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Z listov občanov
Vo svete vládne nepokoj,
nenávisť a hlavne honba za
peniazmi. To sa týka aj našich
politikov. Veriaci ľudia by mali
ísť príkladom bez ohľadu na
vierovyznanie, keďže sami politici nám nedávajú dobrý príklad. V našom meste máme
dve oficiálne vierovyznania,
katolícke a evanjelické. Ľudia
týchto vierovyznaní by sa podľa môjho názoru mali viac stretávať, a to nielen v kostoloch,
ale aj na verejnosti, aby si
vymenili názory hlavne v otázkach vierovyznania. Hoci máme na túto tému odlišné názory, čo sa týka náboženských
obradov, mali by sme nájsť
spoločnú reč. Chcem vám napísať skutočný príbeh o tom,
ako si ľudia rozličných vierovyznaní dokážu pomáhať, aj
keď je to niekedy veľmi ťažké a
je treba sa pritom aj obetovať.
Písal sa rok 1957 a mal som
vtedy 3 roky. Býval som s rodičmi oproti bývalému kinu, na
druhej strane potoka, ktorý už
neexistuje, pri železničnej trati
v jednom starom dome, v ktorom bola strašná zima. V druhej polovici domu bývala stará
pani. Volala sa Reisová a bola
evanjelického vierovyznania.
Moji rodičia boli katolíckeho
vierovyznania. Táto pani bola
vážne chorá, nevládala už ani
chodiť a do pece kúrila iba starými krabicami, ktoré dostávala z obchodu. V jej malej kuchyni bol strašný zápach a
neporiadok a okolo pobehovali mačky a pes. Takmer so
železnou pravidelnosťou vždy
neskoro v noci búchala na stenu, všetci sa vždy vyľakali a ja
ako malý chlapec, som sa veľmi rozplakal. Moja mama
chtiac-nechtiac vstala a išla sa
pozrieť, čo sa vlastne stalo.
Pani Reisová mala omrznuté
nohy a bolo jej veľmi zima. Nemala čím kúriť, nemala uhlie,
ani drevo, a nemal sa o ňu kto

postarať. Môj otec ako vodič
nám vždy doviezol uhlie i drevo a moja mama jej vždy prikúrila do pece. To ale nestačilo, a
tak išla mama za vtedajším
starostom pánom Hüblerom.
Vysvetlila mu všetko ohľadom
starej pani a poprosila ho, aby
jej doviezli viac uhlia aj dreva,
čo sa aj stalo. Pani však potrebovala súrne lekársku pomoc, a tak moja mama zašla
za doktorom Solanom. Prišla
sanitka a pani odviezli do Košíc. O tri dni ju však doviezli
domov, chcela umrieť doma.
Moja mama tým bola zaskočená, ale nepovedala nie a
ochotne poupratovala jej izbu.
Keď už bolo všetko hotové zaniesli starú pani do kuchyne,
kde predtým ležala. Keď ju
uložili na posteľ stačila ešte
mojej mame povedať: ,,Pani
Kovaliková, nech vám Pán
Boh všetko vynahradí za to, že
ste sa o mňa do poslednej
chvíle starali. Nech vám dá
zdravie a silu, aby ste ešte
dlho žili, pretože máte zlaté a
úprimné srdiečko". Úderom
dvanástej hodiny umrela. Na
dôvažok moja mama obliekla
starú pani do čistých šiat a dala jej aj vlastné posteľnú bielizeň. Na pohrebe vyzdvihol
evanjelický kňaz obetavosť
mojej mamy, že hoci je katolíčka, neodmietla pomoc blížnemu svojmu bez ohľadu na
vierovyznanie. Je len veľmi
málo ľudí, ktorí sa dokážu takto obetovať, čo platí aj v súčasnosti. Dúfam, že tento skutočný príbeh je ponaučením pre
tých, ktorí nechcú pomáhať
blížnemu svojmu. Nevieme,
kedy my budeme potrebovať
pomoc druhých ľudí, nevieme,
kedy sa naša duša poberie do
večnosti, kedy ľudovo povedané naša svieca dohorí a srdce
prestane biť.
František Kovalik

Medzinárodné dni - jún
1. 6. Medzinárodný deň detí
1. 6. Svetový deň fotografie
1. 6. Svetový deň mlieka
4. 6. Medzinárodný deň nevinných detských obetí agresie
5. 6. Svetový deň životného prostredia
7. 6. Výročie Memoranda národa slovenského
8. 6. Svetový deň oceánov
8. 6. Deň najlepších priateľov
12. 6. Svetový deň proti detskej práci
14. 6. Svetový deň darcov krvi
18. 6. Deň otcov
20. 6. Svetový deň utečencov
21. 6. Európsky deň hudby
21. 6. Deň kvetov
26. 6. Medzinárodný deň na podporu obetí mučenia
26. 6. Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog
a nezákonnému obchodovaniu s nimi
27. 6. Svetový deň rybárstva

Pranostiky na jún
Na svätého Norberta už zima ide do čerta.
Medardova kvapka, štyridsať dní kvapká.
Na svätého Barnabáša, búrky často strašia.
Keď na Víta prší, bude pršať za sedem dní.
Po jasnom Urbane (25.5), keď je dážď na Víta, hojnou žatvou
tento rok ku nám zavíta.
Na svätého Jána (Krstiteľa) otvára sa k letu brána.
Na svätého Jána nie je noc žiadna.
Na svätého Jána jahody do džbána.
Svätý Ján nesie malín džbán.
Mrkva zasadená na Jána je zdravá.
Ladislav huby sial, Peter, Pavel (29.6) ich pozbieral.
Jaké je počasí na svatého Ladislava, takové jest po sedm
neděl.
Na Petra, Pavla deň jasný, čistý rok úrodný bude istý.
Na Božie telo (prvá nedeľa po svätom Duchu, slávnosť svätej
trojice, vo štvrtok po tejto nedeli je slávnosť Božieho tela)
skoč do vody smelo.
Na svätú Trojicu (prvá nedeľa po svätom Duchu)
pozri na policu.
Keď prší na Trojicu, skovaj, bača, dojelnicu
(dojamnica, nádoba na dojenie).
Ak je jún studený, sedliak krčí ramenami.
Netreba v júni o dážď prosiť, príde, keď (až) začneme kosiť.
Ak jún mokrý býva, obilie zle rodieva.
Suchý jún plní sudy vínom.
Ak veje vietor začiatkom júna, potom veje osem dní.
V júni mnoho rýb, málo zrna.

Medzinárodný deň múzeí
18. mája si široká verejnosť pripomína medzinárodný
deň múzeí. Tento deň určila Medzinárodná rada múzeí v spolupráci s UNESCO v roku 1977
počas kampane venovanej výchovnej úlohe múzeí.
Dejiny múzejníctva siahajú
hlboko do histórie. Prvé múzeum bolo založené v gréckej
Alexandrii v 3. storočí pred n. l.

Zhromažďovanie cenných
umeleckých pamiatok prevzal
Rím a v stredoveku kráľovské a
šľachtické dvory, kláštory a cirkevné ustanovizne. Až demokratizácia myslenia, vzdelanie a
pokrok v druhej polovici 18. storočia spôsobili, že hojne zakladané kabinety rarít a kuriozít,
ako aj zbierky a rodinné galérie,
sa začali sprístupňovať širokej

verejnosti a stali sa základom
zbierok najväčších európskych
múzeí. Vplyvom osvietenstva
sa múzeá stali spojnicou medzi
vedou, umením a verejnosťou.
Podmienky pre zakladanie múzeí neboli všade rovnaké. Na
Slovensku prvé súkromné múzeá boli sprístupnené koncom
18. storočia, ale najmä v prvej
polovici 19. storočia. Pôsobili v

Bratislave a v Košiciach, kde vzniklo aj jedno z prvých školských múzeí - matematické, ktorého existencia je známa už od
roku 1769. V roku 1859 sa Prírodovedné múzeum lekárskoprírodovedného spolku v Bratislave stalo prvým múzeom na
našom území, ktoré zodpovedalo obsahu tohto pojmu.
Darina Demková - BM

