
Noviny pre obyvateľov obcí na Dunajskej hrádzi a tiež všetkých milovníkov tejto oblasti.

 Kto by už nemiloval Vianoce? Kto 
by nemal rád ich osobitú atmosféru, 
vôňu ihličia, tóny kolied? Drobné 
pečivo, ktoré už od začiatku decem-
bra vypekajú gazdinky? Najčastejšie 
staré mamy, aby následne rozdelili 
tie tradičné dobroty do škatúľ me-
dzi rodiny svojich potomkov. Babky 
to robia rady, lebo dávno vedia, že 
oveľa väčšou radosťou je dávať, ako 
dostávať. 
A celkom najväčšou radosťou je radosť 
detí. Našich maličkých,  ktorým  Ježiško 
prinesie pod vianočný stromček všetko, 
alebo takmer všetko, čo si zaželajú. Pri 
tejto vianočnej, vždy trošku sladkej, ale 
aj máličko gýčovej, téme mi príde na um 
vianočná rozprávka Ludvika Aškenázy-
ho o chlapčekovi, ktorý pustil do Vltavy 
vianočného kapra. Lebo tie kapríky na-
ozaj hádam jediné nemajú radosť z toh-
to  nášho  najkrajšieho  sviatku  v  roku. 
Kupujeme ich už tradične od predajcov 
z veľkých kadí. Podľa nezmyselného zá-
kona ich nesmú ťuknúť po hlave, lebo 
je  to vraj nehumánne. Oveľa „ľudskej-

šie“ je nechať kapra dusiť sa v sieťov-
ke, kým ho neprinesieme takmer celkom 
priduseného domov, aby sme ho vzápätí 
vypustili do vane. 
Výborné  sú aj vianočné večierky.  Istá 
moja kolegyňa sa dosýta pozabávala na 
takomto  veselom  večierku  s  kolegami 
a v dobrej nálade sa vrátila o čosi neskôr 
domov. Nestačila si všimnúť, že vo vani 
už plávajú dva kapry, napustila  si  teplú 
vodu,  pridala  voňavú  jabĺčkovú  penu 
a s rozkošou sa okúpala. Až keď sedela 
v peniacom sa kúpeli, zistila, že vo vani 
nie  je  sama. A  aj  keď  rybám vodu vy-
menila,  na  slávnostnej  štedrovečernej 
tabuli  kaprie  podkovičky  rozvoniava-
li  celkom atypicky –  ako zelené  jablká. 
Nuž  teda,  všeličo  sa môže na Vianoce 
prihodiť.  Okrem  toho,  že  sa  prejeme, 
od prskavky sa nám chytí stromček, ako 
vždy sa pokazia elektrické sviečky, môže 
nám aj zapadnúť kosť do hrdla, alebo sa 
cestou z polnočnej pokĺzneme a narazí-
me si lakeť či koleno.
Milí  naši  verní  čitatelia!  Dovoľte,  aby 
sme vám zaželali naozaj milostiplné a ra-

dostné vianočné sviatky. Aby sa vám ne-
stala žiadna galiba, aby ste si ich perfekt-
ne užili so svojimi blízkymi. A aby ste aj 
ten nový rok, ktorí prichádza, ako vždy, 
rýchlo po Vianociach, boli hlavne zdra-
ví a spokojní. Na dunajskej hrádzi, ale aj 
vo všetkých obciach okolo nej. V Čuno-
ve rovnako ako vo Vojke, v Rusovciach 
takisto  ako  v  Dobrohošti,  v  Jarovciach 
alebo v rakúskom Wolfsthale. Tichá noc, 
svätá noc predsa patrí v celom kresťan-
skom  svete  medzi  tie  najkrajšie  piesne, 
ktoré síce oslavujú zrodenie nového člo-
veka, no vymyslel  ju  jednoduchý alpský 
organista.  Kuká  pri  nej  kukučka  a  my 
si opäť môžeme po roku zaželať len to 
dobré  do  našich  rodín.  Odpustiť  staré 
hriechy  a  vystríhať  sa  nových.  Takže  - 
šťastné a veselé, priatelia!

Za celú redakcia vám to vinšuje 
Barbora Laucká
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10
metrov vysoká strieborná jedlička 
z Hájovej ulice zdobí centrum Rusoviec.

Kapor s vôňou jabĺk

Vianoce okolo 
hrádze
Najlepší pekári sú 
v Jarovciach
 strany 6 a 7

Zuzana Hubková:
Nie som odtiaľto, ale 

z Jakubova. Rada sem 
však chodievam na pre-
chádzku. Možno by 
mohli v Rusovciach vyrie-
šiť parkovanie.
Milan Šedivý:

Privítal by som v Ru-
sovciach viac športovísk, 
najmä basketbalové ihris-
ko. Mohlo by byť niekde 
tu, v parku. Aby viac 
ľudí športovalo a aby boli 
zdraví.
Helena Pavlovičová:

V Rusovciach sa vždy 
zastavujem kvôli banko-
matu. My, v Dobrohošti, 
nemáme žiadny. Bez auta 
je to v našej obci dosť ťaž-
ké.  
Nina Moravčíková:

Teraz bývame v Rajke, 
je tam fajn, ale  často cho-
dievam do Rusoviec na 
nákupy, na poštu aj do 
bankomatu. Hoci sa mi 
v Rajke páči, myslím si, 
že v Rusovciach to oveľa 
viac žije.
Katarína Jaboreková:

Ja som v Jarovciach spo-
kojná. Ale uvidíme, čo 
bude po voľbách, ako sa 
roboty chopí nové zastu-
piteľstvo. Lebo vždy je čo 
naprávať a vylepšovať.

 Text a foto: blau

Do Rajky prišli na koňoch viacerí Mikuláši. Foto: Vlado Kalina

Kde nás tlačí päta

Číslo čísla

Ako sa tam žije?

strana 3

Rajka – najkrajšia 
v Maďarsku

Živnostníci, strední a drobní podnikate-
lia, všetci, ktorí máte prevádzky na hrádzi 
alebo v obciach v okolí Dunaja (Čunovo, Ja-
rovce, Rusovce, Rajka, Dobrohošť, Vojka, 
Dunakiliti...), využite príležitosť bezplat-
nej reklamy. Aj v novembrovom čísle me-
sačníka Dunajská hrádza vám uverejníme 
inzerát formou vizitky. Napíšte meno,  
adresu, kontakt a oblasť, v ktorej podni-
káte. V prípade záujmu o bezplatnú vizit-
ku, kontaktujte:

inzercia@dunajskahradza.sk, 
0911 265 285, 02/5443 0478.

UŽ SME NA WEBE
www.dunajskahradza.sk

Inšpirácie 
z Dunakiliti
Ako maľuje lekár 
Rudo Stába
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MRK02
Lístok s poznámkou
Jarovciach.

MRK02
Lístok s poznámkou
Stába.
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Adventný bazár
v sýpke
Dňa  13.  decembra  sa  o  15.  hodine  
začne  v  priestoroch  čunovskej  sýpky 
tradičný  adventný  bazár.  Ako  vždy  sa 
tu  budú  predávať  vianočné  advent-
né  vence,  ikebany,  ale  aj  voňavý  punč 
a  oblátky.  Budú  znieť  koledy  a  mož-
no nebude chýbať  tak,  ako vlani,  živý 
betlehem. Podujatie, na ktoré sa mno-
hí Čunovčania tešia, lebo sa tu stretnú 
a  v  príjemnej  atmosfére  pozhovárajú, 
potrvá najmenej do 22. hodiny.

Vianoce s kŕdľom
Vo  vianočnom  koncerte  SĽUK-
-u,  ktorý  sa  uskutoční  16.  decembra  
v Leviciach a 18. decembra v Bratislave  
v Dóme sv. Martina, bude účinkovať aj 
speváčik z detského folklórneho súbo-
ru Čunovský kŕdeľ, osemročný Samko 
Szabó.  Čunovský  kŕdeľ  sa  predstaví  
s  vianočným  programom  v  týchto 
dňoch:
13. 12. o 16. h na Adventnom popo-
ludní v Čunovskej sýpke.
20.  12. o 17. h na Hviezdoslavovom 
námestí.
25. 12. o 16. h na Jasličkovej pobož-
nosti v Čunovskom kostole.

Mária Broszová, organizačná 
vedúca DFS Čunovský kŕdeľ

 

Do Schlosshofu na punč
Turistická  informačná  kancelária 
v Devínskej Novej Vsi  organizuje  13. 
decembra o 12. 30 a 13. 00 h autobu-
sový výlet do Schlosshofu na vianočné 
trhy. Odchod autobusu  je spred Istro-
polisu a pri TIK v tejto mestskej časti. 
Dňa  31.  Decembra  sa  zasa  koná  
o 10. 00 h  silvestrovská vychádzka na 
Devínsku Kobylu.  Miesto  odchodu: 
TIK DNV.

Rusovské vianočné trhy
Špecialitkou v Rusovciach sú Vianoč-
né trhy, ktoré sa začínajú 12. decembra 
o 16. hodine a potrvajú do 21. decem-
bra.  Stánkov  tu  síce  nebude  veľa,  no 
záujem zo strany Rusovčanov sa čaká, 
tak ako vlani, poriadny. So stánkom sa 
bude  prezentovať  občianske  združe-
nie Rusovčan, ktoré výťažok z predaja 
skvelého  punču  odovzdá  Kresťanskej 
lige alebo detskému folklórnemu súbo-
ru Gerulata. Pred obchodným domom, 
na námestí pri fontáne, teda bude počas 
celého adventu v Rusovciach veselo.

 (blau)

Správy

Dunajská hrádza je aj vaša. 
Oznamy, správy, 
pozvánky z obcí okolo 
dunajskej hrádze 
radi uverejníme. 
Posielajte ich na adresu:

redakcia@dunajskahradza.sk

Diskografia: 
Chorus  CANTILENA  –  2006  (prierez 
repertoáru)
Chorus CANTILENA – Musica Sacra – 
live CD a DVD z Bezenye (MR) - 2007
Chorus CANTILENA – Canto di Gloria 
– 2007 (vianočné koledy a spirituály)

V Rusovciach mávajú v ostatných ro-
koch  pred  samoobsluhou  na  námes-
tí  tradične  krásny  vianočný  stromček. 
Tento rok už jedličku opäť zasadili ne-
ďaleko fontány. Pochádza z Hájovej uli-
ce a daroval ju pán Vidra. 
Približne  desaťmetrovú  striebornú 
jedľu  od  rána  richtovala  partia  šikov-
ných  robotníkov na  trak. Za  asistencie 
miestnej  rusovskej  polície  ju  pomaly 

viezli vo štvrtok 27. novembra približne 
od ôsmej do deviatej ráno na námestie. 
Sivá obloha a novembrový čas nepreká-
žali  radostným  prípravám  na  Vianoce, 
ktoré aj v tejto mestskej časti stmeľujú 
ľudí. Mestská časť Rusovce v spoluprá-
ci  s Miestnym podnikom Ruseko,   ob-
čianskym združením Rusovčan a spon-
zormi  z  radov Rusovčanov zabezpečili 
mechanizmy a všetko, čo bolo treba, aby 

Ešte v roku 2001 ako amatérske teleso zlo-
žené z nadšencov pre zborový spev v mest-
skej  časti    Bratislava  -  Jarovce.  Podnet  na 
založenie  zboru  dala  operná  speváčka Mgr. 
art.  Andrea  Dudášová,  ktorá  v  začiatkoch 
spolupracovala so zborom po hlasovej strán-
ke.  Od  začiatku  sa  zbor  zameral  na  spev 
sakrálnej  hudby.  Spočiatku  spieval  unisono, 
najčastejšie  so  sprievodom  hudobného  ná-
stroja. Najskôr začal účinkovať aj na svätých 
omšiach v kostole sv. Mikuláša v Jarovciach. 
Od svojho vzniku prešiel rôznymi zmenami, 
či už v repertoári, alebo vo vedení. Od roku 
2003 je umeleckým vedúcim a dirigentom Dr. 
Martin PUHOVICH, PhD., ktorý vedie toto 
hudobné teleso ku klasickému viachlasnému 
zborovému  spevu  a  capella.  Od  roku  2004 
je  hlasovou  pedagogičkou  a  sólistkou  zbo-
ru Mgr. Mária  JENDRUCHOVÁ, ktorá má 
bohaté spevácke skúsenosti nielen na domá-
cej, ale aj zahraničnej scéne, či už ako členka 
rôznych zborov alebo ako sólistka. Od roku 
2009  pôsobí  ako  korepetítorka  zboru  Mgr. 
art. Marieta Puhovichová, ArtD.
Repertoár zboru  tvoria  skladby od najstar-
ších čias renesancie až po súčasnosť. Nechý-
bajú ani úpravy ľudových piesní a rôzne žalmy 
či antifóny. Zbor zväčša spieva v trojhlasnom 
ženskom zložení, ale často je dopĺňaný muž-
ským basom alebo sólovým sopránovým par-
tom. Skladby prezentuje buď a capella, alebo 
so sprievodom organa, orchestra či iných hu-
dobných nástrojov.  (mp)

  Foto: archív zboru

Chorus Cantilena zaspieva opäť v Jarovciach
Zbor Chorus Cantilena bude mať vianočný koncert na druhý sviatok via-

nočný o 15.00 h v kostole svätého Mikuláša v Jarovciach. Viete, ako vznikol?

Gerulata v háji
Detský  folklórny  súbor   Gerulata bude 
mať  vystúpenie 12. decembra na námestí 
v  Rusovciach  a  celosúborové  vystúpenie 
dňa 14. decembra v Dome kultúry Zrkad-
lový háj.

Vianočnú jedličku do Rusoviec 
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Miesto pre starostu Rajky Vince Kissa

Po nedávnych komunálnych voľbách 
v Maďarsku už druhýkrát zasadol do 
starostovského kresla v Rajke Vin-
ce Kiss. Vyučený záhradník je veľký 
miestny lokálpatriot, ktorému záleží 
na tom, aby sa v jeho rodnej obci cí-
tili všetci naozaj dobre. Určite aj preto 
ho volilo 83 percent voličov obce. Starí 
obyvatelia, aj tí noví, ktorí sa sem pri-
sťahovali v posledných desiatich ro-
koch. Lebo popri dunajskej hrádzi žijú 
vedľa seba Slováci, Maďari, Nemci aj 
Chorváti po stáročia. Dnes možno ešte 
viac, ako v minulosti.

Akú má vlastne Rajka históriu a čím 
sa môže pochváliť?
- Dlhú. Prvá písomná zbierka o našej obci 
pochádza zo začiatku 13. storočia, hoci jej 
korene,  podobne  ako korene neďalekých 
Rusoviec,  siahajú  aj  k  Rímskej  ríši.  Sku-
točné obyvateľstvo  sa  tu hojne vymenilo 
po  tureckých nájazdoch,  rovnako sa  jeho 

zloženie zmenilo po druhej svetovej vojne. 
V súčasnosti je najkrajšou pamätihodnos-
ťou rímsko-katolícky kostol, ktorého veža 
pochádza z 13. storočia a bola vytvorená 
z  rímskej  strážnej  veže.  Pred  kostolom 
je kalvária. Môžeme  sa však pochváliť  aj 
významným kaštieľom Zichyovcov, evan-
jelickým kostolom a parkom sôch pri hra-
ničnom prechode.

A v súčasnosti?
- Obnovili sme budovu požiarnej zbroj-
nice, vybudovali kamerový systém v dedi-
ne, aj európsku cyklistickú trasu E6, ktorá 
z Viedne cez Bratislavu a Rusovce pokra-
čuje do Bezenye. Naše dedinské spolky už 
desať rokov stavajú pred adventom v stre-
de  dediny  krásny  betlehem,  vedľa  ktoré-
ho je aj obrovský adventný veniec. Každý 
týždeň  na  ňom  horí  jedna  sviečka.  Nuž 
a my popíjame vianočný punč na trhoch, 
pri ktorom si môže každý obyvateľ Rajky 
popri  varenom  vínku  pochutnať  zdarma 

na mastnom chlebíku  s  cibuľkou. Na  jar 
a  v  lete  sú  v  našej  obci  krásne  vysadené 
predzáhradky, tešíme sa aj tomu, že máme 
moderne zrekonštruovaný Dedinský dom 
aj s divadelnou scénou i vybudovaný fut-
balový štadión aj s  tréningovým ihriskom 
s umelým osvetlením. Aj vďaka tomu sme 
za  rok  2014  získali  titul  Najkrajšia  obec 
v  Maďarsku  s  počtom  obyvateľov  do  
3-tisíc. 

Z čoho je odvodený názov obce Raj-
ka?
- Od faktu, že tu kedysi v dunajských ra-
menách  žilo  množstvo  rakov.  Nakoniec, 
raka má naša obec aj v erbe. Postupne raky 
ľudia vychytali natoľko, že boli na vyhynu-
tie. Pretože rak je v súčasnosti u nás chrá-
nený, opäť sa v ramene Dunaja vyskytuje, 
no nesmie sa loviť.

Koľko obyvateľov má obec?
- Rajka má v  súčasnosti 2 700 obyvate-
ľov, plus 1 300 ľudí, ktorí si u nás zabezpe-
čili iba bývanie, a preto sem chodievajú iba 
spať. Dá sa povedať, že polovica obyvate-
ľov Rajky sú dnes Slováci. Kedysi v Rajke 
žilo veľa Rakúšanov aj Nemcov. Dnes tu 
ešte máme pôvodných Rakúšanov aj zopár 
chorvátskych  rodín.  Žije  u  nás  podobné 
zloženie obyvateľstva ako v okolitých ob-

ciach medzi Bratislavou a Viedňou a naj-
mä okolo dunajskej hrádze.

Existujú národnostné problémy?
- Pred pár rokmi sa ešte vyskytli ploty po-
písané  hlúpymi  heslami  –  Slováci  domov 
a podobne. Odkedy som sa však stal staros-
tom ja, prestali nacionalistické prejavy. Ob-
čas vtipkujeme, že Rajka sa postupne stáva 
ďalšou novou spálňou občanov Bratislavy.

Aké sú vaše plány do budúceho ob-
dobia?
- Už pred štyrmi rokmi sme si povedali na 
miestnom  zastupiteľstve,  že  toto  územie 
má mať pevný územný plán. Veci musíme 
riešiť postupne, podľa toho, ako nám pri-
búdajú financie  a  ako  stačíme  s dychom. 
Čaká nás dokončenie a revitalizácia komu-
nikácií, zlepšenie infraštruktúry, posilnenie 
miestneho  hospodárstva  a  rozšírenie  ob-
chodných možností. Okrem toho chceme 
v  Rajke  vybudovať  zdravotné  stredisko, 
kde by  fungoval  zubár  a  detský  lekár  ale 
aj novú materskú škôlku. Mojou ambíciou 
je,  aby  sa v našej obci všetci  jej obyvate-
lia  cítili  dobre,  aby  sa  im  stala ozajstným 
domovom.  Jednoducho  miestom,  kde  je 
kvalita  života na dobrej úrovni  a kde má 
človek k človeku ozaj blízko.

 Eva Nová, Foto: autorka

Vianočné lienky
V materskom centre Luskáčik v Jarovciach na Man-
dľovej  ulici  pripravili na sobotu 13. decembra 
Vianočnú besiedku, počas ktorej budú vyrábať via-
nočné ozdoby a zdobiť vianočný stromček. Pre deti 
sú prichystané darčeky. O 11. hodine bude bábkové 
divadlo MaKiLe:  „Ako  sa  lienka Kikilienka  chystala 
na Vianoce“. Z kapacitných dôvodov je nutné sa do-
predu  prihlásiť  na  e-mail:  mcluskacik@gmail.com. 
Vstup: Zdarma.

tu nechýbala ani tieto sviatky jedlička 
v plnej kráse. 
„Minulý  rok  sme  mali  ešte  väčší 
strom,  ktorý  bol  z  Colníckej  ulice, 
predtým z Kováčovej a z Balkánskej,“ 
povedal Ing. Branislav Straka z Miest-
neho podniku Ruseko. „Keď už sme 
si  vytvorili  takéto  pekné  námestie, 
chceme  ho  aj  využívať.  Občianske 
združenie  Rusovčan  stromček  zasa 

skrášli vkusnými ozdobami. Približne 
800-kilová  jedlička  bola  trocha  kri-
vá,  preto  ju  potom,  čo  ju  zložili  že-
riavom, museli osekať a odťať  jej aj 
zopár spodných konárov,“ dodal. Na 
námestí  síce  rastie  iný  stomček,  no 
Rusovčania  ešte  musia  počkať  nie-
koľko rokov, kým rozmery tejto jedle 
budú  také, akoby si  ich predstavova-
li. Hviezdice  z  prírodného materiálu 

však dostane aj strom, ktorý tu rastie 
celoročne. Aby v srdci Rusoviec bola 
naozaj  taká  krásna  vianočná  atmo-
sféra, ako si všetci Rusovčania zaslú-
žia. A ešte čosi: viete, že aj vianočný 
stromček na Hlavnom námestí v Bra-
tislave pochádza z Rusoviec, z Irkut-
skej ulice? Je to krásny trinásťmetrový 
smrek a Rusovčania sú na to právom 
hrdí.  Text a foto: blau 

Nová spálňa Bratislavy
Starosta Rajky Vince 
Kiss je hrdý na nový titul 
Rajky, ktorá je vo svojej 
kategórii najkrajšia obec 
v Maďarsku. 

Betlehem je 
v blízkosti
miestneho úradu

doviezli od pána Vidru. Je menšia ako vlani
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O psíkovi pod 
stromčekom

Je vhodné kupovať deťom pod 
stromček darčeky v podobe zvie-
rat?  
Ako poznám deti, väčšina z nich  má 
veľmi pozitívny vzťah k zvieratám a 
najradšej  by  ich mali  doma  v  realite 
a  živé.  Ak  aj  rodičia majú  pozitívny 
vzťah k prírode a všetkému živému, 
tak aj ich potomkovia si tento vzorec 
s veľkou pravdepodobnosťou osvoja.
Nie v každej rodine je možné z rôz-
nych dôvodov chovať živé zvieratká, 
ale  mnohí  z  nás  si  určite  spomenú 
na naše ratolesti ako milovali svojich 
plyšových psíkov, mačičky alebo ma-
cíkov,  takže  si myslím, že každé die-
ťa sa veľmi poteší darčeku v podobe 
akéhokoľvek zvieratka .

 MVDr. Milan ŠVIHRAN
 Veterinárna poliklinika 
 Bratislava - Jarovce, Foto: blau

Veterinár radí

Napíšte MVDr. Švihranovi otázku 
na redakcia@dunajskahradza.sk.  
Vášho psíka odmeníme obojkami 
proti parazitom od firmy Bayer.

Legendárny rakúsky umelec, zakladateľ 
a hlavný predstaviteľ viedenského akcio-
nizmu,  vystavuje  reprezentatívny  výber 
svojich diel v Danubiane.
Žijúca legenda strávila v Danubiane nie-
koľko dní, aby osobne pripravila výstavu, 
ktorá patrí k tomu najlepšiemu, čo bolo 
možné na Slovensku v roku 2014 vidieť.
Do 22. marca 2015 budú mať návštev-
níci možnosť vidieť jeho veľkoformáto-
vé maľby, kresby z ranej tvorby, zaujíma-
vé inštalácie a fotografie z jeho slávnych 
performancií,  nazvaných  „Divadlo  orgií 
a mystérií“ .
Aj  keď  umelec  tvrdí,  že  nikdy  nebolo 
jeho cieľom divákov šokovať, predsa len 
pri pohľade na jeho tvorbu sa bude mu-
sieť každý zamyslieť nad tým, čo viedlo 
umelca  k  tvorbe,  ktorá  je  svojím  obsa-
hom a formou jedinečná.
Autorova  prítomnosť  na  slávnostnej 

vernisáži ponúkla možnosť všetkým po-
zvaným  hosťom  stretnúť  sa  s  vystavu-
júcim  umelcom,  porozprávať  sa  s  ním,  
a  to  nielen  o  jeho  tvorbe,  ale  aj  o  jeho 
vzťahu k umeniu a životu.

Ak  chcete  vidieť  svetovú  výstavu,  na 
ktorú  v  minulosti  bolo  potrebné  ces-
tovať  do  Viedne,  Ameriky,  Austrálie  či 
Ázie, využite príležitosťna jej prehliadku 
v  novodobudovanej  Danubiane,  ktorú 

samotný autor a tiež aj riaditeľ Nitschov-
ho múzea, Michael Karer, nazvali múze-
om 22. storočia.
Vážení priatelia výtvarného umenia,
vážení umelci, kolegovia,
Danubiana  Meulensteen  Art  Museum 
vám  praje  príjemné  a  pokojné  prežitie 
vianočných sviatkov a v roku 2015 veľa 
zdravia, šťastia a úspechov v osobnom a 
pracovnom živote.
Tešíme  sa  na  spoločné  stretnutie  na 
niektorej z našich pripravovaných výstav 
v roku 2015:
29.  11.  2014  -  22.  3.  2015,  Hermann 
Nitsch: Das Orgien Mysterien Theater.
30. 3.  2015  - 28. 6.  2015, Laco Teren: 
Veľká  ryba,  Jan  Švankmajer:  Kabinet 
Jana Švankmajera  v  zbierke  Ivana Meli-
cherčíka.
5. 7. 2015 - 25. 10. 2015, III. Dunajské 
Bienále mladých umelcov.
1.  11.  2015  -  31.  12.  2015,  Robert  
Doisneau:  Pêcheur  d’Images,  Christian 
Ludwig Attersee: Maľba.
  Dovidenia pri Dunaji, priatelia!

DH-2014-20

Štvorica slovenských cestovateľov 
zažila uplynulú jeseň na Madagaska-
re sklamanie. Slovenský dobrodruh, 
cestovateľ a objaviteľ Móric Beňov-
ský, ktorý bol typickým predstavite-
ľom osvietenstva, nemá na svojej uli-
ci na Madagaskare pamätnú tabuľu, 
ktorá by informovala svet o tom, že 
bol Slovák.
Ako  nám  napísal  Jozef   Ondruš  z  Jel-
ky:  „Zasa  si Maďari  a  Poliaci  privlastnili 
ďalšieho  nášho  rodáka  a  v  tomto  duchu 
o ňom umiestnili pamätnú tabuľu aj s pat-
ričnými poctami v hlavnom meste Anta-
nanarivo v Madagaskarskej republike.“
Hoci  sa  Beňovský  narodil  v  kúrii  vo 
Vrbovom pri Piešťanoch, hoci mal  svoj 
zámok v Beckovskej Vieske, aj tak sa zasa 
opäť niekto tvári, že bol Maďar alebo Po-
liak. Iba preto, že v čase osvietenstva bolo 
Slovensko súčasťou Rakúska – Uhorska, 
iba preto, že bojoval svojho času v poľ-

skej  armáde.  Podľa  takéhoto  kľúča  by 
mohol  byť  napríklad  aj  Francúz,  preto-
že svoje memoáre, ktoré sa stali bestsel-
lerom,  napísal  pôvodne  vo  francúzšti-
ne.  Je  zvláštne,  že  Slovenskej  republike 
neprekáža  fakt,  že  si  človeka,  o  ktorom 
bolo  ako o Slovákovi,  alebo Uhrovi na-
krútených aj viac filmov – za všetky stačí 
spomenúť historicko-dobrodružný seriál 
Vivat Beňovský režiséra Igora Ciela, pri-
vlastňujú iné národy. „A my, ako vo väčši-
ne prípadov, mlčíme,“ píše Jozef  Ondruš, 
ktorý si so svojimi priateľmi zaumienil, že 
zorganizuje občiansku zbierku na tabuľu, 
ktorá by na Beňovského ulici v hlavnom 
meste Madagaskaru Antanarive informo-
vala o našom slávnom rodákovi. 
Čo  si  o  tom myslíte? Vaše  pripomien-
ky a názory radi uverejníme v Dunajskej 
hrádzi.   (blau)   

Listáreň - Bútľavá vŕbaSlovenskí cestovatelia na Madagaskare:

Hermann Nitsch v Danubiane

Na ulici Mórica Beňovského
sme zažili veľké sklamanie

MRK02
Lístok s poznámkou
Ulici
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Prípravné  obdobie  pred  Vianocami  sa 
nazýva  advent.  Vianočné  sviatky  a  prí-
prava na ne majú svoj hlbší zmysel v prí-
prave  našich  sŕdc  na  Božiu  milosť  vo 
sviatostiach. Advent nám pripomína nie-
len  dlhé  obdobie  očakávania  narodenia 
Mesiáša, ale zároveň nás pripravuje aj na 
druhý príchod Ježiša Krista. Život veria-
cich  je  neustálym  a  bdelým očakávaním 
tohto príchodu. Nejde teda iba o to, aby 
sme  si  pripomenuli  historickú  udalosť, 
ktorá sa stala pred 2000 rokmi v malej ju-
dejskej dedinke. Ide o to, aby sme pocho-
pili, že celý náš život má byť adventom, 
očakávaním nového, konečného prícho-
du Krista. 
Prvou  adventnou  nedeľou  (v  tom-
to  roku  to  bolo  30.  novembra)  sa  toto 
obdobie  začalo.  Slovo  advent  pochádza 
z  latinského  „adventus“  a  znamená prí-
chod,  priblíženie  sa.  Symbolom  advent-
ného obdobia, ktoré trvá štyri týždne, je 
adventný veniec so štyrmi sviecami, kto-
ré  sa  postupne  zapaľujú  počas  štyroch 
adventných  nedieľ.  Je  pekným  zvykom 
aj v našej  farnosti zhotovovať adventné 
vence, ktoré sú na prvú adventnú nedeľu 
v  kostole  posvätené.  Ľudia  si  ich  odná-
šajú  do  svojich  príbytkov,  kde  si mnohí 
nájdu  čas  aj  na  spoločnú  modlitbu  pri 
tomto venci.
 Takisto je v čase adventu príležitosť na 
prípravu  a  vykonanie dobrej  svätej  spo-
vede. Obrazne môžeme povedať, že nie-
len príbytok sa vyčistí pri predvianočnom 
upratovaní, ale aj naše vnútro, naša duša, 
má príležitosť k vnútornej premene. Vi-
díme  v  posledných  rokoch  akúsi  rene-
sanciu  pri  pristupovaní  k  tejto  sviatosti, 
k  sviatosti  zmierenia,  k  svätej  spovedi. 
Mnohí, aj na základe vlastnej experiencie, 
dospeli k poznaniu, že pravý pokoj a po-
riadok dosiahnu v prvom rade vo vnútor-
nom zmierení s Bohom a s ľuďmi. Tento 
proces nie je jednoduchý. Kto však našiel 
a pocítil, čo táto sviatosť prináša pre jeho 

život, vie, čo našiel a čo vstúpilo do jeho 
životných procesov. (V našej farnosti Ču-
novo budú viacerí kňazi spovedať v kos-
tole sv. Michala v poslednú sobotu pred 
Vianocami  - 20. decembra od rána 7.00 
do 10.30 h. Potom bude sv. omša.)
Po  tejto  dobe  prípravy  vstúpime  do 
oslavy Kristovho narodenia. Pri polnoč-
nej sv. omši zaznie slávnostné Gloria: Slá-
va Bohu na výsostiach  a na  zemi pokoj 
ľuďom dobrej vôle. Tento spev anjelov, 
ktorý zaznel v betlehemskej noci pri na-
rodení Mesiáša, nesie v sebe posolstvo aj 
pre  našu  dobu.  Tu  je  zakódovaná  pod-
statná pravda: Keď sa vzdáva sláva a úcta 
Tvorcovi života, vtedy sa vytvára aj pred-
poklad pre budovanie pokoja na zemi. 
Pravdivosť  tohto  posolstva  sa  nespo-
četnekrát  prejavila  a  prejavuje  vo  všet-
kých  dejinných  intervaloch.  Vždy,  keď 
človek  rešpektoval  zvrchovanosť  Boha, 

rešpektoval  aj  dôstojnosť  človeka.  Ale 
aj v negatívnej forme, vždy, keď sa zde-
valvovala úcta k Bohu, zdevalvovala sa aj 
úcta k človeku. Boh je garantom ľudskej 
dôstojnosti. Všetky formy diktatúr, ktoré 
pošliapali  úctu k Bohu a  základné prin-
cípy Božích  zákonov,  zároveň pošliapali 
a zdegradovali ľudskú dôstojnosť. Toľko 
neľudských  výčinov  len  za  posledných 
dvesto rokov je toho jasným svedectvom.
Ako  prví  na  spev  anjelov  zareagovali 
pastieri,  ktorí  si  povedali:  „Poďme  teda 
do Betlehema a pozrime, čo sa  to stalo, 
ako nám oznámil Pán. Prichádzajú k na-
rodenému  Dieťaťu.“  Pastieri  sa  potom 
vrátili a oslavovali a chválili Boha za všet-
ko, čo počuli a videli, ako im bolo pove-
dané.
Evanjelista  sv.  Matúš  píše  aj  o  mudr-
coch, ktorí videli jeho hviezdu na výcho-
de a prišli sa mu pokloniť.

  Je  zaujímavé  povšimnúť  si  tieto  dve 
skupiny  ľudí:  jednoduchých  pastierov 
a vzdelaných učencov, mudrcov. Symbo-
licky  znázorňujú  tých,  ktorí  už  dvetisíc 
rokov  prichádzajú  k  bezmocnému  bet-
lehemskému Dieťaťu  a  uznávajú  ho  za 
zvrchovaného vládcu života. Jednoduchí 
a  vrcholne  vzdelaní!  Nie  polovzdelanci, 
nie  tí,  ktorí  sa utápajú vo  svojich egois-
tických ulitách.
Evanjelista sv. Ján o tejto udalosti píše: 
„Pravé  svetlo,  ktoré  osvecuje  každé-
ho  človeka,  prišlo  na  svet. Bol  na  svete 
a svet povstal skrze neho a svet ho nepo-
znal. Prišiel do svojho vlastného a vlast-
ní  ho  neprijali.  Ale  tým,  čo  ho  prijali, 
dal moc  stať  sa Božími deťmi:  tým,  čo 
uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani 
z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale 
z Boha. A slovo sa telom stalo a prebýva-
lo medzi nami. A my sme uverili v  jeho 
slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, 
plný milosti a pravdy.“
 Milí  čitatelia,  prajem vám, nech  tento 
boží  pokoj  prenikne  do  vašich  sŕdc,  do 
vašich  rodín  i  do  celého  spoločenstva, 
v ktorom žijeme. K tomu pripájam myš-
lienku  sv.  Otca  Františka:  „Vianoce  sú 
často  hlučným  sviatkom:  no  urobí  nám 
dobre, ak sa trochu stíšime, aby sme po-
čuli hlas lásky.“ 

Zamyslenie farára Mariana Červeného

Na doskách divadla SĽUK sa kona-
la premiéra k 20. výročiu založenia 
DFS Čunovský kŕdeľ pod názvom 
„Neďaleko od Dunaja, schádza sa 
tam čeľaď hravá”.

Program bol  zasadený do  jesennej  at-
mosféry  jarmočníkov v Čunove, v kto-
rom mladí umelci prezentovali prostred-

níctvom  ľudovej  kultúry  nielen  zvyky 
a  tradície  každodenného  i  sviatočného 
života, ale aj remeslá, ktorými sa kedysi 
živili obyvatelia tunajšieho kraja.
Režisérka a umelecká vedúca DFS Ču-

novský  kŕdeľ  Mária  Straková  obsadila 
do  programu  nielen  súčasných  členov, 
ale  zámerne  aj  niektorých  bývalých.  Aj 
preto bol celý program malebný, nielen 
v generačnej škále interpretácie, ale aj v 

dramatickom, spevnom a tanečnom pre-
jave, či vkusne ladenej scéne. 
Umelci sa vzájomne inšpirovali, posú-
vali  a  s  hravosťou  šarmantne  dokázali, 
že  vedia  pracovať  i  potešiť  výkonmi! 
Program bol inšpiratívny, mal v sebe kus 
poetiky, humoru i hravosti. Môžeme byť 
pyšní, že sa deti v Čunove venujú aj dnes 
tradičnej kultúre. M. S.

Stíšme sa, aby sme počuli hlas lásky

Polnočné omše
na Štedrý deň
V  Čunove  bude  v  kostole  sv.  ar-
chanjela    Michala  polnočná  omša 
o polnoci.
V  Jarovciach  bude  polnočná  omša 
v kostole sv. Mikuláša o polnoci.
V Rusovciach bude polnočná omša 
v kostole sv. Márie Magdalény o 22. 
hodine.

Neďaleko od Dunaja

Foto: archív 
Čunovský kŕdeľ
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Najkrajšia časť roka je pred nami. Prichádzajú 

Vianoce, aby potešili naše srdcia, vyzdobili príbyt-
ky a očistili duše. V Jarovciach chodievali počas 
Vianoc do domov pastieri. Bohatší Jarovčania mali 
vždy pre nich prichystané vínko aj štamperlík, po-
núkali ich aj domácimi koláčikmi. V tejto mestskej 
časti je kostol zasvätený sv. Mikulášovi a hoci ko-
ledníci už po domoch nechodievajú, deti aj vlani 
dostávali balíčky od Mikuláša práve v miestnom 
kostole.

Jarovská pšenica
Ako  píšu  autori  Juraj  Hradský  a  Jozef   Mallinerits 
v  knižke  Jarovce  –Villa  Ban,  na  svätú  Barboru  dávali 
do piesku na tanierik pšenicu, ktorú každodenne až do 
Vianoc kropili vodou a nechali  tak vyklíčiť. Na štedrý 
večer sa do stredu taniera s vyklíčenou pšenicou umiest-
nil pohár s vodou, do ktorého sa vložil knôt upevnený 
v pliešku v  tvare kríža, pod ktorý kvapli olej a zapálili 
ho. Na  sviatok  svätej  Lucie  chodili  po  dedine  do  do-
mov, kde boli malé deti, „Mikulove máti“,  statné päť-
desiatročné  ženy  zahalené  do bielej  plachty  s metlami 
v ruke. Čas od Lucie do Vianoc, ktorý tvorí dvanásť dní, 
sledovali počasie. Podľa toho určovali, aký mesiac bude 
v budúcom roku.
Štedrý  deň  bol  na  celej  hrádzi,  nielen  v  Jarovciach, 
dňom prísneho pôstu. Počas vianočných sviatkov sa ne-
smela vykonávať žiadna práca, preto gazdovia pripravili 
deň vopred drevo na kúrenie a ženy zasa navarili jedlo 
na celé sviatky. Piekol sa takzvaný božitňjak – štedrove-
černý koláč, do kruhu zatočená pletenica. Počas sviat-
kov naň položili ruženec a cesnak a na stole trónil až do 
Troch kráľov. Stromček dávali do stredu stola, až neskôr 
ho stavali na zem k oknu. Keď zasadli k štedrovečerné-
mu stolu, najprv sa modlili. Potom jedli makové rezance 
a jablčnú štrúdľu.

Čo je typické?
Kostol  sv. Mikuláša  v  Jarovciach  je  najstarším  kos-
tolom  v  petržalskej  oblasti,  stojí  v  kostolnej  záhrade 
v  blízkosti  domu  smútku.  Tento  neskorobarokový 
jednoloďový  kostol  pochádza  z  r.  1763  –  1765.  Na 
jeho výstavbu prispel vtedajší patrón, gróf  Esterházy, 
miestni farníci, ako aj duchovný správca farár František 
Pauhof. Pôvodne bol postavený bez veže, tú postavi-
li až v r. 1884. Pred koncom druhej svetovej vojny ju 
ustupujúce nemecké vojská vyhodili do povetria. Riad-
na rekonštrukcia kostola sa začala až v r. 1970. Jednou 
z najdôležitejších prác bola výstavba novej veže (trvala 
2  roky). Do  nej  potom  umiestnili  2  zvony  (tzv.  veľ-
ký a umieračik), ktoré sa tu nachádzajú dodnes. Kon-
com 90. rokov sa na kostole urobili posledné úpravy. 
Hlavný oltár  sv. Mikuláša,  ako  aj bočné oltáre Panny 
Márie  a  Najsvätejšieho  Srdca  Ježišovho,  pochádzajú 
zo začiatku 20.  storočia. Po stranách hlavného oltára 
sú dve drevené plastiky – plastika Madony a plastika 
Ecce-homo. Pozornosť si zasluhuje kamenná krstiteľ-
nica z 18. storočia. Bizarné  je, že sochu sv. Mikuláša, 
ktorá  stojí  v  tesnej  blízkosti  kostola,  zaplatilo  kedysi 
v Jarovciach miestne zastupiteľstvo. Novodobá socha 
je postavená na novom betónovom podstavci. Svätec 
je zobrazený so svojimi typickými atribútmi – knihou, 
s troma pecňami chleba a biskupskou palicou. Túto so-

Z vianočných odrobiniek 

Vianočný charitatívny punč
Potrebujeme  (rozpis  na  4  osoby)  –  1  liter  vína,  
4 vrecúškové čaje, 1 pomaranč, trocha pomarančového 
sirupu, 1 dl rumu, kúsok škorice, 10 klinčekov, 3 lyžice 
kryštálového cukru.

Ako na to?
Uvaríme  čaj,  prilejeme doň víno,  pridáme 
klinčeky,  škoricu,  sirup,  cukor  a povarí-
me. Nalejeme do pohárov a na 
záver  do  každého  pridáme 
nadrobno  nakrájaný  poma-
ranč. Na zdravie a krásne Via-
noce!

V pekárni Vianoce 
voňajú od októbra.

Kostol sv. Mikuláša 
v Jarovciach.
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chu z umelého kameňa osadili pred kostolom v roku 
2008  a  jej  autorom  je  Igor Maršálek.  Podľa  starostu 
Pavla Škodlera miestne zastupiteľstvo plánuje v krátkej 
budúcnosti zrevitalizovať park okolo kostola. Vráťme 
sa však do histórie.

Ryba až po vojne
 Vysmážanú rybu so zemiakovým šalátom jedli v de-
dinkách okolo Dunaja iba od druhej svetovej vojny. Až 
po večeri si deti mohli pozrieť darčeky. Odrobinky z je-
dál nechávali na stole do Štefana a potom ich vysypali 
do záhrady. Verili, že z nich vykvitnú sedmokrásky. 
Na  Štedrý  deň  pred  večerou  chodievali  miništranti 
s hviezdou. Spievali koledy a vinšovali domácim zdravie 
a šťastie. Na svätého Štefana sa v kostole posväcovalo 
víno, ktoré niesli deti. Aby  ich nebolelo hrdlo, dali  im 
z neho doma odpiť, a aby boli naozaj všetci zdraví, liali 
ho aj do studne. Na Silvestra gazdinky okiadzali a po-
sväcovali všetky hospodárske priestory domu.  

Jednoduché čunovské ozdoby
Počas prvého adventného týždňa aj v Čunove ozdobi-
li na verejnom priestranstve krásny vianočný stromček. 
A ako to tu bolo kedysi? To zasa píše vo svojej ocene-
nej knižke Čunovo - naša obec miestny rodák, historik 
a morálna autorita Jive Maász. 
„Na Štedrý deň si v minulosti nemohol v tejto obci 
každý dovoliť vianočný stromček. Väčšinou si na hra-
du zavesili imelo, ktoré pekne ozdobili.“ Ozdoby vraj 
boli jednoduché – orechy, jabĺčka. V izbe, kde žili, na-
sypali obilie pod obrus, v  strede  stola  z neho urobili 
kríž. A pretože boli  všetci pobožní, modlili  sa  až do 
polnočnej omše, ktorú hádam potom nevynechal nikto 
z obce. 

V Rusovciach o strome a o omši
Vianočné trhy v Rusovciach sú v posledných rokoch 
veľmi obľúbené aj preto, že sa tu pri poháriku vianoč-
ného punču radi stretávajú priatelia. Najlepší recept na 
tento nápoj má v Rusovciach poslanec Vladimír Jenčík. 
Žiaľ, kapry sa tento rok v Rusovciach predávať nebudú, 

lebo v minulosti o ne nebol záujem. Kedysi sa predávali 
aj vo dvore U Šiša, no herec Štefan Kožka, ktorý pre-
vádzkoval svoju kaviareň, zrejme s podnikaním skončil. 
Podľa  starostu Dušana Antoša  už  v  novembri  ohlásil 
koniec týmto svojim obchodným aktivitám. 

 Gibaľka, foto: autorka 

vykvitnú na hrádzi sedmokrásky

Božitňjak – vianočný koláč
Potrebujeme: 
Na cesto: 150 ml mlieka, 30 g droždia, 60 g mas-
la, 1 vajce, 50 g kryštálového cukru, 1 vanilko-
vý cukor, 350 g hladkej múky.

Na plnku:   250 g orechov, 80 g piškót, 
1 lyžicu medu, 2 lyžice rumu, ríbezľový 
lekvár, 200 ml mlieka, 70 g cukru.

Na polevu:  150 g práškového cuk-
ru, 2 lyžice oleja, 4 lyžice vody.

Ako na to? 
Polovicu  mlieka  zohrejeme,  nale-
jeme  do misy,  rozmiešame  v  ňom 
lyžičku múky  a  droždie.  Necháme 
vykysnúť. Vajce vymiešame s kryš-
tálovým  a  vanilkovým  cukrom, 
doplníme maslom, zvyšným mlie-
kom a múkou. S kváskom vypra-
cujeme hladké cesto a necháme odle-
žať 20 minút.
Medzitým si pripravíme plnku tak, že mlieko uvaríme s cukrom, do ešte horúceho vmiešame pomleté orechy 
a piškóty, med a rum. Cesto rozvaľkáme na obdĺžnik, natrieme plnkou a pevne zvinieme. Následne závin roz-
delíme na dve polovice, ktoré prekrojíme a spletieme dva pletence. Na vymastený plech ich uložíme tak, aby 
mali tvar venca a pečieme. Vychladnuté ponatierame horúcim ríbezľovým alebo malinovým lekvárom a tenkou 
vrstvou polevy. Polevu urobíme tak, že vymiešame cukor s olejom a horúcou vodou celkom do hladka.

V sladkom raji 
od novembra
Magdalénu  a  Rafaela  Teklitsovcov  z  Mandľovej 
ulice pozná v Jarovciach hádam každý. Lebo, ak si 
do konca októbra u týchto naslovovzatých cukrárov 
neobjednajú záujemcovia vianočné pečivo, a nech-
ce sa im piecť, majú problém. Z výrobne, ktorá je 
u Teklitsovcov blízko domu, sa vinie úžasná vôňa. 
Taká  škoricovo-čokoládovo-vanilková,  presne,  ako 
si  ju pamätáme z čias, keď ešte u nás doma piekli 
staré  mamy.  Sympatickí  manželia  sa  vďaka  svojej 
profesii – obaja sú cukrári - aj zoznámili kedysi vo 
výrobni na Moskovskej ulici. Posledné roky jarovskí 
rodáci  spojili  svoje  sily a  šesť  rokov svojimi  skve-
lými  výrobkami  zásobujú nielen  Jarovčanov,  ale  aj 
záujemcov z okolia.
„Dokonca k nám chodievajú už i z Rakúska,“ pri-
pája sa pán Rafael. Pečú približne 12 druhov vianoč-
ného pečiva, ktoré sa v ústach premieňa na obláčik. 
S prípravami začínajú už začiatkom novembra, tak, 
aby stihli uspokojiť čoraz väčší záujem. Vďaka tomu 
sa stáva, že potom už nevládzu prísť na polnočnú 
omšu alebo dokonca celé Vianoce odpočívajú, cel-
kom zrobení z práce na svojich produktoch. Pripra-
vujú linecké pečivo, krehké, kokosové aj orechové, 
vo  výrobni  vidíme  medvedie  tlapky  aj  vanilkové 
rožteky,  hviezdičky,  zvončeky,  zlepujú  ich  aj  vďa-
ka vlastným voňavým džemom, ktoré vyrobili zasa 
v lete vďaka svojej obrobenej záhrade. A koľko via-
nočného pečiva zhotovia na objem? Obaja zalomia 
rukami – sto? Stodvadsať kilogramov? Je to naozaj 
veľa. „Pečenie je však umenie, a preto nezaháľame 
ani počas ostatného roka,“ prízvukuje pani Magda-
léna. Ukazuje  katalóg  s  tortami  od  výmyslu  sveta. 
Svadobné, aj také na kar, pre deti aj pre starších ľudí. 
Nuž a fantázii sa medze nekladú. „Príďte okoštovať 
naše veterníky,“ pozýva pán Rafael. Neviem si pred-
staviť, že by som mu odolala.



Pavel Škodler, Jarovce:
Výhoda Jaroviec je zároveň aj  ich nevýhoda. To vždy hovorievam, lebo blízkosť 
Bratislavy určuje mnohé. Už sme tu mali lekáreň aj čistiareň, večierky a všetko skon-
čilo na klientoch. Ak nie je klientela, je to o ničom. Tí, čo pracujú v meste, si nakúpia 
cestou domov. Starší ľudia sa tiež odvezú autobusom mimo. Počas prvého mesia-
ca bude všetko tak, ako sa dohodnem s novým zastupiteľstvom. Volebný program 
každého  starostu  je  iba  vtedy  realizovateľný,  ak  sa  s  ním  stotožní  zastupiteľstvo. 

Do konca roka preto treba zvolať 
ustanovujúce  zasadnutie,  možno 
by sme mohli urobiť drobné úpra-
vy rozpočtu.

Do polroka, to vám neviem po-
vedať  ani  pri  najlepšej  vôli.  Nie, 
žeby som nevedel, ale asi začneme 
rok  v  rozpočtovom  provizóriu, 
pretože  kým  nové  zastupiteľstvo 
schváli  rozpočet,  bude  aj  feb- 
ruár. Kvôli peniazom a príprave sa 
všetko zvyčajne rozhýbe až okolo 
mája. Myslím si, že nejaké chodní-
ky by sme v Jarovciach urobili.

Chceme začať  s  rekonštrukciou 
športovej  haly.  S  pánom  Ftáč-
nikom  sme  mali  dohodu,  že  ak 
do  haly  investujeme  50-tisíc  eur, 
20-tisíc  eur dostaneme od mesta. 
Dúfajme, že to urobí aj nový pán 
primátor.
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Tento advent je atypický okrem iného aj tým, že v miestnej samospráve 
sa vzduch vyčistil. Voľby okolo dunajskej hrádze na slovenskom území boli 
všade korektné. A pretože v Rusovciach, Jarovciach, v Čunove aj vo Vojke 
zasadli do starostovských kresiel opäť tí istí starostovia, opýtali sme sa ich:

1) Čo plánujete urobiť počas prvého mesiaca vo svojom úrade?
2) Aké sú vaše predsavzatia na prvý polrok budúceho roku?
3) Aké úlohy vás čakajú za prvé dva roky práce na čele miestneho zastupi-

teľstva?

 Na miestnych úradoch okolo hrádze šéfujú po voľbách tí istí starostovia

V staronovom kresle...

Dušan Antoš, starosta Rusoviec:
Ustanovujúce miestne zastupiteľstvo by sa malo zísť 4. decembra. Pravdaže tým, 
že idú Vianoce, zvažujeme tradičné aktivity, ako napríklad zorganizovať silvestrov-
ský ohňostroj a polnočný prípitok so šampanským, ktorý sme organizovali aj vlani. 
Budeme ešte pracovať na kreovaní nových komisií, ale aj na dobrovoľníkoch, ktorí 
chcú robiť v týchto komisiách.

V januári a vo februári chceme schvaľovať rozpočet, pripravujeme ho však v ta-
kých intenciách, ako vlani. Toto mávame nastavené vždy na dva roky dopredu, aj  
keď sa tam vždy udejú nejaké menšie zmeny. No a čaká nás plán práce kultúrnych 
akcií na celý rok dopredu.

S poslancami sa musíme dohodnúť na prioritách. A podľa toho budeme pracovať 
ďalej. V prvom rade to však bude oprava Gerulatskej a Maďarskej ulice, pretože 
tam sa robila kanalizácia, a treba dokončiť rekonštrukciu cesty. Máme rozpracovaný 
územný plán pamiatkovej  zóny,  ktorý  treba odsúhlasiť,  lebo  súvisí  so  zaradením 
Gerulaty do UNESCO a chceme dokončiť územný plán Rusovce – sever.

Gabriela Ferenčáková, starostka Čunova:
Prvý mesiac  vo  funkcii 
nevybavím  takmer  nič, 
lebo  staré  zastupiteľstvo 
nemôže  zasadať  a  vlast-
ne  ešte  ani  nové. Máme 
však  pripravenú  výzvu 
na projektovú dokumen-
táciu  materskej  škôlky 
a  školy.  Ideme  dávať  na 
zápis  schengenskú  ko-
munikáciu,  postupne  aj 
riešiť  sms  rozhlas  a  we-
bovú stránku.

Dúfam,  že  budeme vy-
bavovať  tie  menej  ná-
ročné  veci.  Napríklad, 
vybudovať  okolo  úradu 
kamerový  systém,  chce-
me  sa  venovať  plánu 
hospodárskeho  a  sociál-
neho  rozvoja  a  venovať 
sa čistote v obci.

Rozhodne  ideme  na-
štartovať čo najviac vecí. Veľa však záleží aj na tom, aké budú finančné pros-
triedky. Bude sa robiť kaštieľ, veď aj minulý týždeň som kvôli tomu bola na jed-
nom seminári v Modre. Nič nechcem nechávať na potom, ale čo z toho vyjde, 
vám ešte nedokážem presne povedať.

Donald Alló, starosta obce Vojka nad Dunajom
Dokončiť doteraz rozbehnuté a nedokončené záležitosti.
Pripravovať z môjho programu uvedené projekty a plány.
Postupne realizovať svoj  program, t. j. pripravené projekty a plány.
 (blau) Foto: archív Dunajská hrádza
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Voľby v Čunove
Za starostku MČ Bratislava - Čunovo bola zvolená:
Gabriela Ferenčáková (Most-Híd, Sieť, SDKÚ,  Strana 
zelených, SaS, OKS, KDH) s celkovým počtom hlasov 388 

Za poslanca do mestského zastupiteľstva bola zvo-
lená: 

Gabriela Ferenčáková, získala 351 platných hlasov 
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov do miestneho 
zastupiteľstva  v  poradí  podľa  počtu  získaných  platných 
hlasov:

Mária Broszová, 345 hlasov
Renáta Čaplová, Ing., 338 hlasov
Monika Kovašichová, Ing., 335 hlasov
Lenka Maschkanová, Ing., 329 hlasov
Pavol Novotný, Ing., 324 hlasov
Ján Bodics, 299 hlasov
Martin Puhovich, PaedDr., PhD., 297 hlasov 

Voľby v Jarovciach
Za starostu MČ Bratislava - Jarovce bol zvolený: 
Pavel Škodler -  nezávislý  kandidát  s  celkovým  počtom 
hlasov 597 
Kandidáti,  ktorí  boli  zvolení  za  poslancov do miestneho 
zastupiteľstva  v  poradí  podľa  počtu  získaných  platných 
hlasov:

Jozef  Uhler, Juraj Hradský, Marcela Škodlerová, Juraj Hegyi, Milan Husár, 
Peter Malý, Richard Szabó

Do mestského zastupiteľstva bol zvolený Jozef  Uhler.

Voľby v Rusovciach
Za starostu MČ Bratislava - Rusovce bol zvolený:
Dušan Antoš - nezávislý kandidát s celkovým počtom hlasov 820 
Kandidáti,  ktorí  boli  zvolení  za  poslancov  do miestneho  zastupiteľstva  v  poradí 
podľa počtu získaných platných hlasov:

Radovan Jenčík, 871,  hlasov
Peter Golej, 724, hlasov
Lucia Tuleková Henčelová, PhDr., Mgr, 698, hlasov
Veronika Vandrášeková, Mgr., 620, hlasov
Juraj Glazer - Opitz, 613, hlasov 
František Lošonský, 591, hlasov
Ing. Róbert Kalmár, 569, hlasov
Jozef  Karácsony, 549, hlasov
Peter Filaga, Mgr., 531, hlasov
 Za poslanca do mestského zastupiteľstva bol zvolený Radovan  Jenčík s počtom 

854 hlasov. 

Voľby vo Vojke nad Dunajom
Za starostu obce bol zvolený:
Ing. Donald Álló -  nezávislý  kandidát  s  celkovým 
počtom hlasov 202
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov do miestneho 
zastupiteľstva  v  poradí  podľa  počtu  získaných  platných 
hlasov:

Timea Farkasová, Bc.,171 hlasov
Angela Vargová, 165 hlasov
Imrich Nagy, Ing., 151 hlasov
Ladislav Horváth, 144 hlasov
Blažej Varga, Ing.,131 hlasov

Gratulujeme
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MUDR. Rudolf  Stába po tridsia-
tich rokoch vymenil svoje víkendové 
bývanie. V Číčove mal síce priateľov 
aj dobrých známych, práve tam zor-
ganizoval svoje prvé výstavy „obrazov 
na plote.“ V ostatných piatich rokoch 
mu však prirástlo k srdcu blízke Du-
nakiliti. Prečo?
„To  je  ale  zákerná  otázka,“  smeje  sa 
doktor so srdcom umelca. „Všetko v ži-
vote je náhoda, aj fakt, že sme si s man-
želkou Dankou nechali postaviť drevený 
domček  práve  tu,  neďaleko  dunajskej 
hrádze, ale aj neďaleko Bratislavy.“ A kde 
sa  nabrala  vo  vojenskom  lekárovi  láska 
k maľovaniu? Rodák z Košíc vysvetľuje: 
„Môj prvý kontakt  s umením pochádza 
z detstva. V Košiciach sme mali spoloč-
ný plot so sochárom Ľudovítom Löffle-
rom. To ma dosť ovplyvnilo. Maľovaniu 
som sa však nevenoval, lebo som študo-
val v Čechách, pracoval v Bratislave a na 
umenie nebol čas.“ 

Spoločný menovateľ
Čo má  spoločné medicína  s  umením? 
„Aj medicína  je umenie,“ hovorí  skúse-
ný  lekár,  ktorý  je dnes  „suchým posud-
kovým  odborníkom,“  a  fantáziu  preto 
viac používa pri maľovaní. Výtvarník Ján 
Feranec  najviac  pritiahol  doktora  Stábu 
k maľovaniu. Učil ho kompozíciu obrazu 
a farieb, stále ho aj v súčasnosti veľa cvičí 
a „cepuje“. Od prvej návštevy v ateliéri 
tohto umelca sa obaja muži veľmi spria-
telili. Dr. Stába začal navštevovať Feran-
ca  v  jeho  ateliéri  a  postupne  sa  sám na 
chalupe, dole v Číčove, začal púšťať do 
maľovania.

Bavlnky, plátenko, piesok
Abstraktné obrazy dr. Stábu sú zvlášt-
ne. Pri  ich tvorbe používa tento umelec 

bavlnky,  plátenko  a  piesok.  Autor  rád 
experimentuje. „Toto zelené je uniforma 
vojenského lekára,“ ukazuje na fantastic-
ké  dielo,  pričom Chagal  a Kandinski  sa 
iba mihnú okolo. Mačičky s menami sláv-
nych  maliarov  často  robia  v  Dunakiliti 
lekárovi spoločnosť.
„Obraz  je  o  skutočnom,  nie  naaran-
žovanom  svete,“  pokračuje  v  rozobera-

ní  svojho  diela  náš  hostiteľ.  „Používam 
vlastný  tieňovací  program na  vyjadrenie 
vlastností  povrchu.  Ide  o  kolekciu  jed-
noduchých  aj  periodických  tvarov,  ale 
s vôňou, farbou a svetlom. Obrazy tvo-
rím  v  súlade  s  vnútorným  prežívaním. 
Objekt najprv scelím, ale súčasne aj frag-
mentizujem, spätne dávam dokopy a do-
pĺňam pieskom aj špagátikmi.“
Dunajský piesok doktora Stábu je plný 
fantázie.  Jeho  nánosy  pochádzajú  až 
z  alpských  krajín  a  to mu  dodáva  špe-
ciálne  čaro.  Lekár  so  štetcom  generuje 
špeciálne bavlnky  imitujúce čiary, ktoré 
opakovanie  zjemňuje  práve  dunajský 
piesok. Kompozíciu farby obrazu sa učí 
u Janka Feranca, no mnohé rady mu po-

skytli  aj  umelci  Teodor  Buzu,  Ladislav 
Hodný  či  Zoltán  Enzoe  Nagy.  Janko 
Feranec  organizuje  výtvarné  sympóziá 
v Terchovej, na ktorých Rudo Stába ni-
kdy nechýba. Autor sa usiluje stále zlep-
šovať, dosiahnuť výraznejší účinok ob-
razu nefarbami. Hovorí,  že obraz musí 
človeka zastaviť, donútiť ho pátrať po 
motíve autora.

Obraz za tri mesiace
Koľko  mu  trvá,  kým  zhotoví  nové 
umelecké dielo? „Tri mesiace. Preto, lebo 
obrazy  musia  vyschnúť,  aby  sa  všetky 
vrstvy vysušili,“ priznáva umelec – lekár, 
ktorý sa zamiloval do roviny okolo Du-
naja, do dunajských ramien a romantiky 
lužných lesov. 
A ako sa v Dunakiliti páči jeho manžel-
ke? Dana  Stábová  je  tu  tiež  veľmi  spo-
kojná. „Páči sa mi, že  je tu takmer stále 
pekne  teplo. Máme  aj  dobrých  susedov, 
so  všetkými  sa  dohovoríme,“  prizná-
va  Bratislavčanka,  ktorá  nemala  obavy 
z  toho,  že  víkendový  domček  bude  ro-
dina  vlastniť  za  hranicami.  „Jedni  suse-
dia pochádzajú dokonca z Rumunska zo 

Satumare, viacerí  sú však Bratislavčania. 
Žijú tu milí Maďari, s ktorými sa dohovo-
ríme po nemecky, po anglicky či lámanou 
maďarčinou.“

Recepty aj vitráže
So  susedmi  si  vymieňajú  recepty.  Na-
príklad, rumunský sused Rudi  ich naučil 
variť  špeciálnu šunku v plátne a pripra-
vovať  zaujímavú  baklažánovú  nátierku. 
Slovenský Rudo  zasa mnohých  vie  pre-
kvapiť veľmi chutným gulášom. A ďalší 
susedia  sa  radi  prezentujú  pečenými  ry-
bami, ktoré predtým nachytali v neďale-
kom dunajskom ramene.
  Manželom  Stábovcom  ich  bio  dom 
v Dunakiliti postavili miestni remeselníci 
približne za rok. Zaujímavé vitráže zdo-
bia  vchodové  dvere  aj  okná,  ale  aj  kre-
denc. Všetky    sú dielom Milana Šubína. 
Dômyselne  zhotovil  svojimi  priateľom, 
ale aj ostatným susedom na ulici, domové 
čísla tak, aby boli štýlovo jednotné.

Bez jazykovej bariéry
„Naozaj  tu  nemáte  problém  s  doro-
zumievaním  sa?“  pýtame  sa  neveriacky. 
„Žiadny,  až  na  faktúry.  Tým  totiž  často 
nerozumejú ani Maďari žijúci na Sloven-
sku.“ Preto ich Stábovci platia okamžite, 
aby nemuseli  riešiť pokutu z omeškania 
a  následné  problémy.  Umelecká  búda 
Ruda Stábu sa však nachádza najmä v zá-
hradnom  domčeku.  Tu  vonia  terpentín, 
sušia  sa  štetce,  sem  chodieva  lekára  – 
umelca kopať múza. Lekári bývajú zried-
ka  výtvarníkmi.  Ak  sa  vo  voľnom  čase 
venujú umeniu, potom ide skôr o hru na 
nejaký  hudobný  nástroj  či  spev.  Rudolf  
Stába pri maľovaní  relaxuje, no  súčasne 
ho veľké  sústredenie, obrovská koncen-
trácia  na  samotnú  tému,  veľmi  unaví. 
„Po maľovaní sa často cítim celkom vy-
žmýkaný,“ hovorí pán doktor, ktorý stále 
študuje výtvarné umenie aj po teoretickej 
stránke,  spája obrazy  s poéziou a verša-
mi. Napísal už asi sto básní, no ešte sa ich 
neodvážil  nikomu  ukázať.  Momentálne 
má poruke dielo Paula Clee z roku 1914 s 
názvom Čiary, pri ktorom tiež nechýbajú 
jedinečné  básničky.  Podľa  istej  maličkej 
Cleeho kresby namaľoval monumentálny 
obraz. Každý maliar má svoje tajomstvá. 
Rudo  Stába  nie  je  v  tomto  výnimkou. 
Hoci  ho  oslovili  významní  obchodníci 
s  obrazmi,  zatiaľ  svoje  diela  nepredáva. 
„Milujem  výtvarné  umenie.  No  žiť  by 
som z neho nechcel.“ 

 Gibaľka, Foto: autorka

Dunajský piesok doktora Stábu je plný fantázie
MUDr. 
Rudolf  
Stába 
vo svojom 
kráľovstve.

S manželkou 
Dankou si 

vytvorili oázu 
pokoja, plnú 

inšpirácií.

Obrazy zdobia všetky steny domu.

Krásna príroda a pokoj. To je devíza tejto oblasti.
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Baran
Nekupujte  na  Vianoce  va-
šim  blízkym  tradičné  darčeky. 
Skúste to so zážitkovými. Uvi-
díte, aký budú mať úspech.

Býk
Počas adventu sa vzdajte prí-
lišného  pitia  vianočného  pun-
ču. Váš pankreas to poteší.

Blíženci
Na hrádzu vraj chodieva Mi-
kuláš a Ježiško po vode. Dajte 
pozor na zamrznuté mláky.

Rak
Nepreháňate  to  s  upratova-
ním?  Nakoniec  budete  mať 
upratané  a  pod  vianočným 
stromčekom zaspíte.

Lev
Mladí muži v tomto znamení 
by nemali vynechať trhy v Ru-
sovciach alebo bazár v čunov-
skej sýpke. Tu ich čaká šťastie.

Panna
Prestaňte sa za všetko urážať. 
Okolie  to  s  vami myslí  dobre. 
A vy zbytočne dramatizujete.

Váhy
Tento  rok  si  dajte  na  strom-
ček  hviezdu.  Špice  už  celkom 
vyšli z módy.

Škorpión
Ak neviete, kam na Silvestra, 
zostaňte  doma  a  o  polnoci  sa 
vyberte pozrieť  si do Rusoviec  
ohňostroj.

Strelec
Neprejedzte  sa,  pretože  sa 
to odzrkadlí v novom roku na 
vašej kondícii.

Kozorožec
Tento  rok  dostanete  pod 
stromček  to,  po  čom  ste  už 
dlho túžili. 

Vodnár
Nejedzte  cez  sviatky  tatársky 
biftek.  Nehodí  sa  to  k  týmto 
sviatkom a hrozia vám parazity!

Ryby
Ak  vám  nechutí  vianočný 
kapor  alebo  filé,  pokojne  si 
dajte pstruha či mušle. Ide o to, 
aby ste sa dobre cítili.

Horoskop
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Pod stromčekom by nikdy nemali 
chýbať knihy. A pretože naša šéfre-
daktorka Barbora Laucká pred pár 
dňami slávnostne uvádzala do ži-
vota svoju v poradí tretiu knižku 
s názvom Čínska skrinka – Príbeh 
rodiny z bratislavskej vilovej štvrte, 
odporúčame ju do vašej pozornosti.
Prečo  Čínska  skrinka?  –  Lebo  naši 
predkovia  neinvestovali  do  cestova-
nia ako my ale, ak nato mali skupovali 
role  a  tí  v  meste  ako  Bratislava  ume-
lecké  predmety,  hovorí  autorka,  ktorá 
na knižke pracovala rok. - V rodine sa 
zachovala  čínska  skrinka,  na  ktorej  sú 
intarzie troch mandarínov. Častým sťa-
hovaním  však  mandaríni  stratili  tváre. 
A  to  je ponáška na  slovenskú buržoá-
ziu a jej potomkov. Ak chceli títo ľudia 
prežiť  vo  svojom  tichom  boji,  museli 
občas stratiť tvár. 

Ide vlastne o  literatúru faktu, ktorá  je 
zbeletrizovaná,  priznáva  na  margo  au-
torka zaujímavého dielka. Všetky osoby, 
ktoré spomínam totiž žili alebo doteraz 
žijú v Bratislave. Jedného dňa som si po-
vedala, že treba niektoré veci uviesť na 
pravú mieru. Komunistické  klišé  a  reči 
o  tom, že sme  iba národ „Jánošíkov“  , 
ktorý vyšiel zo sluhov a služiek ma otrá-
vil natoľko, že som sa rozhodla napísať 
o  slovenskej  buržoázii  alebo  ak  chcete 
vyššej  strednej  vrstve  a  jej potomkoch, 
ku ktorým sa rátam. Druhá časť knižky 
rozpráva  o  slovenských médiách  a  po-
meroch,  ktoré  v  nich  panujú  s  neob-
vyklou otvorenosťou. Ak si teda chcete 
prečítať zaujímavý príbeh, trochu sa za-
smiať a možno aj dojať, povedzte Ježiš-
kovi, aby vám túto knižku celkom určite 
priniesol  pod  stromček.  Je  v  nej  veľa 
lásky a veľa ľudskosti. A to sa predsa na 
Vianoce hodí najlepšie.  (sina)

Foto: Peter Leginský

Našu šéfredaktorku prišli podporiť aj jej sestry z charitatívneho klubu Soroptimist International  club Bratislava.

Čínska skrinka  - tip na vianočný darček

Knižka od našej šéfredaktorky

Na snímke zľava autorka knižky Barbora Laucká,  Miloš Bubán, Kamila Magálová a vy-
davateľka Dda Palovičová.

MRK02
Lístok s poznámkou
namiesto pomlčky "

MRK02
Lístok s poznámkou
my, ale

MRK02
Lístok s poznámkou
mali,

MRK02
Lístok s poznámkou
role,

MRK02
Lístok s poznámkou
Bratislava,

MRK02
Lístok s poznámkou
predmety,"

MRK02
Lístok s poznámkou
pomlčku von

MRK02
Lístok s poznámkou
Dada

MRK02
Lístok s poznámkou
"Ide

MRK02
Lístok s poznámkou
zbeletrizovaná,"

MRK02
Lístok s poznámkou
na margo - von

MRK02
Lístok s poznámkou
"Všetky

MRK02
Lístok s poznámkou
spomínam,

MRK02
Lístok s poznámkou
služiek,

MRK02
Lístok s poznámkou
buržoázii,

MRK02
Lístok s poznámkou
rátam."

MRK02
Lístok s poznámkou
panujú,



Dunajská hrádza12 december 2014ŠPORT

Ak by sa niekedy konala súťaž o najkraj-
ší manželský pár, manželia Nina a Peter 
Csonkovci by boli horúcimi adeptmi na 
víťazstvo. Mladosť, úsmev a nekonečné 
množstvo lásky a pozitívnej energie sú 
ich základnými poznávacími znamenia-
mi. Obaja sú navyše profesionálni špor-
tovci, a to veľmi úspešní. Vďaka mno-
hým víťazstvám na svetových súťažiach 
vo freestyle kajaku robia výborné meno 
Slovensku a keďže trénujú na Divokej 
vode v Čunove, vo svete už prostredníc-
tvom nich určite poznajú aj lokalitu du-
najskej hrádze.

Vianoce podľa Csonkovcov
Naši úspešní freestyle kajakári trávia vianoč-
né sviatky naozaj netradične. Ale po tom, ako 
sa  im  toto  leto  narodil  synček Peťko,  budú 
musieť svoje zvyky radikálne zmeniť a strá-
viť toto čarovné obdobie podobne ako väčši-
na z nás. Spýtali sme sa ich teda viac.

Máte radi Vianoce? 
Nina: Áno, aj keď musím povedať, že Via-
noce si už neviem užiť tak, ako keď som bola 
malá. No teším sa, že teraz, keď máme syn-
čeka, budem môcť znovu obnoviť naše via-
nočné tradície.

Peťo: Ja som akčný typ, mám rád Vianoce 
strávene v  teple s kamarátmi, pod palmami. 
Teraz sa to však asi zmení. 

Aké máte vianočné spomienky na det-
stvo?
Nina: Na Vianoce  som sa  ako malá veľmi 
tešila. Všetci sme sa stretli u starých rodičov 
a strávili príjemný deň plný rozprávok, dob-
rého  jedla a darčekov. No pamätám si aj na 
menej  vydarené Vianoce,  keď  som si  veľmi 
priala snowboard, ale dostala som stoličku a 
nástenku. 
Peťo: Spomínam si,  že Vianoce  som doo-
beda trávil športom. Buď som bol na kajaku 
(nevadilo mi, že mrzne), alebo na snowboar-
de. Neznášal som stavanie stromčeka a upra-
tovanie, tak ma mama vždy pustila radšej von.

Aké máte vianočné zvyky?
Nina:  Pečenie  medovníkov,  oblátky  s  me-
dom, peňaženka na  stole,  zvonenie  zvonče-
kom  ako  symbol  príchodu  Ježiška,  toto  sú 
zvyky, na ktoré si pamätám ešte z detstva, a 
v  našej  rodine  stále  pretrvávajú. Chcem  ich 
naučiť aj nášho syna.

Kto z vás priniesol aký zvyk? Zmenili sa 
po tom, ako ste začali byť spolu?
Peťo: Odkedy sme spolu, tak Vianoce trávi-
me vždy v teplých krajinách.
Nina: Toto sa stalo asi naším zvykom.
Čo na Vianoce jedávate?

Peťo: Aj keď Vianoce trávime mimo domo-
va, vždy si pripravíme slávnostnú večeru. 
Nina: Peťo neje ryby, takže kapra u nás ne-
nájdete. Naposledy sme si na Kostarike grilo-
vali panenku a robili zemiakový šalát. V Zam-
bii sme si zase grilovali lososa.

Kto z vás pečie a čo?
Nina:  Ja  som  piekla  medovníky,  keď  som 
bývala doma, teraz sa teším, že sa k tejto tra-
dícii vrátim.
Peťo: Naše babky nám toho vždy toľko na-
balia, že nie je treba. Ale, keď bude niekto v 
našej rodine piecť, určite to bude Nina.

Čo si spievate, prípadne čo počúvate?
Nina: Pamätámi si, že môj ocino doma po-
čúval na Vianoce vážnu hudbu. Bol to pekný 
zvyk a Vianociam to dodávalo čarovnú atmo-
sféru. Ale ja si rada spievam aj klasické kole-
dy. Synčekovi Peťkovi už nejaký  ten  týždeň 
vyspevujem vianočné pesničky, aj na mňa tá 
vianočná atmosféra doľahla.

Aký máte stromček?
Peťo:  Zvačša  si  vyzdobíme  nejakú  palmu, 
čo rastie poblízku. :)
Nina:  Doma  sme  mávali  väčšinou  malý 
stromček a mňa to vždy veľmi hnevalo, tak-
že odteraz budeme kvôli  Peťkovi mať doma 

veľký stromček, nech má radosť. Však Via-
noce sú hlavne pre deti.

Trénujete počas Vianoc?
Peťo: Určite, inak si to neviem predstaviť. 
Čo pre vás znamenajú Vianoce?
Nina: Pre mňa sú Vianoce sviatkom, kedy sa 
stretne celá rodina a deti sa tešia z darčekov 
a zo stromčeka. Vianoce majú svoje čaro, ale 
musíte si ich aj vedieť vychutnať.

Aký najoriginálnejší darček ste si daro-
vali a dostali?
Peťo: Môj prvý kajak. 
Nina: S Peťom sme si venovali bungee jum-
ping v Zambii nad riekou Zambezi.

Dostáva darček aj Puko? (pozn.  redak-
cie  -  Puko  je  azda  najpopulárnejší  pes  širo-
ko- ďaleko, má aj svoju vlastnú facebookovú 
stránku.) 
Peťo: Náš chudáčik pes býva na Vianoce u 
mojej mamy, keďže my sme pravidelne vte-
dy preč, ale tento rok budeme všetci spolu a 
on dostane minimálne kostičky z vianočného 
stola.

Čo dostane malý Peťko?
Nina: Peťko má akurát pol roka a neviem, 
či Vianoce bude nejako špeciálne vnímať. To 
ale neznamená, že nič nedostane. Mysím, že 
aj on si zasúži nejaký darček od Ježiška. 

Barbora Žiačiková, ml, 
foto: archív autorky

Freestylová rodinka z Divokej vody v Čunove: „Toto sú naše Vianoce!“ 

Čo je to vlastne freestyle kajak?
Freestylové kajakovanie je zatiaľ málo známy šport, no rýchlo sa rozrastá 
a získava si nových fanúšikov. Freestyle, kedysi známy pod názvom vodné 
ródeo, sa vyvinul z playbaotingu (hranie sa na lodi). 
Rozdiel medzi playboatingom a freestylom je, že pri playboatingu splavu-
je jazdec časť nejakej rieky. Zastavuje sa vo valcoch a vlnách, kde pri vyu-
žití vodných síl predvádza rôzne manévre. Zatiaľ čo pri freestyle sa kajakár 
pohybuje len na jednom mieste, v jednej vlne, alebo valci a tam robí rôzne 
triky. Môže to byť napríklad surfovanie, otočky a rôzne vertikálne pohyby 
(cartwheels, loops, blunts, pistol and donkey flips a veľa ďalších). 
Freestyle kajakové súťaže sa konajú na riekach či umelých kanáloch, na 
vhodnej vodnej prekážke. Je ňou stojatá vlna (ktorá sa môže lámať), alebo 
valec (kde sa voda vracia späť). V súťažnej jazde musia pretekári ukázať 
čo najviac rôznych trikov. Traja rozhodcovia a jeden hlavný rozhodca hod-
notia kajakárovu jazdu, ktorá trvá 45 sekúnd.

Famózne úspechy manželov Csonkovcov
Peter  je trojnásobným vicemajstrom sveta, trojnásobným víťazom sve-
tového  pohára,  dvojnásobným  majstrom  Európy  a  víťazom  mnohých 
európskych a svetových súťaží. Nina, napriek tomu, že začala s touto dis-
ciplínou neskôr, ani zďaleka nezaostáva - je dvojnásobnou vicemajsterkou 
Európy, bola štvrtá ma majstrovstvách sveta, raz zvíťazila a raz bola bron-
zová vo  svetovom pohári,  osemkrát  sa  stala  šampiónkou v Európskom 
pohári. 
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