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V prvom rade sme prijali pozdravenia od ľudí, ktorí nám „fandia“ a ktorí podporujú činnosť nášho občianskeho združenia, žiaľ, nehonorovaného z cudziny. Preto si musíme vystačiť z finančných prostriedkov, ktoré
nám umožňuje zákon získať, chce to však našu aktivitu, ktoré rokmi a veľkým vplyvom ochorenia, upadá. Budeme sa musieť prikrývať takou perinou, na akú máme. Dnes to už prevažná väčšina členov klubu chápe, čo
prispieva k celkovej pohode.
Oboznámili sme sa s odozvou tých, ktorí nemohlo prísť na klub, no dali o sebe vedieť a väčšina z nich nechala
pozdravovať tých, ktorí na klub prišli.
Nosným bodom zasadania bola príprava na akciu Krok s SM. Rozdelili sme si úlohy s tým, že hlavný bod občerstvenia bude guláš, ktorý zabezpečí Lydka so švagrinou Helenkou. Tá bývala účastná na prípravách občerstvenia i po iné roky, no vždy bola utajená. Dúfame, že sa príde pozrieť, ako nám ich dielo bude chutnať. Pozvanie hostí ako i zabezpečenie miestnosti ostáva na predsedovi klubu. Predseda vyzval všetkých členov
klubu, aby sa nehanbili a prekvapili nás vlastnou aktivitou, aby naše sedenie sa nieslo ozaj v rodinnom duchu.
Súťaže už taktiež tradične sa podujali zabezpečiť Lenka, Danielka, Lukáš a Dano. Budeme v očakávaní, čo si
na nás tento rok pripravia. Pitný režim bude v rukách Dana, Darinky Michaličkovej a Mariky Duchoňovej,
ktorá prinesie publikáciu zväzu, ktorá ostala z predošlej schôdze. Tí, ktorí chcú niečo pikantné (nie z oblasti
sexu), si prinesú korenia podľa vlastnej chuti. Aby bolo z čoho a čím, zabezpečia Dano, Lydka a Marika Duchoňová. (káva, varné kanvice, cukor, miešatká, servítky, poháre na vodu a kávu, tácky, sáčky ....) Nech si je
do čoho utrieť fúzy či pery, Janko a Dodino zakúpia ten najchutnejší a najzdravší chlebík, podľa osobnej dohody. Keď už budú naše pupky nasýtené, dobre padne chutnučký zákusok. Tie sa podujala, tiež ako klasika,
napiecť a priniesť Majka s Jankom Detkovci. Dohľad na zdarným chodom zásobovania bude mať Klárika. Verím, že sa nájde dostatok ochotníkov, ktorí pomôžu roznášať dobroty a pripraviť miestnosť na rokovanie. Dievčence mali požiadavku na predsedu, aby sa pokúsil zabezpečiť KUCHYNKU. Veľmi nám pomohla i v minulosti.
Predseda informoval prítomných o rokovaní VZ SZSM konaného v Ružomberku. Vypichol najdôležitejšie
body a upriamil pozornosť na akcie poriadané zväzom. ( Deň Slnečníc v Bešeňovej, Európska konferencia
v Bratislave, 14. ročník Abilympiády Zemplínska Šírava, rekondičné pobyty pre členov zväzu, Medzinárodné
stretnutie v Dudinciach, návrh na Voľby 2019 ...) Zväz zabezpečí „trojskladačky“ pre kluby, ktoré budú konať
verejné zbierky, no urobia i pre Nitriansky klub Nitra, treba včas dodať podklady.
2 % sú nosným zdrojom našich financií a preto im venujeme takú veľkú pozornosť a vraciame sa k nim skoro
v každom zasadnutí klubu. Za vlaňajšok sme vyzbierali slušný obnos a to i vďaka príspevku SEPS a. s. cez
Darinku Michaličkovú. Na získavanie zamestnancov nám ostáva čas do konca apríla.
Predseda informoval, že aj terajšie Zvesti prijímajú niektorých k odozve a reakcii, čo je pre pisateľa veľkou
vzpruhou a motiváciou. Ďakujem pani riaditeľke KOS Nitra Mgr. Gundovej, Katke, Hele Slávikovej, Majke
Detkovej, Ale či Dáše.
Odsúhlasili sme účasť a náklady s tým spojené, Mariky Duchoňovej a Lydky na Medzinárodnom stretnutí
esemkárov v Dudinciach. Budeme sa tešiť na ich poznatky a závery.
Ako dobrý kvas sa spustila debata a niesla sa v duchu nekontrolovateľného smiechu a dobrej nálady.
Váš Tony

Všetko dobré prajeme májovým oslávencom : Mgr. Tulinská Evka, Gerbelová Anina, Chudadová
Ivetka, Péterová Ivetka

______________________________________________________________________________________

10. oo hodine na Fatran-

19

Zasadnutie nášho klubu, sa uskutoční, dňa
. mája
2 0 1 8 /sobota/ o
skej ulici v Nitre – Chrenovej III., na prízemí v klubovni Krajského osvetového strediska
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Chi, chi, chi cha, cha cha ...
"Nechcete si sadnúť, deduško?"
"Nie, ďakujem, chlapče, ja idem len jednu stanicu."
"Len si sadnite, deduško, nie ste totiž v autobuse, ale v parku."
Babička rozpráva vnúčikovi rozprávku: "Šípková Ruženka spala a spala ... A nepýtaj sa, Janíčko, s kým, pretože to by som tiež rada
vedela."
Vnúčik sa pýta babičky idúcej na bicykli: "Babi, kam ideš?"
"Na cintorín, chlapče."
"A kto dovezie naspäť bicykel?"
Starý, no dobre vyzerajúci pán vraví svojmu vnukovi:
"Len sa na mňa pozri! Nefajčiar, nepijem, nebehám za ženskými a zajtra budem oslavovať osemdesiatku!"
"Áno? A ako?"
Dôchodca sa sťažuje: "Mám stále väčšie a väčšie problémy s pitím piva."
"Vari, zdravie?"
"Kdeže, peniaze!"

Pýta sa dedo vnuka: "Kdeže si bol?"
"Ale na skúsených, dedo."
"Tak je to správne, synku, na skúsených je to lepšie ako na panne."

Hm, hm, hm ....
Vynálezy zo Slovenska, ktoré zlepšili život celému svetu. Vedeli ste o nich? I. časť
Títo vynálezcovia sú dôkazom, že usilovná práca namiesto krčmových rečí môže zmeniť svet. Dokonca aj ak pochádzate z
malebnej slovenskej dedinky. Nasledujúce vynálezy poznajú na celom svete, no v skutočnosti vznikli na Slovensku. Vedeli ste o
ich slovenskom pôvode?
Štefan Banič: Padák
Azda najslávnejší slovenský vynález. Narodil sa 23. novembra 1870 v Neštichu (dnešné Smolenice), v roku 1912 sa stal svedkom
tragickej nehody, ktorá mu zmenila život. Otrasený týmto zážitkom sa začal zaoberať možnosťou skonštruovať padákovú konštrukciu a už v roku 1913 mal hotový prvý prototyp, ktorý odovzdal na posúdenie americkým úradom.
Princípom Baničovho padáka bola teleskopická konštrukcia dáždnikového typu, ktorá niesla tkanivové krytie. Padák sa upevňoval
pomocou popruhov na telo letca v hrudnej časti pod ramenami. V roku 1914 mal Banič predviesť padák zástupcom patentového
úradu, letectva USA i verejnosti, no keďže jeho vynález veľa dôvery nevzbudzoval, musel ho predviesť osobne a zoskočiť s
ním zo strechy 15 poschodovej budovy. Banič dokázal bezpečne pristáť a svoj vynález obhájiť. Padák sa neskôr využil aj v
dvoch svetových vojnách, bohatstvo a slávu však svojmu vynálezcovi nepriniesol. V roku 1920 sa Banič vrátil do rodnej obce,
kde v ústraní pracoval ako murár. Málokto vie, že v roku 1930 Banič so svojím bratom a spoločnými kamarátmi objavili jaskyňu Driny pri Smoleniciach.

Mňam, mňam, mňam ........
Zlatisté halušky s muckom na kyselo
Kto má vlastného mucka (králika), zoderie ho z kože a rozporciuje. Kto nemá, tak ako my, skočí do SUPIŠ MARKETU
a kúpi si už rozporciovaného alebo i celého. Na veci to nič nemení. Príde na rad klasika, cibuľka urestovaná, zasypaná
mletou červenou paprikou, šup tam diely mucka, mierne podlejeme vývarom, šuchneme očistenú mrkvičku a dusíme
do mäkka. Keď je mucko mäkučký, zlejeme šťavu, čľup s mrkvičkou a rozmixujeme do hladka. Otvoríme si kokosové
mliečko, býva z vrchu husté a tak ho dobre premiešame a po odliati nami odhadovaného množstva, zahustíme maizenou
a kto má, môže hráškovým zahusťovadlom. Poctivo rozmiešame a pridáme do rozmixovanej šťavy. Šťavu vrátime do
pekáča s muckom a ešte chvíľu prevaríme, aby sa šťava pekne spojila.
Ingrediencie pochopíte z textu a množstvá záležia od počtu stravníkov a intenzity hladu, detto halušky.
Halušky sú v podstate klasika, iba s malými obmenami.
Ingrediencie : 150 g polohrubá múka, 150 g hladká špaldová celozrnná múka, jedno väčšie vajce, soľ a na koniec ten
„zázrak“ – kurkuma. A nastáva klasika – všetko dôkladne premiešame do hladka a necháme chvíľu odstáť. Do vriacej
a osolenej vody potom hádžeme halušky. Kto má haluškovač, má vyhraté, kto nie – hops po lopárik, nôž a sádžeme
haluštičky podľa vlastného výberu veľkosti, alebo ako sa nám podarí.
Mňamka, dobrú chuť.

