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Tisztelt olvasók!

Milí čitatelia!

A szeretet ünnepének küszöbén köszöntünk
községünk minden lakosát. Karácsonykor csodálatos
érzés költözik a szívekbe, örömteli várakozással
tekintünk az év legnagyobb és legszebb ünnepére.
Izgatottan számoljuk a napokat, mert tudjuk, hogy
hamarosan eljön a várva várt ünnep. Ilyenkor egy
pillanatra megállunk a világ rohanó zajában.
Bizonyára mindannyiunkban ott van az akarat, hogy
ezt a szeretetteljes karácsonyi érzést minél tovább
megőrizzük házainkban, családjainkban. De vigyük ki
ezt a légkört az utcáinkra is, az ünnepeket követő
hétköznapokra. Hozzon az ünnep mindenki számára
meghitt perceket, gyűlölködés helyett emberi szót
és soha el nem fogyó szeretetteljes békességet. A
2018-as évhez kívánunk mindannyiuknak jó
egészséget, sok boldogságot, személyes és
munkahelyi sikereket. Kívánjuk, hogy az Új évben is
maradjon annyi melegség a szívekben, amely kitart a
következő karácsonyig. /-szerk./

Stojíme na prahu najkrajších sviatkov roka.
Vzrušene počítame dni, lebo vieme, že čochvíľa
príde ten očakávaný okamih. Zovšadiaľ sa ozývajú
vianočné piesne a koledy, ktoré v nás navodzujú
dobrú náladu. Výklady v obchodoch sú oblečené vo
vianočnom šate a hlavou nám víria myšlienky na
posledné prípravy, nákupy. Nezabúdajme však, že
Vianoce nie sú len o darčekoch, Vianociam totiž
nepristane, ak sa darčeky stanú ich hlavným
zmyslom. Nech sa tento sviatočný čas stane pre nás
časom zamyslenia sa nad sebou a nad hodnotami,
ktoré vyznávame. Nech sú vianočné sviatky
impulzom, aby sme sa vzájomne tolerovali a boli
pokorní. Určite v každom z nás je snaha a vôľa
zachovať túto láskyplnú atmosféru v našich
domovoch, v našich rodinách čo najdlhšie. Pokúsme
sa vniesť túto atmosféru do ulíc našej obce, ale tiež
do všedných dní, ktoré budú nasledovať. V tomto
roku dostávate do schránok posledné číslo našich
novín. Dúfame, že sme vám aspoň trochu spríjemnili
chvíle pri jeho čítaní. Naša redakcia vám želá
šťastné a pokojné sviatky a do Nového roku 2018
prajeme veľa lásky, ktorá hory prenáša, veľa šťastia,
ktoré dušu povznáša, veľa zdravia, ktoré sa kúpiť
nedá, veľa Božieho požehnania, a tiež istý úspech v
práci, ktorá chlieb prináša. /-red./

Ma született: nekünk...!
Egy gyermek születésének egyszerű körülményeit írja le az evangélista. A gyermeket váró pár hajlék nélküli volt,
pólyába takart újszülöttjüket csak jászolba fektethették le, mert nem kaptak helyet a szálláson. Mégsem akárki ez a
gyermek! A környéken nyájat őrző pásztorok nagy fényességet látnak, az Úr angyala érkezik hozzájuk a gyermek
születésének örömhírével. Az angyal így szól: Ne féljetek! Ma született nektek az Üdvözítő, az Úr Krisztus... – Ki az, aki
ma született szegénységben, egyszerűségben, és angyal hirdeti érkezését? – tolul szánkra a kérdés. Az Üdvözítő... És
meglepő a további fogalmazás is: Ma született „nektek”... Ez a gyermek nekünk született. Miért, mi közünk van
egymáshoz, mit akar tőlünk ez a gyermek? Üdvözítő, tehát üdvösséget kínál. – Hogyan lesz ez, milyen úton-módon
történik ez, és nekünk is kell-e valamit tennünk? Életünkbe vágó, súlyos kérdések ezek. Jól ismerjük a történet
további részleteit, Jézus életútját. Vele üzent nekünk az Isten. Vettük-e, vesszük-e az üzenetét? Isten rajta keresztül
szólít meg minket. Megszólítottak vagyunk-e? Kérdezzük meg magunkat: Van-e öröm a szívünkben? Ünnepi öröm,
amely a szívben lévő békéből és jóakaratból táplálkozik, és amely a köztünk és bennünk élő Istent dicsőíti?
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Kedves Apátujfalusiak! Kedves Lakosok!

Vážení občania, milí čitatelia!

Egész
évben
ránk
nehezedtek
a
mindennapok
problémái. Fáradtnak érezzük magunkat és mindannyian már
nagyon várjuk a Szent Karácsony ünnepét. Úgy érezzük,
szükségünk van a feltöltődésre, a vigaszra, a reményre, a
bizakodásra. A nagybetűs JÓRA, melyet a kis Jézus születése
hozott ebbe a világba. Talán egyik ünnepünk sem hangsúlyozza ki
ennyire az otthon melegét, a család fontosságát. Mindazt, amibe
kapaszkodhatunk, amikor túl kegyetlen és zord a világ
körülöttünk. Mert az ünnep üzenete és lényege nem a drága
ajándékokban, vagy a roskadozó terítésekben van, hanem a
szívekben. A szeretetben, az egymásra való odafigyelésben, az
összefogásban. A karácsonyi készülődést az utánozhatatlan légkör
megteremtését azonban gyakran megzavarja a nagy hajsza, az
idegeskedés. Ne feledkezzünk meg a legfontosabbról – az
emberségről, örömről, lelki és családi békéről. Tartsuk meg a
szokásokat és hagyományokat, melyek kivételes ünnepélyességet
kölcsönöznek a karácsonynak.

Najkrajšie sviatky roka sa opäť blížia. Radostné,
pokojné, láskyplné, čarovné... Vianoce. Vôňa
ihličia, atmosféra domova, blízkosť ľudí. Sme
opojení pocitom šťastia. Také sú väčšinou Vianoce,
ktoré poznáme. Samotné prípravy na vianočné
sviatky, na vytvorenie tej neopakovateľnej
atmosféry však často sprevádza zhon, nervozita.
Nezabúdajme na to najdôležitejšie – na ľudskosť,
na radosť, pokoj v duši a v rodine. Nezabúdajme na
vianočné zvyky a tradície, ktoré dávajú tomuto
sviatku to výnimočné a slávnostné.

A közelgő karácsony azonban az év végét is jelenti, amikor
a politikusoknak, a község polgármesterének és a képviselőknek is
számot kell adniuk munkájukról. Mivel már az előző számokban
igyekeztem részletezni az éppen aktuális történéseket most már
csak nagyon röviden tudatnám az elmúlt két hónap
eseményeit. Elkészült az óvoda, erről a projektről többet nem is
írok, mert ezt szeretném minél előbb elfelejteni. A munkák
elejétől a végéig érvényben volt Murphy törvénye- „ami
elromolhat, az el is romlik”. Októberben ismét benyújtottuk
a pályázatot a szennyvízcsatornahálózat befejezésére. Elkészült a
faluközponti útkereszteződés talajfestése. Folyamatban vannak
a építkezési engedély-el kapcsolatos eljárások a bérlakások
ügyében. Örülök hogy ilyen nagy érdeklődés van a lakások iránt,
harminc beérkezett kérvényt tartunk nyilván. Sikerült rendezni
a földtulajdonjogi viszonyokat a halottasház alatt, és mivel volt
pályázati kiírás pénzforrás szerzésre, kidolgoztunk és
novemberben benyújtottunk egy pályázatot a halottasház
javítására,
tetőszerkezet
építésére,
stb.
Itt
talán
megengedhetem a mondás – ha Isten is úgy akarja.
Kívánom, hogy az új évben minden szinten legyen bennünk
több empátia, megértés egymás iránt. Figyeljünk magunkra és
másokra. Ne a rosszat tételezzük fel a mellettünk állóról, hanem
azt, hogy ő is jót akar. Ne mindig csak a saját szempontunkat
nézzük és sértve érezzük magunkat ha nem a mi elképzelésünk
szerint történnek a dolgok, nézzünk a dolgokra a másik ember
szemszögéből is. Próbáljunk meg egy kicsit örülni a történteknek,
az újdonságoknak. Ne mindenben a hibát látni és keresni. S ha ez
egy kicsit is megváltozik, jobb lesz a közérzetünk, s egyre inkább
megtanulunk örülni egymás , vagy a tágabb környezetünk
sikereinek is. Kívánok minden kedves lakosunknak, a községi újság
olvasóinak meghitt, békés, áldott karácsonyi ünnepeket. A 2018es új esztendőhöz kívánok mindannyiunknak egészséget, hitet,
kitartás, erőt, sok-sok örömet, személyes és munkahelyi sikereket.

Blížiace sa Vianoce však signalizujú aj koniec
roka, kedy politici, starosta obce a poslanci
obecného zastupiteľstva musia aj bilancovať.
Nakoľko
v predchádzajúcich
číslach
som
podrobnejšie informoval o aktuálnych udalostiach
o prebiehajúcich či pripravovaných projektoch,
preto tu by som už len v skratke načrtol činnosť
posledných dvoch mesiacov. Ukončila sa
rekonštrukcia škôlky. V októbri sme opäť požiadali
o finančný príspevok z enviromentálneho fondu EÚ
na dokončenie kanalizácie. Zrealizovalo sa
vodorovné dopravné značenie na križovatke
v centre dediny. Momentálne prebieha stavebné
konanie na výstavbu nájomných bytov. Teší ma, že
je o ne taký veľký záujem. Evidujeme tridsať
prijatých žiadostí. Podarilo sa mi vyriešiť vlastnícke
vzťahy k pozemkom pod domom smútku. Nakoľko
bola vypísaná výzva na podanie žiadostí o finančný
príspevok z ktorého by sme mohli financovať
opravu domu smútku, v novembri sme vypracovali
projekt a požiadali o príspevok.
Prajem si, aby sme v novom roku boli voči sebe
viacej empatickí a chápaví. Všímajme si jeden
druhého. Pomáhajme tým, ktorí to potrebujú,
buďme solidárni voči nášmu širšiemu a užšiemu
okoliu. Nebuďme sebeckí, necíťme sa hneď
urazení, ak sa veci nedejú podľa našich predstáv,
skúsme sa vžiť aj do pozície toho druhého a pozrieť
sa na vec aj z tej druhej strany. Buďme aj k sebe
takí kritickí, akí sme kritickí k ostatným. Pokúsme
sa tešiť z udalostí, z noviniek. Nechcime vo
všetkom
vidieť
a
hľadať
stále
len
nedostatky. Prajem všetkým našim milým
občanom a čitateľom obecných novín príjemné,
pokojné a požehnané vianočné sviatky. V novom
roku 2018 Vám želám zdravie, vieru, vytrvalosť,
silu, veľa radostí a úspechov v osobnom
i pracovnom živote.
Ing. Csaba Kálazy, starosta obce

Kálazy Csaba, polgármester
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December 6-án tartjuk Szent Miklós püspök
ünnepét. Alakját manapság egy piros ruhában járkáló,
kedves öregemberével azonosítjuk, jóllehet a
középkorban főként szentekre jellemző élete miatt
csodálták. Miklós gazdag szülők házasságából
származott. Már fiatalkorában is jámbor volt,
szórakozás helyett inkább templomba járt. Nem
mindennapi körülmények között lett Myra püspöke:
elődje halála után új egyházi elöljárót akartak
választani, a tanácskozók között volt egy nagy
tekintélyű püspök, akinek a szava sokat számított. Ő
egy éjjel hangot hallott, hogy virradatkor figyelje a
templom kapuját, és akit először lát belépni a
templomba, s akinek a neve Miklós, azt szentelje
püspökké. Hajnalban Miklós elsőként ért a
templomba, a püspök megragadta, és a nevét
kérdezte. Amikor megtudta, hogy valóban Miklós,
minden ellenkezés dacára a püspöki székbe ültették.
Miklós jó gazdája volt egyházmegyéjének, fellépett a
pogányok ellen, az éhínség idején gondoskodott a
lakosokról. 343-ban halt meg, testét márványsírba
helyezték. Miklós püspök az egyik róla szóló
legendának köszönhette ajándékosztó szerepét.
Eszerint szülei halála után nagy vagyont örökölt,
amelyet
Isten
dicsőségére
akart
fordítani.
Szomszédjában lakott egy nemes ember, aki
elszegényedett, ezért három leányát prostituáltnak
akarta adni, hogy az így szerzett jövedelemből el
tudják tartani magukat. Miklósnak tudomására jutott a
gyalázatos tett, ezért aranyat rejtett egy kendőbe, és a
csomagot titokban bedobta a házba. A szomszéd
reggel megtalálta a pénzt, és ki tudta házasítani a
leányát. Nem sokkal később Miklós hasonlóan
cselekedett. Ezután a szomszéd virrasztott, hogy
megtudja, ki áll a pénzadományok mögött. Néhány
nap múlva Miklós kétszer annyi aranyat dobott be a
házba. Az ember az elsuhanó Miklós után eredt,
utolérte és felismerte. A "lebukott" férfiú kérte
szomszédját, hogy jótettét senkinek sem mondja el, de
amint ezen sorokból is kiderül, gazdag adománya nem
maradhatott titokban.

4/2017

Azt a mai napig nem tudjuk, hogy pontosan mikor
vált szokássá az ajándékosztás. Egyes források szerint
a szent halála után az emberek utánozni kezdték
Miklós tettét, bizonyos ünnepnapokon, majd
halálának napján, december 6-án ajándékokat adtak
barátaiknak, természetesen titokban. Mások arról
tanúskodnak,
hogy
először
francia
apácák
ajándékozták meg a gyermekeket Miklós neve napján,
úgy 1100 körül. A szent ünneplése és a személyéhez
kapcsolódó ajándékozás végül a 16. században terjedt
el, és Európa országaiban különböző változatok
figyelhetők meg, igaz, hogy az ünnep középpontjában
mindenhol a gyermekek álltak. Az általunk oly jól
ismert szabvány Mikulás megalkotása a Coca-Cola cég
nevéhez fűződik. A fehér szőrmegalléros piros kabátot,
nadrágot, sapkát viselő Télapó 1931-ben egy téli CocaCola reklámkampányban bukkant fel. Vele szemben a
tradicionális Mikulás hosszú köpenyt, valamint fején
süveget visel, kezében pedig pásztorbotot tart.

Községünkben, mint minden évben, idén is
december 10-én a jóságos pirosruhás ajándékosztó
meglepett kicsiket és nagyokat és természetesen
puttonya sem maradt otthon. Az ovisok énekeket és
verseket adtak elő a Mikulásnak, aki szépen
végighallgatta a produkciót, majd feneketlen zsákjából
ajándékokat osztott szét falunk összes gyermeke
között. Néhányan megszeppenve figyelték hatalmas
termetét és piros ruháját, de végül mindannyian
megbarátkoztak vele. Majd, minden gyermek
térhetett egyet a mikulás vonaton, amin az őszszakállú
érkezett. Vendégünk megkóstolta a kínált forraltbort
és puncsot, ám sajnos tovább kellett állnia, mert
máshol is akadt dolga, másutt is ajándékra vártak
a gyerkőcök, így vonatra ült és tovább robogott.
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Tešia sa na neho tisíce detí, no nie len oni. Svojich
oduševnených priaznivcov má určite aj medzi vami.
Mikuláš prináša do domu radosť a pocit očakávania,
každoročne presne v ten istý deň – 6. decembra.
Narodil sa do bohatej rodiny starších rodičov, ktorí
dlho nemohli mať dieťa. Už ako malý bol vďaka
svojej štedrosti a dobročinnosti známy široko
ďaleko. Pomerne mladý (asi vo veku 20 rokov) sa stal
biskupom v mestečku na juhu Turecka v Myre.
Neskôr bol aj pútnikom a po návrate pôsobil ako
arcibiskup. Po smrti svojich staručkých rodičov zdedil
Mikuláš veľké bohatstvo. No nenechal si ho pre
seba. Bol to ľudomil a všetok svoj majetok rozdal
biednym ľuďom, sirotám a chudobným deťom. A
práve vďaka tomuto jeho počinu vznikol zvyk
obdarúvať každý rok v tento deň deti a vnúčatká
darčekmi. Tento zvyk sa však do súčasnej podoby
dostal až po mnohých rokoch, kedy sa miešali
zvyklosti z rôznych krajín sveta.
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Aj k nám do obce dňa 10. decembra zavítal
Mikuláš.
Prišiel
na
krásne
vyzdobenom,
vysvietenom vláčiku. Privítali sme ho spoločne
v kúlturnom dome. Škôlkári ho poctili krátkym
programom, začo dostali balíček plný všelijakých
dobrôt. Balíčky dostali aj ostatné prítomné deti
obce, no a tým neprítomným odniesli pracovníci
obecného úradu balíčky domov. Po rozdaní balíčkov
sa všetci mohli povoziť na mikulášskom vláčiku.
Mikuláš chvíľočku pobudol medzi nami, ochutnal
varené víno, punč a koláčiky, ktoré obecný úrad
ponúkal všetkým prítomným. Rozlúčil sa s nami so
sľubom, že o rok k nám opäť zavíta, lebo zistil, že je
tu veľa detí, ktoré si prekvapenia a darčeky zaslúžia.
Pre Mikuláša to bol isto náročný deň, ale pre nás a
naše deti to bol nezabudnuteľný zážitok, ktorý nám
pripomenul, že čochvíľa sú tu Vianoce.
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Szépkorúak találkozója
Október az idős emberek iránti tisztelet hónapja. Ez arra irányítja a figyelmünket, hogy minden évben fedezzük
fel a szépkorúakban rejlő bölcsességet, élettapasztalatot, szelídséget, a tekintetükben felcsillanó szeretetet,
ragaszkodást, odaadást. Az ENSZ először 1991-ben rendezte meg az idősek világnapját, azóta minden év október
1-jén megemlékezünk a Földön élő mintegy hatszázmillió 60. életévét betöltött emberről.
Nemrég hallottam valahol, hogy a világnapok
kijelölése mindig egyfajta lelkiismeret furdalása a
társadalomnak. Azért jelölnek ki egy-egy napot,
mert úgy érzik, abban a témában tartozásuk van
valakik felé, abban a témában valamit nem úgy
tettek meg, ahogy kellett volna. Igen. Az Idősek
Napja is a társadalom lelkiismeretének napja.
Igen, tartozásunk van Önök felé. Nem is kevés.
Ezért próbáltunk mi is, immár harmadik alkalomal
egy kis összejövetellel, műsorral kedveskedni
községünk szépkorúinak. Köszönöm, hogy ilyen
szép számban összejöttek, vann akik először,
vann akik már harmadik alkalommal. Remélem,
hogy az újak jól érezték magukat és megtisztelnek bennünket jövőre is, akik pedig már harmadszor jöttek el,
merem remélni azért jöttek, mert tetszik nekik ez kis rendezvény. Az idén az Ipolybalogi Bukréta hagyományőrző
csoport és a helyi Labdarózsa énekcsoport szórakoztatta a jelenlevőket. Frissítővel, édes és sós süteményekkel
valamint vacsorával kedveskedtünk szépkorúinknak. Az idő gyorsan szaladt, az este kellemes hangulatban telt el,
mindenki jól érezte magát, s a viszontlátás reményében búcsúztunk el egymástól.
Köszönjük a több évtizedes munkájukat. Az önfeláldozásukat. Hogy a legnehezebb körülmények között is
tették a dolgukat. Hogy megépítették az ifjabb generáció számára a jelent, melyben ők már egy újabb nemzedék
jövőjét alapozhatják meg. Köszönjük, hogy becsülettel felnevelték gyermekeiket. Hogy tapasztalatukkal,
tanácsaikkal könnyebbé tették az életüket. Kijárták az utat, hogy gyermekeiknek már könnyebb legyen
végigmenni rajta. Hálát, köszönetet soha nem vártak, nem is várnak. Az Idősek Világnapja minden évben
figyelmeztet minket arra: az előttünk járók megtették már, amit a család, szűkebb hazájuk és az ország várt tőlük.
Megtették, s most a pihenés, a gondoskodás évei kell, hogy következzenek.
Kívánom, hogy derűsen és jó egészségben, a család nyújtotta örömökkel töltsék a pihenés éveit. Kívánom,
hogy szeretteiknek mindig legyen idejük egy jó szóra, egy érintésre, egy mosolyra, egy simogatásra. Érezzék, hogy
nem hagyják magukra Önöket, hogy fontos részei az életüknek.

Stretnutie dôchodcov
Každoročne v októbri, keď príroda naberá krásu jesene, sa s úctou obraciame k občanom skôr narodeným. Dňa
14. októbra kroky seniorov viedli o 17:00 hod. ku kultúrnemu domu, aby si mohli pripomenúť tento sviatok.
Slávnosť otvoril a všetkých zúčastnených privítal p. starosta Csaba Kálazy. Posedenie spríjemnilo vystúpenie
súboru Bukréta z Balogu nad Ipľom a miestneho speváckeho súboru Labdarózsa. Bola to dobrá príležitosť stretnúť
sa, porozprávať sa pri dobrom jedle a sladkom koláčiku.
Na prejav úcty nestačí len mesiac október, úctu im treba
prejavovať počas celého roka. Nájdime si čas, vľúdne slovo,
úsmev pre nich stále a nielen počas októbra. Nezabúdajme, že
každému z nás pribúdajú roky. Starnutie prichádza pomaly,
nenápadne. Nedá sa tomu vyhnúť. Prajeme Vám, naši
spoluobčania, aby sa Vám Vaša láska a obetavosť, s ktorou ste
prežili tú aktívnu časť života, vracala plným priehrštím
v podobe milého slova a vďačného úsmevu. Prajeme Vám,
aby ste tých krásnych chvíľ ešte v živote objavili veľa, aby Vás
v ďalších rokoch sprevádzala len láska a porozumenie v kruhu
svojich najbližších a priateľov, aby ste nepoznali samotu.
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Születésnapi ajándék
Szia, Pistikém! És jó legyél! – mondta nagyanyó búcsúzáskor kis unokájának. Jó volt éreznie unokája szeretetét,
amint kis karjait a nyaka köré fonta és puszit adott az arcára. Kintről autódudálás hallatszott. A szülők az autóban
már türelmetlenül várták csemetéjüket, jelezve, hogy sietni kell haza.
Hogy ezek a fiatalok mindig rohannak - dohogott magában a nagyi. Még a gyereket is siettetik, pedig úgy örül,
ha nálam lehet. Hát még én mennyire örülök neki - mélázgatott nagyanyó, amikor becsukódott a bejárati ajtó a
gyerek után.
Pistike gyakran megjelent a nagyinál, főleg most, hogy beköszöntött az ősz és zord lett az idő, így nem mehetett
csatangolni, bicajozni a barátaival. Nagyi meg mindig ráért, most már különösen, hogy a ház körüli őszi munkák
befejeződtek. Az éléskamra telei volt rakva mindenféle finomsággal, amit nagyanyó azért rakott el, hogy ha
megjelenik nála kis unokája, kedveskedhessen neki. Közben mindig kitaláltak valami jó játékot és olyankor
nagyszerűen szórakoztak, csak úgy röpült az idő. Ha apja telefonált, hogy már haza kell menni, Pisti nemigen
akarta abbahagyni a játékot, de muszáj volt, mert az ablak alatt türelmetlenül megszólalt az autó dudája.
Ez a mai találkozás igen különös volt. Megsúgta unokájának, hogy pár nap múlva lesz a születésnapja és
szeretné, ha eljönne Pisti szüleivel együtt, egy kis hazai diós, mákos rétesre, amit annyira szeretnek. Erre Pisti
rávágta, azon a napon éppen nem tudnak jönni, mert Pestre mennek vásárolni a Plázába. Nagyi viccből rávágta,
hogy ha nem jönnek ők, akkor ő megy velük Pestre – ha elviszik.
Pisti rögtön fellelkesült. Hiába akarta nagyanyó visszavonni a szavát, nem lehetett. Mert, ha Pistit nem is, de a
nagyit mindig szaván lehetett fogni. Az adott szó pedig kötelez, ezt éppen nagyanyó mondta Pistinek.
Mit csinált, mit nem odahaza a gyerek, nem tudni, de a lényeg az volt, hogy születésnapján nagyi ott ült Pisti
mellett az autóban Budapest felé tartva. Kellemes volt az utazás, kényelmes az autó, egész más, mint a vállalati
autóbusz, amivel oly régen a férjével együtt utazott. Akkor más volt minden, fiatal volt, nem volt gond a menéssel.
Most meg azon töprengett – ha Pisti hagyta volna – fogja-e bírni a sok gyaloglást. Ám Pisti szája be nem állt, egész
úton mondta és mondta mi mindent szeretne megvenni abban a nagy áruházban. Sok játékot kinézett ám
magának, mert ez is, meg az is tetszett neki. A nagy beszélgetésben azonban Pistinek eszébe jutott, hogy aznap
van a nagyi születésnapja, már fel is köszöntötte és átadta kis meglepetés rajzát. De ez nem lesz elég, mondta,
kell, hogy ő is válasszon magának valami szép ajándékot.
Budapest csodaszép volt, nagyobb és szebb, mint ahogy nagyanyó emlékeiben élt. Az üzletház óriási, minden
egy helyen, nem kellett az utcákat róni. Már minden karácsonyi fényben pompázott, pedig még Ádvent sem volt.
Hja, az üzlet, az üzlet, azt jó korán el kell kezdeni. Az áruválaszték is bőséges, ezért nehéz volt a választás. No és
mennyi sok gondterhelt, stresszes embert látott, mosolygósat, elégedettet alig. Mindenki sietett és mindenki
türelmetlen volt.
Nagyanyó a presszóban ülve élvezettel nézte a nagy nyüzsgést. Nem hitte volna, hogy most saját szemével
láthatja, tapasztalhatja, amit a tévében már számtalanszor látott, a valódi karácsonyi vásárlási lázat.
A fiatalok elégedettek voltak, sikerült mindent megvenniük. Pisti is boldog volt, csak úgy csillogtak a szemei. Alig
várta, hogy hazaérjenek és kicsomagolhassa legújabb játékát, és játszhasson vele.
Nagyanyótól búcsúzva a fiatalok azon csodálkoztak, hogy nem vásárolt magának semmit. Pedig éppen azért
hozták magukkal, hogy válassza ki az ajándékát, azt, aminek leginkább örülne, vagy amire szüksége van. De neki
semmi sem kellett.
Gyerekek, nekem ez a nap egy felejthetetlen ajándék volt. – mondta nagyanyó a fiatalok sopánkodására. –
Veletek lehettem egész nap. Elvittetek Budapestre a Plázába, meghívtatok egy finom ebédre. Kell ennél több? Egy
élményekkel teli, gazdag napot kaptam tőletek. Ez volt a legszebb születésnapi ajándék. Igaz el is fáradtam, de
nekem ez a nap mindent megért! Köszönöm nektek ezt a lehetőséget, de többre, másra nincs is szükségem…
…csak rátok – gondolta még magában, amint a bejárati ajtó küszöbét átlépve jóleső fáradsággal a szobájába
lépett.
Péter Júlia
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A szerző kérésére és engedélyével tesszük közzé az alábbi cikket, ami bár már megjelent a Remény katolikus lapban, de
mivel az nem jut el községünk minden családjához, szeretnénk mindenkinek lehetőséget adni elolvasni.

Első az Isten, a munka megvár
Azt mondom, azért nektek, kérjetek és kaptok,
keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak
nektek. Mert mindenki, aki kér, kap, aki keres, talál, és
aki zörget, annak ajtót nyitnak.
/ A kitartó ima Lukács 11, 9 /
Vajon készült e már statisztika
arról,
hogy
egy
templomi
előimádkozó a hosszú évek során
hány rózsafüzért mondott el és
hány
éneket
énekelt
Isten
dicsősségére
és
a Szűzanya
tiszteletére? Azt hiszem ilyen
statisztikát még senki sem
készített, de nem is fontos, mert
mindeneknek Isten a tudója. Ő
teszi mérlegre cselekedeteinket,
amelyek ha szeretetből fakadnak,
megszentelnek
minket
és
a körülöttünk lévőket is.
Mai
rohanó
világunkban
felmerülhet bennünk egy kérdés, vajon miért vállal
valaki előimádkozást a templomban, amikor ez
áldozattal jár. Erre csak egy a válasz, tud és szeret
imádkozni. Érzi, hogy az ima ereje összekapcsolja
Istennel, aki lelkileg feltölti kegyelmekkel, amelyek
a vele közösen imádkozókra is kiáradnak.
Egy ünnepség alkalmával volt szerencsém
beszélgetni az apátújfalusi Bástiné, Molnár Ilonka
nénivel. Feltűnt nekem kedvesen mosolygó arca,
amelyet fejkendője keretezett. Bizony, a lélek derűje
nézett rám csillogó szemeiből és amikor megtudtam,
hogy templomi előimádkozó, mindjárt megértettem
miért olyan fiatalos és derűs, mert kora, meg sem
látszott rajta. 2017. augusztus 17-én töltötte
a nyolcvanadik életévét.
Hogyan és miként lett templomi előimádkozó? tettem fel a kérdést. Ilonka néni szerényen válaszolt.
Csak úgy, hogy nem volt, aki imádkozzon a szentmisék
előtt, mert az előző előimádkozó, Hugyecné,
megbetegedett. Ez miatt nem járhatott templomba,
s mivel nem volt, aki ápolja, elvitték őt Nagykürtösre,
a Szociális Otthonba.
Mindig is szerettem templomba járni és imádkozni.
Tudvalevő, hogy szülőfalum Apátújfalu, filíája volt
Lukanényének, ezért fiatalkoromban nem volt minden
nap szentmise, csak egyszer a hét valamelyik napján
és vasárnap. Emlékszem, hogy a háború után tiltani
kezdték a vallást és a magyar szót. Bezárták a magyar
iskolákat, megtiltották, hogy a templomban magyarul

imádkozzunk. Elvitték a papunkat, mons. Lénárt
Károlyt és bebörtönözték. Mivel elvitték a pásztort,
árván maradt a nyáj. Ezután jött egy szlovák pap és
vele a kántor, Štefan Mikušiak, így a szentmisék
szlovákul folytak, még a litániák is,
úgy májusban, mint októberben.
Mivel nem voltak magyar iskolák,
ezért szlovák iskolába jártam.
Szerettem tanulni, ha szlovákul is, jól
is
tanultam,
ezért
tanítónő
szerettem volna lenni. Ez a vágyam
azonban nem teljesült, mert
a szüleim nem engedték, hogy
továbbtanuljak, attól féltek, hogy
nem lesz, aki a parasztgazdaságban
dolgozni fog. Fájó szívvel láttam,
hogy
a barátnőimnek
sikerült
továbbtanulni
Pozsonyban,
mindegyikből tanítónő lett, csak én
nem lehettem az. Mentek az évek és
megváltozott körülöttünk a világ. Végre kaptunk
magyar papot az 1970-80-as évektől, Buday Károly
esperes urat, aki hűen szolgálta Lukanényét és a hozzá
tartozó falvakat, összesen öt fíliát. 14 évig szolgált
minket, majd, amikor elhelyezték Ipolyvarbóra,
helyette Pintér Zoltán plébános úr jött Lukanényére és
a hozzá tartozó falvakba, köztük Apátújfaluba is.
Papunk már volt, de parókiánk nem, ám ennek külön
története van.
Még a 2. világháború előtt tanított nálunk egy
magyar tanítónő, Szimon Anna. Mivel nem ment
férjhez, abban a reményben hagyta családi házát a
Katolikus Egyházra, hogy majd parókia lesz benne.
Sajnos a történelem nem kedvezett ennek az óhajnak,
mert minden más volt benne, csak nem parókia. A
szocialista állam az épületet kisajátította és először az
Egységes Földműves Szövetkezet irodái, majd a Helyi
Nemzeti Bizottság, végül óvoda működött az
épületben.
Isten malmai azonban, ha lassan is, de biztosan
őrölnek, mert hosszú évek múlva Szimon Anna
tanítónő végakarata teljesült. A rendszerváltás után az
Egyház visszakapta tulajdonjogát és 2007-ben
felújították az egykori tanítónő házát. Így lett
parókiája Apátújfalunak és új lelkiatyánk, Kováč
Ladislav, beköltözhetett. Lelkiatyánk nálunk tanult
meg magyarul, azóta minden nap van magyar
szentmisénk és minden szombaton szlovák szentmise
vasárnapi érvénnyel.
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2005-től minden hónap egy bizonyos napján,
a falunkból szentségimádásra járunk Osušiebe, ott
kezdtem el az előimádkozást. Aztán itthon is mind
többször imádkoztam, mivel már naponta volt
szentmisénk, ezért szükség volt rám. Minden
szentmise előtt vezetem a rózsafüzér imát, a napnak
megfelelőt, mikor melyik következik. A hétköznapi
szentmiséken a kántor helyett az énekeket is vezetem.
Nagyon szeretek énekelni és legtöbbször a Szentkút
csillaga énekeskönyvből. Örömmel tölt el, ha
a rózsafüzér imával és éneklésemmel a Szűzanyát
köszönthetem. Az időt, amit Istennek adok, soha nem
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sajnálom, még ha itthon sok is a teendő, az majd
megvár, első az Isten.
Ilonka néni kitartóan kér és kap, keres és talál,
zörget, és Isten ajtót nyit neki, de általa mindenki
másnak is, aki szívvel, lélekkel vele imádkozik. Milyen
csodálatosak Isten útjai, ha nem is lehetett tanítónő
és nem taníthatott gyerekeket, de életpéldájával
mégis tanít másokat kitartóan imádkozni.
Lőrincz Sarolta Aranka

Bár már javában benne járunk a télben, mégis egy cikk erejéig visszakanyarodunk a nyári szünidőhöz a nyári
táborhoz. Mivel a multkori lapban csak képek formájában mutattuk be, most egy résztvevő élménybeszámolója
által nyerhetünk betekintést az adott hét eseményeibe.
„Az idő... nagy úr, mert nem lehet legyőzni. A múltat nem lehet megváltoztatni, de okulhatunk belőle. Élj a
jelenben. A jövő a gyermekeink kezében van. Az „idő“ volt a fő témája az Apátújfalusi keresztény táborunknak,
amely öt napon át, azaz 2017. augusztus 7.-től 11.-ig tartott.
A gyermekek a magyar és a szlovák nyelv mellett még angolul is kommunikálhattak, mivel Etiópiából ide
látogatott egy önkéntes segítő, Meseret, akit a gyermekek hamar megkedveltek, és rövidítve csak Messie-nek
hívtak. Ő elsősorban a legkisebbekkel foglalkozott, de elbeszélgetett az angolul értő nagyobb gyermekekkel is.
Hétfőn Roková professzornő és helyettese Anticka bemutatták azt a találmányt, amely segítségével utazhatunk
az időben. De előre figyelmeztettek, hogy a múltat nem lehet megváltoztatni, ám okulhatunk belőle. A jelenben
éljünk szüleinkkel, testvéreinkkel, nagyszüleinkkel, barátainkkal, stb. és viselkedjünk úgy, hogy a jövőnk minél
szebb legyen. Majd bemutatták nekünk az ún. „Időgépet”, mely által a gyermekek eljuthattak a történelem egyes
időszakába.
De mielőtt bekapcsoltuk az időgépet, a gyermekeknek át kellett menniük egy próbán, mely szerint csoportokba
lettek sorolva. Mert beszélgettünk a nagy hajósokról, felfedezőkről, érthető, hogy a csoportok felvették a
neveiket.
De lassan elérkezett a nagy pillanat, és beindult az időgép. Először az őskorba jutottunk. Megjelent két
ősasszony, akik elmesélték az életüket. Azt, hogyan ejtették el az állatokat, hogyan étkeztek, éjjel-nappal a tüzet
őrizték, és mikkel játszottak. Nagy felfedezés volt számunkra, hogy virágszirommal, fakéreggel, falevéllel is lehet
festeni, amit ki is próbáltunk. Majd különböző állatnyomokkal is ismerkedtünk.
Késő délután, a napot záró szentmise után, átmentünk a helyi pályára, ahol a középkori fegyverekkel foglalkozó
Magyarországról jött férfiak, megmutatták, hogyan kell velük bánni, amit a gyerekek ki is próbálhattak. Ami abból
állt, hogyan kell íjjal célba lőni, és a kardot helyesen markolni.
Másnap megint beindult az időgép. Most a gyerekek találkozhattak a spanyol királynővel és az ő szakácsnőjével.
A királynő elmagyarázta, milyen fontos a közösség összetartása a szakácsnő pedig bemutatta az újkori konyhát.
Igaz, hogy az újkorban sok véres háború dúlt, de egyben fel lettek fedezve új földek és kontinensek. Majd a
focipályán érdekes versenyek zajlottak.
Szerdán rendőrök látogattak közénk négylábú, csaholó társaikkal. A focipályán a rendőrök bemutatták, hogyan
vannak a kutyák kiképezve az emberek keresésére, és elmesélték, milyen hű barátok. A gyerekeknek a tolvajokat
kergető rendőrkutyák nagyon tetszettek, a bemutató után bátran megsimogatták őket.
Majd az ókori Görögországból három Olimpiai sportoló lépett elénk. Elmesélték, hogyan keletkezetek az
Olimpiai játékok, korukban milyen sportok voltak. Tehát a nap további része a sport szellemében telt.
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Táborozásunk negyedik napján az „időgépből” előlépett a Sarkcsillag földön kívüli királynője, hős földön kívüli
védelmezőjével, Rambóval. A jövőből jött időutazók bemutatták nekünk milyen lesz az élet pár évtized, évszázad,
akár évezred után.
Délután a helyi paintball-pálya felé vezető úton a kis kíváncsiskodók egyre csak a földön-kívüliekről
kérdezgettek, akik a nagy meleg miatt már hazautaztak. A pályán a gyerekek bújócskáztak és kergetőztek, ez is
nagyon kellemes időtöltés volt. A tábort minden nap szentmisével zártuk, ezért ez a nap is, (néhány gyermeknek)
misével végződött. Miért csak néhánynak? Mert nem mindenki ment haza, ugyanis a focipályán éjszakai
(csütörtökről péntekre) sátorozás volt!
A gyermekek hét óra tájt a tábortűz mellett megsütötték vacsorájukat, miközben nagyon jól szórakoztak. A
táborozás közben a felügyelőknek harci feladatuk volt, éspedig őrködni a gyermekek felett, hogy semmi baj ne
érje őket. Az időjárás, (az előző évekhez képest), kedvezett a sátorozóknak, az eső, vihar elmaradt.
Péntek reggel, a tábor utolsó napján, a „sátorozókat” a kultúrházban várta a reggeli. A nap kb. tíz órakor, amikor
összejöttek a gyerekek, a szokástól eltérően, szentmisével kezdődött.
Szentmise után visszamentünk a kultúrházba, itt a múltból, pontosabban a középkorból jött királynő várt ránk.
Most a gyerekek (és mi animátorok is) nehéz feladatot kaptunk, éspedig leírni mindazt, ami a táboron tetszett és
azt is, ami nem. Ez után a feladat után a gyerekek játszottak, Zumbát táncoltak, majd a tábor bőséges ebéddel ért
véget, amiről minden nap két ügyes szakács gondoskodott, s ezt mi mindnyájan hangosan meg is köszöntünk
nekik.
Hálásan köszönjük Kováč László lelkiatyánknak, a sok türelmet, amit a gyermekek és irántunk is tanúsított, hogy
szeretettel viselte a tábor minden gondját-baját, és mindenről gondoskodott. Köszönjük neki, hogy megszervezte
ezt a hetedik tábort is. Köszönjük a gyermekeknek, hogy minden programba bekapcsolódtak, az animátoroknak az
odafigyelést, és azon igyekezetüket, hogy a gyerekek jól érezzék magukat. Remélem, jövőre megint találkozunk!
A táboron 55 gyermek vett részt, akikre felügyelt tizenkét animátor és Kováč László atya.
Anna Holubová /fordítás- Péter Júlia/
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„Čas... Veľký pán, ktorého nemožno premôcť. Minulosť nemožno zmeniť, no možno sa z nej poučiť. Ži
prítomnosťou. Budúcnosť je v rukách našich detí.“ Práve čas bol témou kresťanského tábora v Opatovskej Novej
Vsi, ktorý prebiehal v dňoch od pondelka 7. augusta do piatku 11. augusta 2017.
Deti sa okrem slovenčiny a maďarčiny dorozumievali špeciálne aj po anglicky, keďže k nám zavítala dobrovoľná
pomocníčka z Etiópie, Meseret, ktorú si deti veľmi rýchlo obľúbili a volali ju prezývkou Messie. Učila a venovala sa
predovšetkým osobitnej skupinke škôlkarov, no rozprávala sa aj so staršími deťmi.
V pondelok nám profesorka Roková spolu so zástupkyňou Antickou predstavili vynález, ktorým možno cestovať
v čase. Samozrejme podotkli, že minulosť nemožno zmeniť, iba sa z nej poučiť, že máme súčasnosť prežívať
s blízkymi a máme sa správať tak, aby bola budúcnosť čo najkrajšia. Predstavili nám takzvaný „Stroj času“, ktorým
počas nasledujúcich dňoch cestovali deti do rôznych období v histórii. Predtým, ako deti použili stroj času, museli
si prejsť testom, ktorý ich rozdelil do jednotlivých skupín. Po teste sme vyskúšali prvýkrát „stroj času“ a dostali
sme sa do praveku, kde nám praveké ženičky predstavili obdobie, z ktorého pochádzali. Prezradili nám, ako si lovili
potravu, ako jedli a ako sa zabávali a deti mali možnosť odfotiť sa s nimi. Následne deťom animátori povedali
niečo o moreplavcoch a objaviteľoch, podľa ktorých si deti nazvali jednotlivé skupiny.
Na konci dňa, po svätej omši, sme sa presunuli na futbalové ihrisko, kde nám muži z Maďarska, ktorí sa venovali
stredovekým zbraniam, predstavili zbrane, ukázali nám, ako sa nimi bojovalo a deti si napokon mohli sami
vyskúšať, ako sa strieľa z luku na terč a ako sa správne drží meč.
Nasledujúci deň sa opäť vstúpilo do stroja času, kde sa deti stretli so španielskou kráľovnou a jej kuchárkou.
Kuchárka predstavila novovekú kuchyňu a kráľovná vysvetlila, aké dôležité je udržať spoločenstvo pokope.
V novoveku prebiehali mnohé krvavé vojny, no zároveň sa objavovali nové zeme a kontinenty. Pred obedom sme
sa dostali na ihrisko, kde sa plnili zaujímavé úlohy.
V stredu nás prišli navštíviť páni policajti spolu s ich štvornohými kolegami. Policajti nám ukázali, ako sú psy
vycvičené k pátraniu a zachraňovaniu ľudí, no tiež akí sú verní priatelia. Deťom sa policajné psy a aj ich schopnosti
pri lapaní zlodejov veľmi páčili.
Po pánoch policajtoch nás pre zmenu prišli navštíviť Olympskí športovci zo starovekého Grécka a povedali nám
niečo o Olympijských hrách. Streda sa teda niesla v duchu športových disciplín.
Nastal štvrtý deň a pomocou „stroja času“ sa k nám dostala mimozemská kráľovná z hviezdy Severka a jej
ochranca, mimozemský Rambo. Cestovateľky z budúcnosti nám predstavili život o niekoľko desať, sto alebo
dokonca možno až tisíc rokov.
Počas cesty na miestne paintballové ihrisko sa deti stále pýtali na mimozemšťanky, ktoré však museli kvôli
veľkému teplu odcestovať späť domov. Na ihrisku sa deti hrali schovávačku a naháňačku, kde sa veľmi dobre
zabavili. Tábor sa každý deň končil sv. omšou, preto aj tento deň, sme (pre niektorých) zakončili omšou. Prečo len
pre niektorých? Nie všetci išli domov, lebo sa na ihrisku zo štvrtka na piatok stanovalo! Deti sa zhromaždili okolo
siedmej pri ohni, kde opekali a kde sa dobre zabávali. Počas stanovačky v noci mali animátori bojovú úlohu, a to
opatrovať deti, aby sa im nič nestalo. Počasie počas stanovačky naozaj vyšlo a neprebehla žiadna obávaná búrka.
V piatok ráno čakali „stanovačov“ raňajky v kultúrnom dome, kde sa okolo deviatej deti opäť stretli a posledný
táborový deň začali netradične svätou omšou.
Po svätej omši sme sa vrátili naspäť do kultúrneho domu, kde nás z minulosti, teda z obdobia stredoveku, prišla
navštíviť stredoveká kráľovná. Deti (i my, animátori) dostali veľmi ťažkú a namáhavú úlohu, a to napísať, čo sa im
(aj nám) na tábore páčilo a čo nie. Po tejto úlohe sa deti hrali, tancovali Zumbu a tábor sme zakončili výdatným
obedom, o ktorý sa nám celý tábor starali dvaja skvelí kuchári, začo sa im deti a aj my, animátori, hlasne
poďakovali.
Chceme sa veľmi poďakovať nášmu pánovi farárovi Ladislavovi Kováčovi, že mal s nami, i s deťmi toľkú
trpezlivosť, že tento tábor znášal s takou láskou a že sme sa mohli stretnúť už po siedmy raz! Takisto ďakujeme
deťom za ich dobrotu a aktivitu a tiež animátorom, ktorí sa všetkými silami snažili o to, aby sa mali deti čo
najlepšie! Snáď sa vidíme opäť o rok! ;) Táboru sa zúčastnilo 55 detí a deti mali na starosti dvanásť animátorov
spolu s pánom farárom Ladislavom Kováčom.
Anna Holubová
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Hogyan szavaztunk?
November 4-én immár ötödik alkalommal volt
lehetőségünk megválasztani a megyei képviselőket
és a megye elnökét. Mi Besztercebánya megye elnök
és képviselőjelöltjeire adhattuk le szavazatainkat.
Megállapíthatjuk, hogy polgáraink érdeklődése az
idén alacsonyabb volt, mint négy évvel ezelőtt 3%-al,
de túlléptük az országos átlagot 6%- al , amely
29,96 % volt, a megyei átlagtól viszont lemaradtunk
5
%-al
sem,
amely
40,30 %
volt. Választópolgárainknak csak 35,74 % érezte
kötelességének, vagy jogának, hogy véleményt
mondjon.
Községünkben
összesen
540
választópolgár volt bejegyezve, amelyből 193-an
járultak az urnákhoz. A képviselőkre 187, az
elnökjelöltekre pedig 176 érvényes szavazatot adtak
le. Járásunkat a következő 5 évben a megyei
parlamentben az alábbi személyek képviselik majd:
Jámbor László (MKP) – a járásban 2 172 szavazatot
szerzett, (nálunk 119), Mudr. Trojčák Mirko (Smer
SD) – 4 474 (51), Mudr. Kollár Ondrej (Smer SD) – 2
495 (28). Községünk szempontjából még érdekes
lehet, hogy a képviselői tisztségért indult községünk
polgára Jámbor László a választópolgároktól 119
szavazatot kapott ami 63,6 % a leadott érvényes
szavazatoknak . Az elnökjelöltek közül nálunk a
legtöbb szavazatot, 87-et Mgr. Kotleba Marián kapta
(a megyében összesen 47 502). A további szavazatok
következő képpen osztódtak el: Ján Lunter – 51
szavazat (a megyében 99 169), Martin Juhaniak 11
szavazat, Igor Kašper 8 szavazat, Martin Klus 4
szavazat, Ivan Saktor 3 szavazat, Milan Urbáni 3
szavazat, Miroslav Gálik 3 szavazat, Michal Kantor 2
szavazat, Jozef Šimko 2 szavazat, Viliam Baňák 1
szavazat és Pavel Greksa 1 szavazat . Két jelöltre
annak ellenére is szavaztak, hogy a jelöltek még a
választások előtt visszalépett. Besztercebánya
megye első embere Ján Lunter lett, aki a
választópolgárok 48,53% -nak bizalmát nyerte el
(nálunk
51
szavazatot
kapott).
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Ako sme hlasovali ?
Dňa 4. novembra 2017 sa už piaty krát konali voľby
poslancov a predsedu do vyššieho územného celku.
My
sme
volili
svojich
zástupcov
do
banskobystrického samosprávneho kraja. Môžeme
konštatovať, že záujem voličov o tieto voľby bol
nižší, ako pred štyrmi rokmi cca o 3%, ale prekročili
sme celoslovenský priemer takmer o 6% , ktorý bol
29,96 %, v porovnaní so župným priemerom, ktorý
bol v našom kraji 40,30% zaostávame o cca
5%. Naša účasť bola 35,74%. V našej obci bolo
zapísaných do voličských zoznamov 540 voličov,
z ktorých sa zúčastnilo volieb len 193 voličov, ktorí
odovzdali na poslancov VÚC 187, a na predsedu
VÚC 176 platných hlasov. V našom okrese boli
zvolení nasledovní poslanci: L.Jámbor (SMK) –
celkovým počtom hlasov za okres 2 172 (u nás
dostal 119 hlasov), Mudr.Mirko Trojčák (Smer SD) –
4 474 (51), Mudr.Ondrej Kollár (Smer SD) – 2 495
(28).Z hľadiska našej obce bolo ešte zaujímavé, že
o post poslanca VÚC sa uchádzal aj náš občan László
Jámbor ktorý získal u nás 119 hlasov t.j. 63,6 %
z platných hlasov. Za predsedu VÚC najviac hlasov u
nás dostal Mgr. Marián Kotleba– 87 (za kraj 47 502
hlasov). Ostatní kandidáti získali nasledovne: Ján
Lunter – 51 hlasov (99 169), Martin Juhaniak 11
hlasov, Igor Kašper 8 hlasov, Martin Klus 4 hlasy,
Ivan Saktor 3 hlasy, Milan Urbáni 3 hlasy, Miroslav
Gálik 3 hlasy, Michal Kantor 2 hlasy, Jozef Šimko 2
hlasy, Viliam Baňák 1 hlas a Pavel Greksa 1 hlas.
Predsedom BBSK sa stal Ján Lunter. Na niektorých
kandidátov hlasovali občania napriek tomu, že
kandidáti stiahli svoju kandidatúru ešte pred
voľbami.
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Smola alebo šťastie
Pred mnohými rokmi žil jeden starý farmár, ktorý mal jediného syna a starého koňa. Jedného dňa sa však kôň
dostal z ohrady a utiekol do hôr.
„Čože? Ušiel ti kôň?“ pýtali sa susedia. „To je ale smola!"
„Smola alebo šťastie? Ktohovie.“ Odvetil starý muž.
O týždeň neskôr sa kôň vrátil do ohrady, aby sa napil a nejedol. A priviedol so sebou aj stádo dvanástich divokých
koní. Farmárov syn to uvidel a rýchlo utekal zavrieť ohradu.
Keď sa to susedia dopočuli, nemohli tomu uveriť. Okamžite svojmu susedovi gratulovali: „Trinásť koni?! To je
neuveriteľné! Ty máš ale šťastie!“ Ale starý farmár len opäť zopakoval: „Šťastie alebo smola? To nikdy neviete.“
O niekoľko dní na to sa farmárov syn rozhodol, že divoké kone skrotí a pokúsil sa osedlať jedného z nich. Ako však
vysadal na jeho chrbát, kôň ho nešťastne zhodil. Mladý farmár spadol a zlomil si nohu.
Ešte v ten večer sa susedia ponáhľali k farmárovi, aby ho poľutovali a povedali mu: „To je ale obrovská smola!“
Ale múdry starček znova len povedal: „Smola či šťastie? Ktovie?“
A mal pravdu. O niekoľko dní všetkých mladých zdravých mužov odviedli bojovať vo vojne. Z nej sa už mnohí k
svojim rodinám nevrátili. Farmárov syn sa vďaka svojej zlomenej nohe zachránil a zostal so svojím otcom. Bola to
teda smola alebo šťastie? Ktovie.
Ponaučenie:
Denne sa mnohí zamýšľame nad tým, aké má niekto iný, koho dobre poznáme alebo ten koho sme videli len kdesi
v médiách, šťastie. Máme pocit, že má viac peňazí, má krajšiu partnerku alebo sa narodil s vyšším IQ, a preto je
jeho život iste ľahší. Ale je to skutočne šťastie? To nikto z nás naozaj nevie.

Görög mese a barátságról...
Az ókori Görögországban Szókratészt nagy becsben tartották tudása
miatt. Egy nap egy ismerősével futott össze az utcán, aki azt mondta:
- Szókratész, akarod tudni, hogy mit hallottam a legjobb barátodról?
- Várj egy pillanatot! - válaszolt Szókratész.
- Mielőtt bármit mondanál, szeretném, ha megfelelnél három kérdésre.
Ezt hívják a tripla szűrőnek. Az első szűrő az Igazság. Teljesen megbizonyosodtál arról, hogy amit mondani
akarsz igaz?
- Nem. - Válaszolta az ember. Éppenséggel csak hallottam róla, és ...
Rendben, szóval nem igazán vagy biztos benne, hogy igaz-e vagy nem.
Most próbáljuk meg a második szűrőt, a Jóság szűrőjét: az, amit mondani akarsz a barátomról, valami jó
dolog?
- Nem, épp ellenkezőleg...
- Szóval - folytatta Szókratész - valami rosszat akarsz mondani róla, de nem vagy benne biztos, hogy igaz.
- Semmi baj, a harmadik szűrő még vissza van: a Hasznosság.
Amit mondani akarsz a barátomról, az hasznos lesz nekem?
- Nem igazán.
- Nos - vonta le a következtetést Szókratész - ha mondani akarsz nekem valamit, ami nem igaz, nem jó és nem
is hasznos, miért mondanád el egyáltalán?
Ezért volt Szókratész egy nagyszerű filozófus és ezért tartották igen nagy becsben.
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Jószomszédi borozgatás közben ajánlotta fel a szomszédasszonyom, aki friss kertészeti végzetséggel rendelkezik,
hogy szívesen ír nekünk az újságba cikket a kertészkedésről, ökológiai gazdálkodásról… stb. Így hát, rendszeres
rovatot indítunk, ahol majd igyekszik mindig az adott időszakhoz alakítva, aktuális információkkal, tanácsokkal
ellátni bennünket.
A komposztálás lényegében a
bio és a konyhai hulladék
legökológikusabb
újrahasznosító
formája.
Háztartásunkban,
kertünkben rengeteg zöldhulladék
keletkezik. Ezeket nem kell a kukába
tömni, elégetni, vagy elszállíttatni.
Egy kis elszántsággal könnyedén
tudjuk
komposztálni,
azaz
termőfölddé alakítani, melyet aztán
visszatehetünk a kertünkbe, virág
vagy
zöldségágyasainkba. A
komposztálás
egy
egész tudományág, de
ha néhány fontos
szabályt
betartunk,
akkor
itthoni
környezetben
is
könnyen elvégezhető,
és még a kisgyerekek
is
örömmel
belekapcsolódnak
a
tevékenységbe. Ezzel
pedig
tudat
alatt
neveljük beléjük az
ökológiai
gondolkodást és a
természetvédelmet.
Például, a lányom,
mikor
megeszi
a
banánt,
héját
automatikusan abba a szemetesbe
dobja, ami majd a komposztba
kerül, és nem a többi szemét közé.
Anyagok, amik nem javasoltak
komposztálásra azok a dió- és a
(vad) gesztenyefák levelei, fenyők
tűlevelei (2-3 év szükséges a
növekedésgátló, illetve a savas
tartalmuk lebomlásához, de néhány
levél vagy ág nem okoz gondot),
gyomnövények magvai, húsevő
állatok ürüléke, állati tetemek,
csont, hús, főtt ételek maradéka,
zsír, olaj...

Ami pedig a komposztba tartozik
azok
a konyhai hulladékok:
gyümölcs, zöldség, kávézacc, teafű
(tasakkal is), tojáshéj (összetörve),
kerti hulladékok: gallyak, falevelek,
fű, sövények, bokrok nyírásából
származó nyesedékek (ezeket a
gyorsabb
komposztálódás
érdekében érdemes apróra vágni),
egyes gyomnövények (amennyiben
még nem hoztak magot), egyéb

hulladékok:
újrahasznosítható
kartonpapír,
szalvéta,
konyhai
papírtörlő, fa hamu, elhervadt
virágok (vágott és cserepes
egyaránt), megunt növények.
Komposzt
érés
gyorsító
gyógynövények, például a fekete
gyökér vagy a csalán. Ajánlatos 1-2
havonta átforgatni, összekeverni a
komposzthalmot (a külső részt
középre forgatni), hogy gyorsabban
komposztálódhasson a tartalma,
nedvesen kell tartani (és időnként
ellenőrizni, hogy ne száradjon ki, de

ne is ázzon szét teljesen),
félárnyékos helyen felállítani a
komposztálót
vagy
komposzthalmot,
a
túlzott
felmelegedés
és
kiszáradás
megelőzése
végett,
a
kész
komposztot
felhasználás
előtt
átrostálni
és
a
nem
komposztálódott vagy darabos
részeket az új komposzthoz adni
(ezzel
biztosíthatjuk
az
új
komposzthalom „indító”
mikroorganizmusflóráját is)
Az
önkormányzat
által minden háztartás
számára
biztosított
komposztáló tartályokat
egyszerűen át lehet
helyezni, ahogy szedjük
szét, úgy rakhatjuk össze
a másik helyen és
fokozatosan dobálhatjuk
át a tartalmát így a felső
réteg lekerül az új aljára
és így jól összekeverődik
a komposztáló tartalma.
Az eredeti alján pedig ott
a szép érett komposzt.
Télen és ősszel az eső és
a hó a hideg levegő
lelassítja a komposzt
érését. Ezért célszerű egy régi
szőnyeggel vagy buborékfóliával
lefedni, hogy megőrizze a hőt. De
ha ezt elhagyjuk, akkor sem történik
baj.
Otthoni komposztálással tehát
nemcsak
növényeinket
gazdagíthatjuk, de csökkenthetjük
az általunk termelt szemét
mennyiségét is! A komposztálás
számomra egy csodálatos öko
ciklus!
R.E.
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Kompostovanie je v podstate najekologickejšia
forma recyklácie rastlinného a kuchynského
odpadu. Čerešničkou na torte je získanie vlastného
zdravého kompostu, ktorý vraciame späť do našej
záhrady,
pre
naše
kvietky
a zeleninu.
Kompostovanie je celá veda ale ak dodržíme pár
dôležitých zásad ide to ľahko a aj malé deti
s radosťou priložia čo to na kôpku. Napríklad, moja
dcérka , keď zje banán, tak automaticky hádže
šupku do nádobky, ktorá ide na kompost a nie do
koša.
Dôležité je, aby do kompostu nešlo nič tepelne
upravované, žiadne živočíšne produkty ako
napríklad mlieko a kosti, žiadna burina so semenami
a ich korene, nič ihličnaté. Vytvárajú kyslé
prostredie, ktoré je vhodné radšej pre azalky
a hortenzie. Samozrejme do kompostu nepatrí olej,
tuk, sklo, lieky, chemikálie, plasty, popol z uhlia,
lesklý papier a ani mačací a psí trus.
Do kompostu patria záhradný odpad ako
posekaná tráva, odkvitnuté letničky, zemina/
z krtincov a kvetináčov/, zvyšky zeleniny a ovocia,
škrupinky z vajíčok, kávová usadenina, čaj, skvelé sú
nefarbené servítky a kuchynské papierové utierky
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a recyklovateľný kartón. Je to celulóza, ktorá sa
rozloží . Výborným urýchľovačom zrenia kompostu
sú liečivé bylinky ako kostihoj lekársky či
žihľava. Sem tam je potrebné kompost záhradnými
vidlami poprevracať. Vtedy zistíme v akom je stave.
Suchý kompost sa nezohreje a osídlia ho mravce.
Kompost sa tým pádom nerozkladá a treba ho
zaliať, najlepšie dažďovou vodou.
Ak je hmota premokrená znamená, že je
kompostovisko umiestnené na nie príliš šťastnom
mieste v tieni a chlade. Naše kompostoviská, ktoré
obec poskytla pre každú domácnosť sú skvelé na
premiestňovanie. Postupne ako rozoberáte
a skladáte na druhom mieste tak prehadzujete aj jej
obsah a na spodku máte krásny vyzretý kompost
pre svoje letničky či priesady.
V zimnom
a jesennom období, dážď aj sneh kompost
ochladzujú a spomaľujú jeho zrenie. Na udržanie
tepla je preto vhodné zakryť ho starým kobercom
alebo bublinkovou fóliou.
Kompostovaním a recyklovaním sa v domácnosti
môže zredukovať komunálny odpad až na jednu
tretinu, čo je v dnešnom konzumnom svete skvelé
a prospešné pre naše životné prostredie. Kompost
je pre mňa niečo ako zázračný eko kolobeh!
E.R.

Hystéria okolo Vianočného vypekania nabrala na obrátkach príchodom prvého decembrového týždňa.
Alebo minimálne už plánujete nákupy potravín na dni, bližšie k dôležitému dátumu. Vianoce sú vo vzduchu a okolo
regálov s “nutnosťami” na pečenie je hustejšia premávka. Pred tým ako rozbehnete nákupy, chcem pridať pár
vľúdnych slov pre Vás ako na to, ako zbytočne neplytvať peniazmi a vybrať si hodnotnejšie suroviny aby to
sviatočné maškrtenie malo zmysel a možno aj úžitok.
Tuky
Zabudnite prosím na stužené rastlinné tuky a margaríny. Niet nad poctivé maslo živočíšneho pôvodu, kde
obsah mliečneho živočíšneho tuku je 82%. Je zdrojom v tuku rozpustných vitamínom A, D, E, K2, minerálov,
stopových prvkov, obsahuje užitočné látky ako butyrát a CLA. Butyrát je nasýtená mastná kyselina s krátkym
reťazcom metabolizuje sa priamo v črevnom epiteli, kde slúži ako regulátor rastu a delenia buniek. Táto mastná
kyselina potláča rozmožovanie patogénov v črevnej mikroflóre. CLA je konjugovaná kyselina linolová, ktorá má
veľa kladných účinkov na organizmus. Znižuje adipozitu /ukladanie tuku/, dokáže pôsobiť na abdominálny tuk ak
jej trocha pomôžete cvičením a pohybom. Mechanizmus funkcie CLA je komplikovaný v skratke však podporuje
aktivitu noradrenalinu a adrenalinu, čo urýchľuje energetický metabolizmus. Kvalitatívne, sladkosti s použitím
masla sú oveľa chutnejšie ako pri pečení s margarínom. Ak Vám prekáža vyššia cena kvalitného masla – všetko
zlé je na niečo dobré. Nemusíte napiecť osem druhov nezdravých sladkostí, stačia tri relatívne neškodné.
Stužené tuky, ako napríklad Cera a pod., ktoré sa požívajú na výrobu polevy, alebo pri rozpúšťaní čokolády, sa
dajú nahradiť kokosovým tukom. Ten na rozdiel od rafinovaných stužených tukov neobsahuje trans-mastné
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kyseliny. Trans-mastné kyseliny podporujú syntézu voľných radikálov a následne vznik kardiovaskulárnych
ochorení. Niektoré receptúry ako sú napríklad šuhajdy sú však v akomkoľvek prevedení absolútne nezdravé. Či ich
budete robiť s cerou alebo kokosovým tukom. Do tohto receptu ide približne rovnako tuku ako cukru. A navyše v
plnke je maslo. Vo vašom tele sa deje asi toto: príliš veľa nasýtených tukov so sacharidmi, podporia dlhodobo
zvýšenú glykémiu a produkciu inzulínu. Pri vysokej koncentrácii inzulínu vzniká inzulínová rezistencia – poklesne
citlivosť tkanív na inzulín. Počas nadmerného prísunu sacharidov a tukov zároveň sa aktivuje proces lipogenézy,
ukladania tukov do tukových buniek. Je to veľmi v skratke ale dúfam zrozumiteľné, preto sa tomuto javu treba
vyhnúť. Ak vidíte v recepte slnečnicový olej alebo rastlinný olej /rafinované oleje/ vyhnite sa im, prípadne
nahraďte inou tukovou zložkou – maslom, vajíčkom, acidofilným mliekom, jogurtom.
Cukor
Bez cukru to nejde však? Šetrite s ním. Viac menej, keď si odmyslíme prínos balastných látok v trstinovom
cukre, melase či kokosom cukre, môžeme použiť aj klasickú sacharózu- obyčajný kryštálový cukor /ak ide o cenu/
ale neplytvajte. Všeobecne vo väčšine receptov je udávané zbytočne veľké množstvo cukru. Pri medovníkoch
pridajte radšej viac medu. Skúste si koláč, tortu či jednotlivé kúsky sladkých dobrôt rozrátať tak aby jedna porcia /
maximálne cca 120 gr sladkých výrobkov / pre dospelého neobsahovala viac ako 10gr pridaného cukru na osobu.
Záleží samozrejme aj z akých surovín je výrobok vyhotovený, či je v ňom vláknina, škrob alebo aké obsahuje
množstvo tuku. Tie totiž brzdia rýchly prienik glukózy do krvného riečiska. Na druhej strane však priveľa cukru a
tuku zvyšuje inzulinémiu a ukladanie tuku do tukových buniek.
Kandizované a sušené ovocie
Ak pečiete koláče s kandizovaným ovocím, ktoré je už dostatočne sladké, znížte dávku cukru. Sušené ovocie
vyberajte kvalitné, nemusí byť ošetrené olejom a oxidom síričitým, ktorý ničí v tele vitamín B1 tiamín. Dosť ho
prijmeme vo vínku, ktoré neodmysliteľne patrí k pohode a sviatkom. Kvalitné sušené ovocie do pečenia je
napríklad lyofilizát získaný vákuovým vymrazovaním ovocia, je však podstatne drahší ako konvenčné sušené
ovocie. Ovocie si pri troške šikovnosti a pri vhodných podmienkach môžete nasušiť aj doma.
Orechy
Takzvané multiorechové zdravé koláče bez múky, paleo a iné pridružené trendové názvy nemusia byť vôbec
tak prospešné. Tu platí, všetko s mierou. Ak chcete mať multiorechovú príchuť, použite radšej múky z orechov
a semienok v kombinácii s konvenčnými múkami. Sú vyrobené z výliskov semien a orechovín a neobsahujú
prebytok polynenasýtených mastných kyselín, podliehajúcich rýchlej oxidácii. Orechy by mali tiež pochádzať
z dôveryhodného zdroja aj tie vlašské aby sme sa vyhli prísunu mykotoxínov.
Múky
Tak tu sa môžete vyblázniť ak máte odvahu a troška skúseností. Začiatočníčky nič nepokazia špaldovou
hladkou múkou a celozrnnou hladkou múkou špaldovou. Dôležité je aby vo výrobku nebola iba hladká biela múka
ale aby obsahoval podiel celozrnnej múky. Ideálne aby obsahoval dostatok vlákniny, zdravých tukov, bielkoviny.
Výborná na tieto účely je kokosová múka, konopná, múka zo zemných mandlí, makadamová, pohánková,
amarantová, hroznová. Stačí prisypať 20% a koláčik je obohatený o minerály, balastné látky a vitamíny. To však
neplatí pri pečení pre maličké deti do 3 rokov. Denný príjem vlákniny je doporučený do 10gr, je na mieste teda
pracovať s hladkými múkami a pridávať celozrnné múky či tie s vysokým obsahom vlákniny s rozumom. Výborná
je ovsená múka s obsahom glukánov, ryžová celozrnná, tapioková pre rezistentný škrob, ktorý je výživou pre
zdravú mikroflóru hrubého čreva.
Čokoláda
Používajte kvalitnú tmavú čokoládu s obsahom kakaa minimálne 50%. Mala by obsahovať kakaové maslo,
kakaovú hmotu a časť pridaného cukru. Žiadne mlieko, palmový tuk, možno ešte emulgátor lecitín a v prípade
bielej čokolády bude sušené mlieko. Čím menej položiek, tým lepšie.
Používanie polotovarov
Ak máte radi nepečené sladkosti, ktorých základom je korpus z rozdrvených keksíkov a sušienok, venujte
čas etiketám pri ich nákupe. Čítajte koľko a aký tuk či sladidlo obsahujú. Pretože také populárne maslové sušienky
obsahujú okrem masla väčšinou palmový tuk, glukózovo-fruktózový sirup aj cukor. K práškovým šľahačkám,
parížskym krémom a pod. asi takto. Iste šetria drahý čas ale zvážte prosím čo je na tomto zložení /parížsky krém/
prínosné pre vaše deti?
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Speňovač (glukózový sirup, palmojadrový tuk úplne hydrogenovaný, emulgátor (mono- a diglyceridy mastných
kyselín, estery mono- a diglyceridov mastných kyselín s kyselinou octovou), mliečna bielkovina, stabilizátor
(monohydrogénfosforečnan draselný), cukor, kakao so zníženým množstvom tuku 26 %.
Konzervované ovocie
K tejto kategorii iba toľko. Myslela som, že už ho ľudia takmer nepoužívajú. Opak je pravdou. Konzervované
ovocie je väčšinou iba ochutená hmota bez vitamínov a hodnotných látok, ktorá bola kedysi ovocím. Ak
v niektorom recepte vidíte mandarínky či konzervované jahody, siahnite po mrazenom ovocí to má rozhodne viac
živín ako ovocie z konzervy.
Bezpečné pečenie
Pri pečení vzniká nežiaduci chemický produkt – látka akrylamid, ktorá je považovaná za nebezpečný karcinogén.
Aby ste sa vyhli zvýšenej produkcii tejto látky v koláčoch a v slaných výrobkoch, pečte v rúre pri nízkych teplotách
/160-180/ a čo najkratšie. Výrobky by mali byť bledšie, nie tmavohnedého sfarbenia na povrchu.
A posledná rada – nepreháňajte to s množstvom koláčikov. Radšej miesto pečenia dajte prednosť prechádzke a
nezabudnite: aj také jabÍčko urobí veľa muziky! Krásne, zdravé, pokojné, sladké Vianoce!
/zdroj: Horecka.sk/

RECEPT:

BEJGLI

A bejgli magyar nevén mákos vagy diós tekercs, tradicionális magyar karácsonyi étel, hagyományosan dióval vagy
mákkal, újabban gesztenyével, meggyel vagy aszalt szilvával töltött édesség, de létezik meggyes-mákos,
gesztenyés-szilvás, almás-mákos és káposztás változata is. A népi hiedelem szerint a diót rontás ellen kell enni, a
mák pedig bőséget hoz a házhoz.
Hozzávalók:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

90 dkg liszt
25 dkg vaj vagy margarin
12.5 dkg zsír
10 dkg porcukor
2.5 dkg élesztő ( vagy egy csomag száraz élesztő)
2 db tojássárgája
1 dkg só
1 dl hideg tejszín
2,5 dl hideg víz (nekem elég volt 2 dl)
+ 1 tojás a lekenéshez

Mák vagy dió töltelék 6 db bejglihez :
·
·
·
·
·
·
·

70 dkg mák vagy dió
50 dkg kristálycukor /tapasztalatom szerint elég 30 dkg is, kezdjünk kevesebbel, inkább kóstoljunk/
15 dkg zsemlemorzsa
0.5 L víz
mazsola,
őrölt fahéj,
reszelt citromhéj,

A vizet a cukorral jól fel kell forralni. És utána ráönteni a többi összekevert hozzávalókkal. Jól ki kell hűteni.
Célszerű előző nap elkészíteni. A receptből 6 db fél kilós bejgli lesz. A tésztából 6 db kb. 27 dkg tésztának kell
kijönnie . A tölteléknek ugyanannyi dkg -nak kell lennie mint a tésztának. Tehát egy 27 dkg-os tésztát 27 dkg
töltelékkel kell megtölteni. Ha kevesebbet szeretnénk, meg kell felezni az adagokat. Az élesztőt a lisztbe bele kell
morzsolni, nem kell keleszteni. A tészta készítése: A lisztet, a sót, a cukrot és az élesztőt alaposan elkeverem.
Elmorzsolom benne a vajat és a zsírt, majd hozzáadom a tejszínt, a tojások sárgáját és a vizet. Összegyúrom a
tésztát, pihentetem. Végül kinyújtom, megkenem a töltelékkel és feltekerem. Ezután teszem éjszakára hűvös
helyre. A tészta nyújtásánál sem a deszkát, sem a tésztát nem kell lisztezni. Délután mikor elkészül a bejgli akkor le
kell kenni tojássárgájával, hagyni kell száradni , este le kell kenni tojásfehérjével. Éjszaka hűvös helyen, de nem
hűtőben kell tárolni. Ha meleg helyen van tárolva akkor túlkel. És csak reggel szabad sütni! Akkor már nem kell
újra megkenni semmivel, hanem hurkapálcikával megszurkálni több helyen középen a legaljáig a tésztának. Ez
azért fontos, hogy a gőz ki tudjon belőle jönni. Légkeverős sütőben, középen, 180 fokon, 25-30-ig kell sütni.
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Spoločenská rubrika – Társasági rovat
Demografia obce k 07. 12. 2017
Počet obyvateľov k 01. 01. 2017
Počet narodených detí
Počet zomrelých občanov
Počet prisťahovaných občanov
Počet vysťahovaných občanov
Počet obyvateľov k 07. 12. 2017

Narodili sa nám – Újszülöttek
Kukučka Zoltán
Hudec Teodor
Vági Jasmin Zoé
Szabóová Dorota
Húšťavová Rebeka
Oravcová Oriána

Blahoželáme – Gratulálunk!

607
6
6
3
6
604

Opustili nás - Elbúcsúztunk

Molnárová Alžbeta
Bevízová Mária
Ballová Mária
Péterová Rozália
Ubertáš Marián
Bevíz Ján
Česť ich pamiatke! Tisztelet az emléküknek!
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Dôležité telefónne čísla

TIESŇOVÉ LINKY
Integrovaný záchranný systém
Rýchla zdravotná pomoc

112
155 (112)

Polícia

158 (112)

Hasičský a záchranný zbor

150 (112)

Mestská polícia
Elektrina (linka pre poruchy)

159
0800 123 332

Plyn (linka pre poruchy)

0850 111 727

Informácie vlaky a autobusy

12 111

Linka Pomoc.sk (linka dôvery)

0800 500 500

Obvodný lekár pre dospelých - Nenince
MUDr. A. Bomborová 047/48 78 138
Lekáreň Nenince
Mgr. J. Káplár 047/45 14 069, 0911 519 306

Všeobecný lekár pre deti a dorast – Veľká Čalomija
MUDr. A. Rigóová 047/48 75 107, 0907 882 973
Praktický lekár- Veľká Čalomija
MUDr. J. Krajčovičová 047/48 75 178,
047/48 94 101

OBECNÝ ÚRAD
+421/47/48 94 201
e-mail:

Všeobecný lekár pre deti a dorast - Nenince
MUDr. J. Marko
047/48 78 184

info@opatovskanovaves.sk
ocuonves@gmail.com

Po: 7.30 – 15.30
Ut: 7.30 – 15.30
St: 7.30 – 15.30
Št: 7.30 – 15.30
Pi: 7.30 – 15.30
Obednajšia prestávka:
12.00 – 12.30

Gynekológ – Veľká Čalomija
MUDr. Š. Braunstein 047/48 75 115
Stomatológ – Veľká Čalomija
MUDr. J. Jakab 047/48 75 179
Lekáreň - Veľká Čalomija
Mgr. J. Nagy
047/45 14 102
Všeobecná ambulancia pre dospelých – Želovce
MUDr. Ľudmila Resutíková 047 / 489 32 35

PREVÁDZKA KUCHYŇA ONV
0907 517 667
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Veľký Krtíš

Po-Pi: 7.30 – 14.30
POŠTA SLOVENSKÉ ĎARMOTY
047/48 94 301
Po:
Ut:
St:
Št:
Pi :

8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00

12.30 – 14.30
12.30 – 14.30
12.30 – 14.30
12.30 – 14.30
12.30 – 14.30

OBECNÁ KNIŽNICA
Streda:
17.00 – 19.00
FARNOSŤ OPAT. NOVÁ VES
Správca farnosti: Mgr. Ladislav Kováč
Mobil: 0911/801 126, 0911/738 292
faraopatovska@gmail.com

047/245 11 01
Po:
Ut:
St:
Št:
Pi:

8.00 – 12.00 13.00 – 15.00
8.00 – 12.00 13.00 – 15.00
8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
nestránkový deň
8.00 – 12.00

MATRIKA – Nenince
+421/47/45 140 30
Po – Pi: 8.00 – 12.00
STAVEBNÝ ÚRAD
+421/47/48 821 70, +421/908 926 903
Po:
Út:
St:
Št:
Pi:

7.30 – 12.00 12.30 – 15.30
7.30 – 12.00 12.30 – 15.30
7.30 – 12.00 12.30 – 17.00
nestránkový deň
7.30 – 12.00 12.30 – 14.00
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TJ Sokol Opatovská Nová Ves (Muži)
Tabuľka 6. Liga Dospelí
Klub

Z

V

R

P

Skóre

B

K

+/-

FP

1

TJ Družstevník Sklabiná

15

13

0

2

61:21

39

16

15

0

2

FK Záhorce

15

12

1

2

78:30

37

15

13

0

3

TJ Nenince

15

11

1

3

59:14

34

14

13

0

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

TJ Ipeľ Balog nad Ipľom
FK Lesenice
TJ Slovan Modrý Kameň
TJ Stredné Plachtince - OFK
TJ Družstevník Kamenné Kosihy
TJ Sokol Opatovská Nová Ves
OFK Dačov Lom
TJ Družstevník Želovce
TJ Ipeľské Predmostie
FO Malé Zlievce
TJ Partizán Hrušov
FK Bušince
TJ Veľké Zlievce

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

10
9
8
8
8
8
6
6
3
2
1
0
1

1
1
3
3
2
2
3
0
0
1
3
5
2

4
5
4
4
5
5
6
9
12
12
11
10
12

83:16
56:25
39:23
31:27
67:21
36:33
27:24
37:49
21:68
10:70
7:79
13:65
21:81

31
28
27
27
26
26
21
18
9
7
6
5
5

13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

7
7
6
3
5
2
-3
-6
-12
-17
-15
-16
-16

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ROZPIS ZÁPASOV
Dátum
Čas
Zápas
06.08.2017 17:30 TJ Sokol Opatovská Nová Ves – TJ Slovan Modrý Kameň
13.08.2017 16:30 TJ Ipeľské Predmostie - TJ Sokol Opatovská Nová Ves
20.08.2017 16:00 TJ Sokol Opatovská Nová Ves – TJ Družstevník Sklabiná
27.08.2017 11:00 FO Malé Zlievce - TJ Sokol Opatovská Nová Ves
29.08.2017 16:30 TJ Sokol Opatovská Nová Ves – FK Lesenice
03.09.2017 15:30 TJ Sokol Opatovská Nová Ves – TJ Nenince
10.09.2017 15:30 TJ Sokol Opatovská Nová Ves – TJ Družstevník Želovce
17.09.2017 15:00 TJ Stredné Plachtince – OFK - TJ Sokol Opatovská Nová Ves
24.09.2017 15:00 TJ Sokol Opatovská Nová Ves – FK Záhorce
01.10.2017 14:30 OFK Dačov Lom - TJ Sokol Opatovská Nová Ves
08.10.2017 14:30 TJ Sokol Opatovská Nová Ves – TJ Ipeľ Balog nad Ipľom
15.10.2017 14:30 FK Bušince - TJ Sokol Opatovská Nová Ves
22.10.2017 14:00 TJ Sokol Opatovská Nová Ves – TJ Družstevník Kamenné Kosihy
29.10.2017 14:00 TJ Veľké Zlievce – TJ Sokol Opatovská Nová Ves
04.11.2017 14:00 TJ Partizán Hrušov – TJ Sokol Opatovská Nová Ves
18.03.2018 15:00 FK Lesenice - TJ Sokol Opatovská Nová Ves
25.03.2018 15:00 TJ Slovan Modrý Kameň - TJ Sokol Opatovská Nová Ves
01.04.2018 15:30 TJ Sokol Opatovská Nová Ves – TJ Ipeľské Predmostie
08.04.2018 15:30 TJ Družstevník Sklabiná - TJ Sokol Opatovská Nová Ves
15.04.2018 15:30 TJ Sokol Opatovská Nová Ves – FO Malé Zlievce
22.04.2018 16:00 TJ Nenince - TJ Sokol Opatovská Nová Ves
29.04.2018 16:00 TJ Družstevník Želovce - TJ Sokol Opatovská Nová Ves
01.05.2018 16:30 TJ Sokol Opatovská Nová Ves – TJ Partizán Hrušov
06.05.2018 16:30 TJ Sokol Opatovská Nová Ves – TJ Stredné Plachtince - OFK
13.05.2018 16:30 FK Záhorce - TJ Sokol Opatovská Nová Ves
20.05.2018 17:00 TJ Sokol Opatovská Nová Ves – OFK Dačov Lom
27.05.2018 17:00 TJ Ipeľ Balog nad Ipľom - TJ Sokol Opatovská Nová Ves
03.06.2018 17:00 TJ Sokol Opatovská Nová Ves – FK Bušince
10.06.2018 17:00 TJ Družstevník Kamenné Kosihy - TJ Sokol Opatovská Nová Ves
17.06.2018 17:30 TJ Sokol Opatovská Nová Ves – TJ Veľké Zlievce

Výsledok
2:1
1:3
3:7
1:2
4:2
0:3
6:2
5:1
2:3
4:1
3:2
0:2
1:1
1:6
0:0
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PRE DETI - GYEREKSAROK
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