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Verejné zhromaždenie občanov proti povoleniu prevádzky
„Farmy ošípaných Palárikovo - Šándor“

Zvíťazí sila peňazí alebo ochrana
zdravia občanov a zdravý rozum?
Nedávno bolo v palárikovskom
Dome kultúry rušno. Zišli sa tu
obyvatelia Palárikova vrátane zástupcov susedných siedmych obcí,
ich starostovia, medzi nimi i hostia, ktorí využili svoje ústavné právo a prišli podporiť verejné zhromaždenie občanov proti povoleniu
prevádzky megafarmy ošípaných
neďaleko Palárikova na hospodárstve Šándor, ktorú plánuje postaviť
dánsky investor spoločnosti Agrovýkrm, a. s. Senica.
Verejnému zhromaždeniu predchádzala petícia občanov proti
povoleniu prevádzky farmy, ktorú
podpísalo 4840 občanov najmä
z Palárikova, Selíc, Nedede, Vlčian, Zemného a Tvrdošoviec, ktorá bola už odovzdaná správnym
orgánom.
Za predsedníckym stolom sedeli členovia petičného výboru, protagonisti a organizátori tohto podujatia - Monika Jankechová, Alžbeta Husková, Igor Rezdovič, Ľudmila Košíková, Rudolf Kodada,
Róbert Židuliak a Marián Kollár.
Na toto dôležité verejné zhromaždenie pozvanie prijali aj - štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Gabriel Csicsai, podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja
Ladislav Marenčák, poslankyňa
zastupiteľstva nitrianskeho kraja
Helena Bohátová, ďalej starostovia z okolitých obcí - Marián Tóth
z Tvrdošoviec, Štefan Jancsó z Nededu, Gyula Iván z Vlčian, János
Bób zo Zemného, Július Rábek
z Trnovca nad Váhom, Adriana
Matúšeková z Jatova a Marta Izsáková, zástupkyňa starostu obce
zo Selíc. Záujmy investora firmy

spoločnosti Agrovýkrm obhajoval jej splnomocnený zástupca
Marek Tóth, projektový manažér.
Pozvanie prijali aj - Jozef Derňár,
starosta obce Palárikovo, Pavol
Bíró, riaditeľ spoločnosti ZOO
divízie zo Selíc. Alžbeta Husková,
predsedníčka Komisie životného
prostredia v Palárikove, prezentovala vývoj získavania povolenia od
zámeru až po predloženie žiadosti
investora o vydanie integrovaného povolenia pre novú prevádzku
a zároveň uviedla argumenty o negatívnom vplyve megafarmy na životné prostredie, zdravie a pohodu
obyvateľov regiónu. Treba uviesť
aj ten závažný fakt, že v priebehu
posudzovania vplyvu veľkochovu
7188 prasníc s ročným odstavom
takmer 160 tisíc odstavčiat na
životné prostredie boli nedostatočne preskúmané a zapracované
pripomienky odborníkov i občanov do záverečného stanoviska
EIA. Investor navyše vykreslil zámer rekonštrukcie farmy v zmysle
najprísnejších európskych noriem,

využívaním najmodernejšej BAT
technológie smerujúcej k redukcii
emisií znečisťujúcich látok, avšak
počas troch rokov prípravy sa
množstvo údajov zmenilo, upravovalo. Boli zamlčané 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. Bol úplne marginalizovaný vplyv čpavku, toxicky veľmi
nebezpečnej látky, ktorý aj pri nízkych koncentráciách poškodzuje
dýchacie cesty, spôsobuje okyslenie vodných zrážok, je mimoriadne toxický pre vodné organizmy.
Ďalší negatívny vplyv na vodné
zdroje, vodu, pôdu a Chránené
vtáčie územie Dolné Považie by
mala i produkcia 35 tisíc ton hnojovice ročne, s obsahom rezíduí
antibiotík a dezinfekčných látok
hojne používaných pri tak koncentrovanom chove ošípaných.
Vývozom zapáchajúcej hnojovice,

Z vystúpenia štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Csicsaiho
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kadáverov, presunov ošípaných,
zásobovaním krmovinami, by sa
výrazne zvýšilo dopravné zaťaženie ťažkotonážnou kamiónovou
dopravou, ktorá hlukom, otrasmi,
zápachom by znížila všeobecnú
hodnotu nehnuteľností občanov
a zároveň vysoko ovplyvnila faktor
pohody a kvality ich života. Tieto
skutočnosti by negatívne vplývali
aj na využívanie kultúrnych a historických pamiatok v obci, ktoré
majú nadnárodný charakter. Treba zdôrazniť, tak ako to odznelo
takmer vo všetkých diskusných
príspevkoch, že realizáciou tejto
megafarmy by došlo k devastácii
životného prostredia a odzrkadlilo by sa to aj na zdraví obyvateľov
zainteresovaných obcí. Uviedli
to, ako príklad a negatívnu skúsenosť aj predstavitelia tých obcí,
kde obdobné megastavby sú už
v prevádzke a občanov dennodenne kvári a obťažuje najmä zápach
unikajúci z fariem, či pri vývoze
alebo aplikácii hnojovice. Negatívne skúsenosti s prevádzkou farmy ošípaných vo Svodíne vo vlastníctve dánskych investorov účastníkom zhromaždeniu autenticky
sprostredkoval Jozef Dékány, bývalý predseda družstva a predtým
hlavný zootechnik ošipárne vo
Svodíne. Boli tiež prečítané podporné a podnetné listy starostu
obce Arnolda Ozsvalda z Ipeľského Sokolca a šiestich poslancov
Obecného zastupiteľstva z Veľkého Cetína, ktorí sa na základe
vlastných skúseností ostro vyjadrili proti stavbe ďalšej megafarmy
na Slovensku a vyzývali zamedziť
škodám na životnom prostredí,
ku ktorým pri veľkej koncentrácii
chovu ošípaných zákonite prichádza. K dôrazu protestu Marty Izsákovej, zástupkyne starostu obce zo
Selíc, že z procesu posudzovania
vplyvu farmy na životné prostredie boli úplne vynechané nielen
Selice, ale aj obyvatelia ostatných
blízkych obcí, sa pridal i starosta
obce Tvrdošovce.
(pokračovanie na strane 5.)
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Bez
nádeje sa padá
do ničoty
Asi sa dá povedať, že osud slovenTradičné
rybárske
preteky v Nitrianskom

Rozhovor s Jánom Maršálkom

ských recenzií je podobný osudu
kritiky v tom zmysle, že v podstate
krása? píše: „...dotknúc sa jej ner- chýbajú vážnejšie recenzie. Podľa
(dokončenie zo str. 1)
mal korekciu v rodinnej výchove. vu znamená v hĺbkach pohnúť ži- uverejňovaných recenzií na SlovenA 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
mnohých
prípadoch
rok, no i Vmladí
a niekoľkí
z nich
Už tradične,
každý
rok sa
konajú sovsky:
Inak tomu
ani niečo
v tomto
„Dánebolo
sa tu ešte
so ročslo- prečítať.
viere
a k dielam
takých
básnikov,
vspisovateľov
rekreačnoma stredisku
níku a pre
rybárovsúčasný
boli posvet
skončeprišli z okolitých
a obcí. Marecenziemiest
ako kamarátska
Potrebuje
ešte vznikajú
mysliteľov,Mederčina
ktorí vy- vom?“
ní pretekov pripravené hodnotné služba
lou raritou
bol úlovok
Jána Šebeňa,
rybárske
preteky.
Majú svoj
autorovi.
Kde vidíte
príčinu
trvali v pravde,
opierajúc
sa okredit,
stáro- básnika?
keď
atmosféra
býva
vždy
dobrá,
ceny.
Tentoraz
rybárom
priveľmi
87
centimetrový
amur.
recenzenti
- Bez básne sa svet nerozpadne, tohto javu? Alebo si to Prinášame
čiami preverené normy a hodnoty
okrem súťažiacich sa tu stretávajú neprialo počasie, bolo dosť chlad- mená iba tých, ktorí sa umiestnili
no bez poézie bude na dne. Krása nechcú „rozhádzať“ s autormi?
(etické aj estetické).
takmer pravidelne aj hostia, pria- no, kedy vraj ryby neberú a práve na prvých troch miestach. 1. La- Áno, je to tak – vo väčšine
Myslím si, že môžeme smelo naozaj dokáže pohnúť životom.
telia, vyznávači tohto zaujímavého v týchto dňoch sa intenzívne pri- dislav Muzika 10 kaprov - celková
periodík
priestor
Človek
nebol
stvorený
na
to,
aby
povedať,
že
svojou
tvorbou
ste
sa
centimetrov,
2. Jurajskôr
Bahobby. Je tu príležitosť stretnúť sa pravujú na prezimovanie. A tak dĺžka 486 dostávajú
články- 480
o knihách
než
(obrazne
povedané)
celý reklamné
odkazus slovenskej
katosprihlásili
ľudmi zkokolia,
ktorými sme
sa strávil
úlovky boli
slabšie.
No i napriek
logh 10 kaprov
centimetrov,
recenzie.mladší
O filozofických
montérkach.
Máhodín
právo
aj vážnejšie
líckej moderny.
vidítepočas
postavetomu v priebehu
šiestich
ulo3. Ján Porubský
8 kaprov
dávno
nevideli. Ako
Navyše,
sú- život
ľuďom
odnechv celkovejsadĺžke
397akosi
centimetrov.
ťaže
pripravujú poézie
hostitelia,
organi- povinnosť
vili súťažiaci
presne
107 rýb,
pre- otázkach
žiadať
si viac,
žiť komnie náboženskej
v súčasnom
zátori
važne kaprov
na súťaž
sa prihláAj toto
spoločenské
možpremýšľať.
A čopodujatie
je ešte horšie,
– varovine
telesnej,
du- celo
svete? pre
Je o súťažiacich
ňu záujem? i hostí rôzne plexnejšie
čerstvé
zabíjačkové
pochutiny.
Čiže
silo
takmer
60
rybárov.
Boli
medzi
no
zaradiť
medzi
tie
vydarené.
-Nebránim sa takémuto zatrie- ševnej i duchovnej. Veľmi dobre ľudia sa tuším prestali zaujímať
nimi
stáli, ktorí
prichádzajú
každý
MialnVäčšina
Kupecký,sisnímky
o
jedlo abásnici
občerstvenie
je postarané.
povie, autor
že to
vystihuje
starobylé
heslo: Ora
et o pravdu.
deniu,
katolíckej
moder- to
ny sú mi svojím dielom blízki, no labora et lege – Modli sa a pracuj a nie je problém, ktorý by ich mal
musím dodať, že písanie nábožen- čítaj! A či sa chceme dotýkať ner- ťažiť. Keď si však uvedomíme súskej poézie nie je mojím prvotným vu krásy? Pravdaže chceme, ibaže vislosti, zbadáme prepojenie medzi
zámerom. Človek je (povedané niekedy hľadáme na nesprávnom filozofiou, morálkou a praktickým
s Ladislavom Hanusom) „kom- mieste. Nečudo, že potom stretne- životom, medzi literatúrou, kultúrou a kultúrnosťou. Ide o spojené
plexnou jednotou tela a ducha“, je me namiesto krásky pobehlicu.
Okrem poézie sa venujete aj li- nádoby. Žalostný stav kultúry sa
zaviazaný mravnou normou – teda
duchovný či náboženský rozmer by terárnej kritike. Ako hodnotíte sú- prenáša aj do ekonomickej oblasmalo mať všetko, čo z neho vzíde. časnú literárnu kritiku na Sloven- ti, ktorú mnohí (mylne) považujú
Žiaľ, žijeme v časoch silno pozna- sku? Je vôbec ešte nejaká? Čo robí za prvoradú.
Nielen z chleba žije človek. Zdá
čených ľahostajnosťou, povrchnos- dobrú kritiku dobrou kritikou?
- Rád si tu pomôžem myšlienka- sa však, že sa v súčasnosti na poťou a cynizmom, a z toho vyplýva
aj odstrkovanie dobrej poézie na mi dvoch osobností, velikánov lite- krm pre dušu akosi zabúda. Prejavy
okraj záujmu. Výnimky potvrdzujú rárnej (umeleckej) kritiky. Franti- tejto diéty začínajú byť až desivé.
Porota na čele s hlavným protagonistom
a spolumajiteľom
rybníkaokrem
Otom Rybárom
je pripravená
naaodmeňovaAko vnímate
kultúru
kultúrnosť
šek Xaver
Šalda zdôrazňoval
pravidlo.
nie
tých
najúspešnejších
Jedna vec je osobná viera, druhá iného potrebu metódy a kritérií. človeka 21. storočia (storočia reavec je poézia. Henri Bremond však Kritika v plnom význame slova lity šou, ale aj úžasných ľudských
hovorí, že je úzka väzba medzi ná- je vyvážené posúdenie záporov aj príbehov, osudov, konverzií...)?
boženským cítením a básnickou kladov, predpokladá zodpovednosť Kam smeruje človek, ľudstvo? Je
inšpiráciou. Básnika dokonca zrov- a primeranú znalosť problematiky. riešenie? Je nádej?
- Človek mnoho vydrží, všeličo
náva s mystikom. Ako vy vnímate Jozef Kútnik-Šmálov zas pripohranicu medzi básňou a modlit- mína: „Pravá kritika neoddeľuje znesie. Dokáže prežiť bez strechy
od seba to, čo Boh spojil: tvar a nad hlavou, bez rodiny či priateľov,
bou?
- Územie poézie vnímam ako ducha.“ A dokladá, že interpretá- naučí sa žiť trebárs bez ruky alebo
členité a rozľahlé. Hraničí nielen cia je iba prvým stupňom kritiky, bez nohy, dočasne hádam aj bez
s ostatnými oblasťami literatúry a druhým stupňom je hodnotenie, a viery a lásky. Ale ani chvíľu nevydrumenia, ale tiež s filozofiou a nábo- to hodnotenie v mene čohosi, teda ží, neudrží sa bez nádeje. Bez nádeje padá do ničoty.
ženstvom. Ide o spôsoby hlbšieho postavené na nejakých zásadách.
Netrúfam si predkladať spôsoby
Vo svetle predchádzajúcich slov
prežívania, ponor do hlbín bytia,
prekonávanie každodennosti, kto- sa naša súčasná kritika javí dosť riešenia spoločenských problémov.
rá by nás rada nalomila a zostrihla biedne – akoby jej chýbali krité- Isté je, že do konca vekov bude prepodľa práve prevládajúceho vku- riá, úprimná snaha o objektívnosť biehať zápas medzi dobrom a zlom.
su. Lenže človek má rozum a vôľu, a najmä zdravé zásady. Uznajme Frontová línia tohto dejinného záhádam nechce žiť iba zvykovo, však, že literárny kritik to má ťaž- pasu prechádza vnútrom každého
konzumne, živočíšne. Väzba me- ké. Dnes chce byť každý autor a ľudského jedinca. A kto by mal
dzi dobrou básňou a modlitbou vydavateľ úspešný (v niektorých v tomto boji obstáť, ak nie kresťan?!
je zrejmá, tak ako je zrejmá väzba prípadoch za každú cenu), chce byť Veď kresťanská nádej sa opiera
medzi krásou, pravdou a dobrom. chválený a propagovaný. A poctivý o Krista. Z druhej strany, Ježiš nie
V ich spojení vidím vznešený spô- kritik musí zvádzať neraz donki- bezdôvodne nastolil otázku, či nájchotský zápas. Kto ho podporí? Kto de vieru na zemi, keď sa vráti.
sob existencie.
Internet sa stal moderným a do
Milan Rúfus v básni A čo je sa ho zastane?!

Hrádku na Mederčine

Príležitosť na stretnutie nielen pre súťažiacich
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istej miery aj účinným médiom.
Prevádzkujete portál PriestorNet.
Čo vás viedlo k jeho založeniu?
(Nebáli ste sa existencie podobne
ladených portálov?)
- Internetový portál PriestorNet
vznikol pred niekoľkými rokmi
ako obyčajný blog, akých sú na Slovensku tisíce. Postupom času som
v ňom začal uverejňovať aj príspevky iných autorov a texty zacielené
na náročnejšieho čitateľa. Jeho
podoba sa formuje takpovediac
za pochodu,
no užLadislav
na samom
zaVíťaz pretekov
Muzičiatku
som si povedal,
že ho
ka z Bánova
si odnáša
za zameprvé
miesto
riam
natelevízor
glosovanie spoločenského
diania a formovanie kresťanského
životného štýlu.
Väčšinu svojho doterajšieho života som bol bez internetu. Udržiavam si od tohto média určitý
odstup. Nepodlieham ilúziám.
Viem, že nie všetko je na webe, zato
je tam až neuveriteľné množstvo
marasu a balastu. Považujem preto
za potrebné pracovať na tom, aby
v priestore internetu neprevažovali
sily zla. Chcem k tomu prispieť svojou troškou, bez ohľadu na úspech
alebo neúspech v očiach sveta.
PriestorNet prináša úvahy, glosy,
rozhovory, a to v zmysle tradičných
Cena sa ušla
aj jednému
kresťanských
hodnôt.
Spĺňaz adepči natov
rybárčenia
Lukášovi
pĺňa portál vaše pôvodnéKriškovi
predsaz Nitrianskeho
ktorému
vzatia?
Čo by steHrádku,
privítali zo
strany
učaroval tento športový koníček
návštevníkov portálu? Plánujete
nejaké zmeny po formálnej či obsahovej stránke?
- Ako som už naznačil, internetový občasník PriestorNet sa formuje
postupne, aj v závislosti od mojich
skúseností s touto prácou. Dôležitý
je tiež zástoj hosťujúcich autorov
a vôbec ľudí ochotných pomôcť.
Pevná pritom zostáva jeho ideová
línia (bez bulváru, bez komercie,
s úctou k pravde a tradičným hodnotám). Ostatné je v pohybe. Čoraz
viac som ale presvedčený o tom, že
vzhľadom na súčasné spoločenské
pohyby a prehlbujúci sa odklon
od kresťanského hodnotového systému je správne a žiaduce ísť proti
prúdu.
Samozrejme, zmysel napísaZamračené
poča-sa
ného sa napĺňa
čítaním, teším
sie, slabšie úlovky ako
z každého nárastu návštevnosti, ale
po iné roky, no i tieto
nemienim preto klamať sám seba a
skutočnosti neobrali
zrádzať svojesúťažiacich
presvedčenie.
o zážitok
Zhováral sa:
z lovenia rýb
Pavol Prikryl
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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

Pre súťažiacich boli pripravené hodnotné ceny, ušlo sa z nich takmer
každému

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

Jedlo zo zabíjačkových špecialít pripravovali ako vždy Oto Rybár a Pavol France

Takisto aj súťažiaci boli v očakávaní slávnostného odovzdávania cien

Významné pútnické miesto
K príspevku, ktorý nepotrebuje
komentár, pripájam iba toľko. V našom regióne stojí kaplnka blahoslavenej sestry Zdenky, konkrétne
v Dolnom Ohaji, hoci sestra Zdenka nepôsobila v ich obci, predsa si
ju uctievajú. Prečo?
Písal sa rok 2002 a v tom čase
pôsobil v obci kňaz Pavel Flajžík.
Ten sa rozhodol, že postaví v obci
kaplnku sestre Zdenke, o ktorej sa
už v tom čase hovorilo, že bude
s veľkou pravdepodobnosťou vyhlásená za blahoslavenú. A tak v roku 2003 požehnal miesto výstavby kaplnky. Kňaz Pavel Flajžík bol
nielen autorom projektu, ale celú
jej výstavbu financoval.
Sestra Zdenka z Inštitútu milosrdných sestier svätého Kríža, rodným menom Cecília Schelingová,
sa narodila v roku 1916 v Krivej na

Orave. Pracovala ako kandidátka
Inštitútu milosrdných sestier svätého Krížan v Podunajských Biskupiciach. Po zložení rehoľných sľubov
pracovala na internom oddelení
kliniky Štátnej nemocnice v Bratislave, potom ako ošetrovateľka
v krajskej nemocnici v Humennom.
Bola väznená na viacerých miestach za údajnú veľezradu a podrobená bezohľadnému mučeniu.
Zomrela v roku 1955 ako 39 ročná a ťažko chorá. Na Slovensku sa
v súčasnosti nachádza 34 miest,
kde sú relikvie sestry Zdenky.
Jedným z nich je aj kaplnka
v Dolnom Ohaji. Kňaz Pavel Flajžík pôsobil vo farnosti obcí Dolný
Ohaj a Hul v rokoch 2002 až 2004.
Zaujímavosťou je, že po rokoch,
presnejšie v čase Fatimskej soboty
navštívil tamojšiu kaplnku, ktorú

dal v čase pôsobenia v obci po- už takmer dve desaťročia a je jestaviť. Do chodníka smerujúceho dinou Kaplnkou svojho druhu na
Milan Kupecký
z dvora fary do Kaplnky, vtedy Slovensku.
klincom vyryl iniciály
jej tvorcov - tri „F“ Flajžík, Feherváry, Feješ.
Mená tých, ktorí sa na jej
stavbe najviac podieľali.
V Kaplnke blahoslavenej
Zdenky v Dolnom Ohaji sú viaceré symboly.
V strede je stolík v tvare
hviezdy. Od nej smerujú
súradnice znázorňojúce smer, akým s odvíjal
výstavba kaplnky. Pod
stolom sú zamurované
noviny, fotografie a ďalšie zaujímavosti. Každý deň sa v nej modlia
miestni veriaci a z času
na čas sa v nej zastavia aj turisti či pútnici.
Kaplnka Zdenky, ktorá sa rodným menom
Od samotnej výstavby
volala
Cecília Schelingová
a jej posvätenia uplynuli
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Nášmu okresnému mestu sa vcelku a v rámci možností darí
Deň,
kedy
všetky
zaplnené
Aké bude
našesú
sídlo,
záleží ajcintoríny
od nás
návštevami hrobov zosnulých

Touto krátkou rekapituláciou ciunkula, Oberačkové slávnosti,
možno konštatovať, že nášmu letecký deň, Novozámocké hradné
okresnému mestu, mestu Nové hry, výnimočné koncerty. Z týchDeň všetkých svätých si každoročne spomíname a uctievame koncom roka, v Deň všetZámky sa darí! Zrekonštruované to tradičných akcií si iste vyberie
kýchškoly,
svätých,
či už zapálením
sviečky,
bčanalebo
mesta.položeným
Možnosti kaž-vencov a kvetov na hroby najsú
revitalizovaná
centrál- každý
dodenného
vyžitia
sú nami.
nemenejInak tomu nie je ani v týchto
na
zóna, skrášlený
Parkktorí
mämestská
tých našich
najbliších,
už nie sú
medzi
na Bernolákovom námestí, oprave- bohaté. Návšteva Galéria umenia
dňoch na všetkých miestach posledného odpočinku.
né chodníky, zdigitalizované kino Ernesta Zmetáka, množstvo podujatí uskutočnených v Múzeume
Mier,
vybudovaný
skate anie
fitness
I napriek
tomu cintorín,
najTakpovediac v súčasnoti naj- kom do očí ako prvé táto tabuľa
Thaina, rôzne športoviská,
park
v
rekreačnej
časti
mesta
Sihoť
vďačnejšia téma každodenných Jána
frekventovanejším
cintorínom s nápisom:
ihriská,
exteriérový
Sv. Alžbety,
dní.
Najmä Novozámocké
preto, že súvisíhradné
spra- detské
v Nových
Zámkoch,
čo fisatness
týkaa
Vita mortuorum in memoriaest
lovný
rybník,(Cicero)
kde po zakúpení
kino Mier.
Ale život ako
hry... s poslednou rozlúčkou zo- skatepark,
vidla
prevádzky 3D
slúžiacej
pozostalým,
posita
vivorum.
snulých,
už našich
najbližších
cintorín
sídŽivot mŕtvych
uložený
môžeteje
chytať
ryby.vJepato
nieSvätého
je len o Jozefa
zábave,soale
aj povolenky
To sú či
zároveň
príklady
úspeš- vje meste
rodinných
príslušníkov,
na Nitrianskej
ulici,
otvorený prevažne
mäti žijúcich.
(Cicero)
kaprovitý
revír, ale po podoprave,
parkovaní,
zdravotnícných projektov,
ktoré bolipriateľov,
financo- olom
spolupracovníkov,
No tve.
v roku
1926.v meste sa aktuálne do- užití
Okrem
toho
sú v meste
ďalšie
vhodnej
návnady
môže rybára
O dianí
vané z fondov EÚ aznámych...
iných grantov
patrí
k
životu,
a
tak
ako
všetko
iné,
Má
dva
prístupové
vchody
a
na
cintoríny
i
pamätné
miesta,
mia ušetrili prostriedky z mestské- zviete aj z týždenníka Castrum No- prekvapiť aj úlovok v podobe krásmá svoje pravidlá i povinnosti.
jednom z nich udrie návšetevní- mochodom i to, kde odpočíva sloho rozpočtu. Smerovanie mesta vum, Televízie Nové Zámky, web nej šťuky, karasa, zubáča, šťukyy,
venský velikán Anton Bernolák,
a sumca. Miestne pravidlo
do budúcnosti usmerňujú strate- stránky www.watson.sk, i z našich pleskáča
slanický rodák, novozámocký deje,
ryby kátor
do 4 kgspisovnej
si môže
gické dokumenty mesta – Priority regionálnych novín Chýrnik. Verí- rybníka
kan a prvýžekodifi
rozvoja mesta, Územný plán mesta me, že pričinením občanov sa bude slovenčiny, ktorý pôsobil v Noa ďalšie. Aké ale bude naše mesto naše mesto Nové Zámky naďalej vých Zámkoch 16 rokov, od 1. júv budúcnosti, to záleží aj na kaž- úspešne rozvíjať. Prvým krokom na 1797 až do svojej smrti, v roku
bolo odovzdanie hlasov vo voľbách 1813.
dom z nás.
Miesto jeho posledného odpoMesto žije kultúrnymi, spolo- poslancom mestského zastupiteľčinku
sa nachádza na Slovensej
čenskými a športovými poduja- stva a jeho primátorovi. (-cký-)
ulici v ruine kaplnky Svätej Trotiami. Novozámocký jarmok Porjice. Ďalšími miestami odpočinku
je Židovský cintorín, cintorín Babka a cintorín Pod kopcom.

Možnosť aktívneho oddychu a relaxu

Najstarší cintorín mesta bol kedysi na dnešnom Bernolákovom
námestí (v takzvanom malom parpochúťok,
im šikovní
kuchári
ku).
Tentoktoré
kamenný
cintorín
bol
zrušený
roku
1872. VNazabudlo
parku, na
pripraviav na
počkanie.
vyvýšenej
strane v priestoroch
býsa ani na fanúšikov
dobrého piva,
valého
cintorína
stojí
dnes
kaplnoriginál kofoly, palaciniek, či nanuka
Dal
ju postaviť
kov.Svätej
KaždýTrojice.
rok sa tu
konajú
rybárJakub Škultéty. V nej je pochovaný
ske preteky ako i rôzne športové a
okrem Antona Bernoláka aj kňaz
kultúrne podujatia, na ktorých sa
Štefan Lauro a novozámocký obmôže zúčastniť
každý.dievčenského
Konajú sa tu
chodník
a zakladateľ
ústavu Michal Flenger.
Uctime si pamiatku zosnulých,
pretože každý život si vždy zasluhuje lásku a spomienky.
Mimochodom, aj na neďalekom virtuálnom cintoríne môžete
zapáliť sviečku a zanechať odkaz
svojím blízkym, zosnulým.
Milan Kupecký,
snímka archív

Rybník Meďerčina...

Významná
obec
ležiaca
Pre deti
je tu vytvorený priestor
Rybník Mederčina, funguje
od roku 2005 ako súkromný pod- v podobe krásneho detského ihnaOdokraji
ostrova
nadšencov športu sú k
nik.
tohto roku jeho Žitého
majitelia riska, pre
postupne vytvárali miesta pre ob- dispozícii dve volejbalové ihriská a
Tu sa narodil
aj známy
svetovýmultifunkčné
vynálezcaihrisko
Š. F. Jedlik
s trávnatým
ľúbené
športové aktivity
a zároveň
miesta, kde je možné tráviť voľ- povrchom. Pre romantické povahy
Na okraji Žitného ostrova, na ľa- drancujúcimi Turkami na zdanlizapožičania
ný
s rodinou,
alebo
priateľmi.
vej čas
strane
rieky Váh,
32 km
od Ko- je
vo možnosť
bezpečnejšie
močaristévodných
a lesnaa možnosť
vychutnaťnázov
si záOkrem
je bicyklov
márna, možnosti
leží obec chytania
Zemné. rýb
Podľa
té pobrežie
Váhu. Pôvodný
hladiny potom
rybníka Szimo,
s chlaRybník
Mederčina členenia
príjemné patrí
pro- pad
administratívneho
obceslnka
bol z Zimev,
obec do
kraja
a No- deným
Szémo,pivkom
Simő, ažv ostatne
sa zmenil
ruke. Rybník
Metredie
preNitrianskeho
všetky vekové
kategórie,
vozámockého
listinách, derčina
na Szímő-Zemné.
slúži samozrejme prioritne
od
najmenšíchokresu.
až po Vnajstarších.
pochádzajúcich z roku 1113 sa obec
Z tejto obce pochádza aj významspomína pod menom Gúg v jej pô- ný svetový zlepšovateľ a vynálezvodnej polohe, asi 8 km východ- ca Š. F. Jedlik, ktorý sa tu narodil
nejšie od terajšieho zemepisného v roku 1800 a ktorého mimochomiesta. V čase tureckých výprav dom jednym z jeho významných
však obyvatelia obce zutekali pred výnalezov bola výroba sódovej

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
Zlepšovateľ
a vynálezca
Anián
Jedlik
zapožičasť
si základnú rybársku
výbavu. Pri rybníku je bezplatné
parkovisko.
Rybári
nechcú
vody.
Zároveň
bol ktorý
významným
byť pri rybolove
sledovaní,
je tubepo
učiteľom,
fyzikom
a kňazom
vzájomnej dohode
možnosť nočnediktínskeho
rádu evidovaný
ako
ného Jedlik.
rybolovu,
s obce
priestorom
Anián
V živote
Zemné,
rozprestierajúcej
v záplavona rozloženie
stanov, sa
s možnosťou
vom
území Váhu,
Maléhoaktivít
Dunaja
stanovania,
športových
či
agrilovania.
Nitry, vždy
zohrávala
veľmi
dôleChytať môže každý,
nežitú
voda.
Historický
trebaúlohu
rybársky
preukaz.
Hĺbkaosud,
vody
spoločenské a ekonomické pomesa pohybuje do 1,7 metra. Na Mery, zemepisné a jazykové prostrederčine
je tiež bufet
s reštauráciou,
die
sformovali
a dotvárali
podobu
kde siZemné.
môžeteVdať
pripraviť úlovok,
obce
národnostne
zmiektorý obci
ste sibolo
právepriulovili,
a pre tých
šanej
poslednom
sčímenejobyvateľov
úspešných rybárov
je v potaní
zaznamenaných
vyše
obyvateľov,
nuke 2500
množstvo
jedál a väčšinou
rybacích

rímskokatolíckeho vierovyznania.
Väčšina obyvateľstva sa zaoberá
poľnohospodárstvom. Popri tejto
výrobe tu významnú úlohu zohráva aj pestovanie rastlín vo fóliovníkoch a na voľnej pôde v súkromnom vlastníctve. Veľkú tradíciu
malo v obci pestovanie melónov.
aj
vo varenírokov
guláša,
spojené
Užsúťaže
od 20-tych
minulého
sstoročia
vystúpením
nejakej známej
spesa obyvatelia
pokúšali
váckej
súboru,
ako i
pestovaťcelebrity
melóny čia istý
čas patrili
medzi ich najväčších
športovými
súťažiami,dodávateľov.
a ak treba
Rieka
Váh bola
vždyJe neoddeliteľaj
do skorého
rána.
tu možnosť
nou súčasťourôzne
životasúkromné
obce. Je vhodudskutočniť
podná na člnkovanie, kúpanie sa a v neposlednom rade aj na rybolov.
Jej flóra a fauna priláka turistov
a očarí tých, ktorí túžia po oddychu. V listinách bola v roku 1891
zaznamenaná úprava koryta súvisiaca s postavením vážskej hrádze,
v roku 1933 boli vybudované aj
ďalšie kanály, čo prispelo k rozšíreniu kvalitnej ornej pôdy v okolí
obce. Obyvatelia
sa i teraz rôznych
aoberaujatia,
aj pre zamestnancov
jú poľnohospodárstvom a chovom
podnikov. V zimnom období sú k
hospodárskych zvierat. Významnú
dispozícii
vykurované
miestúlohu malidve
široko
– ďaleko známe
nosti
v lete veľká
terasa mlynári,
s výhľavodnéa mlyny
a šikovní
dom
rybník. parný
Veľa toho
ako ajna
vychýrený
mlyn.dokumentujú aj naše snímky.
László Štrbák,
Text a foto: Milan Kupecký
historik
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Novomestský osteň
prilákal karikaturistov
z celého sveta
Vyše stopäťdesiat autorov zo
všetkých kútov našej planéty súťažilo o zlatý, strieborný a bronzový
Novometský osteň na 17. ročníku
súťaže kresleného humoru a satiry (prvý raz z medzinárodnou
časťou), ktorý sa už tradične koná
v Novom Meste nad Váhom. Témou bola VODA. Porota súťaže
sa poriadne zapotila, keď najlepšie
práce vyberala z tristotridsiatich
výtvarných diel zaslaných autormi
z tridsiatich krajín. Bienále vzniku
sa datuje od roku 1982. Tri hlavné
ceny si odniesli autori z troch európskych krajín. Zlatý osteň získal
Jozef Grušpier zo Slovenska, strieborný Jiří Srna z Česka a bronzový
Konstantin Kazancev z Ukrajiny.
Okrem hlavných cien, v súťaži nabitej autorskými hviezdami
kresleného humoru získali ďalšie
ocenenia Jovcho Savov z Bulharska, Gai Guibao z Číny, František
Bojničan zo Slovenska, Vladimir
Kazanevsky z Ukrajiny a Erico
Junqueira Ayres z Brazílie.
Novomestský osteň je jedným
z najvýznamnejších humoristických podujatí na Slovensku. Okrem domácich autorov sa na súťaži zúčastnili karikaturisti z Iránu,

Ukrajiny, Česka republiky, Indonézie, Srí Lanky, Chorvátska, Číny,
Urguaja, Bulharska, Turecka, USA
a Brazílie, kde sa mimochodom
karikatúra študuje na univerzite.
Spoluzakladateľ Novomestského ostňa a šéf poroty Vladimír
Pavlík bol úrovňou tohto ročníka
veľmi spokojný. Početná medzinárodná účasť posunula podujatie
do vyššieho levelu. Hrubá obálka
s výtvarnými dielami desiatich
karikaturistov prišla z Iránu. Prekvapujúco vysokú účasť na súťaži
mali autori z moslimských krajín.
Do zoznamu víťazov doterajších
ročníkov v ktorých figuruje elita
slovenského výtvarného humoru ako František Mráza, Ľubomír
Kotrha, Fedor Vico, Koloman
Leššo a Andrej Mišanek, pribudol
v tomto roku Bratislavčan Jozef
Grušpier.
Jednotliví autori vyjadrili sklamanie z terajšieho vývoja kresleného humoru nielen na Slovenskuj, ale i v Čechách. Škoda, že
zanikli také renomované humoristické časopisym, ako boli Roháč
a Dikobraz.
Milan Kupecký,
snímky Martin Šimovec

Zo sveta zaujímavostí
mav
vostí
Americký letec Jimmy Angel letel v roku 1935
nad džungľou vo Venezuelskej vysočine a hľadal
zlato. Keď prelietal Diablovej horu, objavil, okrem
iného aj vodopády, ktoré ho svojou veľkosťou zaujali. A tak objavil najvyšší svetový vodopád,
neskôr nazvaný jeho jménem. Andělský vodopád je 18x vyššia ako Niagarské vodopády.
Padá z výšky 1054 metrov z rovného a trávnatého vrcholu Ďáblovy hory. Voda sa najprv
rúti 807 metrov do lona na skalnatú rímsu
a potom po dalších172 metroch dopadá
do 152 metrov širokého jezírkana úpätí
hory. Dažďový prales je v tejto oblasti
tak hustý a nepriepustný, že je prakticky nemožné dostať sa do blízkosti
vodopádu pešo. Len v období dažďov, kedy hladina riek stúpne, sa dá
Diablovom vrchu doplávať. Po zvyšok
roka je možné vodopády vidieť iba zo
vzduchu.Ďáblova hora, čiže Auyan
Tepui, ako ju miestni ľudia nazývajú,
je stolová hora, ktorá vznikla asi pred
65 miliony rokov pohybom zemskej
kôry smerom nahor.

Slovák Jozef Grušpier a Čech Jiří Srna získali v súťaži prvé dve miesta

Zvíťazí sila peňazí alebo ochrana
zdravia občanov a zdravý rozum?
(Dokončenie zo strany 1.)
Zároveň bolo zdôraznené, že
počas povoľovacieho procesu prevádzky farmy boli nedostatočne či
zavádzajúco informovaní i poslanci dotknutej obce Palárikova. Občania i tí najkompetentnejší, sa
postupne vecnými argumentami i emočne vyjadrovali k danej
problematike v rámci panelovej
diskusie. Podporné stanovisko
proti povoleniu stavby vyjadrili aj
hostia, vrátane štátneho tajomníka Gabriela Csicsaiho, Ladislava
Marenčáka a Heleny Bohátovej.
Verejné zhromaždenie občanov
svojim priebehom jednoznačne
podporilo aktivity proti povoleniu
prevádzky megafarmy ošípaných
Palárikovo - Šándor, za povolenie
prevádzky sa totiž súhlasne vy-

jadrili iba traja účastníci - všetci
zástupcovia investora. Verejné
zhromaždenie jednoznačne podporilo aktivity jej organizátorov
proti povoleniu prevádzky farmy
na Šándore, iniciuje a mobilizuje
odborníkov i predstaviteľov samospráv dotknutých obcí upozorniť
správne orgány, aby sa dôsledne
zaoberali témou živočíšnej výroby
na Slovensku. Je najvyšší čas podporovať našich farmárov s cieľom
chovať hospodárske zvieratá pre
domáci trh za únosnej záťaži životného prostredia a tak zabezpečiť ústavné právo každého občana
žiť v zdravom životnom prostredí.
A o to účastníkom zhromaždenia
išlo a ide.

k

Pohľad do hľadiska na účastníkov zhromaždenia

Milan Kupecký,
snímky autor
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História materskej školy v Semerove
Pripomíname
si spisovateľa Laca Zrubca,
Celodenná starostlivosť o žiakov
významnú osobnosť Slovenska

mladším, počas telesnej výchovy
mladší chcú dokázať to, čo vedia
starší a na hodine výtvarnej výSúčasnú budovu materskej školy lupracuje so školskou jedálňou, chovy chce každý vytvoriť niečo
v Semerove sprevádzkovali v roku rodičmi, Základnou školou Seme- zaujímavé. Učiteľky sa starajú nieŠuranec
Laco Zrubec, mospisovateľ,
scenárista,
– významná
osobnosť
len o kvalitné
vzdelávanie,
ale aj
rovo, obcou,
detským publicista,
lekárom, sto- historik
1984.
Je to jednoposchodová,
o záujmy,azábavu
oddych
matológom
nielenriešená
mesta,budova,
ale i Slovenska
narodila4.logopédom.
októbra 1931 v Šuranoch
zomrela aktívny
24. februára
derne
s dvoma – sa
žiakov. aVedomosti
si žiaci
rozširuV spolupráci
s rodičmi
organizutriedami,
kuchyňou
a miestnou
2011 v Nitre.
Študoval
na obchodnej
akadémii
v Nových
Zámkoch
maturoval
v Zlatých
jú v absolvoval
tomto predškolskom
zariadeknižnicou.
Obklopená
je veľkým,
Moravciach.
V rokoch
1961–1964
diaľkové
štúdium divadelnej réžie v Osvetotrávnatým
dvorom
s množstvom ní kultúrne podujatia, prednášky,
vom ústave
v Bratislave.
zelene a miest na hranie. Vlastní- spoločné výlety a súťaže v rámci
Akobudovy
ten časjeletí...ešte
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Zo spomienok, ktoré sú trvalé a nikdy nevyblednú...
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rezonuje v mysli. Po mojom presťahovaní sa do Nových Zámkov sme
sa stretávali aj na rôznych kultúrno-spoločenských
podujatiach,
akými boli najmä pamätné výročia,
ktoré mi vopred písomne alebo telefonicky avizoval… vraj… či by
som nemal čas a neprišiel vtedy
a vtedy, aby sme si našli čas chvíľu
sa porozprávať. Takými akciami
boli napríklad prezentácie kníh,
výstavy prác popredných slovenských umelcov, pietne akty pri rôznych výročiach…A podobne.
Často prišli medzi rečou aj jeho
osobní a dobrí priatelia z umeleckej
brandže. Napríklad Vincent Hložník, Jožko Dóczy a Laco Ťažký.
Blízkymi priateľmi mu boli aj jeho
súkmeňovci a spolupracovníci,
konkrétne Andrej Červeňák, Vincent Andraško, bývalý riaditeľ Agrokomplexu pán Šaveľ, Tibor Kalecký a mnohí ďalší, žijúci aj mimo
jeho bydliska, najmä kolegovia spisovatelia, keďže bol členom vtedajšieho Slovenského zväzu spisovateľov. Boli to, a ešte i dnes sú niekoľkí
z nich skutočne veľké a známe
osobnosti, nezabudnuteľní velikáni
svojej doby, a to nielen z kultúry,
ale aj z ostatných sfér nášho slovenského spoločenského života. Neraz
sme spolu o nich s úctou a obdivom hovorili a spomínali. Niektorí
z nich sa spolu s ním zúčastňovali
na rôznych slávnostných podujatiach, vrátane besied na školách,
kam boli často pozývaní. Napríklad
so známymi spisovateľmi, dnes už
nežijúcimi Lacom Ťažkým a profesorom Andrejom Červeňákom.
Osobitnou kapitolou Laca Zrubca
bola téma – cukrovar, teda šuriansky cukrovar s najstaršou spracovateľskou kampaňou v Európe, ktorý
odolal II. svetovej vojne i „komunizmu“, no zničila ho tzv. „implan-

tovaná demokracia“. Dlhé desaťročia dával cukrovar, ktorého súčasťou bol aj mlyn na múku, prácu
a obživu tamojším obyvateľom,
i občanom z okolia. Cukor i kvalitná múka boli v tom čase aj významným vývozným artiklom.
Na margo jeho likvidácie napísal
práve Laco báseň, ktorú prinášame.
Z nej možno dedukovať, že mal
vzťah aj k poézii…

REPA
Zmodernizovaný šuriansky
cukrovar bol v prevádzke od roku 1854. V roku 2000 fabriku
zatvorili….
Korene mojej bulvy, zasiate
v praotcovej roli Janoseku, sali
slad z ťarchy dôvery znoja gazdu
a komína cukrovaru. Rozsievači a furmani naraz hľadeli
na gúľajúce sa slnko, počúvali
hlasy krákajúcich vrán, štebot
škovránkov. Pozerali, ako sa čerí
Žitava, voda v hliníkoch, ako
rastie chvejúce sa unie a ako roľníkova radlica tlačí pazúriky bez
fanfár katedrál do duše človeka.
Krahulec nelenil, skolil jarabinku, podpichal hájnikov. Bzučali
včely. Dym z komínov navždy
usnul. Chveli sa ľudské srdcia,
stráchali sa atakov krotiteľov.
Bože, je koniec kampaní – robôt
v cukrovare? Pane, prečo si nám
nedal vrchy, kopce, do ktorých
by sme skryli bolesti, plač robotných dlaní? Sú bez roboty. Deti
bez chleba, hoc vzývame Teba.
Keď zomrie nádej, umieračik sa
skryje pod hroby. Agáty sa klonia k zemi.
Laco Zrubec,
(Vysoké Tatry, september 2003)

Čo vŕta Milanovi Kupeckému v hlave
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Najmenej bolestivejšie bývajú finančné operácie.
Najdrahšie ročné obdobie pre dôchodcu je jeseň života.
Ak vláda prešustruje milióny, ľud chodí bosý.
Dnes sa má dobre ten, kto vie narátať aspoň do troch. Miliónov.
Ekonomické reformy kráčajú ruka v ruke s vierou. Musíš uveriť
štatistike, že sa máš čoraz lepšie.
Najväčšia prostitúcia sa deje na ceste k blahobytu národa.
Ak chce niekto prijať a uplatňovať zákon o výhrade svedomia, prvým
predpokladom je mať to svedomie.
Ktovie či sa naše cesty prispôsobujú stavu vozidiel, alebo naopak.
Denne robíme dieru so sveta. Rozkopávaním ciest.
Dilema: Je lepšie dýchať do detekčnej trubičky alebo nedýchať
vôbec.
Pravdy o znečisťovaní prírody by sa dalo častejšie dovolať, keby
neexistovali strach a peniaze.

Pri ostatných návštevách v jeho
byte, mi často rozprával nielen
o svojich priateľoch ale i najbližších
plánoch. Jeho nenaplnenou túžbou
bolo zriadenie múzea v Šuranoch,
kam by bol ochotný darovať všetky
svoje „cennosti“. Žiaľ, žiadny z doterajších starostov, predtým predsedov MNV, to nedokázal, čo tiež
do určitej miery svedčí o mnohom
- ako príklad slovenskej neschopnosti, závisti, malosti, prípadne
nezáujmu a necitlivosti voči svojim
presláveným rodákom. Naše posledné stretnutie, teda i rozhovor,
bolo v jeho izbičke, v ktorej prijímal priateľské návštevy. Bolo to asi
týždeň pred jeho smrťou. Rozhovor
bol akoby jeho poslednou spoveďou, keď sme viac bilancovali ako
hovorili o budúcnosti. Hoci Laco sa
mi v ten deň o žiadnych osobných
či zdravotných ťažkostiach ani len
slovkom nezmienil. Práve sa chystal na prednášku na vysokú školu,
vraj sľúbil istému priateľovi, profesorovi, zastúpiť ho na hodine. Medzitým mi s dávkou nostalgie ukazoval miesto, kde často a pravidelne
sedával už spomínaný spisovateľ
Laco Ťažký. Hovorili sme vtedy aj
o aktuálnom dianí v Matici slovenskej, ktorej bol nielen členom, ale aj
významným dlhoročným funkcionárom. Hovoril s nádejou o zmene,
ktorá sa vtedy udiala vo vedení Matice. Poťažkal sa na problematiku
pri vydávaní nitrianskeho Almanachu (vyšlo práve vtedy v poradí
dvanáste číslo) a Almanach mal byť
pokračovateľom myšlienok a snáh
vtedajšieho slovenského velikána
Jozefa Miroslava Hurbana (18171888) . Dobre si pamätám, že Laco
vtedy vravel, že je to určite jeho
posledné vydavateľské snaženie,
pretože vraj čoraz ťažšie je zohnať
na jeho vydanie peniaze. Mimochodom, v tejto súvislosti je mojím
potešením a cťou, že som sa mohol
literárne pár príspevkami podieľať
aj ja na jeho tvorbe, ako menej známy publicista a najmä humorista
z vidieka. V ten deň ma nabádal,
aby som vydal knihu, zbierku vlastných aforizmov. Vraj je to niečo
iné, trvácnejšie, ako robiť noviny.
Stalo sa, podarilo sa mi to aj bez
podpory tých, čo by o to záujem
mali mať, pod názvom Čo vŕta
Milanovi Kupeckému v hlave. Žiaľ,
on sa vydania mojej knihy nedožil.
Vtedy sme diskutovali aj o ďalších
aktuálnych veciach a čerstvých
udalostiach. Hovoril aj o poslednej rozlúčke s kolegom Ladislavom
Ťažkým, keď ho za tuhého mrazu

odprevádzali na poslednej ceste.
Napríklad ako s Milanom Čičom
a niekoľkými uzimenými priateľmi krátko po skončení smútočného obradu doslova bežali zohriať
sa do neďalekej reštaurácie, kde sa
o nich postarali, a ako sa k nim
priateľsky, prívetivo a pohostinne
správali… Pritom si na zohriatie
vypili tradičný pohárik borovičky. Inak, borovička, popri dobrom
víne boli Lacove obľúbené prípitkové destiláty. Ubezpečoval ma,
že borovička je najzdravšia slovenská pálenka. Vždy ju mal popri
domácej slanine najradšej. Na záver snáď iba toľko, že Laca Zrubca, teda ako môjho bývalého staršieho priateľa, som poznal ako skutočne prajného, veriaceho a bezkonfliktného človeka. Avšak vždy
pevne stojaceho za svojím názorom. Mne osobne veľmi fandil pri
pokuse o vydávanie Extra Roháča
a verbálne ma podporoval v boji
o jeho znova vzkriesenie. To mi
veľmi imponovalo. No nepodarilo sa... Bohatá je aj naša vzájomná
korešpondencia, pričom sme si nikdy nezabudli popriať veľa zdravia
a šťastia a pri rôznych výročiach
a sviatkoch poslať pohľadnicu, prípadne spojiť sa telefonicky. Laco
bol veľký národniar, Slovák od kosti. Veľa toho publikoval v súvislosti
so slovensko -maďarskými vzťahmi, ktorým ako spisovateľ faktu
a literát vari najlepšie rozumel.
V tejto problematike sa vyznal viac
ako iní aj preto, lebo navštevoval
rôzne archívy, zbieral a študoval
dokumenty, dokonca aj mimo
Slovenska, napríklad v susednom
Maďarsku. A hoci mal rád ľudí
a nebol šovinista, bol vlastenec
a veľký bojovník slovom i perom
voči maďarskej iredente, ktorá
naďalej trvá a aktuálne rezonuje
v mysliach mnohých Slovákov. Veď
história je poučná. Sám bol tým
„poznačený“ osobnou skúsenosťou, ktorú mi raz vyrozprával, keď
ako žiak - gymnazista bol v čase
maďarskej okupácie južného Slovenska (kam patrili aj Šurany) potrestaný zauchom od maďarsky vyučujúceho učiteľa za to, že si kreslil
tajne pod lavicou. Spomínal aj na
to, ako boli jeho spolužiaci ponižovaní, a zrejme táto stopa a zlá skúsenosť ho „poznačila“ na celý život.
Laco Zrubec bol spisovateľom faktu, nikdy sa neuchyľoval k tomu,
aby skresľoval dejiny, ako mnohí
dnešní naši i maďarskí historici.
Milan Kupecký
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CHÝRNIK

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,
2EþLDQVNH]GUXåHQie VZDELÁVANIE–VEDA–VÝSKUM
ne na 130 rokov. Od spôsobu, ako a opätovné doplnenie minerálov
keď sme presvedčení,
Civil Association EDUCATION–SCIENCE-RESEARCH
so svojím telom zaobchádza, závisí, sú základom každej liečby. Deje sa
že už ďalej nevládzeme.
ɇɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ-ɇȺɍɄȺ-ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂȿ
prostredníctvom
či zostane v zdraví, alebo ochorie to predovšetkým
Andrusovova
5, 851 01 Bratislava, Slovakia
a predčasne umrie.
Každý hnev, prirodzenej výživy, bohatej na záPrístup k informáciám
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
sady. Dnes sa veľa hovorí o umiekaždý stres, neprimeraná strava,
A
ak jedna myšlienka
2EþLDQVNH združenie VZDELÁVANIE-VEDA- čo
VÝSKUM
každé neprirodzené, čiže životu ne- raní lesov a o kyslých dažďoch. Ale
preváži megabajty hlúpostí ?!
ponúka
novozvoleným
tie isté škodliviny,
pre ktoré nám županom, primátorom a starostom
priateľské správanie ,odpisuje
niečospoluprácu
z konta nášho života, až napokon hynú lesy, útočia aj na naše zdravie.
Reforma
ostane len malý
zlomok pôvodné- Najprv zomrie les, potom človek.
(podľatvorby
Murphyho)
3RQXNDREþLDQVNHKR]GUXåHQLDVPHUXMHGRREODVWLSRGSRU\
skvalitnenia
a hodnotenia
ho programu.SURJUDPRYpKRUR]SRþWRYDQLD~]HPQêFKVDPRVSUiYSUHULDGiacich
Tu pramenia príčiny Kyslý dážď spôsobuje prekyslenie
Ajpracovníkov
úspora administratívy
a UR]SRþWiURY
pôdy(obce/mestá,VÚC),
a kyselinotvorná strava ktorí
zasa sa zaoberajú zostavovaním
chorôb a utrpenia.
Je však potešusa rieši byrokratickými
metódami.
územných
samospráv
a vyhodnocovaním
júce, že toto dodatočné negatívne prekyslenie ľudského organizmu.
UHDOL]iFLH UR]SRþWRYêFK ]iPHURY QD ]iNODGH ]iNRQRP VWDQRYHQêFK NRPSHWHQFLt ]iNRQ þ
presmerovanie svojho vývoja mô- Toto neprirodzené prekyslenie
Byť, či nebyť (filozofom)
369/1990 Zb. o REHFQRP ]ULDGHQt ]iNRQ þ  =.z. o samospráve
územných
žeme zvrátiť. Ak človek urobí čosi organizmu človeka vedie čoskoro
Mnohí by radivyšších
boli Sokratom,
celkov).
Doterajšie
poznatky
z
XSODWĖRYDQLD
SURJUDPRYpKR
UR]SRþWRYDQLD
Y
územnej
v záujme toho, aby žil čo najdlhšie, k ochoreniu a k predčasnému staržiť so Xantipou však odmietajú.
VDPRVSUiYHXPRåĖXM~LGHQWLILNRYDĢSUHGQRVWLDMQHGRVWDWN\Y
tomto
procese.
Medzi
pozitívne
zdravý a vitálny, je to dôkaz, že ve- nutiu. Prvý krok k zmene spočíva
VN~VHQRVWL V SURJUDPRYêP
PRåQR ]DUDGLĢ najmä usporiadanie
v poznaní a UR]SRþWRYDQtP
pochopení týchto fakZrnká výdavkov do
tov. Druhým krokom je urobiť
to, vypovedaciu VFKRSQRVĢUR]SRþWXYêGDYN\V~
Zbierajme zrnká múdrosti,
ORJLFNêFKFHONRYPHUDWHĐQRVĢYêNRQRY
lepšiu
čo je NEVYHNUTNE
lebo bez
nichYHUHMQRVĢ
sa nedá rozsievať.
prepojené na výstupy,
SURJUDPRYêpotrebné,
UR]SRþHW MH SUHKĐDGQHMãt
SUH
Vážnym
čiže
akceptovať
všetko
prirodzené
QHGRVWDWNRP SURJUDPRYpKR UR]SRþWRYDQLD MH åH QHXPRåĖuje porovnávanie
a eliminovať zdraviu neprospešné
Genetický kód?
výkonnosti/efektívnosti
medzi samosprávami navzájom pri zostavovaní
programových
návyky. Skôr či neskôr sa musí kažDemokracia je u nás poznačená
UR]SRþWRY VDPRVSUiY
]iNRQ
þ

]]
R
UR]SRþWRYêFK
SUDYLGOiFK
YHUHMQHM
VSUiY\
dý z nás zapodievať svojím zdratými nedostatkami,
]iNRQ þ vím.
=]
UR]SRþWRYêFK
~]HPQHM
VDPRVSUiY\
, predovšetkým
ČímR skôr
s tým začneme,SUDYLGOiFK
tým
ktorými
sa vyznačoval
aj socializmus.z
dôvodov UR]OLþQého
prístupu
VDPRVSUiY
N
SURJUDPRYpPX
UR]SRþWRYDQLX
rozdielne
prekvapivejšie a úžasnejšie bude to,
zadefinovaných ukazovateĐRY
D
nejednotnej
štruktúry
SURJUDPRYpKR
UR]SRþWX
v
niektorých
čo môžeme dosiahnuť. Je dôležité
Pohrobkovia
samosprávach. Uvedené
nedostatky
chceme
začať čo najskôr.
Podľa možnosti
už v SRGVWDWQHM PLHUH HOLPLQRYDĢ
Ešte nie všetci,poskytnutím
za mlada.informácií
Ale nikdy nie jev neskoro:
mali niekoho zaUR]SRþWX
sebou,
nástrojov na prepájanie
SURFHVH ]DEH]SHþRYDQLDktorí
SURJUDPRYpKR
]D
ešte aj osemdesiatnik môže totiž
to už majú za sebou.
~þHORPVNYDOLWQHQLDYêNRQXYHUHMQHMVSUiY\QD~URYQLDFK
hodín (nástroj:
výdel prijať dar života.
nie je v priebehu niekoľkých
- Nikdy
manažérskej/riadiacej,
vo VÚC
analýza obalu dát Data Envelopment
neskoro plne oceniť tento dar a dať razne zlepšiť svoje zdravie.
Deľba práce
Analysis
–
DEA),
Kroky k optimálnemu zdraviu sú
mu možnosť, aby sa naplno prejaJedni robia čo môžu,
výkonnej,
jednotlivých
územnýchsasamosprávach (nástroj:
Balanced
Scorecard –
všeobecne
známe a jednoznačne
vil. Nevyžaduje si -to veľké
úsilie a v
iní môžu
to, čo robia.
BSC).
v prípade každého človeka
to vedie ukazuje, že choroba aj predčasné
k potešiteľnému výsledku: oveľa starnutie sú dôsledkom nesprávZlyhanie
UiPFL
SRQXN\
XVNXWRþQtPH
RGERUQp VHPLQiUH D vypracujeme
metodické
materiály.
nych návykov
v živote. Medicínsky
dlhšie ostane V
mladý
a až QDãHM
do vysoÚlohu hrdinu
nezvládol.
=tVNDQp
SR]QDWN\
P{åX
E\Ģ
SUHGPHWRP
OHJLVODWtYQHKR
SURFHVX
D
zakomponované
aj do
kého veku si môže udržať zdravie výskum v poslednom čase dospel
Spadol z podstavca.
k revolučným poznatkom,
a vitalitu. Existuje
nespočetneprávnych
veľa doslova
príslušných
noriem.
ktorétáto
viedliponuka
k prelomu
na ceste prosím, napíšte na našuSvetlo
chorôb, ale lenV
jedna
jediná príčina:
prípade,
že Vás
oslovila,
e-mailovú adresu
neprirodzený vvv.esr@gmail.com.
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
Ing. Michal Grell, CSc.
je to signál, že v jeho živote sa deje niektoré dôležité informácie, často
Nevyhnutnosť
SUHGVHGDREþLDQVNHKR]GUXåHQLD
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
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,
7HOþ
(+421)
Bankové spojenie:
TATRA
BANKA
Bratislava
(acidóza) sa dnes
pokladá
za 0948048203
jed- veriteľne zlepšilo. Najdôležitejším
ešte ťažšie
sa rodí
človek.
E-mail:
vvv.esr@gmail.com
ý~þWX
nu z najnebezpečnejších civilizač- krokom, základom každej liečby a
IBAN kód: SK56 1100
0000 0029 2286 3733
ných chorôb, www.e-s-r.org
pretože zdravie bez- predpokladom vyliečenia i zachoWorkoholik
SWIFT:
TATR
SK
BX
prostredne závisí od acidobázickej vania zdravia až do vysokého veku
U nás prevládajú workalkoholici.
,ý2 Pijú aj v práci.
(pokračovanie na str. 10)
rovnováhy v našom tele. Prekys-
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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

CHÝRNIK
HÍRNÖK

2

Bez
nádeje átvette
sa padá do ničoty
Szímő
az Év faluja

Rozhovor s Jánom Maršálkom

második helyéért
járó díjat
krása? píše: „...dotknúc sa jej ner-

(dokončenie zo str. 1)
mal korekciu v rodinnej výchove.
Átadták
az postupne
Év faluja prepracoval
kitüntetéseA tak
som sa
ket, melyben Szímő a második hek vedomej kresťansko-katolíckej
lyen végzett. A díjátadót a Námeszviere a k dielam takých básnikov,
tói járásban lévő Polhorán, a győztes
spisovateľov
a mysliteľov,
ktorí vyfaluban
tartották
meg. A harmadik
trvali v pravde,
opierajúc sa o stárohelyen
a Turócszentmártoni
járás
čiami preverené
normy
a hodnoty
települése,
Blatnica
végzett.
A ver(etickéa ajbécsi
estetické).
senyt
székhellyel bejegyzett
Európai
Munkaközösségek
Vidék
Myslím
si, že môžemea smelo
Fejlesztésére
és
a
Falvak
Megújítápovedať, že svojou tvorbou ste sa
sára
elnevezésű
szervezet
hirdette
prihlásili
k odkazu
slovenskej
katomeg.
líckej moderny. Ako vidíte postavenie náboženskej poézie v súčasnom
Nemrégiben adták át az Év Faluja
svete? JeSzimő
o ňu sikeréről
záujem? és az átadóról
díjakat,
-Nebránim
takémuto
zatrieBób
Jánosssal, asaközség
polgármestedeniu,
básnici katolíckej moderrével
beszélgettünk.
nyAhhoz,
sú mi hogy
svojím
dielom elinduljon
blízki, no
a versenyen
egy
település,
kellett kimusím
dodať,prezentációt
že písanie nábožendolgozni,
amelyben
hét
kategóriában
skej poézie nie je mojím prvotným
kellett
bemutatkozni.
kelzámerom.
Človek Bizonyítani
je (povedané
lett, hogy az önkormányzat megfelelős Ladislavom Hanusom) „komen gazdálkodik a rá bízott forrásokkal.
plexnou jednotou tela a ducha“, je
Be kellett mutatni a falutervezést és
normou
– teda
azaviazaný
megfelelőmravnou
vállalkozói
környezet
kiduchovný či náboženský rozmer by
malo mať všetko, čo z neho vzíde.
Žiaľ, žijeme v časoch silno poznačených ľahostajnosťou, povrchnosťou a cynizmom, a z toho vyplýva
aj odstrkovanie dobrej poézie na
okraj záujmu. Výnimky potvrdzujú
pravidlo.
Jedna vec je osobná viera, druhá
vec je poézia. Henri Bremond však
hovorí, že je úzka väzba medzi náboženským cítením a básnickou
inšpiráciou. Básnika dokonca zrovnáva 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 žialakítását. Chce
A bizottság
a természeti
votom.“
sa súčasný
človek
források hasznos kihasználását is érdotýkať nervu krásy? A opäť rúfutékelte, valamint az életkörülményesovsky: „Dá sa tu ešte niečo so sloket, amelyeket a falu biztosít a lakók
vom?“
ešte
számára.Potrebuje
A tárgyi éssúčasný
szellemisvet
örökség
básnika?
ápolását csakúgy, mint a környezet
- Bez básne
sa svet viszonyokat
nerozpadne,
megóvását
és a partneri
is
no
bez poézie
bude
na dne. Krása
értékelte
a szakmai
zsűri.
A polgármester
elárulta aživotom.
nevezés
naozaj
dokáže pohnúť
okát
is:
„Amikor
tavasszal
megtalálČlovek nebol stvorený na to, aby
tuk a pályázati
átgondoltuk,
strávil
(obraznekiírást,
povedané)
celý
hogy azoknál a témaköröknél, ameživot v montérkach. Má právo aj
lyeket felsoroltak, mi már egy szintet
povinnosť žiadať si viac, žiť komelértünk. Már akkor, mikor kidolplexnejšie
– v rovine azt
telesnej,
dugoztuk a prezentációt,
mondtuk,
ševnej
i duchovnej.
Veľmi
dobre
hogy érdemes
volt, mert
egyfajta
lelto
starobylé
heslo: Ora az
et
tártvystihuje
készítettünk,
természetesen
labora
et lege
– Modli sa
a pracuj
is kiderült
számunkra,
hogy
milyena
feladatok
még dotýkať
ránk. Szeretčítaj!
A čivárnak
sa chceme
nernénk
tovább
fejlődni
és
fejleszteni
vu krásy? Pravdaže chceme,
ibaže
a települést.
Járt nálunk
egy 12 fős
niekedy
hľadáme
na nesprávnom
szakmai zsűri, akiknek bemutattuk
mieste. Nečudo, že potom stretnea falut. Ez az országos második heme namiesto krásky pobehlicu.
lyezés nagy elismerés, nagyon megOkrem poézie
venujete
litisztelőnek
tartjuk,saarra
sarkall ajbenterárnej kritike. Ako hodnotíte súčasnú literárnu kritiku na Slovensku? Je vôbec ešte nejaká? Čo robí
dobrú kritiku dobrou kritikou?
- Rád si tu pomôžem myšlienkami dvoch osobností, velikánov literárnej (umeleckej) kritiky. František Xaver Šalda zdôrazňoval okrem
iného potrebu metódy a kritérií.
Kritika v plnom význame slova
je vyvážené posúdenie záporov aj
kladov, predpokladá zodpovednosť
a primeranú znalosť problematiky.
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?!
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nünket, hogy becsületesen dolgoz- értékelték így a falut, és igazából csak
miery
aj účinným
médiom.
Asitovább,
sa dá povedať,
že osud
slovenhajszállal
maradtunk
le” – mondta
el
zunk
fejlesszük
magunkat
és istej
portál
PriestorNet.
ských
je podobný
osudu
Bób János, majd
hozzátette:
„mintényleg recenzií
olyan települést
akarunk
ki- Prevádzkujete
alakítani,v ahol
a környezet,
aho- Čo
dig nagyon
jólesik,
ha a munkánkat
vás viedlo
k jeho
založeniu?
kritiky
tom szép
zmysle,
že v podstate
elismerik.
Azt
szeretnénk
elérni,
gyan
a
szlogenünk
is
mondja,
ahol,
chýbajú vážnejšie recenzie. Podľa (Nebáli ste sa existencie podobne
hogy
a
lakosok
jól
érezzék
magukat.
élni
jó,
ahol
mindig
történik
valami.
”
uverejňovaných recenzií na Sloven- ladených portálov?)
A Felvidék.ma kérdésére Bób Já- Úgy gondoljuk, ebben már sikerült
- Internetový portál PriestorNet
sku vlastne vychádzajú len knihy,
nos elmondta: „A kitüntetéseket Szlo- eredményeket elérnünk, és azért is
ktoré „musíte“ mať, „musíte“ si ich vznikol pred niekoľkými rokmi
vákia legészakibb falujában, Polhorán ösztönöz ez minket arra, hogy toakýchbecsülettel.
sú na Slo-”
prečítať.
V mnohých
prípadoch
vábbobyčajný
tegyük a blog,
dolgunkat
(Oravská Polhora)
adták át.
A meg- ako
tisíce. aPostupom
vznikajú
akohirdetik
kamarátska
A díjátadókor
községek času
ismétsom
bemérettetéstrecenzie
kétévente
meg. vensku
ňom začal
uverejňovať
príspevslužba
autorovi. Kde vidíte
tartottak,
ezúttalajPolhorán,
Egész Dél-Szlovákiából
csakpríčinu
Szímő vmutatót
autorovlakói
a texty
zacielené
tohto
Alebo ”siAz
to első
recenzenti
aholiných
a település
is kilátogattak
került javu?
be a döntőbe.
három ky
díj a legértékesebb,
de sadnak
át külön- na
a falvak
sátraihoz. „Nagyon
nagyJeho
érnáročnejšieho
čitateľa.
nechcú
„rozhádzať“
autormi?
deklődés
volt
a
helyi
lakók
részéről
díjakat
is,
több
kategóriában.
A
dobo- Áno, je to tak – vo väčšine podoba sa formuje takpovediac
Szímő
iránt. A
nagyon
gós helyezéseket
a hétpriestor
meghirdetett
pochodu,
no sátrunkhoz
už na samom
zaperiodík
dostávajú
skôr za
kategória értékelése alapján határoz- sokan ellátogattak. Egyforma sátrakat
reklamné články o knihách než čiatku som si povedal, že ho zamezák meg. A díjat a környezetvédelmi alakítottak ki a szervezők, és mi vittük
vážnejšie recenzie. O filozofických riam na glosovanie spoločenského
a bemutató anyagokat, prezentáltuk
miniszter adta át.
formovanie
otázkach
„Nagyonsajóľuďom
érzésselakosi
vettükodnechát a dí- diania
Szímőt, anagyon
széppékresťanského
tettük a maštýlu.helyét. Vittünk zöldcelo
A čoeljeisešte
horšie, životného
gunk bemutató
jat. Apremýšľať.
díjátadó után
mondtam:
Väčšinu
svojho doterajšieho
žiľudia
tuším prestali
zaujímať séget,
gyümölcsöt,
szikvizet és rizamikorsa elkészítettük
a bemutatót
bol bez
internetu.
Udro
pravdu. zsűrinek,
Väčšina si
povie, že to vota
linget,som
amelyből
ugyanolyan
fröccsöt
a szakmai
a kolléganőkkel
készítettünk,
mint
a nyári
fröccsnapomegállapítottuk,
is žiavam
si od
tohto
média
určitý
nie
je problém, hogy
ktorýmár
by akkor
ich mal
kon.
Pozitívan
vették
a
jelenlétünket
nyertünk,
ha
nem
jutunk
be
a
dönťažiť. Keď si však uvedomíme sú- odstup. Nepodlieham ilúziám.
tőbe. Hiszen
ez egyprepojenie
jó értékelés
volt Viem,
a helyiek,
olyan
nagy
sikerünk
volt,
že nie
všetko
je na
webe, zato
vislosti,
zbadáme
medzi
a magunk számára is. Feltérképeztük, hogy testvértelepülési kapcsolatot szefilozofiou, morálkou a praktickým je tam až neuveriteľné množstvo
mi mindenünk van. A díjátadón pe- retnének velünk létesíteni” – árulta el
životom, medzi literatúrou, kultú- marasu a balastu. Považujem preto
dig megbizonyosodtunk arról, hogy büszkén Bób János.
rou
a kultúrnosťou.
Ide ao spojené
valóban
megérdemeltük
kitünte- za potrebné pracovať na tom, aby
nádoby.
Žalostný
sa v priestore internetu neprevažovali
N.T.
tést. Nagyon
jó érzés,stav
hogykultúry
szakértők
prenáša aj do ekonomickej oblas- sily zla. Chcem k tomu prispieť svoti, 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 naportál vaše pôvodné predsatejto diéty začínajú byť až desivé. pĺňa
QDYĒHWN\RNQ¢3$6,9
Ako 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
vý občasník PriestorNet sa formuje
riešenie? Je nádej?
- 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
SODVWRYª
+67
DOHERKOLQ®NRYª + 67 
prúdu.
pasu prechádza vnútrom
každého
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

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

3. sklo bez príplatku
QD]GYLĬQRSRVXYQªGYHUH
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1956-ban megvédtük a nemzet
becsületét
Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeire emlékezett a magyarság október 23-án. Magyarországon és a világban számos megemlékezéssel tisztelegtek 56 hőseinek emléke előtt.
A nemzeti ünnep hivatalosan
a piros-fehér-zöld lobogó katonai
tiszteletadás mellett történt felvo-

násával vette kezdetét az Országház
előtt. Az égiek ezúttal nem voltak
kegyesek: a szakadó esőben, erős

Az anyasági támogatás
után a babakötvényt is
megkaphatják a határon
túli magyarok
Ha az országgyűlés elfogadja a törvényjavaslatot a nem magyar állampolgároknak is járhat a babakötvény, amennyiben van Magyar Igazolványuk.
A Magyar Közlöny szeptember
22-én megjelent 1691/2017. Kormányhatározata alapján Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke
a gyermeket nevelő családok helyzetét segítő, valamint a gyermekvállalást ösztönző intézkedések értelmében felhívja Varga Mihály, nemzetgazdasági minisztert és Balog
Zoltán, emberi erőforrások miniszterét, hogy készítsék elő a fiatalok
életkezdési támogatásáról szóló
2005. évi CLXXIV. törvény módosítását. A módosított törvénynek
a rendelkezés szerint biztosítania

kell, hogy a 2018. évtől kezdve az
ideiglenesen vagy tartósan külföldön élő magyar állampolgárságú
vagy Magyar Igazolvánnyal rendelkező szülő gyermeke után is igénybe
lehessen venni a támogatást.
A jelenleg hatályos törvény szerint ugyanis (2005. évi CLXXIV.
törvény) a babakötvény kedvezményeire kizárólag a Magyarország területén lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár jogosult a 18. életévének betöltéséig. A Start-számlán,
ahol a szülő állami támogatással
gyarapíthatja a gyereknek az élet-

szélben zajló ünnepségen a lobogót a Himnusz hangjaira a Magyar
Honvédség díszegysége vonta fel.
A Parlament főlépcsője feletti két
erkélyen egy-egy magyar zászló lengett, az egyik a forradalom emlékére
lyukas volt.
Orbán Viktor: az kell a sikerhez,
hogy a közép-európai nemzetek
összefogjanak
A rendkívül barátságtalan, esős-szeles idő ellenére is tízezren gyűltek össze a Terror Háza előtt az október 23-i központi ünnepségen.
A miniszterelnök a mögötte álló
épületre utalva elmondta: 2002-ben
pengefallal kimetszettük térből és

kezdési támogatásként adott összeget, jelenleg nem írható jóvá pénz,
ha a gyermek külföldön nevelkedik.
A módosítás 2018. január 1-jén
lép hatályba – ha az országgyűlés
megszavazza – akkor a Magyar
Igazolvánnyal rendelkező, nem magyar állampolgárok, akiknek országa tiltja a kettős állampolgárságot,
gyermekenként 42.500 forintos
életkezdési támogatást kaphatnak
majd, de valószínűleg Start-számlát
is nyithatnak.
Az egyszeri anyasági támogatás
után ezzel a törvénymódosítással
a magyar kormány kiterjesztheti
a határon túli magyarokra a babakötvényt is.
A kormányrendelet további intézkedése kimondja, hogy 2018 a Családok éve lesz, abból a célból, hogy
a családbarát gondolkodás széles
körű népszerűsítése megvalósuljon.
A kormányrendeletnek van még
egy határon túli magyarokat érintő rendelkezése, amely kimondja,
hogy a fent említett két miniszternek az anyaországi és a határon túli
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időből és mementóvá tettük az Andrássy u. 60-at, ahol azokat gyötörték, kínozták, akiktől féltek. Előbb
a nemzeti, majd a nemzetközi szocialisták. E mementó, a Terror Háza
múzeum célja az, hogy emlékeztesse
a világot: a magyarok szabadságvágyát nem lehet megfojtani. De a magyarságot is figyelmeztesse egyúttal
arra: ha elvész a szabadság, ha elvész
a nemzeti függetlenség, mi magunk
is elveszünk. Mert már megszokhattuk: mifelénk a felszabadítás egy
újabb megszállás kezdete – fogalmazott a miniszterelnök.
Orbán Viktor a forradalomhoz
és szabadságharchoz vezető folyamatokról azt mondta: az elnyomók
nem csak azt vették el a magyaroktól, amijük volt, hanem azt is, amijük lehetett volna. „1956-ban az
a csodálatos ország bontakozott ki
az elnyomás félhomályából, amelyre
mindig is vágytunk. A forradalom
nemzeti forradalom volt.”
-szd-

magyarság demográfiai helyzetének
felmérése érdekében létre kell hoznia egy családkutató intézetet.
A feladatkörökről annyit lehet
tudni, hogy vizsgálniuk kell, hogy
a kormányzati döntések hogyan
érintik a családokat és segíteniük
kell ezeknek a döntéshozatali mechanizmusoknak a demográfiai és
társadalmi hatásainak a jobb megértését.
hvg.hu/Felvidék.ma

