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Obsah

Pripravujeme sa na nové programové obdobie

Vážení čitatelia,
obdobie EÚ pre roky 2007-2013 je definitívne za nami, čo sa odzrkadľuje aj v realite, že posledným augustovým
dňom pre nás končí finančná podpora v rámci projektu podporeného z PRV SR 2007-2013-„Integrovaná stratégia
rozvoja územia Regionálneho združenia Dolná Nitra“/prístup LEADER. S predložením poslednej žiadosti o platbu
budeme musieť, zohľadniac možnosti svojho rozpočtu, obmedziť niektoré naše aktivity. Veríme však, že iba dočasne.
Od augusta intenzívne pracujeme na novej stratégii pre ďalšie programové obdobie 2014 – 2020 a stojac na rovnakej štartovacej čiare s vyše sto našimi „kolegovcami“ z MASiek či verejno-súkromných partnerstiev v duchu veríme,
že v decembri predložíme stratégiu, ktorá pomôže združeniu opätovne získať titul Miestnej akčnej skupiny a spolu s ním
aj ďalšie príležitosti a finančné prostriedky. Držte nám teda palce a spolupracujme navzájom! Chceli by sme sa týmto
zároveň na čas rozlúčiť a poďakovať sa všetkým čitateľom nášho časopisu za príspevky a podporu. Dúfame, že Vás to
s nami bavilo minimálne tak, ako nás bavilo písať ho pre Vás. Prajeme teda príjemné „veľké prázdniny“ a veríme, že sa
po nich stretneme v plnej sile a chuti spoločne pracovať pre región.
Redakcia MAS DOLNÁ NITRA
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Perličky
A: Idem si pozrieť bus.
B: Veď si tu autom!
- Letisko M. R. Štefánka (Štefánika)...
- Obec plánuje rozšíriť prevádzkové aktivity.
- V blízkosti videla jantárová cesta (viedla).
- Musím sa spýčať (spýtať).
- Katastrálne obdobie (územie)...
- Do zápražky dáme bielu múku.
- Priženila sa tam.
- Daj mi bielidlo, nech to začiernim!
A: Vy máte ešte tú starú sovietsku výchovu.
B: Veď ja nedorábam vodku.
- vyplatené v pohotovosti (v hotovosti)...
- projekt realizácie verejných priestorov
(priestranstiev)...
- V rámci projektu vymenili staré plastové
okná za drevené.

Slovník do vrecka

CLLD (Community Led Local Development) – komunitne vedený rozvoj
CR
– cestovný ruch
EÚ
– Európska únia
LEADER – nástroj EÚ na podporu rozvoja vidieka, spájanie aktivít, ktoré
podporujú hospodársky rozvoj vidieka
MAS
– miestna akčná skupina
MVC
– Malokarpatská vínna cesta
NSK
– Nitriansky samosprávny kraj
OcÚ
– obecný úrad
OZ/ o. z. – občianske združenie
PRV SR 2014-2020 – Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014-2020
RZ
– regionálne združenie
SOZA
– Slovenský ochranný zväz autorský
SS
– súkromný sektor
SWOT analýza – analýza silných stránok (s - strength), slabých stránok
		 (w - weak), príležitostí (o – oportunity) a hrozieb 		
		 (t - threat) konkrétneho projektu.
VOKA
– Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity
VS
– verejný sektor

- Mám rád jeho kázne. Vidno, že pred tým, ako sa stal kňazom, robil
obyčajného človeka.
- Hlavným cieľom informačných aktivít je zvýšiť informovanosť cieľovej
skupiny vzdelávaním.
- Šikovný chlapec, a to aj potom, čo dostal mozgovú obranu (obrnu).
- Pri vstupe do mäsiarstva: „Pol kila baranice, prosím!“ (baraniny)
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Kto sa skrýva za skratkou MAS
Obec Žitavce

Spomína sa už v zakladajúcej listine svätobeňadického opátstva z r. 1075 ako
Žitavská lehota. V r. 1624 – 1625 bola severne od obce, medzi Žitavcami a Vrábľami, postavená protiturecká pevnosť Zemný hrad a na kopci s názvom Syslací vŕšok
bola jej vysunutá vartovka. Z 19. stor. sa v Žitavciach dochoval kaštieľ obklopený 6
ha parkom, pôvodne vlastníctvo bratov Dőryovcov, neskôr ho kúpil Armand Kufler
ako veno svojej manželke. V súčasnosti sa využíva ako Detský domov. Ďalšia pozoruhodnosť - žitavský mlyn patrí do sústavy vodných mlynov na Požitaví. V súčasnosti,
žiaľ, pustne. Viac info: www.zitavce.webnode.sk

Obec Malé Chyndice

Prvá písomná zmienka o obci je z r. 1264, kde sa spomína ako majetok kráľovských
rybárov. Nachádzal sa tu prirodzený rybník, po ktorom zostala len pamiatka v podobe heraldických figúr rýb v erbe. V r. 1976 – 1992 bola obec súčasťou zlúčeného
celku obcí pod názvom Chyndice. Dominantou je kaplnka sv. Štefana kráľa, ktorú
dala postaviť rodina Vinczeovcov. V r. 1994 bola prestavaná na kostol. Z pamiatok tu
nájdeme zvon z r. 1701, kríž z r. 1821 a zvonicu z r. 1927.

Obec Melek

Leží v žitavskej doline, 26 km juhovýchodne od Nitry. Prvú písomnú zmienku o obci
nájdeme v Súpise pápežových desiatkových registrov z r. 1332 – 1337. Názov obce
je odvodený z tureckého slova a znamená anjel. Dominantnou pamiatkou je rímskokatolícky kostol zasvätený Kristovi Kráľovi z r. 1949-1950.
Viac info: www.melek.ocu.sk

Zo života MAS
Opäť na zelenom trávniku
Dňa 27. júna 2015 Regionálne združenie Dolná Nitra o. z. v spolupráci s obcou
Dolné Obdokovce zorganizovali už piaty ročník Futbalového turnaja obcí
Dolnej Nitry. Od 8:30 hod. na miestnom futbalovom ihrisku prebiehala
registrácia súťažiacich, po ktorej prebehlo žrebovanie súperiacich tímov.
e
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Dolné Obdokovce, Ing. Marián Paulisz, oboznámil súťažiacich s organizačnými
pad
pokynmi a pravidlami súťaže a vyzval prvé vylosované mužstvá, aby nastúpili
utým
vysmädn m
na ihrisko. Zápasy trvali 15 minút, pričom hralo každé mužstvo s každým.
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Pred semifinálovými zápasmi prišlo v prestávke posilnenie v podobe kvalitného guji
po turna
lášu. Po odohraní všetkých zápasov odovzdal domáci starosta ocenenia pre víťazov:
!
od
cenu za 1. miesto si odniesol tím z Malého Cetína, na druhom mieste sa umiestnilo
určite vh
mužstvo z Vinodolu a 3. miesto zostalo “doma“ v Dolných Obdokovciach. Cenu za najlepšieho strelca si odniesol Štefan Mikle ml. z Veľkých Chyndíc a za najlepšieho brankára
bol vyhlásený Peter Pintér z Vinodolu. Na našu radosť sa turnaja zúčastnilo až 9 tímov z 10 obcí Miestnej akčnej skupiny
Dolná Nitra: mužstvo z Golianova, Malého Cetína, Pane, Pohraníc, Vinodolu, Lúčnice nad Žitavou, Malého Lapáša, spojené mužstvo Chyndíc (hráči z obcí Malé a Veľké Chyndice) a samozrejme, nemohol chýbať domáci dolnoobdokovský tím. Veríme, že si
futbaloví fanúšikovania aj hráči prišli na svoje a že sa s nimi opäť zídeme aj budúci rok!
Tento projekt bol spolufinancovaný z rozpočtu NSK.

Ucelený zoznam našich členov (údaje k 31.6.2015)
Zastúpenie jednotlivých sektorov v členskej 13- Veľký Cetín
14- Veľké Chyndice
základni RZ Dolná Nitra o. z.

30- Slovenský poľovnícky
zväz POĽOVNÍCKE
15- Veľký Lapáš
ZDRUŽENIE „ LÚKY“
16- Vinodol
31- František Ravasz
17- Žitavce
Aeronet s.r.o.
36,96 %
18- Občianske združenie Aktív 32- Športový klub FC Paňa
50,00 %
19- Futbalový klub
33- GASTRO Smrštíková, s. r. o.
13,04 %
OcÚ Babindol
34- Csemadok
20- Ing. Ján Ďurica - Florex
– MO Pohranice
21- Lovecký spolok Babindol 35- Jednota dôchodcov
22- Iveta Ďuricová, Mgr.
na Slovensku –ZO Pohranice
VS SS (podnikatelia) SS (tretí sektor) 23- Gabriela Baková, Ing.
36- Futbalový klub Veľký Cetín
24- Marián Duchoň DHAP
37- POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE
1- Babindol
25- SPZ, POĽOVNÍCKE
„CETÍNKA“
2- Čechynce
ZDRUŽENIE Lieština
38- Daniela Čuláková, Ing.
3- Dolné Obdokovce
26- CSEMADOK ÚJ HAJTÁS
39- DHZ Veľký Lapáš
4- Golianovo
ALAPSZERVEZET Kalász
40- Folklórny súbor Rapkáčik
5- Klasov
27- Kultúrne združenie
41- Zoulus, občianske
6- Lúčnica nad Žitavou
občanov a mládeže
združenie
7- Malé Chyndice
v Klasove
42- Materské centrum
8- Malý Cetín
28- SLOVENSKÝ ZVÄZ
LAPAJKO
9- Malý Lapáš
ZÁHRADKÁROV,
43- Alena Szőkeová
10- Melek
základná organizácia
44- VINÁRSKY SPOLOK KADAR
11- Paňa
29- Vladimír Kozár
45- Margita Tichánska
12- Pohranice
AGRO-MC s.r.o.
46- Jozef Lüley
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Novinky

•••

Novinky

Popri elektronickej mape zavesenej
na webstránke www.dolnanitra.sk
či tlačených mapách RZ Doná Nitra o. z.,
ktoré využíva MAS pre propagáciu územia
pri svojich aktivitách, majú možnosť návštevníci regiónu získať informácie o území, pamiatkach a stravovacích a ubytovacích
zariadeniach aj zo spoločných máp, ktoré vznikli
v rámci projektu spolupráce „Z vtáčej perspektívy.“
Obe mapy boli v limitovanom počte kusov distribuované aj do jednotlivých obcí, ale po novom ich už môžete nájsť aj v stravovacích a ubytovacích zariadeniach regiónu: napr. v Penzióne u Hoffera a Reštaurácii
u Bosorky vo Veľkom Lapáši, v Mlyne u Anastázie v Pohraniciach, v Penzióne Agroland v Klasove a v Penzióne Vinoma
vo Veľkom Cetíne.

•••

Novinky

•••

Pri rozhľadni bola osadená tabuľa s mapou
územia Dolnej Nitry a zaujímavosťami mikroregiónu! Tabule v trojjazyčných mutáciách
(SJ, AJ, MJ) budú čoskoro osadené na centrálnych verejných priestranstvách v každej
z našich 17 členských obcí!
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Zo života MAS
pokračovanie zo str. 5

•••

Zo života MAS
Novinky

Na komunikácii spájajúcej mestá Vráble a Nitra konečne na našu radosť pribudnú takéto pútače upozorňujúce na Rozhľadňu DOLNÁ NITRA. Vyhliadkovú vežu by už potom mal nájsť každý návštevník :) !

•••

Novinky

•••

Príslušnosť obcí: Babindol, Čechynce,
Infotabuľa vo
Dolné Obdokovce, Golianovo, Klasov,
Vinodole
Lúčnica nad Žitavou,
Malé Chyndice, Malý
Cetín, Malý Lapáš,
Melek, Paňa, Pohranice, Veľký Cetín,
Veľké Chyndice, Veľký Lapáš, Vinodol
a Žitavce k územiu Regionálneho združeInfotabuľa
nia Dolná Nitra o. z. označujú informačv Čechynciach
né tabule.

Putovanie po regióne spojené s prípravami na ďalšie programové obdobie
O tom, že sme v uplynulých mesiacoch „kočovali“ po regióne s výstavkou fotografií, sme Vás informovali v predchádzajúcom čísle nášho časopisu. Čo sa najviac rátalo, bola Vaša účasť na stretnutiach spojených s touto aktivitou, nakoľko
sme sa spolu pozreli na výhody a nevýhody bývania v našich obciach, v regióne, na tom, čo je u nás dobré, čo by sa
do budúcna malo zlepšiť, poprípade využiť. Inak povedané, chceli sme Vás ako občanov, ktorí tu žijete a máte čo povedať k budúcemu rozvoju našich obcí, informovať o možnostiach, ktoré pre náš vidiek prináša nové programové obdobie
Európskej únie, najmä Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 a prístup CLLD a zapojiť Vás do rozhodovania a prípravy
samotnej stratégie, ktorá na ďalších päť rokov určí smerovanie nášho regiónu.
Samozrejme, tento proces nie je zďaleka ukončený. Od septembra za16.3.2015, Golianovo
číname na dokumente intenzívnejšie pracovať, pričom Vás vyzývame
k spolupráci, či už vyplnením dotazníkov, zasielaním projektových
zámerov, konzultáciami v prípade konkrétnych projektov a najmä
k účasti na spoločných pracovných a verejných stretnutiach, kde sa
budú prezentovať a za účasti prítomných vypracúvať časti strategického dokumentu, ktorým by sme sa chceli opätovne uchádzať o podporu
Prvé stretnutie alebo inak NAJ-skôr sa konalo v rámci prístupu LEADER/opatrenie 19 Podpora na miestny rozvoj v rámverejné stretnutie v Golianove
ci iniciatívy LEADER (miestny
rozvoj -vedený komunitou) – podpora na prevádzkové náklady a oživenie
a podpora uskutočňovania operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou. Ak budeme úspešní, máme opätovne možnosť získať skoro 3
milióny EUR, ktoré, ak ich rozumne a efektívne využijeme, pomôžu žiť kvalitnejší život pre nás všetkých.
Mnohí z Vás sa pýtajú, aké výhody členstvo v našej organizácii prináša. Okrem
11.6.2015, Vinodol
výmeny informácií, sieťovania, spoločného riešenia niektorých problémov, NAJ-viac inšpirácie k aktívnej účasti
tvorby partnerstiev rôznych subjektov na lokálnej úrovni či možnosti spoločnej mali účastníci z Vinodolu, nakoľko
propagácii regiónu je to práve možnosť spoločne sa podieľať na rozvoji DOL- ich pán starosta motivoval formou
NEJ NITRY, teda smerovať rozvoj regiónu tam, kam potrebujeme, tak, ako si zaujímavej súťaže. A je pravda, že ľudí
to vývoj v našom území vyžaduje (zohľadňujúc nielen individuálne potreby treba motivovať. Stretnutie patrilo
žiadateľov, ale najmä príspevok pre región ako celok). Nastala teda vhod- po stránke zapojenia verejnosti popri
ná chvíľa, aby ste sa aj vy spozorneli. Máte totiž jedinečnú možnosť zapojiť stretnutí v Lúčnici a v Golianove
sa do celého procesu tvorby stratégie a teda aj rozhodnúť, kam treba túto k jednému z NAJ-vydarenejších.
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podporu smerovať, aké projekty a žiadateľov
podporiť! Prináša to nejaké obete, treba tomu
venovať čas. Áno, musíme si totiž zvyknúť, že
časy, keď sme dostali niečo zadarmo, definitívne skončili. Nie darmo sa vraví, najprv práca
a potom pláca. Ale verte tomu, ak vypracujeme
dokument, ktorý bude odrážať potreby nášho
územia a následne sa tak bude aj vykonávať,
bude to stáť za tú námahu! Konať treba už dnes.
Potom bude neskoro plakať nad „rozliatym mliekom“, teda stratégiou, v ktorej sa nenájdete, nebude podporovať Vaše projekty, nebudete mať z
nej prínos....
A ako ste sa na verejných stretnutiach zapájali do tvorby vízie a SWOT analýzy regiónu?
Pozrite si sami na tie naj!
NAJ-viac obyvateľov na stretnutí k príprave
stratégie CLLD sme narátali v obci Veľké
Chyndice. Čo do počtu prítomných občanov
aj v percentuálnom vyjadrení. Na stretnutí
sa zúčastnilo až 11,59 % z celkového počtu
obyvateľov Veľké Chyndice! Gratulujeme!
NAJ-krajšiu výstavku regionálnych produktov
prichystali v obci Lúčnica nad Žitavou,
kde sme obdivovali nielen práce miestneho
prútikárskeho majstra, p. Esküdta, ale i krásne
maľované kraslice od p. Lenghartovej
či obrazy p. Milana Hunadyho.

4.6.2015, Veľké Chyndice

Prvotnú myšlienku spojiť výstavu
fotografií a prácu s občanmi
aj s degustáciou miestnych
produktov a regionálnych špecialít NAJ-lepšie pretavili v obci
Malé a Veľké Chyndice, kde sme sa my aj účastníci pomaly
cítili ako na svadobnej hostine.
29.5.2015, Malé Chyndice
Žeby nepísané pravidlo, že
v malých obciach sa pozná každý
s každým a všetci sú si akoby
rodina? Aj toto je pri prístupe
LEADER veľmi dôležité. Celková
atmosféra vo vidieckej komunite
a schopnosť spolupráce pri
realizácii malých projektov!
Žeby sme sa opakovali? Do tretice
Veľké Chyndice s najkrajšou
výzdobou
Najhoršie nebudeme
spomínať... :)

18.3.2015,
Lúčnica nad Žitavou

Súťaž o najobľúbenejšiu atrakciu Nitrianskeho
kraja má svojho víťaza!

Najobľúbenejšou atrakciou za rok 2015 sa stal Lodný mlyn Kolárovo
s počtom 512 hlasov. Za ním sa prekvapivo, so 456 hlasmi umiestnila Rozhľadňa DOLNÁ NITRA. Veríme, že cieľ,
trošičku spropagovať náš región aj samotnú vyhliadkovú vežu, sa týmto aj
vďaka Vašej pomoci podarilo naplniť.
Ďakujeme za pomoc. Verím, že
v nadchádzajúcom roku budeme
opäť spoločnými silami hlasovať
a zviditeľňovať náš región!

Anketa

Aké pamiatky/atrakcie z územia MAS
Dolná Nitra by ste navrhli do súťaže
o najobľúbenejšiu atrakciu,
ak by sa mala zas konať v r. 2016?
Vaše návrhy nám môžete posielať
mailom do redakcie alebo
11
poštou na adresu RZ
Dolná Nitra o. z., č.
399, 951 08 Golianovo!
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Podarilo sa nám...

Podarilo sa nám...

PROJEKTY LEADER

Ako úspešne zapájať verejnosť do vecí verejných na území MAS Dolná Nitra

Obdobie od marca 2015 do mája 2015 sa v Dolnej Nitre nieslo v duchu intenzívneho vzdelávania
a trénovania, nakoľko sa prostredníctvom prístupu LEADER realizovali súčasne 4 projekty schválené
v rámci opatrenia 331 - Vzdelávanie a informovanie. Spoločným znakom všetkých projektov bola snaha zvýšiť informovanosť cieľovej skupiny z územia MAS, v rôznych oblastiach súvisiacich s vytváraním pridanej hodnoty, propagáciou a ďalším
rozvojom územia Dolnej Nitry a najmä podporiť a skvalitniť ľudský potenciál ako základnú podmienku pre zlepšenie kvality
života na vidieku. Žiadateľ: VOKA – Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity

Jedným zo základných predpokladov komunitného organizovania je zapájanie širokej verejnosti do rozvojového procesu územia. Ako sám názov prezrádza, cieľom trojdňovej aktivity bolo práve zefektívnenie komunitného organizovania v území Dolnej Nitry. Súčasťou projektu bol tiež zaujímavý tréning, počas ktorého expert, Mgr. Roman Mojš,
zapojil účastníkov školenia do spoločnej aktivity ako konkrétneho príkladu,
na ktorom si skúšali zapájanie verejnosti do komunitného organizovania, pričom priebežne činnosti vyhodnocovali (hodnotenie postupov, nedostatkov
a pod.). Výstupom projektu bolo potom definovanie problémov komunitného organizovania na území Dolnej Nitry a vypracovanie odporúčaní, návrhov
na zlepšenie, ktoré by mali pomôcť územiu MAS Dolná Nitra pri zapájaní verejnosti do vecí verejných, resp. rozvoji územia.
24.-26.3.2015, Penzión Agroland, Klasov
Rozpočet LEADER: 8 418,13 EUR

Rozvoj územia MAS Dolná Nitra

Projekt pozostával z viacerých častí. Prvou bola realizácia trojdňového informačného
seminára na tému marketing územia. Pod vedením lektorky, Ing. Milovej, ktorá
účastníkov aktívne zapájala do celého procesu školenia, sa zástupcovia verejného
sektora, členovia klubov, spolkov, neziskových organizácií, podnikateľov, prevádzkovateľov zariadení cestovného ruchu a farmárov
mali možnosť dozvedieť, ako úspešne zviditeľniť
a rozvíjať svoju obec, občianske združenie či podnikanie a spoločne prispieť k celkovému rozvoju
územia, kde žijú a pôsobia, a to nielen po stránke
teoretickej, ale aj riešením konkrétnych príkladov
z praxe. Druhá aktivita, lektorsky zastrešená orgaMarketing územia, 11.-13.3.2015,
nizáciou SOZA, mala napomôcť ozrejmiť informáPenzión Agroland, Klasov
cie z oblasti legislatívy pri organizovaní kultúrnych a iných spoločenských podujatí, s dôrazom na autorské práva a používanie
hudobných diel. Projekt bol ukončený dvojdňovým seminárom s názvom Ochrana
osobných údajov. Účastníci odchádzali s praktickými informáciami, vzormi a radami školiteľky Jany Vozáryovej nielen ohľadom aplikácie zákona v praxi, ale aj radami,
ako si vypracovať bezpečnostné smernice, zmluvy či súhlasy dotknutých osôb.
Rozpočet LEADER: 8 078,12 EUR

Rozvoj prezentačných zručností beneficientov územia MAS Dolná Nitra
Organizovanie verejných a kultúrnych podujatí, 20.3.2015, Penzión
Agroland, Klasov

Ochrana osobných údajov,
30.-31.3.2015, Penzión Agroland,
Klasov

Manažment a komunikácia v CR na území MAS Dolná Nitra

Nosnou témou prvej časti projektu bol manažment
cieľového miesta ako inovatívny prístup k využitiu
kultúrneho dedičstva pre
rozvoj územia Dolnej Nitry.
Popri fundovanom výklade
lektorky, Ing. Ľ. Šmardovej,
PhD. mali možnosť účastníci dvojdňového workshopu
zhodnotiť priamo v teréne
(regióne) potenciál územia
a zostaviť návrhy na jeho
využitie, čo určite zvýšilo Manažment cieľového miesta, 9. - 11. apríl 2015
atraktivitu a pridanú hodnotu realizovanej aktivity. Nemenej významnou oblasťou
v cestovnom ruchu je potreba vedieť správne komunikovať. Zlepšovaniu komunikačných zručností účastníkov, využívaniu efektívnej komunikácie a jej uplatňovaní
Komunikácia v CR,
pri rozvoji vidieckeho cestovného ruchu na území Dolnej Nitry sa účastníci venovali
22.-24.4.2015, Penzión
počas trojdňového seminára s Mgr. Romanom Mojšom.
Agroland, Klasov
Rozpočet LEADER: 8 351,52 EUR
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Účastnícky najlákavejšími boli tréningy zamerané na upevnenie získaných vedomostí v reálnom živote
Tréning v území Malokarpatskej a prenos a zvyšovanie informácií o problema- Tréning na získavanie zručností,
tike propagácie územia, rozvoja vidieckeho 30.4.2015. Dolná Nitra
vínnej cesty, 14.-15.5.2015,
cestovného ruchu so zreteľom na charakter
Modra
a potenciál územia MAS Dolná Nitra v praxi. Prvý
z nich sa konal priamo u nás v regióne. Nakoľko
je vinohradnícka tradícia nášho územia vnímaná ako jeho silná stránka, zamerali sme sa práve
na oblasť prezentácie vinárstva a vinohradníctva v regióne. Cieľom tréningu bolo zhodnotiť, Agrovinol, s. r. o., Vinodol
v akom stave sa v súčasnosti nachádza a porovnať jeho úroveň s iným vybraným regiónom.
Počas tréningu určeného primárne pre vinohradníkov a vinárov, ale aj pre tých, čo majú záujem
propagovať a prezentovať územie Dolnej Nitry,
sme najprv navštívili lokálnych vinárov –vinohrady vo Vinodole a prevádzku Agrovinol, s. r. Vinoma, Veľký Cetín
o. so zaujímavou prezentáciou p. Podhorského,
Vinárstvo Vinoma vo Veľkom Cetíne a hajVinárstvo Pavelka & syn, Pezinok
lochy v klasovských vinohradoch (p. Lüley, Gál
a p. Major). Nasledoval dvojdňový tréning
v území, ktoré je z hľadiska vinárskeho cestovného ruchu významné - územie Malokarpatskej vínnej cesty. V priestoroch združenia MVC
nás privítala pani riaditeľka tohto úspešného
p r o j e k t u , V klasovských vinohradoch
p. PhDr. Anna Píchová a po úvodnej prezentácii
nás sprevádzala návštevami úspešných podnikateľov, vinohradníkov a vinárstiev rôznych kategórií, od významných spoločností až po malé rodinné vinárstva, združených pod značkou MVC.
Vinárstvo Dubovský & Grančič,
Vinárstvo ELESKO wine park, Modra Dôležitou súčasťou programu bola ochutnávka
Svätý Jur
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vín z Dolnej Nitry navštívenými „pánmi“ vinármi a cenné rady, ktoré dali našim producentom v oblasti zlepšenia kvality vína ako aj
jeho propagácie a predaja. Veríme, že aj po absolvovaní degustácií, ktoré k návšteve vinárstiev a vínnych pivníc neodmysliteľne patria,
nezabudli účastníci na príklady z dobrej praxe,
ktoré budú môcť využiť pri svojej ďalšej činnosti a posúvať kvalitu vinárstva a jeho propagáciu
v Dolnej Nitre na vyššiu úroveň.
Vinárstvo Ignác Černay,
Degustácia vo vinárstve Slováček &
Rozpočet LEADER: 8 727,69 EUR
Chorvátsky Grob
Gašparovič, Slovenský Grob

PROJEKTY Z DOTÁCIE ROZPOČTU MAS DOLNÁ NITRA
Ihrajko
Žiadateľ: Materské centrum LAPAJKO, Veľký Lapáš, schválený príspevok z rozpočtu MAS Dolná Nitra 480,96 EUR
Cieľom MC Lapajko bolo zrekonštruovať herničku v budove bývalej školy a vytvoriť tak estetický a bezpečný priestor
pre spoločné hry a stretávanie sa najmenších detí a ich rodičov či starých rodičov a podporiť tak aktívne trávenie voľného času s dieťaťom, relax, vzdelávanie,
spoločenské kontakty, zdravú psychohygienu a sebavedomie a predchádzať tak
spoločenskej izolácii a nedostatku príležitostí na sebarealizáciu. Z projektu bola
zakúpená laminátová podlaha a materiálové zabezpečenie rekonštrukcie. Oficiálne otvorenie herničky Ihrajko, v ktorej deti môžu nájsť hračky, knižky, ale aj
kútik pre modelovanie, kreslenie a iné kreatívne aktivity prebehlo 11.10.2014
za účasti členov materského centra, detí a mamičiek.

Zachovávanie tradícií
Žiadateľ: Folklórny súbor Rapkáčik, Veľký Lapáš, schválený príspevok
z rozpočtu MAS Dolná Nitra 500 EUR
Folklórny súbor Rapkáčik sa snaží o celoročné zachovávanie folklórnych zvykov
priamo v teréne, tak ako to robili naši predkovia: chodenie fašiangovníkov s maskami, oblievačky,
slávnosť svätého Urbana, hodová sv. omša,
obchôdzky Lucie, počas sviatku sv. Mikuláša, Betlehemcov s vianočnými koledami. Neodmysliteľnou súčasťou ich vystúpení je ľudový odev.
Podpora z projektu bola využitá na zakúpenie vrchných
častí krojov pre členov súboru (5 ks kabátikov, tzv.
„lipiťka“ a 4 ks kabátikov „pasentka“). Veríme,
že aj takýmto spôsobom sme napomohli tomu,
11
aby nás a zvyky našich predkov súbor mohol aj
naďalej dôstojne reprezentovať na rôznych podujatia konaných nielen v území MAS Dolná Nitra
a na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Dolnonitranček prináša klobúk nápadov pre región aj tento rok!
Aj vďaka Vám! V r. 2015 sme ako prijímatelia 2% daní z príjmu vyzbierali 802,22 EUR, ktoré teraz plánujeme využiť v 2. výzve z grantového programu MAS...klobúk nápadov pre región. O tieto zdroje sa budeme určite uchádzať
aj v r. 2016! Ak uznáte za vhodné, budeme sa tešiť na Váš príspevok!
Bližšie informácie o výzve sledujte na www.dolnanitra.sk. Už teraz sa tešíme na Vaše projekty!
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Kam v regióne
Na hraniciach dvoch štátov
Obec nachádzajúca sa 14 km od starobylej Nitry a len 7 km od mesta Vráble
vykazuje znaky pravej dolnonitrianskej obce. Lány úrodných poľnohospodárskych pôd, vinohrady lemujúce svahy Žitavskej pahorkatiny a história, ktorú
neobišla invázia tureckých nájazdov či vlastníctvo významnými aristokratickými
rodmi Uhorska. Všetky spomenuté skutočnosti reprezentuje obec Babindol.
Z celoslovenského pohľadu patrí územie obce k najstaršie kontinuálne osídleným regiónom, kde pravdepodobne už na prelome 5. a 6. storočia n. l. boli
usadené slovanské kmene. Obec Babindol sa písomne spomína už v roku 1271
pod názvom Babyndal ako majetok zemanov, synov Kozmových. Plynutím doby patrila rôznym šľachtickým rodom ako
napríklad Bábyndályovcom, Forgáchovcom, Mlynianskovcom (Malonyayovcom), Ňáryovcom či Jozefovi Slávymu, ktorý zastával počas existencie Uhorského kráľovstva významné
funkcie ako napríklad post ministra financií či vnútra. Zaujímavou historickou skutočnosťou zostáva sčítanie ľudu, ktoré sa z príkazu osvietenského cisára a kráľa Jozefa II., uskutočnilo v rokoch 1784 – 1787. Neobišlo ani Babinodol, kde skutočný počet obyvateľov
obce predstavoval v tomto období 173 ľudí. Ak máme dokončiť komplexný exkurz do zaujímavých dejín Babindolu, musíme spomenúť ešte dve významné historické skutočnosti
v dejinách obce. Nepochybne je ňou historická návšteva legendárneho uhorského kráľa
a rakúskeho cisára Františka Jozefa I., ktorý sa na babindolských poliach v r. 1887 zúčastnil
na vojenskom cvičení. Významným historickým medzníkom v dejinách obce však zostáva
udalosť spojená s rokom 1938. Viedenská arbitráž 2. novembra 1938 spôsobila, že obec
Babindol sa ocitla na rozmedzí dvoch štátov, nakoľko sa rozprestierala na hraniciach Slo- Uhorský kráľ a rakúsky cisár
Jozef I., navštívil
venského štátu a Maďarska. Výsledkom Viedenskej arbitráže bolo začlenenie Babindola František
babindolské polia v roku 1887
do Slovenského štátu, zatiaľ čo sa susedná obec
Klasov ocitla v hortyovskom Maďarsku. Ak máme doplniť a zároveň aj uzatvoriť
historickú kapitolu obce, je vhodné poznamenať, že obec žila v „manželskom
zväzku“ s obcou Klasov v rokoch 1976 – 1996, od tohto obdobia kráčajú obe
obce svojou vlastnou cestou.
Pokojnému vidieckemu koloritu v rozsiahlej poľnohospodárskej krajine dominuje veža kostola sv. Imricha, syna prvého korunovaného uhorského kráľa - sv.
Štefana. Kostol sv. Imricha, ktorý opticky vládne celému okoliu, dal vybudovať
Jozef Gyuricza spolu so svojimi bratmi v r. 1909. Historizujúca stavba bola pôvodne jednoloďová, v r. 2006 však bola
odstránená pristavaná sakristia a kostol bol rozšírený na obidve strany bočnými
loďami s rovným stropom. Dnes reprezentuje najhodnotnejšiu historickú stavbu
obce s vkusne zrekonštruovaným interiérom i exteriérom kostola. Prvok, ktorý
tematicky spája všetky dolnonitrianske obce, vinohradníctvo, sa tu historicky
spája s rokom 1741, kedy si miestni obyvatelia vysadili vinice. A práve vinohradníctvo a pokojná atmosféra pravého dolnonitrianskeho vidieka môže práve
sem, do Babindolu, prilákať milovníkov
vidieckeho života a agroturizmu najmä
z mestského prostredia, a to aj prostredníctvom krátkodobej rekreácie. Myslím,
že Babindol, je miestom, kde dnešný uponáhľaný človek môže nájsť miesto
pre regeneráciu svojich psychických a fyzických síl. Na krátku návštevu Vás určite
prinúti jeho nádherná panoráma, reprezentujúca typickú dolnonitriansku obec.
Ing. Tomáš KRAJMER
Fotografie: č. 1, 4, 5 - Z. Kunáková, č. 2 - internet, č. 3 - Archív MAS Dolná Nitra
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Voľný čas

Čriepky dejín

Z listov našich čitateľov

Školstvo v dejinách obce

Babindolčania mali pôvodne spoločnú školu s Klasovom, pretože budova školy bola v obci postavená až v r.1859. V r.1884
budova zhorela, ale ešte v tom istom roku ju postavili nanovo, tentoraz už z pevného materiálu. V babindolskej škole sa
vystriedalo množstvo učiteľov, medzi ktorých patrili: Gašpar Bede, Jozef Babušek, Adam Mašáni, Alexander Čifári, Anton
Bella, Ferdinand
Bernát, František Mohai, Irena
Burková, Helena
Palenčárová, Jozef Štepo, Marta
Szárazová, Ján
Malý, Karol Drie- Polievačka na škole
Výstavba novej školy
Zber železa na starej škole
novský, Jozef
Balko, Szalayová, Gizela Fábryová, Helena Galabová-Kuricová,
Magda Baráthová, Pavol Kramár, Motošková, Elemír Oravec, Bačová, Sobotová, Ďukesová, Jozef Cilli, Jozef Damborský, Gabriela
Damborská. Na cintoríne v obci sa nachádza ešte hrob učiteľa
Pavol Kramár
Narodil sa v Paríži,
Antala. K histórii babindolského školstva patrí aj materská škola,
neskôr sa jeho rodina
ktorá bola v obci zriadená asi od roku 1962.

Z dejín pošty

Plášť do času aj nečasu a poštová taška boli kedysi neodmysliteľným znakom poštára, ale aj veľkého honoru. Poštár totiž
sprostredkoval styk so svetom, nosil dobré, ale aj smutné správy.
Za slovenského štátu pracoval ako poštár Ľudovít Záhon. Pošta
bola vtedy na Lapáši, v Pohraniciach a Golianove (Klasov totiž
v r. 1939-1945 patril Maďarsku). Dnes je poštový úrad spoločný pre obec Klasov aj Babindol. Poštový úrad v Klasove bol
zriadený v r.1917. Prvá pošta sídlila v dome Alžbety Petrovičovej
a jej manžel, Jozef Balko, bol prvým známym poštárom pre obe
obce. V súkromnej budove č. 216 bola pošta do r. 1964, kedy
bola adaptovaná časť budovy č. d. 42 a úrad bol zo súkromnej
budovy premiestnený. Medzi známych poštárov patrili: Jozef
Tóth z Vrábeľ, Helena Jamrichová z Klasova, Ružena Koprdová
zo Slepčian, Eva Škorecová z Babindolu, Daniela Majerčíková
z Golianova, Valika Urbanová a Ľudmila Čásárová z Babindolu. Úryvok a foto zo zápiskov Z. KUNÁKOVEJ

usadila v Novej Vsi
nad Žitavou. Jeho učiteľská kariéra začala
v r. 1950 v poľskom
pohraničí.
Do Babindolu prišiel 1.11.1956. Pôsobil ako riaditeľ slovenskej malotriedky,
s rodinou žil v starom školskom byte.
Svoje vedomosti sa snažil sprostredkovať čo najširšiemu okruhu
ľudí. Neboli to len jeho žiaci, ale aj
ich rodičia, ktorým svoje poznanie
ponúkal formou hudby, divadelných predstavení. Venoval sa športu
a viedol k tejto aktivite aj svojich
žiakov. Na povale starej školy choval priadku morušovú, nakoľko učiteľský plat nepostačoval k živobytiu.
V r. 1970 bol preložený do obce Veľký
Lapáš.

Dňa 22.8.2015 sa už po šiestykrát konal tradičný „guláš cup“ pri príležitosti Obecných dní v Čechynciach. Súťaž
vo varení gulášu zahájil starosta obce, Róbert Kupeček spolu s predsedníčkou OZ PRO CHEG začiatkom 13. hodiny. Súčasťou podujatia bol bohatý sprievodný program, v ktorom vystúpili DFS Sílešánek z Vinodolu, FS Mórinca
z Veľkého Kýru, citeráši z Veľkého Cetína, hudobníci z folklórnej skupiny Bartók z Budapešti, detský súbor Szél fújja pántlikám a Eva Prípadová z Čechyniec. Nezabudlo sa ani na detičky. Prácu v tvorivých dielňach pod vedením
Eriky Pocsikovej odmenil pán starosta sladkosťou. Guláš cupu sa zúčastnilo 19 družstiev, trojčlenná porota to teda pri hodnotení vôbec nemala ľahké. Po spočítaní bodov za
vôňu, chuť, konzistenciu mäsa a zemiakov a celkový vzhľad sa na
3. mieste ocitli „Priatelia dobrého gulášu“,
na 2. mieste „Veselé žabky“ a prvenstvo
získalo družstvo „Švagrovci“. Víťazom
kategórie „Najkrajší stánok“ sa stalo
družstvo „Betyárok“. Organizátori
tohto roku prekvapili súťažiacich ešte
jednou netradičnou disciplínou - napísať
báseň, rozprávku, poviedku, v ktorej museli Vinodolský letný festival
použiť slová: guláš, láska, priateľstvo. Víťazmi
V prvú augustovú sobotu sa v Športovom areáli vo Vinodole
v tejto kategórii sa stali „Frends“. O večernú zá- konal prvý ročník „Vinodolského letného festivalu.“
bavu sa postarala hudobná skupina Midi Sound. Spoločenské podujatie organizované pod záštitou miestnej saObecný úrad Čechynce a OZ PRO CHEG aj tou mosprávy bolo sprevádzané aktivitami, ktoré zaujali všetky vecestou ďakujú všetkým sponzorom, NSK, Čer- kové kategórie účastníkov festivalu. Pre najmenších bol pripravenému krížu Čechynce za výzdobu a ostatným vený skákací hrad i športové disciplíny, v rámci ktorých, mohli
zainteresovaním osobám, ktoré boli nápomocné i najmenší získať hodnotné ceny. Festival sprevádzali tiež šporpri realizácii tohto podujatia.
tovo-súťažné disciplíny pre dospelých, kvalitné občerstvenie či
Magdaléna Plevková
vystúpenia rôznych hudobných telies. Na ľudovú nôtu zaspieval
a zatancoval Detský folklórny súbor SÍLEŠÁNEK, Dychová hudba
VOZOKANKA a skupina PROFIL. Poprock a rock žáner reprezentoval spevák Peter Cmorík & Band a skupina Walk On. Mimoriadne
Dobrý deň redakcia!
vysoká účasť bola
Chcela by som sa s Vami podeliť o tieto fotindikátorom kvality
ky. Volám sa Veronika Béderová, mám 16
vystúpení pozvaných
rokov, som z Malého Cetína. Popri škole sa
umelcov a bohatého
venujem vyrábaniu
programu Vinodoltakýchto
ského letného festidekorácií.
valu.
Ing. T. Krajmer

PODEĽTE SA S NAMI! ZAUJÍMAJÚ NÁS!
-
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inšpirácie v podobe zaujímavého projektu, podujatia, nápadu a pod.;
tradičné recepty z územia Dolnej Nitry;
zaujímavosti z regiónu;
príbehy z Dolnej Nitry (poviedky, legendy, „povedačky“);
tradičné odrody (články a informácie o pôvodných drevinách,
ovocných stromoch a pod.).
Čakajú na Vás aj takéto skvelé darčeky!

OCENENÍ DOLNONITRANIA
Veronike
gratulujeme
a prajeme veľa
ďalších tvorivých
nápadov a radosti
z práce!

Náš dopisovateľ, Ján Šranko z Klasova sa venuje fotografovaniu
od svojich 11 rokov. Klasovská Volavka na Kréte a Rodose, Golianovský
zajac v Egypte a Bahrajne. Áno. Jeho fotografie boli vystavené na všetkých kontinentoch, v rôznych krajinách, napr. India, Argentína, Švajčiarsko, Egypt ai.. Najviac prác mu uverejnili, vystavili a ocenili doma
na Slovensku, kde získal množstvo ocenení a medailí. Ako sám píše,
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ocenenia sú len vedľajším produktom. To hlavné, čo ho teší a napĺňa,
je vplývať na environmentálne povedomie ľudí a prehĺbiť ich záujem
o seba samých. Na Slovensku aj vo svete sa prepracoval do elity fotografov a Medzinárodná federácia fotografického umenia (FIAP) so sídlom
v Paríži mu udelila ako jednému z mála Slovákov titul AFIAP (Artiste de
la Fédération Internationale de l´Art Photographique). Podobným ocenením sa dnes môžu
pochváliť asi dve
desiatky fotografov
zo Slovenska.
AFIAP je medzinárodná mimovládna organizácia pre umeleckú fotografiu spadajúca pod UNESCO. Vznikla v r. 1950 a venuje sa podpore
a propagácii fotografického umenia. Združuje 86 krajín vrátane
Slovenska a viac ako milión fotografov z celého sveta.

Vážená redakcia informačného spravodaja z územia MAS Dolná Nitra!
Váš Pozdrav z Dolnej Nitry je výborný. Možno sa v ňom v budúcnosti nájde priestor pre vlastnú tvorbu Vendulky
Jamrichovej, žiačky ZŠ Klasov, ktorá si na slávnostnom podujatí, ktoré moderovala A. Heribanová, prevzala
Čestné uznanie z rúk podpredsedu vlády SR a ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka.
Príjemné prázdniny želá M. Ivančíková.
Pátrali sme po Vendulke! Toto nám o nej
Prečo nie!? Dajme teda teraz priestor Vendulke!
prezradila pani učiteľka Mária Ivančíková!
Moje ja - ja som ja !
Namiesto úvodu
Každý, kto vyrastal v harmonickej
Milá, usmievavá, empatická, so zmyslom pre spravodlivosť, vždy
rodine, pozná spokojné a usmievavé
ochotná pomôcť. O kamarátov nemá núdzu, lebo im vždy pomôže
tváre detí. Lenže na svete sú aj deti
bez rodiny, žijúce napospas osudu.
a je s ňou zábava.
Každé dieťa si zaslúži niekam patriť,
Je obľúbená nielen medzi spolužiakmi, ale i medzi učiteľmi. Vynimať rodinu, milujúcich rodičov, stakajúca žiačka, úspešná riešiteľka olympiády zo slovenského jazyka,
rostlivých starých rodičov. Po narodení
pozoruhodná recitátorka. Spolu s celou svojou rodinou usilovne páje každé dieťatko celkom bezmocné,
tra po minulosti a po predkoch, podieľa sa na príprave generačných
a preto by rodičia mali byť na najstretnutí a rôznych kultúrnych podujatí, autorka komiksu a povesti
krajšie, ale zároveň aj na najťažšie
o
Klasove a Nitrianskom regióne.
a najzodpovednejšie poslanie vopred
Vendulka
je českej národnosti, spolu so svojou rodinou žije v mapripravení. Bábätko sa nedokáže
lebnej dedinke Klasov, kde žijú vedno obyvatelia slovenskej i mabrániť, vyjadriť nesúhlas s adopďarskej národnosti. Stáva sa , že na generačnom stretnutí si jej otec
ciou či s umiestnením v detskom
domove, ono by chcelo spoznať
zaspomína na svoje recitátorské prvotiny v maďarskom jazyku, deti
teplý úsmev, lásku, pohladenie „svosi pochutnajú na slovenských koláčoch a maďarských pagáčoch, objej“ mamy, starostlivosť, ochranu
lečú sa do slovenských i maďarských krojov , vypočujú si slovenské
a hrdosť „svojho“ otca.
i maďarské ľudové piesne.
Je strašné poznať ľudí, ktorí si necenia najcennejší dar, ktorý priviedli
na tento svet. Žiaľ, sú aj takí, ktorí úlohu matky či otca nezvládli, úplne zlyhali, svoje deti bijú, týrajú psychicky aj fyzicky.
V týchto fiktívnych príbehoch by som chcela zobraziť osudy detí, ktorým nebolo dopriate ich prežiť naplno, lebo...
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III. Príbeh Patrika

„ Môžem začať?“ spýtal sa, keď sa všetci usadili. Prikývla som. Takisto si sadol na gauč a spustil:
„ Volám sa Patrik a mám desať rokov.
Pred pôrodom bola moja mama veľmi šťastná, ale niekoľko dní, ako som sa mal narodiť, môj otec zomrel. Zabil sa
na motorke. Keď sa to mama dozvedela, povedala, že vraj nebude vychovávať dieťa niekoho, kto je mŕtvy. Vraj jej ho budem
pripomínať. Pred pôrodom si dohodla, aby ma vychovávali v domove, chcela ma dať na adopciu. Depresie jej úplne poškodili mozog a ona bola ako posadnutá.
Keď som sa narodil, prišla sa na mňa pozrieť jedna rodina, ktorá by si ma aj adoptovala. Lenže mama mala také depresie,
že im bránila čo i len na mňa pozrieť. Neskôr večer, keď všetci spali, vkradla sa za mnou a pokúsila sa ma... pokúsila sa ma
... chcela ma.... Ostatné bábätká začali plakať a sestričky ma zachránili. Moja mama skončila na psychiatrii, kde sa liečila
niekoľko rokov. Odvtedy som o nej už nepočul. Neznášala ma, nemilovala, nechcela ma...!“ Plakal.
„ Ale tu mi je dobre. Tu ma aspoň majú radi ...“
Nič viac ako usmiať sa som nedokázala.
Škoda, že nemôžeme ocenenú prácu zverejniť v celom jej rozsahu.

Ak Vás dojímavý príbeh zaujal, ďalšie si môžete prečítať na našej webstránke.

Pozvánky

3.10.2015

17.10.2015
18.10.2015
24.10.2015
31.10.2015
12.11.2015
21.11.2015
29.11.2015
4.12.2015
5.12.2015

– Majster ranča: Furmanské + pilčícke preteky,
Ranč Nový dvor, Malý Lapáš 1
– Hubertova jazda, šúpanie kukurice - 		
Vinckov dvor, Čechynce
– Oslava ku dňu mesiaca úcty k starším, Pohranice
– Hodové slávnosti, Golianovo
– Hallowen párty, Čechynce/ Via Nova ICS
– Stretnutie dôchodcov a jubilantov, KD Golianovo
– Katarínska zábava, KD Golianovo
– Adventný veniec, Čechynce/OcÚ
– Uvítanie detí, Golianovo
– Zábava zdravotne ťažko postihnutých, 		
KD Golianovo

6.12.2015
6.12.2015
12.12.2015
13.12.2015
20.12.2015
27.12.2015
31.12.2015
31.12.2015

– Mikuláš, Čechynce/IUVEN
– Mikulášske oslavy v obci Pohranice
– Obecná zabíjačka, Golianovo
– Vianočný program, pečenie a zdobenie
medovníčkov, výstava vianočných
dekorácií v Pohraniciach/ KD
– Vianočné mestečko Čechynce
– Vzdelávací a literárny kvíz, Čechynce/
VIA NOVA ICS
– Silvestrovská zábava v Čechynciach/
OcÚ Čechynce
– Silvestrovská zábava v Pohraniciach

Zbierame tradičné recepty



Už naše staré mamy vedeli, že bylinky a rastliny, ktoré nachádzame v prírode môžu predstavovať obrovský zdroj vitamínov
s množstvom priaznivých účinkov na ľudský organizmus. Preto ich zbierali, sušili či inak spracúvali. Prinášame Vám dva recepty, ktoré sú nielenže zdravé, ale aj vynikajúco chutia! Domáci sirup na prírodnej báze, bez chemických prísad a konzervantov, ktorého sladká vôňa a osviežujúca chuť evokujú spomienky na detstvo a recept na tekuté zlato – púpavový med!

Púpavový med

Potrebujeme: 400 kvetov púpavy (najlepšie
pozbieraná za rána), 2 l vody, 2 l cukru, 1 balenie citrodeka
a 1 citrón. Vodu si prevaríme, necháme vychladnúť, dáme do nej
púpavy, citrón a citrodeko a necháme 24 hod. vylúhovať. Potom
scedíme a začíname variť. Do vody nasypeme cukor a varíme
až do zhustnutia. Medom naplníme poháre a dobre zatvoríme.
Andrejka Némethová, Zbehy
Za recepty posielame zástery s logom Dolnej
Nitry! A čo Vaše recepty?! Zásteriek, ako
odmenu za pravé „dolnonitrianske“
recepty, máme ešte dosť! :)

Domáci bazový sirup

Na jednu dávku potrebujeme
25 väčších kvetov bazy, inak
ľudovo nazývanej „pánbožkova
apatieka.“ Tie zalejeme 2 li- Á propos, keď už sme
trami prevarenej, vychlade- pri fľašiach! Takéto
nej vody. Necháme odstáť a podobné zaují24 hodín. Potom pridáme mavé fľaštičky nás
2 kg cukru, 100 g citrodeka zaujali v dielni
Ivetky Mrázia znovu prevaríme. Ešte ukovej
v Pohrahorúce prelievame do fliaš. niciach. Ivet,
Adriana Szombathová,
vďaka za dolPohranice
noslivôčku!
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Zaslaním textu alebo fotografií do redakcie časopisu udeľujete MAS RZ Dolná Nitra o. z. súhlas s použitím
príspevku za účelom propagácie územia MAS Dolná Nitra a zároveň vyhlasujete, že ste jeho autorom alebo
máte právo na jeho použitie a zverejnenie.

Maňuška
Dolnonitrančeka:
Ivet Mráziková,
Pohranice
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