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Hovoríme s Ing. Katarínou Gulovou, terapeutkou komplexného diagnosticko – terapeutického systému NES – Nutri Energetics systém

Liečba tretieho tisícročia
Liečba, o ktorej sme sa pozhovárali s novozámockou terapeutkou
Katarínou Gulovou zahŕňa nový
druh terapie, ktorá spočíva vo veľmi
presnej diagnostike a analýze zdravotného stavu do úplných detailov.
Bližšie nám už o tom porozprávala
sama...
Čo sa týka presnej diagnostiky
a liečby, robíme ju pomocou špičkového softwéru, ktorý zoskenuje
celé telo a biopole ľudského tela
a podľa vyhodnotenia diagnostic-

baktérií, vírusov, plesní a iných látok
v organizme. Analyzuje v tele zvýšenú radiáciu, elektrosmog, geopatogénny stres a takisto emocionálnu
a psychickú úroveň osobnosti a jej
dosah na celkový zdravotný stav. Je
vysoko účinná pri chronických, zápalových, alergických ochoreniach,
zmierňuje príp. odstraňuje autoimúnne a degeneratívne ochorenia,
pomáha pri ochoreniach nervového a cievneho systému, ženských
problémoch a problémoch s počatím, astmy, ochrnutia, zhubné a nezhubné nádorové ochorenia, zrakové, rečové a sluchové problémy a iné.
U detí sú to okrem iného napríklad
hyperaktivita, problémy s učením,
správaním, koncentráciou, rôzne
psychické, mentálne ochorenia atď.

Táto terapia je aj veľmi vhodnou
preventívnou metódou, nakoľko
energetická disharmónia orgánov
sa na fyzickej úrovni nemusí prejaviť
okamžite, ale až o niekoľko mesiacov či rokov. Nemá vedľajšie účinky,
je vhodná pre tehotné ženy aj malé
deti.
V čom je rozdiel od klasickej konzervatívnej liečby, prípadne čoraz
viac využívanej alternatívnej liečby?
Rozdiel je hlavne v tom, že
komplexne zahŕňa klasickú,tradičnú čínsku medicínu a syntézu
kvantovej biofyziky a biológie a je
vrcholom informatívnej medicíny.
(pokračovanie na str. 2)
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Úspešný Deň otvorených dverí na skúšobnej stanici ÚKSÚP Nové Zámky

kých výsledkov následne poskytujeme liečbu pomocou špeciálnych
info-kvapiek. Prístroj diagnosticky
presne určí súčasný stav pacienta,
vyšetrením sa dostaneme do najhlbších energetických vrstiev morfogenetického pola bunkového systému
orgánov a tkanív v tele a tým sme
schopní zistiť stav jednotlivých hlavných orgánov, kostí, svalovej hmoty,
imunitného, tráviaceho a hormonálneho systému. Vyhodnotí stav
energetických dráh (meridiánov)
a čakier, stav vitamínov, minerálov,
stopových prvkov, ťažkých kovov,

Akcent na vykonávanie
štátnych odrodových skúšok
pre registráciu odrôd zeleniny
Ústredný kontrolný a skúšobný
ústav poľnohospodársky v Bratislave, hlavná odrodová skúšobňa
zelenín (ÚKSÚP) Nové Zámky
v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou
univerzitou
v Nitre, Fakultou záhradníctva
a krajinného inžinierstva, Katedrou zeleninárstva a Regionálnou
poľnohospodárskou a potravinárskou komorou v Nových Zám-

koch uskutočnili pred pár dňami
tradičný zeleninársky Deň otvorených dverí.
Zúčastnili sa na ňom okrem
verejnosti a hostí aj odborníci
z tejto oblasti, zvlášť Doc. Ing. J.
Kóňa PhD. a Ing. J. Ostrožlíková,
ktorí hovorili k danej problematike, krátko po uvítacom príhovore
vedúceho skúšobnej stanice Ing.
Bohumila Krajmera.

Treba spomenúť, že stanica,
ktorá je hlavnou odrodovou skúšobňou pre zeleniny, je zameraná
na vykonávanie štátnych odrodových skúšok pre registráciu
odrôd zelenín. Pretože registrácii
špeciálnych odrôd zeleniny a pestovaných rastlín určených na trh
predchádza a podlieha štátnym
odrodovým skúškam.
(pokračovanie na str. 2)
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Liečba tretieho...
(dokončenie zo str. 1)
Nevykazuje len súčasné ochorenia, ale aj také, ktoré vznikli pred viacerými rokmi príp. v období detstva,
ale neboli odstránené ich príčiny.
Treba si uvedomiť, že touto terapiou
sa odstraňujú príčiny ochorení a tiež
rôzne energetické bloky a traumy na
rôznych úrovniach,či už fyzických
alebo psychických, ktoré nás počas
života stretli. Zahŕňa a berie do úvahy komplexný a celistvý program
liečby a to po stránke fyzickej, chemickej, energetickej, emocionálnej
a mentálnej. Všetky tieto oblasti
spolu úzko súvisia a jedna bez druhej nemôžu fungovať.Ďalším podstatným rozdielom je to, že každý
problém sa rieši úplne individuálne
pomocou špeciálne k tejto terapii vyvinutých info-kvapiek. Ide o liečbu,
ktorá má za sebou viac ako 25 rokov
úspešného výskumu v oblasti kvantovej teórie vo svete a tým ďaleko
presahuje doteraz zaužívané metódy.
S vysokou úspešnosťou ju používajú
lekári a terapeuti v mnohých štátoch,
ktorí uprednostňujú alternatívny
a komplexný spôsob liečenia, pred
klasickým. Jej výhodou je to, že nemá
žiadne vedľajšie účinky,nezaťažuje
organizmus chemickým odpadom,
je neinvazívna, neaplikuje sa priamo
do tela a je bezbolestná. Každé vyšetrenie vykonáva špecializovaný a certifikovaný odborník – terapeut.
Mohli by ste v krátkosti povedať,
čo je vlastne vyjadrené v skratke
NES?
Nutrienergetic system (NES)
poskytuje novú koncepciu chápania
a vnímania celistvosti zdravia a vzniku jednotlivých chorôb. Je vrcholom
tzv. „ novej biológie“ tretieho tisícročia a predstavuje úplne unikátnu
paradigmu v súčasnej medicínskej
praxi. Ide v podstate o prístroj, ktorý
vznikol na základe výskumu kvantovej fyziky a ľudského bio-priestoru.
Prístroj NES je založený na úplne
novom systéme liečby, ktorý umožňuje nielen komplexnú diagnostiku
ale, ako sme už uviedli, aj okamžitú
terapiu pomocou špeciálnych info
– kvapiek. Vnútorná štruktúra NES
dominantne poukazuje na zákonitosti prenosu holografických informácií v biologických systémoch
a na to, akou formou sa táto energoinformácia prenáša do ich fyzického tele. Touto najmodernejšou
metódou tretieho tisícročia vznikli
úplne nové možnosti liečby aj v ob-

lasti zdravotnej prevencie a rekonvalescencie. Prístroj meria a testuje
HBF – Human body field – ľudský
bio priestor pomocou špeciálneho
skenera. Na základe výskumov sa
zistilo, že toto biopole ľudského tela
tvorí inteligentnú, samoorganizujúcu štruktúru s najvyšším kontrolným mechanizmom, ktorá obsahuje
špeciálne holografické informácie.
V prípade nerovnováhy biopoľa sa
poškodzujú s ním súvisiace usmerňujúce a korigujúce činnosti a rovnako sa oslabuje aj prirodzený pocit
komfortu a zdravia človeka. Celý
NES systém je skonštruovaný tak,
aby analyzoval energiu a spracovával
tok informácií vo vnútri ľudského
tela tak, aby v jeho bio-poli identifikoval protichodné procesy, ktoré
ovplyvňujú celkovú pohodu človeka
a jeho zdravie.
Aké sú doterajšie skúsenosti s touto liečbou doma i vo svete?
Doma aj vo svete sú zaznamenané
výborné výsledky aj ťažších foriem
ochorení, ktoré sú badateľné nielen
na fyzickej úrovni, ale aj na psychickej a mentálnej, tzn. ochorenia
psychického a mentálneho postihu.
Vôbec, výsledkom vedeckých ob-

Akcent na...
(dokončenie zo str. 1)
Skúšobňa má v súčasnosti výmeru 4,15 hektárov poľnohospodárskej pôdy, z toho 0,18 ha krytej
plochy na rýchlenie. V súčasnosti

javov v molekulárnej biológii, biochémii, kvantovej fyzike, medicíne
takto vznikli nové liečebné možností, ktoré pomáhajú ľuďom, ktorým
zatiaľ klasická medicína nedokázala
pomôcť. Nejde o žiadny zázrak, táto
liečebná metóda na základe dlhoročných vedeckých výskumov a poznatkov o biofyzike poskytuje účinnú terapiu na základe tzv. samoliečby
tela. V podstate ide o regulovanie životne dôležitých procesov prebiehajúcich v tele a nastoleniu rovnováhy
v organizme.
Ako sa to dá prezentovať trocha
laickejšie?
Je veľa škodlivín, ktoré existujú
okolo nás, v prostredí v ktorom sa
pohybujeme a žijeme. Treba si uvedomiť, že okrem životného prostredia,toxínov, zlej životosprávy,elektromagnetického smogu, negatívneho
myslenia, problémov vo vzťahoch
a tzv. modernom pojme „strese“ ktorý nás obklopuje na nás pôsobia aj
zemské polia – rovníková, vertikálna
a polárna os a magnetické vyžarovanie zeme. Mnohé z nich oslabujú
biopole ľudského tela, prirodzený
pocit komfortu a zdravotný stav človeka.
tohto roku, zástupcami nezávislého audítorského oddelenia Európskeho odrodového úradu (CPVO)
so sídlom v Angres. Kým v súčasnosti sa tu skúša povolený sortiment odrôd a odrody prihlásené
do štátnych odrodových skúšok,
kvôli udeleniu ich právnej ochrany.

Vedúci skušobnej stanice Ing. Bohumil Krajmer počas príhovoru

sa stanica pripravuje na akreditáciu pracoviska na plodiny kukurice cukrovej a pukancovej, melóna
cukrového, ľuľku baklažánového
a póru pestovaného. Audit na tieto
plodiny je plánovaný už na jeseň

Avšak hlavným zameraním stanice
sú štátne odrodové skúšky (ŠOS)
s cibuľou, kapustou jarnou, pórom
pestovaným, petržlenom záhradným, rajčiakom jedlým, paprikou
zeleninovou rýchlenou, poľnou

V čom pozostáva samotná liečba?
Samotná liečba okrem potrebnej
diagnostiky a jej následnej podrobnej analýzy pozostáva v užívaní Nes
kvapiek, ktoré sú nakódované získanými holograficky imprintovanými
bioinformáciami, a tie okrem iného
pomáhajú korigovať nerovnováhu
a obnoviť správne fungovanie biopoľa ľudského tela. Zásobujú energiou
poškodené orgány a tkanivá v tele,
správne nasmerujú tok informácií
v energetických dráhach, upravujú
mentálne funkcie, aktivujú energetiku imunitného systému, podporujú
regeneráciu organizmu a oslobodzujú ho od chemických, fyzických
alebo emocionálnych blokov, následkom ktorých bol poškodený.
Týmto pomáhajú obnoviť biologické telesné funkcie a zvyšovať samoliečiace schopnosti a procesy vo
fyzickom tele.
A ešte, kde vás možno nájsť? Kontakt na vás?
mobil 0903 306387
mail.: medicor.kg@gmail.com
www.medicor.webs.com
Zhováral sa: Milan Kupecký
a koreninovou, ďalej uhorkou skleníkovou, nakladačkou, melónom
cukrovým, kukuricou cukrovou
a pukancovou, tekvicou kríčkovou,
zemiakom skorým a najnovšie aj
s liečivými rastlinami. Pre niektoré
odrody, ich osív a sadív, sa v tomto
roku vykonávajú aj tzv. vegetačné
skúšky. Pre odbor registrácie pesticídov sa odskúšávavajú insekticídy
na ochranu proti vijačke kukuričnej a more bavlníkovej u kukurice
cukrovej.
Po oficiálnej časti sa konala spoločná prehliadka odrodových pokusov so zeleninou, ktorá sa stretla
s patričným záujmom nielen u odborníkov, ale i laickej verejnosti,
vrátane prizvaných hostí. Pre odborníkov–pestovateľov po pozornom zhodnotení sortimentov bol
Deň otvorených dverí a následná
prehliadka príležitosťou vybrať si
a rozhodnúť sa pre tú-ktorú odrodu pre svoje pestovateľské potreby,
v rámci vlastných pôdno-ekologických možností a podmienok. Pri
príležitosti Dňa otvorených dverí
vydala skúšobná stanica ÚKSÚP
Nové Zámky publikáciu - Odrodársky sprievodca zeleniny.
(kup), snímky autor
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Inzerujte u nás!
Naše novinové stránky okresných novín Chýrnik-Hírnok môžete využívať aj na
oslovenie svojich potencionálnych klientov! Firmy, podnikatelia, organizácie,
občania, k dispozícii sú Vám naše noviny na plošnú reklamu, drobnú riadkovú
inzerciu, reklamu formou platenej reportáže, rozhovoru a podobne. Svoje objednávky zasielajte buď telefonicky na čísla, mob.: 0907905537, alebo na e-mail:
m.kupecky@chello.sk, alfienko@gmail.com. Sídlo redakcie je na ul.: SNP č. 42,
940 01 Nové Zámky, kam môžete zasielať prípadne korešpondenciu, vrátane
príspevkov.
(kolektív redakcie)
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Podujatie z tých
vydarenejších
Samozrejme, keď sa píše o nejakom podujatí v médiách, dáva
sa mu prívlastok vydarené, pozoruhodné, zaujímavé čo je pochopiteľné, pretože ináč by nemalo
význam o ňom priniesť čo i len
riadok. Takýmto podujatím s visačkou „NAJ“ bola aj nedávna
akcia, ktorá sa konala z príležitosti
Dňa detí. I keď s krátkym odstupom času, vraciame sa k nej slovom i obrazom, pretože si zaslúži
viac pozornosti. Najmä preto, že
organizátori pripravili pre tých
najmenších veľmi pestré a zaujímavé takmer celodenné podujatie. A tiež preto, že sa na ňom
zúčastnilo nespočetné množstvo
detí väčšinou v doprovode svojich rodičov. Inými slovami, všetci
boli v ten deň takpovediac „na
nohách“. Pričinili sa o to predovšetkým hlavní organizátori tohto
podujatia – členovia šurianskeho
Občianskeho združenia „Vráťme
mestu život“, ktoré sa v priebehu

celého roka, od svojho vzniku,
prezentuje organizovaním rôznych takýchto a podobných akcií.
Či už to boli predchádzajúce Medzinárodný deň matiek, alebo
aj Stavanie Mája, ktoré sa konali
v priestoroch šurianskej MDŽtky. Tým sa toto združenie, ktoré
koná v intenciách svojho názvu Vráťme mestu život, dostáva čoraz
viac do podvedomia občanov, nielen Šurian, ale aj jeho priľahlých
častí, Kostolného Seku a Nitrianskeho Hrádku.

Združenie si takouto aktivitou
postupne nakláňa na svoju stranu aj čoraz viac sponzorov a jeho
členovia, na čele s Jánom Štarkom
tým získavajú pre svoju organizáciu čoraz väčší kredit a vážnosť.
Na zorganizovaní uvedenej ak-

cie sa k nim pridali aj – Občianske
združenie KPOL 21, Metské klutúrne stredisko Šurany – Nitriansky Hrádok, Rybník Mederčina
a pomocnú ruku, i keď malým
dielom, podalo aj novozámocké
Občianske združenie Chýrniknoviny tolerantnosti. Najväčšími
sponzormi, okrem už spomínaných, boli - Kraft Foods Slovakia
a.s., COOP Jednota SD Nové
Zámky a Kompletná centrálna
záchranná služba Gabčíkovo.
Organizátori pripravili pre deti

skutočne veľmi pestrý, bohatý
a príťažlivý program, o čom svedčí
najmä to, že do jednotlivých športových súťaží sa prihlásilo veľa
detí. Či už to bol skok vo vreci,
hod lietajúcim tanierom, hod kriketovou loptičkou do fliaš alebo
beh cez prekážky. Všetky súťažiace

deti dostali sladkú odmenu ako
- cukríky, napolitánky, čokoláda
a tiež balóniky. A ako bonus CDVnosiče s tématikou ako sa správať
v cestnej premávke, spracované
primerane ich veku. Priamo v jazere sa mohli spolu s rodičmi povoziť na vodných bicykloch. A...
bolo toho oveľa viac.
Takpovediac, „zlatým klincom“
dňa bol let teplovzdušným balónom a súbežne bola prezentovaná
aj ukážka z činností záchranárskej
techniky a historického hasičského zásahu. Deti tak mali možnosť
vyskúšať si naživo všetky tieto záchranárske činnosti, vrátane prístupu do všetkých zariadení, ako
sú požiarne autá, hasičské striekačky, záchranné vozidlá a člny.
Proste, bolo sa na čo pozerať, bolo
sa na čo tešiť a priamo si všetko
vychutnať a užiť. Navyše, účastníkom tohto prekrásneho a vydareného podujatia prialo aj pekné,
takmer letné slnečné počasie.
Milan Kupecký

Zbohom škola!
Začali sa prázdniny...
Je záver školského roka a na
všetkých základných, stredných,
ale i vysokých školách sa žiaci lúčili so svojími pedagógmi i navzájom, ako spolužiaci. Mnohí z nich
nastúpia následne na stredné od-

spomienkami pri lúčení sa s kolektívom, s ďalším školským rokom,
ale i s ľútosťou, ktorá mnohým tisla očiam slzy dojatia. Rozdali sa
vysvedčenia a začali sa letné dvojmesačné prázdniny. Nám zostáva

borné školy, ďalší budú pokračovať v štúdiu na vysokých školách,
ba podaktorí nastúpia po prvý raz
do zamestnania.
V každej škole toto záverečné
lúčenie prebiehalo ináč, špecificky
a svojsky, no často s nostalgickými

už iba popriať všetkým žiakom
i študentom, nech si užijú nastávajúce dni voľna v pohode, radosti,
oddychu, načerpaním nových síl
do ďalšieho obdobia, ktoré začne
pre nich ako vždy začiatkom septembra.
-cký-
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Dobré rady gazdinkám
Ak potrebujete naliať horúcu tekutinu do pohárov, položte ich na
mokrú utierku.
Mäso ochránime pred muchami, keď ho obložíme vrstvou cibule.
Tvrdé mäso rýchlejšie zmäkne, ak k nemu pridáme trochu octu.
Ak dáme párky na 15 až 20 minút do horúcej vody a necháme ich
odstáť, zatiaľ ich nevaríme tak nám neprasknú.
Červené víno uskladňujte vo fľašiach ležato pri teplote 10 až 15 ºC
v pivnici alebo v špajzy, ak je pivnica veľmi studená.
Arašidy (búrske oriešky) dlho neuskladňujeme. Obsahujú tuk,
ktorý dlhším uskladňovaním žltne a oriešky majú nepríjemnú chuť.
Broskyňový kompót dostane jemnú korenistú chuť, ak do každého
pohára pridáme 1 až 2 broskyňové kôstky.
Čučoriedkové farbivo nepríjemne znečistí zuby. Farbivo odstránime citrónovou šťavou, ktorou zuby natrieme.
Figy v domácnosti dlho neuskladňujeme. Na kratšie obdobie ich
zavesíme v suchej chladnejšej miestnosti.
Grapefruit nikdy nelúpeme. Rozpolíme ho a každú polovicu
vložíme do hlbšieho tanierika. Zahnutým nožíkom alebo menším
nožom obrežeme vo vnútri kôru, dužinu v nej však ponecháme a lyžičkou vyberáme.
Hrozienka pridávame do cesta slabo obalené v múke. Tak nespadnú v bublaninách a v koláčoch na dno formy, ale udržia sa na povrchu.
Jahody vyvolávajú niekedy, hlavne u detí, žihľavku. Preto jahody
deťom pocukríme alebo podávame so šľahačkou či mliekom.
Keď orechy cez noc necháme v studenom mlieku, budú sa ľahšie
lúpať. Nebudú sklovité, ako sa to stáva pri sparení, ale ostanú pekné
biele.
Soľ v soľničke nevlhne, keď do nej pridáme niekoľko zrniek ryže
alebo hrachu, ktoré nasajú vlhkosť.
Vajcia pri varení neprasknú, keď ich na tupom konci prepichneme
tenkou ihlou.
Ak sa chcete zbaviť rybieho zápachu pridajte k rybe pre pečením
polovicu jabĺčka. Pach pohltí a dodá jemnú chuť.

LETO
More láka, slnko páli,
Saška veľkú deku balí.
Gabika plavky, slnečník,
nezdrží nás doma nik.
Saška plážou chodí, blúdi,
Gabiku zbadá v húfe ľudí.
Na deke sa vyvaľuje,
Telo slnku nastavuje.
Prišla som už zavčas rána,
chem mať telo Indiána!
Dnes sa zbavím bielej pleti,
opálená teraz letí.
Janka Búdová

5

„Futbalové“ oslavy
Oslavy okrúhleho výročia
založenia futbalu v Šuranoch
sa niesli v znamení futbalu.
Najmä v začiatku, keď nastúpili proti sebe žiaci z prípraviek obce Tvrdošovce a Šurian
a na záver, keď futbalisti šurianskeho A-mužstva nastúpili v prípravnom stretnutí proti
hráčom Šale. Potom i medzitým to už bola zábavná šou
v intenciách hodových vidieckych zápasov. O zábavu sa postaral najmä komentátor celé-

ho podujatia, ktorý jednotlivé
zápasy, či už starých pánov
domácich proti hráčom Komjatíc, alebo zápas tzv. osobností proti sponzorom klubu,
komentoval vtipnými bonmotmi, čiže obecenstvo, ktoré sa
na oslavách zúčastnilo malo
po celý ten čas o zábavu postarané. Čo možno najviac kvitovať, všetkým aktérom vrátane
divákov, prialo pekné slnečné
počasie.
milan kupecký
F. Bojničan
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Víťazom dvojica Marián Vadkerti a Dušan Straňák

Nočné preteky v chytaní rýb
Deň, kedy sa konajú preteky
v lovení rýb býva pre väčšinu rybárov sviatkom. Takýmto pod-

a boli odštartované výstrelom
z pištole presne o 19,00 hodine.
Trvali po celú noc až do ranných

ujatím boli aj nedávne preteky,
ktoré sa konali v Nitrianskom
Hrádku pod názvom „Rybárske
preteky Papa Krišku“ Bol to ich
už tretí ročník a tento nadšenec

hodín, presne do 7,00 hodín,
kedy skončili opäť výstrelom.
Počas pretekov, celých 24 hodín
rozhodcovia sledovali lov a súťažiacich, pričom do celkových

a veľmi schopný manažér ich organizuje spolu s manželkou Máriou. Tentoraz sa súťažilo v noci
a boli organizované pre dvojice
pretekárov. Prihlásilo sa na ne

výsledkov sa zaratúvali ulovené
kapry a amury bodovým hodnotením – ulovené kapry za 1 cm
dĺžky tri body a za amure 1 cm
dĺžky o bod menej, čiže 2 body.

celkom 23 dvojíc, čiže spolu celkom 46 rybárov.
Preteky po vylosovaní si stanovíšt a oboznámení sa s podmienkami súťaže začali už v skorý podvečer, od 18,30 hodine

A keďže úlovky boli dobré, rozhodcovia pri započítavaní a meraní úlovkov boli po celú noc
v nesutálej permanencii.
Súťažilo sa o najväčšieho
kapra, najväčšieho amura a za

najviac získaných bodov za
ulovené ryby, kde okrem ceny
pre víťaza odmenili aj ďalších
štyroch pretekárov. Ocenenie
sa ušlo aj najmladšej rybárke
a rybárovi. Najväčšieho kapra
(81 cm) ulovil Ján Katonay, naj-

Všetci ocenení získali hodnotné ceny v podobe rôznych rybárskych potrieb a náčinia, na
ktoré prispeli štedrí sponzori.
Počas pretekov bola podávaná
súťažiacim strava, ktorú pripravila manželka Joža Krišku Mária

väčšieho amura (91 cm) Ján Šebeň. Najviac bodov za ulovené
ryby a tým i celkové prvenstvo
získala dvojica rybárov Marian
Vadkerti (52 kaprov a 8 amurov) a Dušan Straňák, na druhom mieste sa umiestnili Peter
Mančuška a Ján Katonay, tretie miesto získali Juraj Prekop
a Marton Hučík, štvrté Richard
Szárasz a Juraj Mohilák, piate
Tomáš Nagy a Tomáš Ejben.
Najmladšou rybárkou bola Lucia Slobodníková a najmladší
rybár Samuel Šarfický.

Krišková. Veľmi pozoruhodné,
počas tejto akcie bolo vyhlásenie charitatívnej zbierky na
podporu liečby detskej onkológie, za prítomnosti primárky
z Bratislavy.
Na záver a na spestrenie tohto
veľmi vydareného podujatia
bola vylosovaná tombola o hodnotné ceny ako napr. prasiatko,
kozliatko a andulky. Napokon
všetci prítomní vyhlásili unisino: O rok dovidenia!
Text a snímky Otto Malík

Vybrali sme z archívu

Žofia Bosniaková

Narodila sa v rodine uhorského šľachtica a významného protitureckého bojovníka Tomáš Bosniaka na Šurianskom hrade. Začiatkom roku 1626 sa ako 17-ročná vydala za baróna Michala Serényiho,
ktorý mal viaceré majetky na Morave, preto po svadbe Žofia odišla
na jeho hrad Svetlo v Bojkoviciach. Toto manželstvo trvalo veľmi
krátko, pretože Michal Serényi 10. marca 1626 zomrel. Jej druhým
manželom bol neskorší palatín František Vešeléni. Po svadbe v roku
1630 sa presťahovala do renesančného kaštiela v obci Teplička nad
Váhom. Tu sa jej narodili obaja synovia: Adam 1630 a Ladislav 1633.
Jej život sa vyznačoval štedrosťou a obetavosťou voči poddaným. Zomrela roku 1644 v chýre svätosti. Žofia bola pochovaná v kaplnke na
Strečnianskom hrade. V roku 1729 preniesli slávnostne jej ostatky do
kostola v Tepličke nad Váhom, kde boli neporušené uchovávané až
do 1. apríla 2009, kedy ich zničil psychický narušený muž zo Žiliny.
Dnes sa v kostole v truhle nachádzajú len obhorené kosti. Koncom
20. storočia Ján Chryzostom kardinál Korec vyzval k blahorečeniu
Žofie Bosniakovej. Proces blahorečenia však ešte nebol ukončený.
(archív)
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Horoscope
test
Keď budeš čestný, tento test ti odhalí pravdu.
Napíšte si svoje odpovede na kúsok papiera. A nepodvádzajte!
Odpovede sú v dolnej časti tejto strany.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Napíšte meno jednej osoby opačného pohlavia.
Ktorá je vaša obľúbená farba: červená, čierna, modrá, zelená alebo žltá?
Vaša prvá iniciálka (krestného mena)?
Mesiac vášho narodenia?
Ktorú farbu uprednostňujete, bielu alebo čiernu?
Uveďte meno jednej osoby rovnakého pohlavia ako je vaše.
Vaše obľúbené číslo?
Uprednostňujete Sydney alebo Brisbane?
Prednosť u vás má spravidla more alebo oceán?
Keď ste test ukončili, podívajte se dolu...(Nepodvádzajte!)
Odpovede :
1. Do tejto osoby ste zamilovaný/á.

2. Keď ste si vybrali - červená: ste vitálný a váš život je plný lásky, čierna: ste konzervativný a hašterivý(á), zelená: vaša duša je pokojná a viete
ustúpiť, modrá: ste spontánny a rád dostávate náznaky lásky a náklonnosti zo strany tých, kterých máte radi, žltá: ste šťastná osoba a viete
dobre poradiť tým, ktorí nemajú morálku.
3. Ak sa vaša iniciálka nachádza medzi A-K: máte dostatok lásky na
rozdávanie vašim priateľom, medzi L-R: skúšate zhodnocovať váš život
na maximum a váš milostný život sa skoro rozvinie.
medzi S-Z: radi pomáhate iným a vaša budúca láska se bude s vami
mat veľmi dobre.
4. Pokiaľ ste se narodili mezi januárom a marcom, tento rok bude pro
vás veľmi dobrý a do niekoho se nečakane zamilujete, narodený medzi
aprílom a májom: budete mať veľmi silný milostný vzťah, ktorý bude
dlho trvať a na ktorý si navždy uchováte spomienku, mesiac júl až september: budete mať vynikajúcí rok a zažijete večšiu zmenu, ktorá zlepší
váš život, október až december: váš milostný život nebude mimoriadny,
ale možná nájdete spriaznenú dušu.
5. Ak ste si vybrali - Čierrnu, váš život naberie nový smer, čo bude
dobrá vec pre vás a budete s touto zmenou spokojný(á), ak ste si vybrali
– Bielu, nájdete si priateľa, ktorý vám bude plne dôverovať, ktorý pre vás
urobí čokoľvek, ale bez uvedomenia si toho, si to prekazíte.
6. Táto osoba je váš (vaša) nejlepší priateľ (prieteľkyňa).
7. Toto je počet vašich blízkych priateľov (priateliek) vo vašom živote.
8. Keď ste si vybrali Sydney, máte rád dobrodružsto, ak Brisbane, viete voliť kompromis.
9. Keď ste si vybrali – More, ste loajálni voči vašim priateľom a vašim
milencom (milenkám), pričom ste človek zdržanlivý, ak – Oceán, ste
spontánny a ste obľúbeným medzi ľudmi.
-int-
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Astropsychológia
na každý
mesiac roka
(na pokračovanie)

Je pravda, že iba horoskop zostavený podľa presnej hodiny narodenia je naozaj spoľahlivý. Mnoho
astrológov sa zhoduje v názore, že základná charakteristika pováh osôb narodených v tom ktorom
znamení má približne osemdesiatpercentnú presnosť. V nasledujúcich riadkoch sa môžete o tom
presvedčiť.

Lev – suverén (23.7. – 23.8.)
Životné heslo: Všetko zvládnem.
Ako ho spoznáte: Podľa mohutnej pestovanej hrivy vlasov.
Všetci Levy totiž trávia neúmerne mnoho času šľachtením svojich vlasov. Zlý zostrih môže byť pre Leva zdrojom zlej nálady
až do tej doby, dokiaľ si svoje vlasy (rozumej ego) nedá znovu
do poriadku. Lev -muž si zase často dôkladne pestuje bradu či
fúzy. To je klasická ukážka Levovej márnivosti. Poznáte ho nielen podľa krásnych vlasov, ale tiež podľa imponujúceho vzhľadu, prenikavého a jasného pohľadu, vysokého čela, plných pier
a dôstojnej chôdze. Levova silná osobnosť vyžaruje lúče, ktoré
môžu priťahovať, alebo tiež zahnať na útek.
Charakter: Silno extrovertný. Levy sú rovnako ako Barani
a Strelci plní energie, nadšenia a túžby po osobnom úspechu.
Sú veľkorysí, štedrí, ich zmyslu pre veľkoleposť sa nikto nevyrovná. Povestná záľuba v plnom a bohatom živote možno
vychádza zo skutočnosti, že Lev je znamenie plodného leta.
Levy sa narodili v dobe, keď je v prírode všetkého nadostač, tak
prečo by šetrili, či nedaj Bože mysleli na zadné koliečka. Levy,
pokiaľ sú ozajstnými Levmi, zásadne pohŕdajú čomukoľvek
nízkemu, zlému, úzkoprsému a obmedzenému. Vôbec, keď sa
Lev vydarí, tak je absolútne najlepší zo všetkých znamení.
Čo miluje: Slávu.
Čo neznáša: Malichernosť.
Ako pracuje: Tvrdej práci sa Lev zásadne nebojí. Naopak. Je
to jeden z najväčších pracantov zverokruhu. Ovšem iba vtedy,
ak vykonáva prácu, ktorá ho baví. A Leva nemôže uspokojiť
len tak nejaká práca, on nemôže oddeliť to, kým je (rozumej
kráľom zvierat), od toho, čo robí. Nudná práca bez možnosti
sebarealizovania a s obmedzenými možnosťami môže totálne
zrušiť jeho kreatívnu dušu. Levy sú totiž idealisti, potrebujú
veriť tomu, čo robia. Tiež potrebujú veliť a dirigovať. Lev je
kráľom zvierat, takže riadi dobre a riadi rád.
Vzorový hrdina: Herkules.
Zvláštne znamenie: Herecké nadanie a láska k deťom.
Dobrá rada pre Leva: Stará a okrídlená pravda: pýcha predchádza pád.
Dobrá rada pre ostatných: Chváľte, chváľte, chváľte.
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Mediálne vyjadrenia
našich politikov,
alebo: trocha recesie
nezaškodí...
Krajcer: Niekedy mám dojem, že hlad po kultúre vystriedal normálny
hlad.
Simon: Nielen my poľnohospodári sme na Slovensku všetko zorali.
Mikloš: Nominálna hodnota eura klesla, ktože nám ju postaví...
Žitňanská: Na rozhodnutie súdov si treba počkať, veď čo sa vlečie, neutečie!
Figeľ: V koalícii sme sa dohodli, že sa už nikdy nedohodneme.
Matovič: Klamstvo v politike si vyžaduje veľmi dobrú výrečnosť.
Mikloško: Netreba sa znepokojovať, veď aj erotika sú holé fakty.
Bugár: V politickej strane Most-Híd to funguje tak, že politici maďarskej
národnosti sú na moste a slovenskí pod ním.
Galko: Máme najväčšiu armádu v rámci EÚ. Armádu nezamestnaných.
Jurzyca: Mojim najobľúbenejším predmetom na škole bol elektrický
zvonček.
Uhliarik: Len sa toľko neponosujte, veď aj zdravotníctvo je súce na hospitalizáciu.
Makúch: Zdá sa, že najviac vysychajú finančné toky.
Dzurinda: Netreba sa ničoho obávať. Slovenskú chudobu si hravo ubránime, aj pred teroristami.
Čentéš: Moja voľba prekonala aj známy televízny seriál Manuela.
Hort: Pec nám spadla, pec nám spadla, ktože nám ju postaví...
Berényi: Najbližšie zabojujeme aj o dvojjazyčné svokry.
Nagy: Naďalej sa okrem dopravných a spoločenských pravidiel porušujú
aj ekologické.
Slota: Sme v období, keď národ padol, no mnohí politici sa ešte držia.
Tomanová: Ani počas parlamentných prázdnin by namal viaznuť sociálny
dialóg.
Miškov: Netreba nám zemetrasenie. I tak padá jedna firma za druhou.
Spišiak: Dopravnými predpismi sa ľudia riadia, ich porušovaním riedia.
Mihál: Opasky môžeme uťahovať, no nie uťahovať si z občanov.
Radičová: Trpezlivosť páni, namiesto kúzelníka príde možno aj zahraničný kapitál.
Analytik Horváth: V koalícii sú všetci optimisti, v opozícii pesimisti.
Občan: Každý deň myslím pozitívne. Nahováram si, že mi je dobre!
„Zaznamenal“ humorista: Milan Kupecký

Lietadlo s futbalistami
havarovalo. Hráči prišli
k nebeskej bráne a svätý
Peter ich odohnal so slovami: - V nebi niet miesta pre futbalistov. Choďte do pekla!
Smutní futbalisti sa pobrali dolu. Odrazu svätý
Peter skríkol: - Váš stredný útočník je s vami? –
Tu som, otec! – zvolal.
– Ty môžeš ostať. – Peter
ho láskavo pohladkal po
hlave. – Videl som tvoju
poslednú hru, ty nie si
futbalista.
-Jano, vieš prečo sa má
sliepka najlepšie?
-Nie
-Nuž, je zazobaná
a ešte si aj nahrabe.
-Ja nenosím zásadne
peniaze do banky.
-Ja áno. Ja totiž neznesiem vysoko pod hlavou
podhlavník.
Vraví policajt kolegovi:
-Ten Rogalo je strašne
silný vták. Musel som
do neho vystrieľať celý
zásobník, pokým pustil
toho chlapa.
V krčme:
-Pán hlavný, čo môžem
u vás dostať najrýchlejšie?
-Po papuli, -vraví pohotovo krčmár.

letovánky
ako obilné klasy vo
vetre vlnia sa Tvoje
nádherné krivky
a ja túžim byť
záletným vánkom
kmitočtami mihotavej
vážky nad pokojnou
hladinou jazera bije
moje srdce láskou
k Tebe
kým motýľ z kvetu na
kvet prelieta placho
dotýka sa nežnej krásy
chcem bozkami obsýpať Ťa celú
keď sa za obzor slnko
ponorí súmrak rozprestrie sa ako hodváb
s vlahou rosou padáme
do trávy
obloha žiari až kým
dohorí
J. Liptay

V polčase prvoligového stretnutia vo futbale príde za
reportérom kapitán domáceho mužstva a hovorí mu: Chlapci vám odkazujú, aby ste komentovali pomalšie,
nevieme tak rýchlo hrať!
U futbalistu sú dôležité nielen nohy, ale aj ruky, - hovorí jeden fanúšik druhému. – A prečo ruky, - krúti nechápavo hlavou ten druhý. – Prečo? - Á videl si už brať
peniaze nohou?
Hovorí jeden futbalista druhému: - Čudujem sa, že
Ferovi nedávajú dvoje prémií! – Za čo prosím ťa? – Jedni za futbal a druhé za divadlo, ktoré hrá!
Hovorí otec synovi – Chlapče, nedovolím ti hrať futbal, pokiaľ si neurobíš zdravotnícky kurz! – A načo otec?
– Aby si si vedel poriadne ľahnúť na nosidlá.

F. Bojničan

– Jano, zaujímalo by ma, za koho budeš hrať futbal
od budúcej sezóny. – Mňa viac, že za koľko, - odpovedá
druhý.

