že v jeho živote
sa deje 1.1.2012
Nevyhnutnosť
niečo
nesprávne.
Sú dve
základnéEV dokonca
predpokladom
nesmrteľnosti
v spolupráciHlavným
s občianskym
združením
Vzdelávanie - Veda Evidenčné
číslo
časopisu:
4528/12aj tie životne dôležité, sú
príčiny
spôsobu nám neznáme. Sú etniká a prírod- - Výskum, IČO: 4225518 je smrť .
ISSN:neprirodzeného
1338-6468 (print)
života:
nedbalosť. né národy, v ktorých je úplne norISSN:nevedomosť
2453-7497a (online)
Obe sú odstrániteľné. A jediným málne dožiť sa vyše sto rokov bez
Macocha múdrosti
účinným liekom je poznanie. Mno- chorôb. A to je dostatočný dôkaz,
Opakovanie v neskorších rokoch
hí ľudia však iba užijú nejaký pro- že v zásade to možné je. Pritom
už býva spravidla matkou sklerózy.
Adresa redakcie:
striedok na potlačenie bolesti, a je prekvapujúce, aké jednoduché
Občianske združenie Vzdelávanie – Veda – Výskum Pôrod
keď bolesť zmizne, vsugerujú si, že kroky a aký krátky čas stačia na to,
Andrusovova
5, neu851 01 Bratislava, Slovakia Dieťa sa rodí ťažko,
človeka priam
sú zdraví. Prekyslenie organizmu aby sa zdravie
Tel.
č.:
(+421)
(acidóza) sa dnes pokladá za jed- veriteľne zlepšilo. Najdôležitejším 0948 048 203
ešte ťažšie sa rodí človek.
a
nu z najnebezpečnejších civilizač- krokom, základom každej
e-mail:liečby
vvv.esr@gmail.com
ných chorôb, pretože zdravie bez- predpokladom vyliečenia i zachoWorkoholik
prostredne závisí od acidobázickej vania zdravia až do vysokého veku
U nás prevládajú workalkoholici.
(pokračovanie na str. 10)
rovnováhy v našom tele. PrekysPijú aj v práci.
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Prekyslený organizmus - časovaná bomba!

CHÝRNIK
HÍRNÖK

Pra-mienky

Človek sa rodí s telom naprogra- lenie je základom väčšiny chorôb,
Citius, altius, fortius
movaným na dlhovekosť – približ- preto dôkladná očista od kyselín
Skutočne bojovať začíname vtedy,
ne na 130 rokov. Od spôsobu, ako a opätovné doplnenie minerálov
keď sme presvedčení,
so svojím telom zaobchádza, závisí, sú základom každej liečby. Deje sa
že už ďalej nevládzeme.
či zostane v zdraví, alebo ochorie to predovšetkým prostredníctvom
a predčasne umrie. Každý hnev, prirodzenej výživy, bohatej na záPrístup k informáciám
každý stres, neprimeraná strava, sady. Dnes sa veľa hovorí o umieA čo ak jedna myšlienka
každé neprirodzené, čiže životu ne- raní lesov a o kyslých dažďoch. Ale
preváži megabajty hlúpostí ?!
Stredisko SNOWLAND je zamerané na rodinné lyžovanie
ani
n e s vy
vysokou
yso
soko
kou
ko
priateľské správanie ,odpisuje niečo tie isté škodliviny, pre ktoré nám
úrovňou doplnkových služieb, od mesta Martin je vzdialené 12,5 km.
z konta nášho života, až napokon hynú lesy, útočia aj na naše zdravie.
Reforma
Architektonicky
moderne
poňaté
lyžiarske
stredisko
Najprv
zomrie
les, potom
človek. bolo budované ako
ostane len
malý zlomok pôvodné(podľa Murphyho)
prímestské
stredisko
prístupom
Kyslý dážď spôsobuje
prekysleniemotorovými vozidla- Aj úspora administratívy
ho programu.
Tu pramenia
príčinys bezproblémovým
mi.
Bezplatné
parkovacie
plochy
sú
pripravené
pre 1200 osobných vochorôb a utrpenia. Je však potešu- pôdy a kyselinotvorná strava zasa
sa rieši byrokratickými metódami.
júce, že zidiel
toto dodatočné
negatívne prekyslenie ľudského organizmu.
a 10 autobusov.
presmerovanie svojho vývoja mô- Toto neprirodzené prekyslenie
Byť, či nebyť (filozofom)
organizmu človekasvah
vedie vytvára
čoskoro dobré podmienky
žeme zvrátiť.
Ak človek
urobí čosisevero-východný
Mnohí by radi boli Sokratom,
Priaznivo
položený
k ochoreniu a od
k predčasnému
v záujmepre
toho,
aby žil čo najdlhšie,
žiť so Xantipou však odmietajú.
lyžovanie
a snowboardovanie
decembrastaraž do marca. Upravozdravý a vitálny, je to dôkaz, že ve- nutiu. Prvý krok k zmene spočíva
vané a technickým snehom zasnežované lyžiarske svahy sú položené
v poznaní a pochopení týchto fakZrnká
v nadmorskej výške 510 až 830 m, na ktorých je 8 zjazdoviek s celkovou
tov. Druhým krokom je urobiť to,
Zbierajme zrnká múdrosti,
dĺžkou 5600 m a obtiažnosťou
od ľahkých cez
turistické a mierne.
čo je NEVYHNUTNE
potrebné,
lebo bez nich sa nedá rozsievať.
čiže akceptovať všetko prirodzené
Snowland návštevníkoma ponúka
4-sedačkovú lanovku s náeliminovaťmodernú
zdraviu neprospešné
Genetický kód?
stupným pásom a dĺžkou
1320
m,
prevýšením
330 m a prepravnou
návyky. Skôr či neskôr sa musí kažDemokracia je u nás poznačená
z nás zapodievať
svojím zdrakapacitou 2000 osôb zadýhodinu
a 6 lyžiarskych
vlekov s celkovou ka- tými nedostatkami,
vím. Čím
skôr
s tým začneme,
tým
ktorými
pacitou 5700 osôb za hodinu.
Pre
najmenších
a začínajúcich
lyžiarov
je sa vyznačoval aj socializmus.
prekvapivejšie
a úžasnejšie
bude to, školou. Novinkou
pripravený minivlek s lyžiarskou
alebo
snowboardovou
čo môžeme
dôležité dopravníkovým páPohrobkovia
v našom stredisku je YETI
PARK s dosiahnuť.
detským Jevlekom,
začať čo najskôr. Podľa možnosti už
Ešte
nie všetci,
som a rôznymi zábavnými doplnkami, určený predovšetkým pre našich
za mlada. Ale nikdy nie je neskoro:
ktorí mali niekoho za sebou,
najmenších.
ešte aj osemdesiatnik môže totiž
to už majú za sebou.
del prijať dar života. Nikdy nie je v priebehu niekoľkých hodín výje ka dispozícii
reštaurácia HUMNO,
zlepšiť svoje zdravie.
neskoroNávštevníkom
plne oceniť tento dar
dať raznenovozrekonštruovaná
Deľba práce
rýchle
občerstvenie
Fastfood,
SKi
bar
s
krbom,
bufety,
Kroky k optimálnemu zdraviu sú SKI-servis, lyžiarske Jedni robia čo môžu,
mu možnosť, aby sa naplno prejaa snowboardové
školy,
turisticko-informačná
požičovňa iní môžu to, čo robia.
známe a jednoznačnekancelária,
sa
vil. Nevyžaduje
si to veľké úsilie
a všeobecne
ukazuje, ženávštevníkom
choroba aj predčasné
v prípade
človeka
to vedieosvetlenie
a každého
úschovňa.
Umelé
umožňuje vychutnávať
sú vo
dôsledkom
nesprávk potešiteľnému
oveľa starnutie aj
Zlyhanie
lyžovanievýsledku:
či snowboardovanie
večerných
hodinách. Na svoje si
nych návykov
v živote.vMedicínsky
dlhšie ostane
a až do vysoprídumladý
aj priaznivci
bežeckého
lyžovania
okolí lyžiarskeho areálu, kde Úlohu hrdinu nezvládol.
výskum
v poslednom
čase12dospel
kého veku
si môže udržaťbežecké
zdravie trate
Spadol z podstavca.
sa nachádzajú
v celkovej
dĺžke
km.
a vitalitu. Existuje nespočetne veľa doslova k revolučným poznatkom,
chorôb, ale len jedna jediná príčina: ktoré viedli k prelomu na ceste
Svetlo
neprirodzený spôsob života, ktorý k dokonalému zdraviu a vitalite
Nestačí byť svetlom,
nerešpektuje jeho princípy. Keď člo- až do vysokého veku. Žijeme v intreba byť jeho zdrojom.
vek nie je zdravý a necíti sa dobre, formatickej ére, no napriek tomu
je to signál, že v jeho živote sa deje niektoré dôležité informácie, často
Nevyhnutnosť
niečo nesprávne. Sú dve základné dokonca aj tie životne dôležité, sú
Hlavným predpokladom nesmrteľnosti
príčiny neprirodzeného spôsobu nám neznáme. Sú etniká a prírodje smrť .
života: nevedomosť a nedbalosť. né národy, v ktorých je úplne norObe sú odstrániteľné. A jediným málne dožiť sa vyše sto rokov bez
Macocha múdrosti
účinným liekom je poznanie. Mno- chorôb. A to je dostatočný dôkaz,
Opakovanie v neskorších rokoch
hí ľudia však iba užijú nejaký pro- že v zásade to možné je. Pritom
už býva spravidla matkou sklerózy.
striedok na potlačenie bolesti, a je prekvapujúce, aké jednoduché
YETI
.s.r.o.
keď bolesť
zmizne,
vsugerujú si, že kroky a aký krátky čas stačia na to,
Pôrod
sú zdraví.
Prekyslenie organizmu aby sa zdravie človeka priam neuDieťa sa rodí ťažko,
SNOWLAND
veriteľne zlepšilo. Najdôležitejším
(acidóza)Valčianska
sa dnes pokladá
za jed- 1054
ešte ťažšie sa rodí človek.
dolina
krokom,
základom
každej
liečby
a
nu z najnebezpečnejších
civilizačtel.: +421 903 11 22 11
ných chorôb, pretože zdravie bez- predpokladom vyliečenia i zachoWorkoholik
e-mail: snowland@snowland.sk
prostredne závisí od acidobázickej vania zdravia až do vysokého veku
U nás prevládajú workalkoholici.
(pokračovanie na str. 10)
rovnováhy v našom tele. PrekysPijú aj v práci.

www.snowland.sk
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CATERING
a PARTY SERVIS
• sála s kapacitou 150 osôb •
• salónik s kapacitou 20 osôb •
• svadby • oslavy • plesy •
• stužkové • recepcie •
• bankety • ﬁremné akcie •

Denné
menu
od 2,80 €

Rozvoz jedál zdarma.
Komárňanská cesta 13, Nové Zámky

 0948 028 487
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História materskej školy v Semerove
Celodenná starostlivosť o žiakov
Súčasnú budovu materskej školy
v Semerove sprevádzkovali v roku
1984. Je to jednoposchodová, moderne riešená budova, s dvoma
triedami, kuchyňou a miestnou
knižnicou. Obklopená je veľkým,
trávnatým dvorom s množstvom
zelene a miest na hranie. Vlastníkom budovy je obec Semerovo.
Výchovno-vzdelávací
proces
v Materskej školy v Semerove sa
uskutočňuje podľa Programu výchovnej práce pre deti predškolského veku. V roku 2002 prešla zriaďovateľská funkcia materskej školy na
obec Semerovo a v roku 2006 bola
urobená rekonštrukcia interiéru a
maľovka. Materská škola sa tak stala pútavým miestom pre celodenný
pobyt detí v kultúrnom, čistom a
estetickom prostredí. V súčasnosti
škola poskytuje celodennú a podľa
záujmu rodičov aj poldennú starostlivosť.
Vytvára podmienky na zaškolenie detí s odloženou povinnou
školskou dochádzkou a detí, ktoré
majú v nasledujúcom roku začať
plniť povinnú školskú dochádzku.
Pre zdravý duševný a telesný rozvoj detí sa realizujú prvky zdravej
školy a pracuje s metodikou Krok
za krokom. Vedenie školy spo-

lupracuje so školskou jedálňou,
rodičmi, Základnou školou Semerovo, obcou, detským lekárom, stomatológom a logopédom.
V spolupráci s rodičmi organizujú v tomto predškolskom zariadení kultúrne podujatia, prednášky,
spoločné výlety a súťaže v rámci
spolupráce materských škôl susedných obcí.
Na pôde materskej školy trávia všetci spoločne Vianoce, Deň
matiek, Deň detí. Zúčastňujú sa
kultúrnych akcií organizovaných
Maticou slovenskou, stavajú máje
a oslavujú fašiangy, májú posedenie s členkami Slovenského zväzu
invalidov.
Mnohé ich aktivity propagujú
formou káblovej televízie. Materiálne zabezpečenie a dopĺňanie pomôcok realizujú za pomoci rodičov
a vo veľkej miere za pomoci obecného úradu.
Ich cieľom je umožniť deťom
všestranne sa rozvíjať, čo najlepšie ich pripraviť na vstup do základnej školy a to všetko pomocou
individuálneho, citlivého prístupu
zo strany učiteliek a všetkých pracovníkov školy k maximálnej spokojnosti rodičov.
(int.)

Všetci žiaci navštevujú náboženskú výchovu v duchu tradícií obce

Vsadili na súdržnosť kolektívu
„Rendvanská“ základná škola
je neveľkou prízemnou budovou,
nachádzajúca sa niekde v strede
obce. Stojí na miernom svahu kopca v strede dediny a bola postavená v roku 1913. Je to malotriedka
a navštevujú ju žiaci od 1. po 4.
ročník. Žiakov je vždy v každom
školskom roku nemej ako 30. Sú
ako veľká rodina. Učiteľky dohliadajú na deti akoby boli ich matky. Všetci sa navzájom poznajú a
pomáhajú si v ťažkostiach i počas
plnenia školských povinností i
v čase zábavy.
Žiaci prichádzajú do školy s radosťou a vzhľadom na neprítomný
dopravný ruch bez doprovodu rodičov. Ročníky sa do tried spájajú
podľa počtu detí. Často bývajú

spojené - prvý a štvrtý ročník a
druhý s tretím ročníkom. Učenie
v spojených ročníkoch žiakom
nerobí starosti. Rýchlo si zvyknú
na seba i systém práce. Niekedy si
starší žiak zopakuje vedomosti z
nižších ročníkov a opačne. Stáva

sa i to, že prvák sa zaujíma o vedomosti z vlastivedy či prírodovedy.
Počas výchovy je to pestré. Na Hudobnej výchove starší pomáhajú

mladším, počas telesnej výchovy
mladší chcú dokázať to, čo vedia
starší a na hodine výtvarnej výchovy chce každý vytvoriť niečo
zaujímavé. Učiteľky sa starajú nielen o kvalitné vzdelávanie, ale aj
o záujmy, zábavu a aktívny oddych
žiakov. Vedomosti si žiaci rozširu-

jú najmä zapájaním sa do rôznych
súťaží. Pravidelne riešia matematickú olympiádu, tzv. pytagoriádu
a to na školskej i okresnej úrovni.
Práce z výtvarnej výchovy učiteľky zasielajú do rôznych súťaží, ako
sú - Európa v škole, Vesmír očami
detí, Slovensko moje. Doteraz sa
zapojili do každého ročníka súťaže
„Prečo mám rád slovenčinu, prečo
mám rád Slovensko“. Súťažili aj na
podujatiach ako Šaliansky Maťko,
Rozprávkové vretienko a ďalšie.
Súťažia aj vo vybíjanej – zmiešané
družstvo, olympijský beh.
Nakoľko všetci žiaci navštevujú
náboženskú výchovu, každoročne na jeseň vytvoria obraz z plodov zeme na výstavku do kostola,
na Vianoce nacvičia krátku scénku
o narodení Ježiška. Pretože chcú
zdravo žiť plnia projekt – Škola
podporujúca zdravie. Organizujú
týždeň zdravej výživy, Jabĺčkovú
desiatu, Týždeň bez pozerania televízie. Viac pohybu na čerstvom
vzduchu, Mliečny týždeň spojený
s ochutnávkou mliečnych výrobkov. Ku dňu nefajčiarov vyhotovili
nástenku do vestibulu Kultúrneho
domu o škodlivosti fajčenia a užívania drog. Žiaci sa prezentujú i
na verejnosti. Pre občanov a najmä rodičov pripravujú program
na deň Mikuláša a ku Dňu matiek.
Dvakrát v roku vystavujú svoje
práce, vždy v októbri pripravujú darčeky pre starých rodičov a
v máji venujú kvety matkám. Každý rok sa tešia na fašiangový karneval, kde po dobrej zábave sa občerstvia šiškami a čajom.
V popoludňajšom čase sa v škole vyučuje cudzí jazyk. Vytvorili si

dva krúžky – práca s počítačom
a šikovné ruky. V rámci Zdravej pohybovej výchovy chodia
do plavárne v Nových Zámkoch.
Organizujú i podujatia mimo
obce. Navštívili divadlo v Nitre,
Mestskú knižnicu v Šuranoch,
Hvezdáreň v Hurbanove, Poľovnícke dni v Leviciach, kúpalisko
v Podhájskej. Pravidelne ku koncu
školského roka idú na výlet, v podtitule Za krásami Slovenska.
Viac razy v škole zorganizovali
Európsky deň rodičov a detí, vždy
s iným námetom, podľa ročného
obdobia. Prvky environmentálnej
výchovy sa premietajú i do separovaného zberu druhotných surovín,
ktorý prebieha v obci a na ktorom
sa podieľajú i žiaci. Ku Dňu Zeme
si skrášľujú okolie školy výsadbou
okrasných kríkov. Ekologická výučba prebieha v prírodnom prostredí, konkrétne v areáli Vodný
mlyn Kolárovo, kde získali okrem
vedomostí i vzťah k prírode.
Hoci sú málotriedkou, získali rôzne ocenenia na súťažiach.

Napríklad na 11. ročníku celoslovenskej súťaže „Prečo mám
rád slovenčinu, prečo mám rád
Slovensko“ získali Čestné uznanie a za prácu z výtvarnej výchovy „Naša obec očami detí“ získali
v rámci okresu 1. miesto. V rámci
okresu získali aj ocenenia v literárnej tvorbe, v prednese i v súťaži
hliadok mladých zdravotníkov.
Ak náhodou navštívite ich školské zariadenie, všade vôkol vládne
čistota, poriadok, steny sú vkusne
vyzdobené. O čistotu a hygienu
priestorov školy sa stará školníčka, ktorá pomáha i pri rôznych
akciách organizovaných školou.
Na výchovu a vzdelávanie žiakov dohliadajú učiteľky. Škola
nie je právny subjekt, patrí pod
obec Radava, ktorá pomáha škole
po stránke materiálnej i finančnej.
-sz-
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Nášmu okresnému mestu sa vcelku a v rámci možností darí

Aké bude naše sídlo, záleží aj od nás
Touto krátkou rekapituláciou ciunkula, Oberačkové slávnosti,
možno konštatovať, že nášmu letecký deň, Novozámocké hradné
okresnému mestu, mestu Nové hry, výnimočné koncerty. Z týchZámky sa darí! Zrekonštruované to tradičných akcií si iste vyberie
sú školy, revitalizovaná centrál- každý bčan mesta. Možnosti kažna mestská zóna, skrášlený Park dodenného vyžitia sú nemenej
na Bernolákovom námestí, oprave- bohaté. Návšteva Galéria umenia
né chodníky, zdigitalizované kino Ernesta Zmetáka, množstvo podMier, vybudovaný skate a fitness ujatí uskutočnených v Múzeume
park v rekreačnej časti mesta Sihoť Jána Thaina, rôzne športoviská,
Sv. Alžbety, Novozámocké hradné detské ihriská, exteriérový fitness a
skatepark, 3D kino Mier. Ale život ako lovný rybník, kde po zakúpení
hry...
To sú zároveň príklady úspeš- v meste nie je len o zábave, ale aj povolenky môžete chytať ryby. Je to
ných projektov, ktoré boli financo- o doprave, parkovaní, zdravotníc- prevažne kaprovitý revír, ale po použití vhodnej návnady môže rybára
dianí v v
meste
sa aktuálne
do- Slovenskej)
vané z fondov EÚ a iných grantov tve. O(Sídlo
budove
Matice
a ušetrili prostriedky z mestské- zviete aj z týždenníka Castrum No- prekvapiť aj úlovok v podobe krásho rozpočtu. Smerovanie mesta vum, Televízie Nové Zámky, web nej šťuky, karasa, zubáča, šťukyy,
do budúcnosti usmerňujú strate- stránky www.watson.sk, i z našich pleskáča a sumca. Miestne pravidlo
gické dokumenty mesta – Priority regionálnych novín Chýrnik. Verí- rybníka je, že ryby do 4 kg si môže
rozvoja mesta, Územný plán mesta me, že pričinením občanov sa bude
a ďalšie. Aké ale bude naše mesto naše mesto Nové Zámky naďalej
v budúcnosti, to záleží aj na kaž- úspešne rozvíjať. Prvým krokom
bolo odovzdanie hlasov vo voľbách
dom z nás.
Mesto žije kultúrnymi, spolo- poslancom mestského zastupiteľčenskými a športovými poduja- stva a jeho primátorovi. (-cký-)
Sme spoloÏnosĢ so zameraním na donášku hotových jedál
tiami. Novozámocký jarmok Por-

Nábrežná ulica Ï. 24
940 01 Nové Zámky, tel.: 0907 561 122

pochúťok, ktoré im šikovní kuchári
pripravia na počkanie. Nazabudlo
sa ani na fanúšikov dobrého piva,
originál kofoly, palaciniek, či nanukov. Každý rok sa tu konajú rybárske preteky ako i rôzne športové a
kultúrne podujatia, na ktorých sa
môže zúčastniť každý. Konajú sa tu

formou obedového menu pre Űrmy, ktoré poskytujú stravu
svojim pracovníkom vo vlastných priestoroch.
Možnosť aktívneho oddychu a relaxu

Rybník Meďerčina...
Rybník Mederčina, funguje Pre deti je tu vytvorený priestor
od roku 2005 ako súkromný pod- v podobe krásneho detského ihnik. Od tohto roku jeho majitelia riska, pre nadšencov športu sú k
postupne vytvárali miesta pre ob- dispozícii dve volejbalové ihriská a
ľúbené športové aktivity a zároveň multifunkčné ihrisko s trávnatým
ZabezpeÏíme pre vás organizáciu a dodávku stravy
miesta, kde je možné tráviť voľ- povrchom. Pre romantické povahy
pre spoloÏenské udalosti akými sú recepcie, bankety, svadby,
ný čas s rodinou, alebo priateľmi. je možnosť zapožičania vodných rybár kedykoľvek odkúpiť, zatiaľ čo aj súťaže vo varení guláša, spojené
aj jemimo
našich
prevádzkových
bicyklov
a možnosť
vychutnať sipriestorov.
zá- ryby nad 4 kg sa považujú za tro- s vystúpením nejakej známej speOkrem oslavy
možnostia stužkové
chytania rýb
slnka z hladinyservis
rybníkaajs individuálne,
chla- fejný úlovok, ktorý treba vrátiť späť váckej celebrity či súboru, ako i
Rybník ZabezpeÏujeme
Mederčina príjemné
pro- padcateringový
kompletný
tredie pre
všetkypriania
vekové zákazníka.
kategórie, deným pivkom v ruke. Rybník Me- do rybníka. K rybolovu je povole- športovými súťažiami, a ak treba
podýa
od najmenších až po najstarších. derčina slúži samozrejme prioritne ný iba háčik bez proti hrotu. Pre aj do skorého rána. Je tu možnosť
rybárov začiatočníkov je možnosť udskutočniť rôzne súkromné podzapožičasť si základnú rybársku
výbavu. Pri rybníku je bezplatné
parkovisko. Rybári ktorý nechcú
byť pri rybolove sledovaní, je tu po
vzájomnej dohode možnosť nočného rybolovu, s priestorom
na rozloženie
možnosťou hygienických predpisov
Pri výrobe jedál dôkladne dbáme na energetické a kalorické hodnoty
jedál astanov,
prísne sdodržiavanie
stanovania,
športových
či na trhu a garantujeme
HACCP. Všetky jedlá, ktoré varíme sú vyrobené z kvalitných a Ïerstvých
surovín,
ktoré súaktivít
dostupné
grilovania.
môže
každý,
ne- venujeme zostavovaniu
ich zdravotnú nezávadnosĢ a kvalitu. Varíme okrem polievok aj hlavné
jedlá,Chytať
priÏom
veýkú
pozornosĢ
ujatia, aajzeleninové
pre zamestnancov
treba denné
rybársky
preukaz.
Hĺbkamäsité,
vody múÏne
jedálneho lístka tak, aby sa jednotlivé jedlá týždne neopakovali. Naše
menu
obsahuje
jedlá rôznych
V zimnom
sa pohybuje
do Ponúkame
1,7 metra. tiež
Na Mea tiež jedlá pre vegetariánov. Na požiadanie ich balíme do prepravných
varníc.
služby podnikov.
výdaja a dovozu
stravyobdobí sú k
derčine
je tiež bufet
s reštauráciou,
na dohodnuté miesto napríklad do urÏených
priestorov
podnikov
a inštitúcií. dispozícii dve vykurované miestnosti a v lete veľká terasa s výhľasi môžete daťnárast
pripraviť
úlovok,
VÑaka dodržiavaniu týchto zásad naša Űrmakde
zaznamenáva
poÏtu
stravníkov.
ktorý ste si práve ulovili, a pre tých dom na rybník. Veľa toho dokumenej úspešných rybárov je v po- mentujú aj naše snímky.
Text a foto: Milan Kupecký
nuke množstvo jedál a rybacích
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Mesiac, ktorý nám na „svojich bedrách“
prináša jeseň
(dokončenie zo str. 1) Medzinárodný deň demokracie, Medzinárodný
deň ochrany ozónovej vrstvy, Svetový deň Alzheimerovej choroby, Svetový deň vďačnosti, Medzinárodný
deň mieru, Deň softvérovej slobody,

Svetový deň bez áut, Medzinárodný
deň nepočujúcich, Medzinárodný
deň proti sexuálnemu zneužívaniu
a obchodu so ženami a deťmi, Európsky deň agrobiodiverzity, Svetový deň mlieka v školách, Európsky

deň jazykov, Svetový deň cestovného
ruchu, Deň železničiarov, Svetový
deň besnoty, Svetový deň za právo
vedieť, Medzinárodný námorný deň
(IMO), Sviatok sv. Michala, patróna
chorých, Svetový deň srdca, Medzinárodný deň prekladateľov. Na záver
dovoľte jednu pranostiku: V septem-

bri sa má jesť a piť všetko, čo Pán
Boh požehnal. A popri telesnej obžive nezabúdajme ani na tú duchovnú.
Poprosme našu Matičku známou
prosbou: „Mária, Panna bolestná,
patrónka nášho Slovenska, ty poznáš
všetky úzkosti, buď s nami v žiali i
v radosti.“ Jana Slobodníková
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Bez nádeje sa padá do ničoty

Asi sa dá povedať, že osud sloven- istej miery aj účinným médiom.
ských recenzií je podobný osudu Prevádzkujete portál PriestorNet.
kritiky v tom zmysle, že v podstate Čo vás viedlo k jeho založeniu?
krása? píše: „...dotknúc sa jej ner- chýbajú vážnejšie recenzie. Podľa (Nebáli ste sa existencie podobne
(dokončenie zo str. 1)
mal korekciu v rodinnej výchove. vu znamená v hĺbkach pohnúť ži- uverejňovaných recenzií na Sloven- ladených portálov?)
- Internetový portál PriestorNet
A tak som sa postupne prepracoval votom.“ Chce sa súčasný človek sku vlastne vychádzajú len knihy,
k vedomej kresťansko-katolíckej dotýkať nervu krásy? A opäť rúfu- ktoré „musíte“ mať, „musíte“ si ich vznikol pred niekoľkými rokmi
viere a k dielam takých básnikov, sovsky: „Dá sa tu ešte niečo so slo- prečítať. V mnohých prípadoch ako obyčajný blog, akých sú na SloProgram pobytu so Štátnou účelovou dotáciou v mesiaci november 2017
spisovateľov a mysliteľov, ktorí vy- vom?“ Potrebuje súčasný svet ešte vznikajú recenzie ako kamarátska vensku tisíce. Postupom času som
služba autorovi. Kde vidíte príčinu v ňom začal uverejňovať aj príspevtrvali v pravde, opierajúc sa o stáro- básnika?
- Bez básne sa svet nerozpadne, tohto javu? Alebo si to recenzenti ky iných autorov a texty zacielené
čiami preverené normy a hodnoty
na náročnejšieho čitateľa. Jeho
no bez poézie bude na dne. Krása nechcú „rozhádzať“ s autormi?
(etické aj estetické).
- Áno, je to tak – vo väčšine podoba sa formuje takpovediac
Myslím si, že môžeme smelo naozaj dokáže pohnúť životom.
povedať, že svojou tvorbou ste sa Človek nebol stvorený na to, aby periodík dostávajú priestor skôr za pochodu, no už na samom zaprihlásili k odkazu slovenskej kato- strávil (obrazne povedané) celý reklamné články o knihách než čiatku som si povedal, že ho zamelíckej moderny. Ako vidíte postave- život v montérkach. Má právo aj vážnejšie recenzie. O filozofických riam na glosovanie spoločenského
nie náboženskej poézie v súčasnom povinnosť žiadať si viac, žiť kom- otázkach sa ľuďom akosi odnech- diania a formovanie kresťanského
plexnejšie – v rovine telesnej, du- celo premýšľať. A čo je ešte horšie, životného štýlu.
svete? Je o ňu záujem?
Väčšinu svojho doterajšieho ži-Nebránim sa takémuto zatrie- ševnej i duchovnej. Veľmi dobre ľudia sa tuším prestali zaujímať
deniu, básnici katolíckej moder- to vystihuje starobylé heslo: Ora et o pravdu. Väčšina si povie, že to vota som bol bez internetu. Udrny sú mi svojím dielom blízki, no labora et lege – Modli sa a pracuj a nie je problém, ktorý by ich mal žiavam si od tohto média určitý
musím dodať, že písanie nábožen- čítaj! A či sa chceme dotýkať ner- ťažiť. Keď si však uvedomíme sú- odstup. Nepodlieham ilúziám.
skej poézie nie je mojím prvotným vu krásy? Pravdaže chceme, ibaže vislosti, zbadáme prepojenie medzi Viem, že nie všetko je na webe, zato
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podľa práve prevládajúceho vku- riá, úprimná snaha o objektívnosť biehať zápas medzi dobrom a zlom. od kresťanského hodnotového syssu. Lenže človek má rozum a vôľu, a najmä zdravé zásady. Uznajme Frontová línia tohto dejinného zá- tému je správne a žiaduce ísť proti
hádam nechce žiť iba zvykovo, však, že literárny kritik to má ťaž- pasu prechádza vnútrom každého prúdu.
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V ich spojení vidím vznešený spô- kritik musí zvádzať neraz donki- bezdôvodne nastolil otázku, či náj- zrádzať svoje presvedčenie.
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Internet sa stal moderným a do
Milan Rúfus v básni A čo je sa ho zastane?!

Rozhovor s Jánom Maršálkom

MIMORIADNE VÝHODNÁ PONUKA

DOVOLENKA IBA
ZA 155 EUR/ 1 OSOBA !!!
NEPRACUJÚCI DÔCHODCOVIA
IBA ZA 105 EUR/ 1 OSOBA !!!

TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU !

Penzión*** Oravská horáreň

www.oravskahoraren.sk
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Esterházy -zarándokhely ünnepélyes
felavatása
Egyházi szertartás keretében helyezték végső nyugalomra szombaton Esterházy János felvidéki mártír politikus hamvait az alsóbodoki
Szent Kereszt Felmagasztalása-kápolnában. A kegyeleti megemlékezésre Esterházy János halálának 60.,
halálra ítélésének 70. évfordulóján
került sor.
A kegyeleti megemlékezésen jelen
volt többek között Esterházy János
lánya, Esterházy-Malfatti Alíz, unokája, Esterházy-Malfatti Giovanni,
a lengyelországi rokonság, felvidéki
és magyarországi politikusok és jeles
közéleti személyiségek.
ESTERHÁZY JÁNOS
URNÁJÁNAK ÚTJA OLMÜTZBŐL
ALSÓBODOKRA
Fél évszázaddal Esterházy János
halála után derült ki, hogy a szlovákiai magyarok egykori politikai vezetőjének hamvait tartalmazó urna
nem veszett el, és nem a morvaországi Mírovban, hanem Prágában egy
tömegsírban lett elhantolva. Újabb
évtized telt el, míg a prágai sírból
származó hamvak és a maréknyi föld
elkerültek Felvidékre, az Alsóbodokon emelt és szombaton felszentelt
Szent Kereszt Felmagasztalása Kápolnába.
Esterházy Jánost, aki a két világháború között, majd a II. világháború
alatt következetesen küzdött a szlovákiai magyarok jogaiért, 1945-ben
a korabeli csehszlovák rendszer háborús bűnössé nyilvánította, halálra
ítélte és börtönbe zárta. A politikus
1957. március 8-án a mírovi várbörtönben hunyt el. A holttestet Olmützben elhamvasztották, de az urnát
nem adták ki a családnak.
“Olyan levéltári dokumentumokat találtunk, amelyek egyértelműen
bizonyítják, hogy az Esterházy János
hamvait tartalmazó urnát abban,
a motoli temetőben létrehozott, korábban eltitkolt tömegsírban helyez-

ték el, amely a 90-es évek elejétől
a kommunizmus áldozatainak emlékhelye lett” – mondta el már korábban Aleš Kýr, a Cseh Köztársaság
börtönfelügyelősége dokumentációs
és történeti kabinetjének vezetője.
Arra a felvetésre, hogy az Esterházy család szeretné a gróf hamvait
egyszer majd visszavinni szülőföldjére, Kýr úgy vélte: “A hamvak exhumálása ma már kizárt. Tudatosítani kell, hogy tömegsírról van szó.
A több mint négy évtized alatt az
urnák szétestek, a hamvak összekeveredtek. Ma már lehetetlen lenne Esterházy hamvait elválasztani a többi
áldozat hamvaitól.”
Az urna helyének azonosítása után
kegyeleti okokra hivatkozva az Esterházy család, és a magyar külügymi-

nisztérium is kérte a cseh hatóságokat, tegyék lehetővé, hogy Esterházy
János földi maradványait (annak végakarata szerint) szülőföldjén temethessék el. Prága teljesítette a kérést,
és a felnyitott motoli tömegsírból az
Esterházy család kapott egy urnát,
amely tartalmának eredetét a motoli
krematórium által kiadott hivatalos
irat is bizonyítja. Ezt az urnát ajánlotta fel később az Esterházy család
az alsóbodoki kápolna részére – tájékoztatta a szerzőt Molnár Imre,
Esterházy-kutató, a pozsonyi Magyar
Intézet igazgatója.
A kápolna felépítését eredetileg
Esterházy szülőfalujában Nyitraújlakon képzelték el, de az ottani önkormányzat ezt nem szavazta meg.
Ezután ajánlotta fel Paulisz Boldizsár

*

ára 0,50 €

alsóbodoki vállalkozó, hogy az Esterházy-kápolnát az ő magántelkén
építsék fel.
A kápolnában elhelyezett urnán
a 7832 szám látható. „Ez Esterházy
János fogolyszáma, amelyet a lipótvári börtönben kapott, és később is
ez alatt tartották nyilván. Ez a szám
mára jelképpé vált, s ezért került az
alsóbodoki urnára is az olmützi krematóriumban használt 9181-es szám
helyett – magyarázta a kutató.
Esterházy János leánya, Esterházy-Malfatti Alice is úgy véli, édesapja
hamvai az Alsóbodokon emelt kápolnában gondozott és őrzött magántelken biztonságban vannak. Ezzel
teljesült Esterházy János végakarata,
hogy hamvai a felvidéki szülőföldben
nyugodhassanak. Reménye szerint
az alsóbodoki kegyhely a jövőben
Esterházy zarándokhellyé változik
majd.
Kokes János, FELVIDÉK ma

A 21. században nincs helyük asszimilációs
törekvéseknek Európában
Nyelvtörvényi szabályozás a közterületeken, nyilvános, vagy akár
hivatali nyelvi korlátozások, magyar
zászlót tiltó törvény a DAC-stadionban, hiányzó magyar helységnév, utcanév- és vasúti táblák, bolti,
hivatali és nyilvános feliratok, de
akár említhetnénk az életveszélyrefigyelmeztető felszólítások égető
hiányát is, amelyek meg nem értése
akár tragédiához is vezethet. Sajnos
a felsorolás folytatható líceumokat,
iskolákat fenyegető törvényekkel,
jogkorlátozásokkal, állampolgárságot tiltó retorziókkal Erdélyben,
Felvidéken, Kárpátalján.
Egyik sem új keletű dolog, mégis mindig újabb és újabb formában
bukkannak fel, ugyanis ezek az erőszakos asszimiláció galád eszközei.
Egy olyan természetellenes folyamaté, mellyel egyes országok megcélozzák kisebbségeik, esetünkben
a magyar közösségek felszámolását.

Hol erőszakosabban, hol lágyabban,
de egy évszázados tendencia stációi ezek, amelyekkel szemben jó
esetben mozgalmak szerveződnek,
diplomáciai harcok zajlanak, politikai érdekérvényesítést próbálnak
átültetni, de a néplélek bizony törékeny dolog. Ha egyszer megtörik és
beindul az önfeladás folyamata, ott
már hiábavaló bármilyen eszköz.
Mi, a Felvidéken kiváltképp ismerjük ezt, hiszen egy politikai párt is
legitimálja a megalkuvást.
Pedig sokszor adottak a jog biztosította lehetőségeink, az igény viszont már sok esetben megkopott,
és ahol nincs tudatosság, egyik nap
elveszik a magyar felirat, a másik
nap megszűnik a nyelvhasználat,
a harmadikon pedig bezárják a magyar iskolákat. És ahol elvész a nyelv,
ott odalesz a nép is.
Történelmi felelősségünk ezt
megakadályozni, és mindenki szá-

mára a napnál is világosabbá tenni,
hogy egy közel tizenhárom és fél
milliós nemzet tagjaira nem tekinthet senki kisebbségként! Így a magyarok Kárpátalján nem 150 ezren
vannak, hanem minden együtt vagyunk a mindenkori Kárpát-Hazánkban közel tizenhárom millióan!
A Via Nova, ahogy mindig, ezúttal is kiáll a kárpátaljai és az egyetemes magyarság mellett, és leghatározottabban elutasítunk mindenféle
jogtiprást, történjen az Ukrajnában,
a Felvidéken, Erdélyben, vagy a Délvidéken.
Egy Európai Unióba igyekvő ország jogrendjében ilyen törvénynek
nincs helye. Ahogy a már uniós tagállamokban sincs helye Beneš-dekrétumoknak, nyelvtörvényeknek,
honosítási tiltásoknak!
Elhangzott 2017. szeptember 15én Budapesten.
Csonka Ákos

