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Apátújfalu lakosainak lapja

Falunk polgára a Köztársasági elnöknél…
Községünk lakosának meghívása van az
államfőhöz, sőt, ki fogja őt tüntetni. Hallva ezt a
nagyszerű hírt, nem volt kérdéses, mi, vagyis ki lesz
következő újságunk címlapján. Mostanra már biztosan
sokan tudják kiről van szó, de ha esetleg valaki mégis
lemaradt volna a hírről, id. Oroszlány Zoltánról.
Őszintén szólva, nem
sok ember részesül
ilyen
megtiszteltetésben,
főleg
nem
egy
„egyszerű”
falusi
ember. Igen, az
egyszerű nem is,
úgyhogy ő mégiscsak
valamiben
különleges. Miben?
Nagyon
nemes
dologban,
segít,
hogy más élhessen.
Önzetlenül, nem vár
érte sem hálát, sem
semmit
cserébe,
egyszerűen csak jó
érzéssel tölti el, ha
valakinek segíthet a
bajban. Andrej Kiska
köztársasági elnök
Doc. Mudr. Vladimír Krišla emlékplakettjét adta át és
köszönte meg a saját és Szlovákia lakosai nevében a
sok éves munkát a vöröskereszt szervezetben. „Az
hogy vannak olyan emberek, mint Önök, hogy nem
csak saját javukra gondolnak, hanem segítenek
másokon, teszi ezt a szép államot még szebbé.“

S miért pont őt, hiszen van sok véradó? Egy már
szinte meghökkentő számért, mégpedig 197-ért. Ennyi
véradáson van túl, 100 liter vér. Kimondani is sok. Nem
sokan büszkélkedhetnek ilyen magas számmal, ami
természetesen mondanom sem kell, rengeteg emberi
életet jelent. Az, hogy ezt elérhette, azért is jó dolog,
mert ezek szerint
jó
egészségnek
örvend. Ugyanis,
nem
lehet
mindenki véradó.
Meg kell felelni
bizonyos
kritériumoknak,
amelyek
közül
egyik a felső
korhatár. Ezt már
ő túllépte, de
mivel a vére
minősége
megfelelő,
kivételt kapott,
hogy elérhesse a
kívánt 200-at.
Szívből
gratulálunk Zoli
bácsi, kívánunk
továbbra is jó
egészséget, hosszú boldog életet, és hogy elérhesse a
kitűzött célját. Ugyan ezt kívánjuk községünk többi
véradójának is, akik még ugyan az államfőhöz nem
jutottak el, de számos véradáson vannak túl és több
kitüntetéssel rendelkeznek.
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Vyznamenanie od prezidenta Slovenskej republiky
Pre uzdravenie chorých sa núka mnoho možností.
Niekedy je však jedinou a nenahraditeľnou len
transfúzia krvi. Túto vzácnu tekutinu sa dosiaľ
nepodarilo umelo vyrobiť. Preto zostáva jediné: aby
človek človeku bol nablízku. V tomto novom svete,
ktorý sa vychvaľuje pokrokom v technológiách, letmi na
iné planéty, slobodou, ktorá hatí inú slobodu,
nachádzame aj ostrovy človečenstva. Darovať samého
seba, doslova obetovať sa, je morálny čin prevyšujúci
iné.

najdôležitejšie – ľudský život. Aj v našej dedine máme
takýchto statočných ľudí. Teraz by som však chcel
vyzdvihnúť jedného a to p. Zoltána Oroszlánya. Je totiž
momentálne jediný na Slovensku, ktorý dosiahol taký
vysoký počet odberov - 197, čo v prepočte znamená cca
100 litrov krvi.
Za toto dlhoročné dobrovoľné
darcovstvo, bol pozvaný k prezidentovi Slovenskej
republiky Andrejovi Kiskovi, ktorý jemu a ešte ďalším
aktivistom SČK odovzdal vyznamenania - plaketu
docenta MUDr. Vladimíra Krišla.

Silným článkom v reťazi humánneho poslania
červeného kríža, okrem množstva ďalších aktivít, je
darcovstvo krvi. Darcovia krvi svojimi činmi sú toho
svedectvom. Vždy sa dá na nich spoľahnúť a sú
mnohokrát poslednou nádejou na uzdravenie, či
záchranu ľudského života. Ticho a bez ovácií odovzdajú
kus seba, s jedinou pohnútkou, pomôcť trpiacemu bez
nároku na odmenu. Ochotne vystrú svoje ruky, aby z
nich vytiekla vzácna, ničím nenahraditeľná červená
tekutina, dôležitá pre záchranu iného človeka, ktorý
nemá dosť síl, aby sa vrátil z hranice, na ktorej zaniká to

Andrej Kiska sa prítomným v mene svojom i v
mene občanov Slovenska poďakoval za roky a hodiny
nezištnej práce, vlastného času a neraz aj osobnej
obety. „To, že sú ľudia ako vy, ktorí sú ochotní myslieť
na druhých, a nemyslia iba na svoje dobro, robí naše
pekné Slovensko ešte krajším, “ povedal prezident.
Aj ja Vám srdečne blahoželám a úprimne ďakujem,
takisto aj ostatným darcom obce za najvyšší akt
ľudskosti, za prejav spolupatričnosti. Prajem vám pevné
zdravie, spokojnosť a pohodu. Vďaka a úcta všetkým
vám – mnohonásobným darcom krvi.

Všeobecné základné kritériá na darovanie krvi:
 Musíte mať vek od 18 do 60 rokov. Pokiaľ ste pravidelným darcom, môžete darovať krv až do svojich 65 rokov.
Frekvencia darovania je pre mužov 3 mesiace a pre ženy 4 mesiace od posledného odberu.
 Musíte mať telesnú hmotnosť minimálne 50 kg.
 Nesmiete byť nosičom vírusu HIV (mať AIDS)
 Nemôžete byť po prekonaní hepatitídy (žltačky) typu B a C.
 Nemôžete trpieť na iné závažné a chronické ochorenia.

A véradás általános feltételei:
-

Véradásra jelentkezhet minden 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg testsúlyú egészséges felnőtt. Férfiak akár 5-ször, nők
maximum 4-szer adhatnak vért. Nem adhat vért HIV vírus hordozó, hepatitisz B és C betegségen túlesett egyén, és aki
más súlyos és krónikus betegségben szenved.
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Vážení Čitatelia, Opatovčania!

Tisztelt Olvasók, kedves Apátújfalusiak!

Nádherný čas prázdnin a dovoleniek sa skončil, no
dúfam, že všetci ste mali možnosť užiť si radostné chvíle
v kruhu najbližších. Verím, že deti si oddýchli od
školských povinností a načerpali nové sily pre úspešné
zvládnutie nového školského roka. Od vydania
posledného čísla ubehli štyri mesiace, počas ktorých
prebiehali rôzne práce, kultúrne a iné podujatia. Tieto
akcie boli organizované, buď obecným úradom,
miestnou organizáciou Csemadoku, alebo farským
úradom. Aj v tomto roku asi najvýznamnejším
kultúrnym podujatím bol Deň obce. Snažili sme sa tento
deň spestriť bohatým programom pre všetky vekové
kategórie. Začiatkom augusta sme sa pustili do
rekonštrukcie materskej školy. Bohužiaľ, od začatia prác
sa vyskytli mnohé problémy súvisiace s horším stavom
budovy od predpokladaného. Preto sa musia použiť iné
technológie a stavebné postupy, iné materiály a pod..
Všetky tieto zmeny musia byť podchytené v novej
projektovej dokumentácii, ktorá musí byť nanovo
prehodnotená a schválená. Až po schválení môžeme
pokračovať v prácach a použiť peniaze získané z
eurofondov. Toto žiaľ potrvá zas nejaký čas, preto naši
škôlkari začali nový školský rok v materskej škole v
Bátorovej. Dúfam, že naši malí obyvatelia sa môžu čo
najskôr vrátiť do zrekonštruovanej a zmodernizovanej
materskej školy.

Véget ért a nyár, a szünidő, a pihenés, a
kikapcsolódás, a szabadságok ideje. Remélem, mindenki
szép, tartalmas és kellemes napokat töltött el együtt
családjával, a barátokkal, megpihent, erőt gyűjtött,
feltöltődött. A diákok is kipihenték magukat a nyári
vakáció alatt, és elkezdték az új tanévet. Előző számunk
megjelenése óta eltelt négy hónap, mely idő alatt
községünkben különféle munkálatok folytak, és
kulturális események zajlottak. Ezek a helyi
önkormányzat a helyi Csemadok alapszervezet és helyi
plébánia segítségével kerültek megrendezésre. Május 1.
programot szerveztünk, köszöntöttük az anyákat,
gyermeknapi
programmal
kedveskedtünk
a gyerekeknek, a helyi plébánia 10-ik évfordulóját
ünnepeltük, elballagtak óvodásaink, nyári táborban
vettek részt gyermekeink...
A nyár folyamán
ellátogattam számos rendezvényre, hol egyedül, hol
kisebb-nagyobb küldöttséggel. Általában a Labdarózsa
csoport tagjai voltak kísérőim. Voltunk Béren
a Palócfesztiválon, Terényben a falunapon, a környező
falvak rendezvényein, Pilisben, Cserháthalápon,
Jobbágyiban, ... Itthon a legjelentősebb kulturális
rendezvény a falunap volt. Igyekeztünk ezt a napot
színessé, változatossá, és minden korosztály számára
szórakoztatóvá, érdekessé tenni. Augusztus elején
elkezdtük a helyi óvoda átépítését, felújítását. Sajnos
sok gond és probléma adódott a munkálatok
megkezdése után. A tervezetthez képest az épület rossz
állapota miatt más technológiai és építészeti eljárásokat
kell alkalmazni, más sorrendet, anyagokat. Ezt pedig új
projektdokumentációval kell alátámasztanunk, amit
ismét elbírálásra kell küldeni. Amikor ezt jóváhagyják,
akkor folytathatjuk a munkákat és használhatjuk fel
a pályázatban nyert pénzt. Ez pedig sajnos megint idő.
Ezért is kezdték óvodásaink az új tanévet a bátorfalusi
óvodában. Reméljük, hogy mihamarabb beköltözhetnek
kis lakóink a felújított, modernizált óvodába.

Mojim najväčším sklamaním za uplynulé mesiace je
neschválenie žiadosti o dobudovanie kanalizácie. Mrzí
ma, že som zatiaľ nemohol vyriešiť problém dotknutých
občanov. V októbri podávame ďalšiu žiadosť. Máme
veľké prísľuby, tak uvidíme, pretože stále sa môže niečo
prihodiť. Každopádne nejaké riešenie nájdeme, len ešte
prosím o chvíľu strpenia.
Naši pracovníci sa pravidelne starajú o zeleň,
trávnaté plochy, park. Polievame, kosíme, snažíme sa
robiť všetko preto, aby ste sa v svojej dedine cítili
príjemne. Samozrejme, vždy existujú názory, ktoré
kritizujú a chcú viac alebo niečo iné, alebo by robili veci
inak a pod.. Toto mňa aj mojich kolegov povzbudzuje,
aby sme pracovali ešte dôslednejšie. Každá obec má
svoje problémy a nedostatky, ibaže inde vidíme stále len
to dobré, a doma len to zlé. To dobré, čo máme doma
berieme automaticky.

Az elmúlt hónapok legnagyobb csalódása
számomra, hogy nem lett sikeres a szennyvízcsatorna
hállózat pályázatunk. Bánt, hogy az érintetteknek még
egyelőre nem tudtam segíteni. Októberben ismét
pályázunk. Nagyok az ígéretek, én bízom abban, hogy
most sikeres lesz.
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Stojíme na prahu jesene, pre väčšinu z nás to
znamená zber úrody z našich záhrad, čas jesenných
prác. V našej obci je zavedený systém kompostovania
v kompostéroch, ktoré do každej domácnosti
zabezpečila obec. Tiež sme zabezpečili vývoz
biologického odpadu podľa harmonogramu, ktorý
obdržala každá domácnosť. Píšem o tom preto, lebo vás
chcem upozorniť na vypaľovanie v záhradách. Nielenže
je to zakázané, ale svojim spoluobčanom
znepríjemňujeme život pálením buriny či haluziny, a to
najmä, keď nám napadne zapáliť haluzinu v poobedných
hodinách, keď sa všetci vrátia z práce domov, sadnú si
na terasu a chytajú posledné lúče slnka pri poobednom
oddychu po namáhavom dni. Preto využite tieto
možnosti a služby, vyhnete sa susedským sporom,
prípade inému sankčnému postihu. V októbri čakáme
našich dôchodcov na tradičné stretnutie. V novembri
nás všetkých čakajú voľby do zastupiteľstiev BBSK. Dňa
4. novembra budeme môcť dať svoj hlas za poslancov
a županovi. Verím, že s volebným hlasom, ktorý máme
naložíme uvážlivo a zodpovedne. Treba si uvedomiť, že
sa jedná a jedny z komunálnych volieb a príslušnosť
zvoleného kandidáta k obci a regiónu je predpokladom
k napĺňaniu záujmov obce. Vo volebný deň sa bude
o Váš hlas uchádzať aj náš spoluobčan. Ako kandidát na
poslanca BBSK bude v príprade zvolenia zastávať záujmy
našej obce a blízkeho okolia. Podporme jeho
kandidatúru, aby naša malá obec mala znovu zastúpenie
v zastupiteľstve BBSK. V decembri príde Mikuláš,
uskutoční sa turnaj v stolnom tenise a znovu sa
rozlúčime s ďalším rokom.
Prajem
vám
dobré
zdravie,
vzájomné
porozumenie, ochotu spoločne prekonať ťažkosti,
vyriešiť problémy a oceniť dobré, krásne a ušľachtilé.
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Folyamatosan gondozzuk, ápoljuk, locsoljuk
a parkot, virágokat és nyírjuk a zöldfelületeket
közmunkásaink segítségével. Igyekszünk mindent
megtenni azért, hogy jól érezzék magukat a falusiak
lakókörnyezetükben. Persze, mindig vannak olyan
vélemények is, amelyek kritikát fogalmaznak meg, és
még többet, vagy mást szeretnének, vagy éppenséggel
másképp csinálnák... Ez arra ösztönöz engem és a
munkatársaimat is, hogy még nagyobb odafigyeléssel és
akarattal dolgozzunk. Minden községben vannak
gondok és hiányosságok, csak az ember máshol
általában mindíg csak a jót látja, itthon pedig csak
a rosszat. A jó, ami itthon van, az valahogy automatikus.
Itt állunk az ősz küszöbén, megkezdődnek az őszi
takarítások, használjuk ki a község által kínált
szolgáltatást, kerüljük el az illegális szemétdombok
kialakulását, ne égessük a hulladékot, ne keserítsük
ezzel szomszédaink életét. Októberben várjuk
nyugdíjasainkat
a hagyományos
összejövetelre.
Novemberben itt a megyei választások, éljünk
törvényadta jogunkkal és menjünk el szavazni. Jól
fontoljuk
meg
döntésünket
és
járuljunk
felelőségteljesen az urnák elé. Falunk lakosa is szerepel
a lehetséges képviselők listáján. Támogassuk őt, hogy
képviselhesse és támogathassa községünket a jövőben
is. Decemberben jön majd a Mikulás, az évvégi
asztalitenisz kupa és elbúcsúzunk egy újabb évtől.
Falunk minden lakosának nagyon jó egészséget,
békességet és boldogságot kívánok, továbbá azt, hogy a
jövőben is igyekezzünk együtt, közösen áthidalni a
nehézségeket, megoldani az adódó problémákat, és
tudjuk, tanuljuk meg értékelni a jót, a szépet és a
nemeset.

Vedeli ste že, ...
Ako dlho sa v prírode rozkladá:
- banková karta sa rozkladá až 1000 rokov

- cigaretové ohorky sa rozkladajú 3 mesiace - 2 r.

- ohryzok z jablka sa rozkladá niekoľko týždňov

- sklo sa rozkladá 4000 rokov

- noviny a časopisy sa rozložia v priebehu niekoľkých

- polystyrén sa rozkladá 1000 rokov

mesiacov

- žuvačky sa rozkladajú 5 rokov

- hliníkové plechovky sa rozkladajú približne 20 - 100 r.

- motorový olej sa rozkladá 10 - 100 rokov

- PET fľaše a igelitové vrecká sa rozkladajú približne 500 r.

- papierové vreckovky sa rozkladajú 3 mesiace

- gumová pneumatika z automobilu sa rozkladá 265 rokov

- batérie sa rozkladajú 200 – 500 rokov
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Deň obce je pre rodákov, obyvateľov obce i
návštevníkov významným dňom. Obce organizujú
rôzne kultúrne podujatia. Tohto roku sme si
pripomenuli vznik obce 5. augusta. Účasť prítomných
podčiarkuje význam slov: Kde máme korene? Odkiaľ
pochádzame? Odkiaľ
sú naši predkovia? A
ľudia nezabúdajú na
svoje korene, rodisko,
rodinu,
priateľov,
známych, a na znak
toho práve v tento deň
poctia
svojou
prítomnosťou miesta,
kde
prežili
svoje
detstvo,
mladosť.
Domáci, či návštevníci
z blízkeho okolia sa
spolu zabávajú a tešia
sa z pekne prežitého
dňa, zo vzájomnej blízkosti. Účasť domácich či hostí je
podčiarknutím významu tohto dňa, vyjadrením
podpory organizovanému podujatiu. Aby sa
návštevníci dobre cítili, vždy je pripravený kultúrny
program a sprievodné podujatia pre dospelých, mládež
a deti. Usporiadatelia nezabúdajú samozrejme ani na
dobré jedlo a pitný režim.
Oslavy sa aj tohto roku začali slávnostnou svätou
omšou. Vystúpili deti z miestnej materskej školy,
folklórny súbor Labdarózsa, Kalácska z bratskej obce
Terany, a ženský spevácky súbor z Veľkej Vsi nad Ipľom.

3/2017

Zahrali nám široko-ďaleko uznávaní citaristi z Neniniec,
zaspievala talentovaná Dominika Oláhová z Bušiniec.
Zlatým klincom programu bol živý koncert Petra
Cmoríka so skupinou. Peter Cmorík ako aj členovia
skupiny svojím bezprostredným kontaktom vyvolali
nadšenie a skvelú odozvu
vo všetkých prítomných.
Dôkazom toho bol i
spontánny prejav v
podobe roztancovaného
publika. Tento skvelý
koncert nás dôkladne
naladil na nasledujúcu
tancovačku, počas ktorej
nám DJ Paul mixoval
retro pesničky „minulého
storočia“. Celý deň nás
moderátorským slovom
sprevádzala
Terka
Tóthová.
Ďakujem za pomoc každému, kto sa v akejkoľvek
forme podieľal na organizácii a bezproblémovom
priebehu osláv. Nezainteresovaným sa to možno
nezdá, ale zorganizovanie takejto akcie stojí veľa času
a práce. Vďaka všetkým sponzorom za finančnú alebo
inú podporu, ďakujem poľovníkom za zabezpečenie
surovín na guľáš, a tiež ďakujem každému kto prispel
do tomboly. Dúfam, že sa opäť v dobrej nálade
stretneme budúce leto na oslavách dňa obce, tu
v Opatovskej Novej Vsi.
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Az idei nyáron, augusztus 5-én rendeztük meg
községünkben a falunapot, melyre a sportpályán került
sor. A délután folyamán kicsik és nagyok egyaránt
találhattak kedvükre való szórakozást. Az ünnepség,
mondhatni
már
hagyományosan
szentmisével
kezdődött. Számomra ez a nap csúcspontja, nekem
ennek a szabadtéri misének annyira más a hangulata,
sokkal ünnepélyesebb, meghatóbb, ... Ezúttal köszönöm
László atyának a közreműködést és a szép ünnepi
prédikációt. Már
csak annyit fűznék
hozzá, hogy én is
azt kívánom, hogy
azt
a képletes
kőbálványt,
ha
valaki odagördíti
az út közepére, ne
kerüljük meg, ne is
kíváncsiskodjunk,
ki és miért tette
oda, hanem ha
útban van, ne
várjunk
másra,
fogjuk meg és
tegyük el az útbol.
15 órától a
kisebbek állandó gyermekprogramokon vehettek részt.
Volt trambulin, ugrálóvár, autópálya, lehetett
lovaskocsikázni, lovagolni, ... A színpadon pedig, ezzel
párhuzamosan követték egymást a külömböző zsánerű
zenés
műsorok.
Felléptek
sokunk
örömére
legkisebbjeink,
akik
színvonalas
műsorral
örvendeztették meg a közönséget.
Énekelt Kálazy Anna, a helyi Labdarózsa
énekcsoport, természetesen a Terényi Kalácska
daloskör, és az Ipolynagyfalusi asszonykórus is. Egy kicsit
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más stílusban folytatta Oláh Dominika Bussáról. Aztán
pedig a rengeteg kitüntetéssel rendelkező, országon
belül és túl is elismert Lukanényei citerazenekar csapott
a húrok közé. Ahogy közeledett az est sztárvendége,
Peter Cmorík és zenekara fellépése, úgy kezdett
rohamosan özönleni a közönség is. Nagyon szép
számban összejöttünk, szerintem ennyi ember még
soha nem volt a falunapon. Peter Cmorík pedig
rendesen feldobta a hangulatot. Fergeteges koncertnek
lehettünk
résztvevői. A jó
kedv
ki
is
tartott egészen
kora reggelig,
DJ Paul keverte
nekünk a retró
zenét,
mi
jelenlevők
pedig
felcsavartuk a
képzeletbeli
szőnyeget.
Köszönöm
mindenkinek a
segítséget, aki
bármilyen
formában hozzájárult és részt vett a falunapi ünnepség
megszervezésében és zökkenőmentes lezajlásában.
Lehet, külsősként nem tűnik annak, de rengeteg
munkával jár. Köszönöm a támogatóknak az anyagi vagy
más támogatást, a vadászoknak hogy biztosították a
nyersanyagot a főzéshez, és mindenkinek, aki
hozzájárult díjjal a tombolába. Reméljük, hogy jövő
nyáron az ideihez hasonló jó hangulatban ismét
találkozunk, együtt szórakozunk és ünnepelünk majd a
következő falunapon itt Apátújfaluban.
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Živý koncert Peter Cmorík Band
Élő koncert Peter Cmorík Band
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Mesiac máj je spájaný s viacerými tradíciami.
Pomaly sa však žiaľ na ne zabúda. Išlo pritom o veľmi
pekné udalosti, ktoré by sme mohli uchovať i pre naše
deti, inak zostanú už len vetami v našej histórii. Stavanie
májov je jedna z najznámejších tradícií. Poznáme ju
dokonca ešte z antických čias. Mladí šuhaji v každej
dedine postavili máj, ktorým potom ozdobili bránu
vyvolenej niektorého z nich. Na vrcholci sa nechal akoby
malý stromček, ktorý
sa následne ešte
ozdobil
stužkami.
Dievčatá
potom
súťažili, ktorá z nich
ho dostane najvyšší a
teda má jej milý o ňu
najväčší záujem. Máje
sa niekedy stavali aj
uprostred
dediny
alebo k významným
budovám
ako
napríklad kostol, radnica alebo škola. V tom prípade
mali ochrannú funkciu a mali obyvateľov obrániť pred
zlými silami, búrkami a nešťastnými udalosťami.

Jeles nap a néphagyományban. A májusfa a
természet újjászületésének szimbóluma. E nap
virradójára az ifjak a hajadonok ablaka előtt, lehetőleg
észrevétlenül zöld fát állítottak fel. Éjszaka vágták ki az
erdőn a fát, és hajnalra állították fel a helyi szokásnak
megfelelően vagy minden lányos ház elé együttesen,
vagy mindenki a maga szeretője háza elé. Sok helyütt
csak a bíró és a pap háza, esetleg a templom előtt
állítottak fel egyetlen magas
májusfát, a lányos házak
udvarán kisebb fa díszelgett.
Általában
minden
lány
kapott, s nagy szégyen volt,
ha valaki kimaradt. Egyes
vidékeken a nagylányság
elismerését jelentette, ha
májusfát kapott a lány. Ezután már elmehettek a bálba,
a
táncmulatságokra
a
leányzók.
Az
udvarlási
szándék komolyságát jelezhette a fa fajtája, nagysága.
Többnyire szalagokkal, zsebkendőkkel, virágokkal, teli
üveg borral díszítették fel.

Miestna organizácia Csemadoku sa rozhodla
obnoviť túto tradíciu a preto podvečer 1. mája v centre
dediny pred obecným úradom, krásne odetí, mladí
šuhaji pomocou ešte krajších dievčat za prítomnosti detí
aj dospelých obce postavili máj. Počas zdobenia
a stavania mája nás zabával spevácky súbor Labdarózsa.
Potom sa zhromaždený dav presunul do parku, kde boli
pripravené zábavné, športové činnosti pre deti.
Nasledovala tradičná prvomájová opekačka a zapálenie
vatry. Teší ma, že sme sa zišli v takom hojnom počte,
a tým sa vo mne potvrdilo to, že má význam organizovať
spoločenské udalosti, spoločné stretnutia, ľudia si nato
postupne zvykajú, zriekajú sa pohodlia domova
a stavajú sa účastníkmi týchto podujatí.

Ezt a szép hagyományt elevenítette fel a helyi
Csemadok alapszervezet május 1-én. Népviseletbe
öltözött csinos legények állítottak májusfát a még
csinosabb leányok segítségével a helyi községhivatal
udvarában. Szép számban összegyűlt közönség kísérte
figyelemmel ezt az eseményt, amit a helyi Labdarózsa
énekcsoport énekkel tett még hangulatosabbá. Ezt
követően pedig a résztvevők átvonultak a parkba, ahol
a gyerekek részére játékos akadálypályák voltak
készítve. A kora este a hagyományos május elsejei
szalonnasütés és a tábortűz meggyújtásával
folytatódott. Az, hogy ilyen szép számban összejöttünk,
megerősített abban, hogy igenis van értelme az ilyen és
hasonló társadalmi események szervezésének, mert az
emberek lassacskán feladják az otthoni kényelmet és
eljönnek, beszélgetnek, szórakoznak, lehet, még jól is
érzik magukat.
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Spevácky súbor Labdarózsa
Sú veľmi dobrí, na budúci rok ich musím pozvať aj k nám, šepla mi do ucha kolegyňa, počas ich vystúpenia na
obecných slávnostiach. Ozvi sa ale včas, aby mali voľný termín, odpovedal som jej s úsmevom. Toto leto mali asi
najviac vystúpení medzi všetkými súbormi z okolia. Začali v máji v Béri, nasledovali Terany, Veľká Čalomija, Malá
Čalomija, Veľká Ves nad Ipľom, Bátorová 2x, Kamenné Kosihy, Pleš, Jobbágyi… Pritom domáce vystúpenia ani
nepočítam. Keď to zrátame, tak nám vyjde, že obetovali každú letnú sobotu nato, aby reprezentovali svoju obecnás. O skúškach a ostatnom čase ani nehovorím. Bez nároku na honorár, bez požiadaviek. Preto si veľmi cením ich
prácu, ich nadšenie. Verím, že to čo robia, robia s radosťou a že ich to vnútorne napĺňa. Prajem, aby im to dlho
vydržalo a aby to, čo odovzdávajú nám sa im mnohonásobne vrátilo.

Rózsa, rózsa labdarózsa levele…
Nagyon jók, jövőre muszáj őket hozzánk is meghívni, súgta oda a falunapi fellépésük alatt egyik kolléganőm.
Hát akkor jó előre jelentkezzél, mert lehet nem lesz szabad időpontjuk, válaszoltam mosolyogva, mert szerintem az
idén ők voltak a legtöbbet foglalkoztatott énekcsoport a környéken. Örülök, hogy ilyen hírnévnek örvendenek.
Elkezdték a fellépés sorozatot májusba Bérben, aztán jött Terény, Nagycsalomja, Nagyfalu, Kiscsalomja, Bátorfalu
2x, Kőkeszi, a mi falunapunk, Pilis, Jobbágyi… Lehet valamit ki is felejtettem. És még mindig nincs vége a
fellépéseknek, mert decemberben várják őket a magyarországi Tasson. Ha ezt összeszámoljuk, akkor kijön, hogy a
nyár folyamán minden szombatjukat rááldozták, hogy képviseljék falujukat- minket. A próbákról a föláldozott többi
sok óráról pedig nem is beszélek. Nem kapnak érte fizetést, mégis csinálják. Hát ezért vagyok rájuk büszke és ezért
tisztelem őket, és amiben csak tudom, támogatom. Nem nagyok az elvárásaik, csak egy fellépő ruhát kértek, ami
ebben a műfajban, amit ők képviselnek elengedhetetlen és amiben méltón színpadra állhatnak. Mégis nem győztek
hálásak lenni érte. Örülök neki, hogy fiatalodni is tudtak, mert sok énekcsoportból elfogynak az idősebbek és nincs,
aki a helyükre lépjen. Bízok benne, hogy sokáig kitart lelkesedésük, hogy még sokáig örvendeztetnek bennünket,
és kívánom, hogy ők is nagyon sok örömet leljenek abban, amit csinálnak és hogy azt, amit adnak, ezerszer kapják
vissza.
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Június elseje a világ számos pontján vitathatatlanul az év egyik legvidámabb napja, hiszen színes programokkal,
játékkal, zenével és sok-sok ajándékkal köszöntik a gyermekeket Nemzetközi Gyermeknap ünnepén. Mi is
készültünk egy kis programmal községünk gyerekeinek. A nagyobbak festék háborún vehettek részt a helyi Durík
pályán a kisebbek pedig cirkuszi előadáson szórakozhattak. Biztos sokan otthon is megünnepelték ezt a napot,
közös programot szerveztek, kedveskedtek gyerekeiknek. Próbáljunk meg a hétköznapokban is minél több időt
tölteni a gyerekekkel.
Gyakran a túlzott leckéztetés helyett inkább tanuljunk tőlük. A gyerekek nagyon jól tudják, hogyan érezzék jól
magukat, a gyerekek tudnak nevetni. Csodálatosan tudnak spontánul viselkedni, nem elemeznek, nem rágódnak
folyton. Kíváncsiak, el vannak ragadtatva a mindennapi élet legapróbb dolgaitól. A gyerekek nyitottak, nincsenek
előítéleteik, lehetsz színes bőrű vagy fehér, gazdag vagy szegény, elfogadnak téged. Éljük meg velük, olyan
tisztelettel és örömmel a közösen töltött időt, mint amilyennel a születésük pillanatát vártuk! Saját gyerekkorunk
után szülőként, majd nagyszülőként újra átélni a gyermekkor csodáit! Szülőként törekedjünk megteremteni egy
biztos pontot az életükben, ahová mindig bizalommal és szeretettel térhetnek vissza.
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Máj – lásky čas. Je preto prirodzené, že práve v
tomto mesiaci oslavujú sviatok naše mamy. I príroda
akoby chcela vzdať hold pestrou paletou farieb a vôní
kvetov, ktoré sú vôkol nás. Veď kto na svete má také
láskyplné srdce ako mama, ktorá svoju lásku rozdáva
plným priehrštím bez nároku na odmenu? Mama, to
vzácne slovo vysloví dieťa skôr ako začne chápať svet.
Veď mama nám dala život, vstávala k našej postieľke,
starala sa o nás, stála pri nás v dobrých i ťažkých
chvíľach. S mamou je všetko ľahšie a menej bolestivé.
Jej rady sú vyjadrené vety z odžitých vlastných
skúseností a teda životom overené a cenné. Všetci
potrebujeme mamu v každom veku. Keď jej už niet,
zostane v srdci len pekná spomienka a smútok. Preto si
ju vážme kým je s nami, prejavujme jej lásku a vďaku
každým dňom. Dievčatá z RC Štvorlístok aj tento rok
poctili všetky mamy obce a usporiadali slovenský
unikát Míľu pre mamu. Síce je to podujatie zamerané
hlavne na zábavu detí, ale ako všetci vieme, mama je
vtedy šťastná, keď je šťastné jej dieťa.
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Kevés olyan szívmelengető ünnep van, mint az
Anyák napja. Ekkor köszöntjük édesanyáinkat,
megköszönve nekik mindazt a szeretetet és
gondoskodást, mellyel születésünk óta elhalmoztak
bennünket. Édesanyának lenni, életet adni egy
gyermeknek, és őt a legjobb tudásunk szerint
szeretetben nevelni a legszebb dolog a világon, ami
semmivel sem pótolható. Az anyaság sok áldozattal,
lemondással, álmatlan éjszakával jár. Ezeket a
fáradalmakat azonban mi sem kárpótolhatja jobban,
mint gyermekünk mosolya, szerető ölelése. Becsüljük
meg az édesanyákat! Sose feledjük, egész életükben
értünk fáradoznak, a bajban mindig mellettünk állnak,
rájuk mindig lehet számítani. Az anyák tiszteletére
rendezett ünnepséget először az ősi Görögországban
tartották. Tavaszonként kegyelettel adóztak az istenek
anyja, Rhea előtt. Manapság ezt az ünnepet
országonként más-más napon tartják. Szlovákiában
május második vasárnapján, míg Magyarországon és
a magyar nyelvtájakon május első vasárnapján
köszöntik az édesanyákat. Községünkben az idén már
sokadik alkalommal rendezték meg a Négylevelű
lóhere családi központ lelkes tagjai a mérföld az
anyákért nevezetű rendezvényt. Jó dolog, hogy erre
a játékos délutánra nem csak az anyukák látogatnak el
gyermekeikkel, de jönnek apukák, nagymamák,
nagyapák is, hogy tiszteletet adjanak az édesanyáknak
azzal, hogy megteszik azt a jelképes mérföldet. Még az
imitt-amott előforduló esőcseppek sem tudták
megzavarni ezt a remek eseményt. Köszönöm
a szervezőknek a kitartást és a munkát, amit erre
a szép ünnep megrendezésére áldoztak.
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Na zamyslenie / Gondolatok...
Dvaja vlci
Raz večer rozprával starý indián svojmu vnukovi o „bitke“, ktorá prebieha vo vnútri každého človeka.
Povedal mu: „Chlapče, tá bitka v každom z nás, je ako bitka medzi dvoma vlkmi“.
Jeden je zlý. Je to zlosť, závisť, sebeckosť, hrubosť, nenávisť, faloš...
Ten druhý je dobrý. Je to radosť, pokoj, láska, nádej, skromnosť, láskavosť, štedrosť, súcit...
Vnuk sa zamyslel a po chvíli sa opýtal: A ktorý vlk zvíťazí?
A starý indián odpovedal: Ten, ktorého kŕmiš...

Miért is hajtunk?
A halász hazatér fatörzsből vájt csónakján és találkozik egy külföldi piackutató szakemberrel, aki ebben a fejlődő
országban dolgozik.
A piackutató megkérdezi a halásztól, hogy miért jött haza olyan korán.
A halász azt feleli, hogy tovább is maradhatott volna, de elég halat fogott ahhoz, hogy gondoskodjon a családjáról.
– ..és egyébként mivel tölti az idejét? – kérdezi a szakember.
– Hát, például halászgatok. Játszom a gyerekeimmel. Amikor nagy a forróság,
lepihenünk. Este együtt vacsorázunk. Összejövünk a barátainkkal és zenélünk
egy kicsit – feleli a halász.
A piackutató itt közbevág:
– Nézze, nekem egyetemi diplomám van, és tanultam ezekről a dolgokról. Segíteni akarok magának. Hosszabb
ideig kellene halásznia. Akkor több pénzt keresne, és hamarosan egy nagyobb csónakot tudna vásárolni ennél a
kis kivájt fatörzsnél. Nagyobb csónakkal még több pénzt tudna keresni, és nem kellene hozzá sok idő, máris szert
tudna tenni egy több csónakból álló vonóhálós flottára.
– És azután? – kérdezi a halász.
– Azután ahelyett, hogy viszonteladón keresztül árulná a halait, közvetlenül a gyárnak tudná eladni, amit fogott,
vagy beindíthatna egy saját halfeldolgozó üzemet. Akkor el tudna menni ebből a porfészekből Cotonouba,
Párizsba vagy New Yorkba, és onnan irányíthatná a vállalkozást. Még azt is fontolóra vehetné, hogy bevezesse a
tőzsdére az üzletet, és akkor már milliókat kereshetne.
– Mennyi idő alatt tudnám ezt elérni? – érdeklődik a halász.
– Úgy 15-20 év alatt – válaszolja a piackutató.
– És azután? – folytatja a kérdezősködést a halász.
– Ekkor kezd érdekessé válni az élet – magyarázza a szakember.
– Nyugdíjba vonulhatna. Otthagyhatná a városi rohanó életformát, és egy távol eső faluba
költözhetne.
– És azután mi lenne? – kérdezi a halász.
– Akkor volna ideje halászgatni, játszani az unokáival, a nagy forróság
idején lepihenni, együtt vacsorázni a családjával és összejönni a barátaival
zenélgetni kicsit..
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Kisgyermekből óvodás lesz…
Mintha csak tegnap született volna – most pedig már óvodába megy!
Erre gondol minden szeptemberben az az anyuka, apuka, aki először kíséri kisgyermekét óvodába. A nyári
szünet után ismét megtelnek az óvodák élettel. Azok a gyerekek, akik már látogatták az óvodát, mosolyogva léptek
be az óvodák ajtaján, ők már tudják, milyen jó ott. Az újonnan jött gyerekek félve, riadtan lépkedtek, anyukájuk
kezét fogva. Ezek az apró teremtmények először érzik úgy, hogy őket magukra hagyták, idegen emberrel, sok idegen
gyerekkel egy idegen környezetben.
Minden évben találni olyan új gyerekeket, akik az első pillanattól kezdve mosolyogva köszönnek el a szüleiktől,
beszaladnak játszani, és még integetni is elfelejtenek az ablakból. A nyakukban síró, csemetéjüktől szelíden
szabadulni igyekvő anyukák mély sóhajjal szemlélik a jelenetet, és csendben irigykednek – nekik nehezebb az
elválás.
Sok esetben a szülő engedi el nehezen a gyermekét – minél kisebb, betegesebb, kései vagy egyszem gyermek,
annál jobban féltik, óvják. Nem szabad éreztetni a kicsivel, hogy az édesanyja ugyanúgy szívszorongva éli meg az
elválást, mint a gyerek maga! Ha pedig a felnőtt fél, a kicsi joggal retteg az új helyzettől: mi várhat ott rá, amitől a
mamája is ennyire meg van ijedve?
Az óvodáskorú gyermeknek már szüksége van más gyerekek társaságára, a foglalkozásokra. Szabályokhoz kell
alkalmazkodnia, mindennek megvan a pontos ideje: a játéknak, a tornázásnak, a képességfejlesztő játékoknak, a
finommotorika fejlesztésére szolgáló gyakorlatoknak, a mesének, a mozgásos - és körjátékoknak, a sétának…
Higgyék el, ezek a szabályok mind a gyerekek érdekeit szolgálják. Ha a szülők hazaviszik az óvodából a gyerekeket,
ültessék az ölükbe a picit, csak ölelgessék, szeretgessék, lovagoltassák a hátukon, vagy tegyék azt, amit egyébként
is szoktak játszani – a lényeg, a testi érintkezés! Napközben a tanárokra bízták gyermeküket, az este legyen
maradéktalanul az önöké!
Meg kell hallgatni az élményeit, együtt örülni a boldogságának, s együttérzést mutatni, ha bánat éri! Most még
elmesél mindent. Éreztessük a gyerekkel, büszkék vagyunk arra, hogy már óvodás. Az óvodának nagyon fontos
szerepe van a gyermek fejlődésében. Egyrészt azért, mert ez az időszak hatalmas változásokat hoz a fejlődésükben,
másrészt pedig azért, mert a gyermek a nap folyamán több időt tölt az óvodában, mint otthon.

Az óvónőknek is nagy szerepünk van abban, hogy a három-négy óvodai év az óvodások számára a
kiegyensúlyozott fejlődés időszaka legyen. Azon munkálkodnak, hogy elősegítsék gyermekeik örömét, boldogságát
és sokoldalú fejlődését. Fárasztó és felelősségteljes munka.
Mire eltelik néhány nap, másoknál néhány hét, már nincs is síró gyerek. Kivételes eset, ha egy-egy mégis
pityereg. Szeptember végére érvényes Kormos István verse:

„Hej, óvoda, óvoda, az volt ám csak a csoda! Mint valami kacsalábon forgó, ékes palota. Kinyílott az ajtaja, fénylett
szárnyas ablaka, ragyogott sok fényes terme, zsongott a sok gyerek benne… Elhallgat a sok gyerek, már csak Vackor
pityereg, szipog, szepeg, s csöpp mancsával maszatolja el a képén a keserves könnyeket.”
Szeptember végére a kicsik megszokják az óvodát, a nagyok pedig, akik elballagtak, már komoly iskolásokká
váltak. Az emlékük azonban ott maradt az óvodánkban – reméljük, még nagyon sokáig! A kedves arcocskákra és a
tetteikre, huncutkodásaikra emlékszünk mindaddig, amíg az újak nem lépnek a helyükre.
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Vychováváme...
Detí, ktoré cvičia s rodičmi a zakaždým dosiahnu, čo chcú, by sme našli vo svojom okolí určite za vrece.
Neváhajú roniť krokodílie slzy, vrieskať na ratu, dupkať, hádzať sa o zem, pästičky vytiahnuť na rodiča, ktorý nevie,
čo si s dieťaťom počať.
Rozmaznaným a panovačným sa dieťa nestane zo dňa na deň.
Na vine je rodič, ktorý je tu pre dieťa vždy, keď si luskne prstom. Všetko robí namiesto neho, plní mu želania skôr,
ako ich vysloví, len aby mu niečo nechýbalo, len aby sa malo perfektne. Nikdy ho nechce zraniť, sklamať, nikdy by
nedopustil, aby trpelo. Praje si iba, aby bolo „šťastné“ - nejde azda o to isté každému z nás? - a pritom z neho
vychováva rozmaznaného krikľúňa. Ak nechcete, aby to dopadlo ešte horšie (áno, neskôr to bude iba a len horšie),
porozmýšľajte, či nie je vhodný čas zmeniť niektoré nesprávne zaužívané vzorce vo výchove.
Stále s dieťaťom vyjednávate
„Ak chceš zmrzlinu, musíš najprv zjesť celý obed.“ Taktika, ktorá nefunguje, pokiaľ to nemyslíte vážne a neplánujete
to dodržať. Dieťa niečo máličko zje, potom sa premŕva v tanieri, díva sa na vás nešťastnými očami, a tak cúvnete:
„No dobre, zjedz ešte jednu lyžičku. Poslednú.“ Dieťa na to: „Už nevládzem, zjem to neskôr, sľubujem.“ Ustúpite.
Dieťa dostane zmrzlinu, hoci na normálne jedlo podľa svojich slov nemalo v bruchu miesto... A vy ste prehrali, lebo
ste do neho nedostali nielen celý obed, ale ani tú „ešte jednu, poslednú“ lyžičku. Je jedno, či ustúpite za stolom
alebo v hračkárstve. Túto naučenú schému si dieťa vždy rado zopakuje, pretože vie, že napokon aj tak dostane to,
čo chce. Stačí chvíľu vyjednávať, a to sa oplatí, lebo vy nebudete dosť silný to uhrať. Držte sa toho, čo poviete na
začiatku, nech to aj naozaj platí: „Ak chceš zmrzlinu, musíš najprv zjesť celý obed.“ Bodka.
Upratujete mu izbu
Jasné, že mama dokáže upratať neporiadok v detskej izbe za menej ako dve minúty. Je to nielenže rýchlejšie, ale aj
úspornejšie. Šetria sa tak hlasivky, aj nervy. Radšej to urobíte sama, ako keby ste mu to mali stokrát otrieskavať o
hlavu a zvyšovať hlas. Ak má ale dieťa doma takýto servis, bude mať motiváciu po 40-ke opustiť detskú izbičku?
Nosíte mu školskú tašku
Áno, školská taška je ťažká, no nie až tak veľmi, aby ste ju museli nosiť celú cestu namiesto školáka.
Mať svojho osobného nosiča je pre dieťa príjemné. Ešte lepšie je mať osobného šoféra, pretože dieťa je tiež príliš
malé na to, aby chodilo do školy po svojich, nedajbože samé. Takisto je na zamyslenie, prečo vždy odchádzate
z obchodu ovešaná taškami, v každej ruke niečo, ale vaše dieťa nič? Naozaj je také malinké, aby nemohlo zobrať
pod pazuchu aspoň rolku toaletného papiera?
Sadnete si k stolu vtedy, keď si povie dieťa
Namiesto ustáleného času obeda či večere, mnoho rodičov doslova hladuje, keďže ich dieťa pozvánku na jedlo
ignoruje, prehlasujúc, že ono ešte nie je hladné. Keď si spomeniete na vlastné detstvo, nebolo to náhodou tak, že
rodičia jednoducho zakričali: Večera! Sadlo sa k stolu a bolo. Takže prečo na neho čakáte?
Dieťa vám organizuje program
Kto z vás je dospelý, má vodičský preukaz a je zodpovedný za dieťa? Samozrejme, že vy. Tak prečo vaše dieťa
rozhoduje o tom, kam sa pôjde, kedy sa tam pôjde a kedy sa vrátite?
Dieťa musí vedieť, kto z vás je ten starší a zodpovedný. Nemôže vám organizovať život len preto, že si to tak želá.
Chcete len, aby bolo vaše dieťa šťastné
A keby len to, chcete aby bolo konštantne šťastné. Lebo vy ste tiež šťastní v každej sekunde svojho života? Naozaj
to tak funguje? Viete, čo v skutočnosti pre dnešné deti znamená „šťastie?“ Že vždy dostanú to, na čo si ukážu
prstom, že si idú, kam chcú, robia si, čo chcú. A že rozhodujú ony a nie rodičia, ktorí sú ich otrokmi.
Dieťa využíva to, že rodičia nedržia spolu
Keď sa jeden rodič pokúša byť prísny, ľahko to stroskotá na druhom rodičovi, ktorý viac dovolí.
Deti sú veľmi múdre, keď je reč o manipulácii, nájdu si vždy spôsob, ako dosiahnuť, čo chcú - prečo nevyužiť, že
rodičia nie sú zajedno? Pritom ako dvojica by mali byť silnejší ako jedno dieťa.
Nedovoľte deťom, aby s vami takto cvičili.
Dáte dieťaťu hranice, ale ignoruje ich
Samozrejme, keďže to dovolíte. Keďže nenesie nikdy následky. Skúste pouvažovať nad tým, že vydržíte byť
dôsledný. Inak si zarábate na riadny problém v budúcnosti.
/Zdroj: rodinka.sk/
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...de nem gyújtottam a pipámra, csak kedvenc frekvenciámra hangoltam a rádiót, felkötöttem kötényemet és jó
kedvvel nekiálltam főzni a családomnak. Hagyományosan, tudatosan összeválogatott, egyszerű a kertemben
termesztett egészséges nyersanyagokból, úgy ahogy anyukámtól, nagymamámtól láttam. Megvallom őszintén, az
utóbbi évtizedben már nagyon nehezen vásároltam be, keresve azokat az élelmiszereket, melyeket nyugodt
lelkiismerettel fogyaszthattam családommal egyetemben. Mert valami nagyon megváltozott az Európai Közösségbe
való belépésünkkel. Bárki gyárthat élelmiszert, semmilyen szakértelmet, szaktudást nem szükségeltetik felmutatni.
Elegendő az élelmiszerbiztonságról egy-két órás előadást meghallgatni, azt is hivatalnoktól, és máris gyárthatunk.
Megváltozott az európai élelmiszer-politika, az élelmiszerjog, az élelmiszerszabályozás filozófiája. Nincs már minden
gyártó mellett bevizsgáló laboratórium. Bármit megetethetnek velünk, csak szépen be kell csomagolni, és jó
marketingfogás kell mellé. Senkit sem érdekel, hogy a világ másik felén valaki súlyosan megbetegszik valamitől, amit
valaki, akármilyen körülmények között bárhol a földgolyón legyártott, a hiperszuper üzletláncok pedig polcaikra
kirakva, hatalmas csinnadrattával kínálnak nekünk. Személytelenné vált az élelmiszer gyártása és forgalmazása. Ez
pedig veszélyes. Miért kell
az
egy
kilónyi
sárgarépának,
míg
a
fogyasztó asztalára kerül,
ezernégyszáz kilométert
környezetünket szennyező
szállítással
megtenni.
Sokszor már csak a neve
sárgarépa, annak, ami a
fóliában van. Mert sem
ízében, sem tartalmában
nem az. Élelmiszereinket
tápgyárakban
gyártják
valamiből, íz és illatfokozók
hozzáadásával. Tanuljunk
meg válogatni, ne azt
vegyük, amit a rafináltan
belénk
táplált
reklámszlogenek
sugallnak. Idézzük meg
dédanyáink éléskamráját,
mi volt a polcokon, nincs is
másra szükségünk. Váljunk
tudatos vásárlóvá, és
tudatos étkezőkké. A gond leginkább az, hogy mi nem táplálkozunk, hanem eszünk. Sokat, és nem a legjobbat.
Minőség helyett mennyiséget, tápanyag helyett üres kalóriákat, valódi ízek helyett vegyszerekből előállítottat.
Iszunk, de nem eleget, és nem azt, amit kellene (jó ivóvizet saját csapunkból), hanem azt, amit a reklámok vagy
mások mondanak. Ezt nevezzük minőségi éhezésnek. Nem mozgunk eleget és főleg nem rendszeresen. Nem
alszunk, és nem pihenünk eleget, ezért érzelmi életünk és önbizalmunk sokszor összeomlik. A minőségi élet egyre
elérhetetlenebbnek tűnik. Márpedig ezen tudunk változtatni, ha akarunk. Az egészséges életmód nem plusz kiadás,
hanem inkább ésszerű átcsoportosítás. Az egészség „olcsóbb”, mint a betegség. Az egészségtelen táplálkozásra
ugyanis 40%-kal többet költünk (a polcról kosárba rakott, élelmiszernek aligha nevezhető, mesterséges színekkel,
szagokkal, ízanyagokkal felpumpált valamikért, amik nem táplálnak, csak megbetegítenek bennünket), mint az
egészségesre. Olyan dolgokat vásároljunk, amire valóban szükségünk van! Ne használjuk szánkat szemétledobónak.
Annak, amit megeszünk, nagy része felesleges. Csak a negyedére lenne szükségünk az élethez. A másik
háromnegyed része a gyógyszergyártókat gazdagítja. Kezdjünk el változtatni és válogatni!
A tudatos táplálkozás nem szól másról, mint táplálkozásunk segitségével felelősséggel gondoskodni
családunkról és önmagunkról. Tudatosan és felelősen gondolni egészségünkre. Nem a tüneteket kezelni
gyógyszerek segítségével, hanem megelőzni ezt az állapotot. Csodaszerek márpedig nincsenek, a csoda bennünk
lakozik, hogy szebben, boldogabban akarunk élni, kiegyensúlyozottan, két lábbal járni a világban. Nekem is nagyon
tetszik a zöld, ápolt pázsit a ház körül, na de hogy a kertjeinkben nem termeljük meg a konyhára való zöldséget...
Mert nem éri meg, mondjuk. Olcsóbb megvenni. Igen, lehet több munkába, erőfeszítésbe kerül, vegyszer nélkül
nincs olyan szép és nagy termésünk, mint amilyet elképzelünk, de biztosak lehetünk benne, hogy amit az asztalunkra
teszünk az egészséges és ízletes. És máris megéri, mert ugyebár az életben az egészség a legfontosabb, és lehet
bármennyi pénzünk azt nem árulnak egyik hipermarketben sem.
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Ďalšie udalosti:

Ez történt még:

*Rozlúčili sme sa so škôlkármi
* Óvodások ballagása

O

*10. výročie založenia farnosti ONV
*Helyi plébánia 10. évfordulója

O

Tábor 2017

O

*Új ruhákba
öltözött
a család Bevíz
Évike jóvoltából
*Rodinka v
novom šate,
vďaka Evke
Bevízovej

*Schmidt Gábor /Írország/ Apátújfalu szülöttje gyönyörű
ajándéka a helyi egyházközösségnek /Fatimai Szűz Mária/
*Gabriel Schmidt /Írsko/ Rodák z Opatovskej Novej Vsi
daroval krásnu sochu Panny Márie Fatimskej
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ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja
Volebná komisia Banskobystrického samosprávneho kraja z a s i e l a1) podľa § 146 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o
podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov,
ktorých zaregistrovala pre voľby predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja:

Meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, obec trvalého pobytu, názov politickej strany3)
1.

Viliam Baňák, Ing., 63 rokov, podplukovník OSSR vo výslužbe, Zvolen, Jedľová 863/25, JEDNOTA - ľavicová strana
Slovenska

2. Miroslav Gálik, PaedDr., 55 rokov, pedagóg, Zvolen, Novozámocká 3209/15, Národ a Spravodlivosť – naša strana
3.

Pavel Greksa, Ing., 60 rokov, starosta, Mýtna, 287, nezávislý kandidát

4.

Martin Juhaniak, Mgr., 34 rokov, prednosta MsÚ Brezno, Brezno, Štúrová, nezávislý kandidát

5.

Michal Kantor, Mgr., 27 rokov, environmentálny manažér, Horná Lehota, 649, Strana zelených
Slovenska

6.

Igor Kašper, Ing., 37 rokov, ekonóm, mestský poslanec, Banská Bystrica, Diamantová 2, nezávislý kandidát

7.

Martin Klus, doc. PhDr., PhD., MBA, 37 rokov, poslanec NR SR, pedagóg, Banská Bystrica, ul. Severná 3996/13, Sloboda
a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska
konzervatívna strana

8.

Vojtech Kökény, Mgr., 61 rokov, sociálny pracovník, Rimavská Sobota, Česká 375/10, Strana rómskej koalície – SRK

9.

Marian Kotleba, Ing. Mgr., 40 rokov, predseda BBSK, Banská Bystrica, Kráľovoholská 5, Kotleba – Ľudová strana Naše
Slovensko

10. Ján Lunter, Ing., 66 rokov, podnikateľ, Banská Bystrica, Na Graniari 21, nezávislý kandidát
11. Stanislav Mičev, PhDr., PhD., 59 rokov, generálny riaditeľ Múzea SNP, Banská Bystrica, Hronská 29, nezávislý kandidát
12. Zdenek Očovan, Ing., 60 rokov, vojnový veterán, Tisovec, Hlavná 250, Nezávislosť a Jednota
13. Alena Pivovarčiová, PhDr., 59 rokov, muzeologička, Tisovec, Daxnerova 1120, NOVÝ
PARLAMENT
14. Ivan Saktor, Mgr., 63 rokov, podnikateľ, Banská Bystrica, Nad plážou 14554/33, nezávislý kandidát
15. Jozef Sásik, Ing., 59 rokov, znalec – lesníctvo, Banská Bystrica, Nešporová 1, Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
16. Jozef Šimko, JUDr., 66 rokov, primátor, Rimavská Sobota, Kurinec 2200, nezávislý kandidát
17. Milan Urbáni, MUDr., CSc, MPH, 73 rokov, lekár, Banská Bystrica, Na plaváreň 7, STRANA MODERNÉHO
SLOVENSKA (SMS)

V

Banskej Bystrici

Dátum:

18.9.2017

Peter Bahno, v. r.
predseda volebnej komisie samosprávneho
kraja
Štátnej komisii pre voľby a kontrolu financovania politických strán a každej obci patriacej do územného obvodu samosprávneho
kraja.
Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí.
3) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o
tom, že ide o nezávislého kandidáta.
1)
2)
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ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja
podľa volebných obvodov
Volebná komisia Banskobystrického samosprávneho kraja z a s i e l a1) podľa § 141 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, ktorých zaregistrovala
pre voľby do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja podľa volebných obvodov:

Volebný obvod č. 10
Meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, obec trvalého pobytu, názov politickej strany3)
1. Darina Antolíková, Mgr., 44 r., sociálny pracovník, Nenince, ŠANCA
2. Ladislav Balík, MUDr., 60 r., lekár, Veľký Krtíš, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
3. Igor Boreš, RNDr., 55 r., informatik, Veľký Krtíš, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
(OĽANO), NOVA, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana
4 Michaela Činčurová, Ing., 37 r., štátny zamestnanec, Dolná Strehová, Slovenská národná strana
5. Ľuboslav Dobrocký, Ing., 30 r., manažér, Dolná Strehová, ŠANCA
6. Nicolas Dobrocký, 20 r., pracovník SBS, Modrý Kameň, Kotleba - Ľudová strana Naše
Slovensko
7. Jaroslav Dudáš, Mgr., 42 r., inžinier kvality, Veľký Krtíš, Kotleba - Ľudová strana Naše
Slovensko
8. Marcel Fagyas, 41 r., starosta, Vrbovka, Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar
Kereszténydemokrata Szövetség
9. Jaroslav Filip, Ing., 56 r., štátny zamestnanec, Záhorce, SMER - sociálna demokracia
10. Michal Györgyík, 38 r., odborný referent, Veľký Krtíš, Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
11. Dana Havrilová, PhDr., 33 r., medicínsky reprezentant, Sklabiná, nezávislý kandidát
12. László Jámbor, 65 r., podnikateľ, Opatovská Nová Ves, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
13. Ondrej Kollár, MUDr., 63 r., lekár, Veľký Krtíš, SMER - sociálna demokracia
14. Anikó Korčoková, 43 r., logistický asistent, Kosihy nad Ipľom, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
15. Mária Košíková, 49 r., podnikateľka, Veľký Krtíš, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA
(SMS)
16. Tomáš Krahulec, Mgr., 26 r., hotelový manažér, Veľké Zlievce, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé
osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Miloš Krchňavý, Mgr., 55 r., hlavný kontrolór Mesta Veľký Krtíš, Veľký Krtíš, nezávislý kandidát
Erika Kušická, Mgr., 54 r., riaditeľka UPSVAR, Vinica, MOST - HÍD
Viktor Lestyánszky, 55 r., starosta, Ipeľské Predmostie, MOST - HÍD
Ladislav Nozdrovický, 40 r., starosta, Horné Plachtince, nezávislý kandidát
Rózsa Skabela, PaedDr., 53 r., pedagogička, Kosihy nad Ipľom, MOST - HÍD
Peter Šalko, MUDr., 45 r., lekár, Veľký Krtíš, nezávislý kandidát
Mirko Trojčák, MUDr., 54 r., lekár-chirurg, Veľký Krtíš, SMER – sociálna demokracia

Vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci.
V

Banskej Bystrici

Dátum:

18.9.2017
Peter Bahno, v. r.
predseda volebnej komisie samosprávneho
kraja

Štátnej komisii pre voľby a kontrolu financovania politických strán a každej obci patriacej do územného obvodu samosprávneho
kraja.
5) Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí.
6) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o
tom, že ide o nezávislého kandidáta.
4)
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Nájomnné byty - Bérlakások

Predkladáme vám vizualizáciu nájomných bytov. Momentálne sa riešia povolenia na výstavbu.
Kto má záujem o tieto byty, môže sa informovať a prihlásiť na obecnom úrade.
Parametre:

- 60m2 /hala s kuchyňou, 2 spálne, kúpeľňa/

Elkészült a tervezett bérlakások vizualizációja. Jelenleg az engedélyeztetés van folyamatban.
Aki igényt tart ezekre a lakásokra, érdeklődni és jelentkezni a községi hivatalban lehet.
Paraméterek:

- 60m2 / nappali konyhával, 2 háló, fürdőszoba
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