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ÚVODNÍK
Leto – čas oddychu, relaxu,
dovoleniek a horúceho slnka
sa už skončil. Chcem sa
v mojich
myšlienkach
k dovolenke vrátiť a podeliť sa
s vami
o dojmy,
pocity
a zážitky z mojich krátkych výletov.
Chcela som vyskúšať vyhliadkový let
z letiska Malé Bielice. Objednanie
a dohovor telefonicky prebehol v pohode,
prišli sme na letisko a aj keď boli nejaké
súťaže, personál sa slušne ospravedlnil
za krátke čakanie (boli preteky vetroňov),
pokým sa nás ujal pilot. Bol veľmi milý,
príjemný, povedal nám o všetkom, čo
potrebujeme vedieť k odletu. Počas letu
nám rozprával, kde sa nachádzame, pýtal
sa, čo by sme chceli vidieť. Videli sme
zhora celé Kovarce, zakývali sme
krídlami ľuďom na našej ulici a bol to
naozaj dojemný zážitok. Prístup k nám na
letisku bol naozaj príjemný (až na
obsluhu v reštaurácii, ktorej sa moc
venovať hosťom nechcelo).
Na druhý výlet sme sa vybrali na
splavovanie Váhu plťou pod Strečnom.
Privítali nás na začiatku tiež milo, odviezli
autami k začiatku plavby a ujal sa nás
pltník, ktorý nám pútavou
formou
porozprával históriu okolitého regiónu,
hradov na Strečne, prírody. Po celý čas
plavby bolo vidieť, že je skúsený aj
v ťažkých chvíľach a zabával nás aj
veselými príhodami. Po vystúpení z plte

v nás zostali pekné spomienky na
príjemne strávené chvíle s milými ľuďmi
a myšlienka, že sa tam ešte niekedy
vrátime. Trochu nám vadilo
nedostatočné
značenie
cesty
smerom k pltiam – ale ako nám
povedal pltník, veľkú reklamu
nerobia a predsa majú plno.
Tretí výlet bol mimo našu
republiku, aj keď blízko – na
Morave. Prezreli sme si hrad Buchlov. Aj
keď bolo zamračené a dopoludnia hmla
zastrela široký výhľad, stálo to za to.
Neskôr sme
navštívili Punkevní
jaskyňu s priepasťou Macocha. Aj keď
sme časovo nestíhali na dohodnutú
hodinu (cesty sa opravujú asi všade,
nielen na Slovensku), predsa personál
našiel nejaký kompromis a my sme mohli
prehliadku absolvovať v slušnom čase.
Časť ľudí išla ku vchodu do jaskyne pešo
a niektorí pre krátkosť času kabínkovou
lanovkou.
Bolo to všetko krááásne.
Nielen prírodná „výzdoba“ jaskyne, ale aj
odborný výklad a prístup personálu.
A keď sme uvideli zrazu tú priepasť z tmy
jaskyne, kúsok presvitajúcej oblohy za
zvuku nádhernej hudby a dve blankytné
jazierka – všetci návštevníci zostali
v nemom úžase. Bol to veľmi silný
a dojemný zážitok, ktorý aj sprievodkyňa
nechala
doznieť,
pokiaľ
nám
sprostredkovala povesť. Ďalším silným
zážitkom bola plavba v časti jaskyne na
18 miestnych loďkách, kde nás
sprevádzal svojim výkladom „kormidelník“
príjemným opisom krás jaskyne plným
svojského humoru. A opäť lanovka na tak
strmej skale, až sme zatajovali dych.

Všetky dojmy sme večer umocnili
účasťou na svätej omši v majestátnej
bazilike Velehrad. Na naše veľké
prekvapenie (bolo 15.9.) pán farár bol
Slovák a na začiatku omše pripomenul
(vôbec nevedel, že je tam niekto zo
Slovenska), že si všetci veriaci na
Slovensku
pripomínajú
sviatok
Sedembolestnej Panny Márie. Liturgické
obrady robil síce v českom jazyku, ale
keď zistil, že sme Slováci, viditeľne bol
potešený a dostali sme aj požehnanie na
cestu domov.
Čo vyplýva z môjho rozprávania? Že
som sa stretla počas týchto výletov nielen
s naozaj profesionálnym prístupom ľudí,
ale i ochotou, príjemným vystupovaním a
dobrosrdečnosťou. Ešte aj predavačky
v stánku so suvenírmi sa zaujímali, odkiaľ
sme a pýtali sa nás na všeličo zo
Slovenska. Ich záujem nás potešil.
A tak platí, že pokiaľ človek robí rád
to, čo robí, je to vidieť, cítiť a taká
reklama
sa
robí
sama.
Dojmy
a spomienky zostávajú po celý život. Čiže
boli to všetci, ktorých som stretla ako sa
hovorí „ľudia na správnom mieste“. Na
budúci rok pôjdeme určite spoznávať
krásy Slovenska i našich susedov.
Bc. Zdenka Bujnová
redaktor KM

ŠPORTOVÉ OZVENY
7. liga II. Trieda Okres Topoľčany
2015/2016 - jeseň
3. a 4. kolo - voľno
5. kolo 5.9.2015 16:00 hod.
OFK Horné Štitáre : OFK KOVARCE
1:2 (0:2)
Po dvoch týždňoch voľna cestovali
Kovarce za súperom do Horných Štitár.
Zápas mal zo strany Kovariec podobný
priebeh ako v predošlých súťažných
stretnutiach. Skóre otvoril prekvapivou
strelou Alexander Bošanský. V 21.minúte
si trestný kop z hranice šestnástky
postavil Erik Gregor a zvýšil na 2:0.
Potom sa k slovu dostali aj Štitáre a
niekoľkokrát hosťom podkúrili. V druhom
polčase preradili domáci na vyšší

prevodový stupeň a boli odmenený gólom
z pokutového kopu. Potom aj naďalej
dobíjali bránu hostí, ale bezvýsledne. Po
konečnom hvizde
sa teda
tešili
Kovarčania.
Rozhodoval: Peter Ďatelinka
60 divákov
Góly OFK Kovarce:
6.Alexander Bošanský, 21.Erik Gregor
Zostava OFK Kovarce:
Miroslav Klačanský, Rastislav Hula, Milan
Černo (66.Jozef Hippík), Jaroslav Bizoň –
Alexander Bošanský, Miroslav Mekýš,
Daniel Kutňanský, Erik Gregor – Michal
Gregor, Oto Kerek

6.kolo 13.9.2015 16:00 hod.
OFK KOVARCE : TJ Kamanová
3:2 (1:2)
Hodovú futbalovú nedeľu výborne
odštartovali naši žiaci, keď nedali šancu
Krnči. Potom už nasledoval bonbónik v
podobe
"A"
mužstva.
Zápasu
predchádzala predohra v podobe osláv
jubilea našich dvoch hráčov. Teraz
budem písať vo svojom mene: Chlapci mi
pripravili neskutočné prekvapenie a
zablahoželali mi k mojej 30-ke, za čo im
veľmi pekne ďakujem. Potom sa už
gratulovalo dlhoročnému hráčovi a
trénerovi Jozefovi Geršimu k jeho jubileu
- 40 rokov. Spoluhráči ho obdarovali
povestným rebríkom. A potom sa začal
zápas za krásnej diváckej
kulisy
(usporiadatelia
sa
aj báli vyberať
vstupné :) ). Prvé náznaky šancí malo
naše mužstvo, ale gólovo nezapršalo. To,
čo sa nepodarilo nám, predviedol
hosťujúci Holek, keď exportne trafil z 25
metrov. Naši chlapci sa ale nevzdávali a
po
faule
a
následnom
vylúčení
hosťujúceho stopéra zužitkoval, síce na
dvakrát, domáci Hula výhodu pokutového
kopu. Následne opäť udrel Holek a
upravil na polčasových 1:2. V druhom
dejstve sa Kamanová sústredila len na
udržiavanie
výsledku
a
pomocou
zdržiavania a častého prerušovania sa im
to aj darilo. V 58. minúte sa ocitol v šanci
E.Gregor, ale len opečiatkoval žrď
hosťujúcej bránky. O 11 minút si to ale
tento hráč vynahradil, a po rýchlom
výpade skvele našiel O.Kereka, ktorý na
radosť domácich fanúšikov dokázal

vyrovnať. Domácich gól povzbudil a za
okamih už aj vyhrávali, keď po osi
Bošanský-Kutňanský-O.Kerek posledne
menovaný poslal Kovarce do vedenia. To
sa už prebrala aj Kamanová a začala
hroziť rýchlymi protiútokmi. V 87. minúte
ich však pribrzdilo ďalšie vylúčenie po
úniku nestarnúceho Jankoviča. Zápas
"Sekerkári" už do konca ubojovali aj
vďaka skvelému zákroku domáceho
brankára Vrbjara a tešili sa z ťažko
vydretých troch bodov. Nakoniec treba
dodať, že zápas excelentne zvládla
rozhodcovská dvojica Kiss-Jakubička.
Rozhodoval: Mário Kiss
250 divákov, voľné vstupné
Góly OFK Kovarce:
16. Rastislav Hula, 69,72. Oto Kerek
Zostava OFK Kovarce:
Tomáš Vrbjar, Jozef Jankovič, Rastislav
Hula, Alexander Bošanský, Juraj Kerek –
Michal Gergor (46.Jozef Hippík), Miroslav
Mekýš, Adam Števanka, Erik Gregor –
Daniel
Kutňanský,
Oto
Kerek
(85.Jaroslav Bizoň)
7.kolo 19.9.2015 15:30 hod.
TJ Čeľadince : OFK KOVARCE
0:4 (0:1)
Na derby stretnutie pricestovali hostia
v oklieštenej zostave, ale s o to väčšou
túžbou zabojovať a zvíťaziť. Tento scenár
začali Kovarce napĺňať už od úvodu, keď
pôsobili futbalovejším a kompaktnejším
dojmom. Domáci hrozili najmä po
štandartkách. Tesne pred prestávkou
otvoril skóre nádhernou strelou pod
šibenicu E.Gregor. V druhom polčase sa
obraz hry nezmenil. Kovarskí hráči boli
naďalej aktívni, za čo boli odmenení
gólom
v 58.minúte
po
dorážke
Kutňanského. Klinec do rakvy zasadili
domácim harcovníci Hula (premenený
pokutový kop) s Jankovičom. Škvrnou
zápasu bolo určite vylúčenie niektorých
hráčov jedného či druhého mužstva za
nešportové správanie. Za zmienku stojí
ešte
pekná
návšteva
a mohutné
povzbudzovanie „kovarských tifosi“ za čo
by som im chcel v mene celého mužstva
veľmi pekne poďakovať.
Peter Kračík
Rozhodoval:
70 divákov
Góly OFK Kovarce:

41. Erik Gregor, 58. Daniel Kutňanský,
71. Rastislav Hula (11m), 77. Jozef
Jankovič.
Zostava OFK Kovarce:
Miroslav Klačanský, Rastislav Hula,
Adam
Števanka,
Jozef
Hippík
(81.Dominik Klačanský) Juraj Kerek –
Pavol
Bobula
(59.Michal
Gregor),
Miroslav Mekýš, Daniel Kutňanský, Erik
Gregor – Jozef Jankovič, Oto Kerek
(67.Jaroslav Bizoň).

PRIATEĽSKÝ ZÁPAS
STARÍ PÁNI
12.9.2015 13:30 hod.
OFK KOVARCE : TJ Družba
Malý Čepčín 5 : 5
Hodový
víkend
mal
ešte
jeden
preddavok, a to v podobe zápasu starých
pánov
Kovariec
a hostí
z Malého
Čepčína. Za krásneho sobotného počasia
sa zišla stará parta, aby si znova
navliekla dresy a trochu ponaháňala
okrúhle čudo po ihrisku. Všetci prítomní
sa dobre bavili na výborných výkonoch
hráčov jedného, či druhého mužstva.
Vyhrať chceli hlavne domáci, ale
nakoniec si mužstvá pomyselné body
spravodlivo rozdelili po výsledku 5:5.
Potom si ešte aktéri zápasu skúsili, či to
nezabudli z bieleho bodu a mohla začať
voľná zábava a hodový zápas našich
dorastencov.
Mimochodom,
tí
po
obetavom
výkone
zdolali
hostí
z Radošiny. O hudobný a komentátorsky
sprievod celého futbalového víkendu sa
postaral Peter Belan, za čo mu patrí
veľká vďaka Obecného futbalového klubu
Kovarce ako aj Obce Kovarce. Rovnako
veľké ďakujeme smeruje k ďalším
organizátorom,
menovite
starostovi
Andrejovi Čopíkovi, Milošovi Burajovi,
Erikovi Gregorovi st., Milošovi Kovačikovi
a mnohým ďalším, ktorí sa pričinili
o pekný športový zážitok v našej obci.

DORAST
VI.LIGA - U19 - OBFZ TO 2015/2016

1.kolo
OFK Nitrianská Blatnica : OFK
Kovarce
2:1 (1:0)
Gól OFK: Dominik Klačanský
2.kolo
OFK Kovarce : TJ Zlatý Klas Urmince
11:0 (3:0)
Góly OFK: 4x Michal Gregor, 3x Patrik
Borovka, 3x Michal Belan, Adam
Števanka
3.kolo
OFK Továrniky : OFK Kovarce
3:2 (1:2)
Góly OFK: Adam Králik, Michal Gregor
4.kolo
OFK Kovarce : TJ-ŠK Radošina
3:1 (2:1)
Góly OFK: Juraj Zelíska, Adam Králik,
Michal Gregor
5.kolo
OFK Ludanice : OFK Kovarce
0:2 (0:0)
Góly OFK: Dominik Klačanský,
Kristián Rajnoha

ŽIACI
IV.LIGA - U15 - OBFZ TO 2015/2016
1.kolo
TJ Zlatý Klas Urmince : OFK Kovarce
4:0 (1:0)
2.kolo

OFK Kovarce : OFK Krnča
4:1 (2:1)
Góly OFK: Adrián Rusňák, Lukáš
Kopecký, Kristián Labuda, Nicolas Grác
3.kolo
OTJ Horné Obdokovce : OFK Kovarce
1:6 (0:3)
Góly OFK: 2x Adrián Rusňák, Dávid
Gerši, 3x Nicolas Grác
Spracoval: Ing.Daniel Kutňanský

OSLAVY POVSTANIA
A DOŽINIEK
V JEDNOM
Odkazy minulosti majú
rôzne podoby. S pietou,
úctou a vďakou sme si
pripomenuli
71.výročie
Slovenského
národného
povstania dňa 29.augusta
2015 v našej obci a vzdali
poklonu
Alexandrovi
Makarenkovi
–
spoluzakladateľovi SNP na
Hornej Nitre, desiatim obetiam druhej
svetovej vojny, ktorých mená sú
zvečnené na Pomníku padlých: Polonský
Štefan, Koňa Koloman, Kováčik Michal,
Bitara Viktor, Vican Július, Pálenik Július,
Ševčík Štefan, Bujna Štefan, Cifra Július.
Smutné sú aj ďalšie počty našich ľudí:
tridsaťjeden odvlečených do zajateckých
a koncentračných
táborov,
násilne
odvlečených dvadsaťpäť židovských
občanov do vyhladzovacích táborov
smrti. Neboli to len obete vojny, ale aj
ľudské utrpenie, ktoré prežívalo domáce
obyvateľstvo – ženy, muži, starci, deti
postihnuté vojnovou tragédiou, ako nám
to vo svojom príhovore pripomenul
Marián Čitársky – zástupca starostu
Obce Kovarce s varovným odkazom ako
si uchovať mierovú budúcnosť ľudstva
a života. K dôstojnosti aktu prispela
dychová hudba Tribečanka, spevácka
skupina
Nezábudka
povstaleckou
a ďakovnou
piesňou,
recitátorky
základnej školy, spevácka skupina
Kovarčanka v krojoch a verní účastníci
pietneho aktu.
Sprievod
vyústil
na
miestnom
športovom ihrisku, kde sa udiala iná časť
odkazu minulosti v podobe poďakovania
a radosti za statočne vykonanú prácu pri
zabezpečovaní každodenného chlebíka –
dožinkami. Folklórna skupina Kovarčanka
spolu s ďalšími ochotníkmi nám ukázali
ako zručne i pracne sa chlieb dorábal vo
vzájomnej pospolitosti detí, mládeže,
rodín. Nešlo len o úmornú prácu. Bolo aj
veselo, čomu nasvedčovalo množstvo
žatevných piesní, tancov, žartíkov, ale aj
ľúbostných vzťahov. Dožinkové pásmo
piesní, zvykov a tradícií sa členilo na 4
základné scény. Prvú scénu tvorilo

schádzanie sa do poľa, kosba obilia
žencami – chlapmi, zberanie klasov
žnicami - ženami so spevom. V druhej
scéne žnice ukladali pozberané obilie do
plachiet, poďakovali piesňou za úrodu
a odniesli všetko do stodoly. V tretej
scéne dominovalo mlátenie obilia cepami
za spevu žníc. Po vymlátení obilia bolo aj
veselo, chlapi (Miloš Buraj, Daniel
Kutňanský
a Jaroslav
Bizoň)
si
zatancovali aj s cepmi. Ak cepy vydržali
mlatbu, museli aj tanec s cepmi až do
zodratia. Nezaostali ani ženy. Žnice
(Lenka Krajčová, Mária Kovačiková,
Zdenka Bujnová, Zdenka Števanková,
Martina Grácová a Zuzana Opatová) tiež
rozkrútili cepy a pokúšali sa ich
preskakovať. K ich tancu sa pridali aj
ostatné žnice - Zdenka Kovačiková, Viera
Flaková, Eva Kutňanská, Mária Belanová
a Lucia Holíková. Po prezlečení do
lepších šiat sa ženci a žnice so spevom
vybrali k domu gazdu a gazdinej a niesli
uvitý dožinkový veniec. Vo štvrtej scéne
gazdovi (Milan Ondruš) a gazdinej
(Zuzana Opatová) zaspievali pred
bránou, veršami a želaniami veniec
odovzdali, aj si s gazdom a gazdinou
zatancovali. Za dobrú prácu bol i oldomáš
a nejaké korunky ako pláca. Nesmeli
však žgrlošiť, lebo žatevníci poznali cenu
svojej práce a úžitku. Zábavu zakončili
ženy veselým tancom a všetci sa pobrali
„domov“. Scenár napísala a réžiu robila
Zdenka Bujnová s pomocou ostatných
členiek Kovarčanky. Na akciu prispel
finančne Nitriansky samosprávny kraj.
(Kovarčanka si zakúpila materiál na nové
časti krojov pre ženy a mužov). Povestný
guláš Dušana Gráca a Igora Kereka
znamenite chutil každému a prilákal aj
účastníkov poslednej fázy večera.
O prevenciu pred požiarom sa zaslúžili
naši hasiči, čomu sa tešili najmä deti.
Ďakujeme.
Taký je život. Smútok radosť vystrieda
a k tomu hodovanie. Mohutná vatra
pripomínala partizánske
ohne, v ktorej sa odrážali
iskierky očí detí šantiacich
po celom priestore ihriska.
Nuž,
uchovávajme
si
múdre odkazy minulosti!
PhDr.Irena Grácová
redaktor KM

„CLEMENTIA“
ZSS KOVARCE
V stredu
9.septembra klienti
,,CLEMENTIA“
ZSS
Kovarce
vyrazili
na
trojdňový výlet do
Štiavnických
vrchov.
Všetci
sme sa už tešili, že navštívime jedno
z najkrajších
a historicky
najzaujímavejších miest na Slovensku –
Banskú Štiavnicu. Po prechádzke po
historickom centre mesta sme sa
naobedovali v miestnej reštaurácii, potom
sme
sa
ubytovali
v chate
pri
Počúvadlianskom jazere, kde sme
pobudli nasledujúce dni. Chodili sme na
spoločné prechádzky k jazeru, obdivovali
krásy
prírody,
a i keď
nám
v podvečerných
hodinách
neprialo
počasie, zabavili sme sa spoločenskými
hrami v chate - biliard a stolný futbal,
dokonca sme si aj spolu zatancovali.
Tento výlet mal veľmi pozitívne spätné
reakcie od našich klientov, radi by sa
v jazere aj okúpali, preto uvažujeme, že
sa na toto miesto ešte vrátime v letnom
období. A je tam veľa krásnych miest,
ktoré by sme chceli ešte navštíviť.
Mgr.Katarína Klačanská
„CLEMENTIA“ ZSS Kovarce

HODOVÉ SLÁVNOSTI
V dňoch 12.–
14.septembra
sme
v našej
farnosti
slávili
hodové slávnosti.
Tentokrát sme ich
mali obohatené
a veľmi príjemne
spestrené. Totižto
slávnosťami sme
začali už 10.9.,
kedy sa u nás
konala rekolekcia
stretnutie
kňazov dekanátu,
do ktorého patrí
farnosť. Kňazi sa
zišli na duchovnopracovné stretnutie. Spoločne sa modlili,
slúžili „predhodovú“ sv.omšu zo sviatku
Povýšenia
sv.Kríža
a riešili
rôzne
pracovné
záležitosti.
Hlavným
celebrantom
sv.omše
bol
Štefan
Bukovan, farár z Bošian a spolu s ním
ďalších desať kňazov. V kázni nám
okrem iného prerozprával aj legendu, ako
sa z relikvií troch nájdených krížov určil
Kristov kríž: k chorej žene prikladali
jednotlivé úlomky krížov a pri jednom
z nich sa žena zázračne vyliečila. Tak
ľudia spoznali, že to bude ten pravý Kristov kríž. Taktiež povedal, že ľudia si
svoje trápenia vysvetľujú príslovím „Koho
Pán Boh miluje, toho krížom navštevuje.“
Ale nie je to celkom tak, pretože Boh nie
je ten, ktorý sa chce pozerať na to, ako
sa trápime, či trpíme. On je predsa Ten,
ktorý nám pomáha kríže niesť.
Slávnosťami
sme
pokračovali
v nedeľu o 10.30 hod. pri zdravotnom
stredisku - požehnaním zreštaurovaného
kríža, ktorý bol predtým umiestnený na
križovatke pri Pomníku padlých. Tento
kríž pochádza z roku 1773. Potom sme
sa v sprievode presunuli do kostola na
sv.omšu, ktorú celebrovali náš rodák
Marek Rybanský a náš pán farár Ondrej
Tepličanec. Pán farár Rybanský v kázni
zaspomínal na kňazov pôsobiacich
v našej farnosti a na ich zásluhy, ktoré sa
pričinili o naše duchovné i hmotné
vzrasty; i na minulé časy, kedy u nás dosť
značne pôsobil komunizmus. Ale ani

vtedy veriaci nezostali nečinní, ale práve
naopak. Stretávali sa v kostole na
modlitbách a bohoslužbách, kde s vierou
a pohľadom upretým na kríž, dokázali
zvládnuť vtedajšiu dobu a dokázali svoju
vieru odovzdať aj svojim deťom. Po
sv.omši sme prešli von k farskej budove
a tam
Marek
Rybanský
požehnal
pamätnú tabuľu venovanú Dr.Štefanovi
Gallovi, kňazovi pôsobiacemu v našej
farnosti. Izraelský štát mu udelil titul „YAD
VASHEM“ – spravodlivý medzi národmi,
pretože počas 2.svetovej vojny zachránil
mnohým
Židom
životy.
I takýmto
spôsobom sa rozhodol náš pán farár
vzdať hold človeku, ktorý mal srdce
otvorené nielen pre kresťanov katolíkov.
Mgr.Veronika Danišová

Dr.Štefan Gallo
Jednou zo sprievodných akcií počas
hodových dní a víkendu v Kovarciach,
bola aj malá, ale významná slávnosť,
kedy si prišli zúčastnení zaspomínať
a pripomenúť si veľkosť človeka, ktorý
v našej obci pôsobil. Na miestnej fare sa
uskutočnilo odhaľovanie pamätnej tabule
na počesť bývalého farára, ktorý s tými
staršími z nás v rokoch 1953- 1962 v tejto
obci žil. Dr.Štefan Gallo je ten človek,
ktorému sa takýmto spôsobom vzdala
pocta a pripomenula sa miestnym aj
návštevníkom jeho výnimočnosť.
Keď bol v roku 1953 po dvoch rokoch
nútených prác v Hájku v okrese Kladno
prepustený a pridelený ako správca
farnosti do Kovariec, nebol už najmladší.
V tom čase mal už po sedemdesiatke, ale
vôbec sem neprišiel iba dožiť. Pamätajú
si na neho ako na človeka s obrovskou
vitalitou a prirodzenou autoritou, ktorý bol
skutočným príkladom morálky a pevných
postojov.
Narodil sa 23.12.1882 v Kolároviciach
v okrese Bytča. Po ukončení základného
vzdelania odchádza
s podporou a na
radosť svojich rodičov do kňazského
seminára do Nitry. Ako nadaný študent
sa v roku 1905 už ako doktor
scholastickej
filozofie
rozhodol
pokračovať v štúdiách v Ríme, kde bol
v roku 1908 vysvätený za kňaza. O rok
neskôr obhájil svoju dizertačnú prácu
a bol mu udelený titul doktor teológie.

Svoje kňazské poslanie začal ako
kaplán napĺňať v Trenčianskej Teplej,
neskôr krátko
pôsobil na viacerých
farách, dlhšie pobudol v Pruskom - od
roku 1914, kým v roku 1935 prichádza
slúžiť na faru do Iregu, dnešný Jarok,
odkiaľ má blízko do Nitry, kde popri
správe farnosti prednáša
a vyučuje
v Kňazskom seminári. V Iregu ho zastihla
aj Druhá svetová vojna.
Počas
perzekúcií
židovského
obyvateľstva počas vojny v Nitre a okolí
sa
Štefan
Gallo
priamo,
alebo
intenzívnym prispením, podieľal na
záchrane života 35 Židov. Úzko pri tom
spolupracoval s nitrianskym biskupom
Karolom Kmeťkom. Túto ich spoluprácu
sa
podarilo
úspešne
zdokladovať
a dosvedčiť aj Robertovi Freundovi, ktorý
sa po viac ako pol storočí prežitom
v Izraeli na adresu Štefana Galla vyjadril
nasledovne:
"Dr.Štefan Gallo bol vysoko inteligentný a
veľmi dobrý človek, farár v dedine Ireg.
Mne zachránil život. Býval som u neho
určitý čas na fare, vydával ma za jeho
príbuzného
a
pri
omšiach
som
miništroval. Bol som malé dieťa, mohol
ma ľahko prehovoriť, pôsobiť na mňa a
prekrstiť ma. Nikdy to neurobil. Pred
jedlom sa vždy modlil a mne hovorieval:
Ty sa modli ako vieš. Bol som s ním v
písomnom styku až do jeho smrti v roku
1970 a viem, že v totalitnom režime i
počas druhej svetovej vojny mával veľké
nepríjemnosti. Nikdy ho to neodradilo
každému a vždy povedať pravdu. Do
smrti si budem ctiť jeho pamiatku!".
Robert Freund bol doteraz posledným
z 35 svedkov, ktorí vypovedali o činnosti
Štefana Gallu počas Druhej svetovej
vojny. Izraelský štát v snahe upozorniť na
neprávosti páchané počas nej a z vďaky
tým, ktorí sa im pokúsili zabrániť napriek
nasadeniu vlastného života, udeľuje
ľuďom ako bol Dr.Štefan Gallo ocenenie
pod názvom Yad Vashem, Spravodlivý
medzi národmi.
Za svoju činnosť počas vojny
a bezprostredne po nej bol však
„odmenený“
aj
iným
spôsobom.
Rozmáhajúci sa komunistický režim ho
v rámci protináboženských akcií, ktoré
prebiehali na území celej republiky, spolu
s mnohými inými odporcami režimu
odsúdil na dva roky nútených prác
v pracovnom tábore v Hájku. Nezlomilo

ho to však a v tábore sa rýchlo zaradil
medzi významné osobnosti v radoch
odsúdených a uväznených kňazov.
Yad Vashem je zvláštne, ale veľké
vyznamenanie. Každé z týchto ocenení je
originál. Označenie toho Gallovho je
10 018.
Číslami
aj
fašisti
v koncentračných táboroch označovali
tých, ktorí boli určení na smrť. Toto
číslovanie však je iného charakteru. Po
vojnách, nielen tej Druhej svetovej, sa
udeľujú rôzne ocenenia, rády a štátne
vyznamenania za víťazstvá v rôznych
bitkách, za porážku nepriateľa, či rôzne
individuálne hrdinské činy. Yad Vashem
však nie je vyznamenanie, ktoré sa
udeľuje za činy, kde je hlavným hrdinom
smrť a samozrejmosťou je použitie
zbrane. Udeľuje sa za činy hlbšieho
charakteru, za lásku k blížnemu a za
záchranu ľudských životov. Nielen
k blížnemu rasovo, etnicky či nábožensky
a za lásku k niekomu známemu či rodiny.
Štefan Gallo ochraňoval a pomáhal
cudzím ľuďom, zachraňoval životy
príslušníkov Židovského národa, ktorých
tu mnohí, ak nie väčšina, nechceli.
Podobná
otázka
rezonuje
v našej
spoločnosti aj v dnešnej dobe a nestráca
ani 70 rokov po vojne svoju aktuálnosť.
Gallo sa svojho ocenenia nedožil, dostal
ho in memoriam. Zomrel a pochovaný bol
v Žabokrekoch nad Nitrou ako 88 ročný.
Dnes si na jeho hrobe môžeme prečítať:
Blahoslavení, ktorí mnohých vyučovali
spravodlivosti.
Peter Gerši

ČALAMÁDA Z GIGANTU
2 kg kalerábu gigant
1 kg mrkvy
1 kg cibule
1 kg papriky
Zeleninu
nastrúhame
alebo
nakrájame, podľa toho, ako má kto rád.
Pridáme ½ l octu, 1 deko, ½ kg
kryštálového cukru (možno i menej)
a 4-5 ks nastrúhaného chrenu (možno
dať namiesto chrenu feferónky).
Všetko zmiešame, dáme do pohárov
a sterilizuje 10-15 minút.

NARODENIE DIEŤAŤA
ADELA KOVÁČIKOVÁ
narodená 2.9.2015
Otec: Peter Kováčik
Matka: Ing.Petra rod.Kostolanská

LAURA KEREKOVÁ
narodená 11.9.2015
Otec: Juraj Kerek
Matka:PharmDr.Mgr.Alexandra
rod.Pavlová
SRDEČNE BLAHOŽELÁME

PEČENÝ ČAJ
1 kg (rôzne) ovocie
1 kg cukor kryštálový
1 citrón
celá škorica, klinčeky
Ovocie - hrušky, jablká, pomaranče,
slivky, mandarínky, hrozno, citróny.....
pokrájame na kúsky, dáme do hlbšieho
pekáča, pridáme škoricu, klinčeky,
zasypeme kryštálovým cukrom, dobre
premiešame a dáme do vyhriatej rúry na
220°C cca 45 minút piecť. Pečieme tak
dlho, aby ovocie pustilo šťavu. Počas
pečenia občas premiešame. Po upečení,
ešte horúce dávame do sklenených
pohárov, zavíčkujeme a prevrátime hore
dnom.

JUBILANTI
SEPTEMBER

POZVÁNKA
Obec Kovarce a ZO JDS
v Kovarciach srdečne pozýva
všetkých dôchodcov na oslavu, pri
príležitosti
MESIACA ÚCTY K STARŠÍM,
ktorá sa uskutoční

dňa 11.októbra 2015 – nedeľa
o 15.00 hod.
v spoločenskej sále
Kultúrneho domu v Kovarciach.
Príďte sa príjemne pobaviť na
kultúrnom programe a spoločenskom
posedení.

POSTREH
GAZDINKY
NA SLOVÍČKO
PIKANT
3 kg očistenej červenej papriky
1 kg červených rajčín
10 ks feferónky (aj viac)
10 strúčikov cesnaku
3 dcl octu, 3 dcl oleja
1 sáčok Deka
10 – 20 dkg kryštálového cukru
Rajčiny, feferónky a cesnak zomelieme a
varíme 15 minút, pridáme zomletú
papriku a varíme ešte 40 minút. Horúce
nalejeme do pohárov a sterilizujeme 10
minút.










Černo Ján

- 76 rokov

Opathová Anastázia - 76 rokov
Cirkovský Jozef

– 78 rokov

PaedDr.Králik Rudolf - 79 rokov
Andelová Mária

– 79 rokov

Valenteje Ján

– 79 rokov

Šišmičová Libuša

– 80 rokov

Michalíková Margita – 83 rokov
SRDEČNE
BLAHOŽELÁME

Skupina dobrovoľníkov na podnet
sl.Lenky Jančovičovej sa zúčastnila
prospešnej akcie „vyčistenie pohoria
Hôrka od odpadu“. Za necelé dve
hodiny vyzbierali pár vriec s komunálnym
odpadom (umelé a sklenené fľaše,
papiere, plechovky, železo, plasty a fólie).
Pri pochôdzke a zbieraní odpadu ich
príroda obdarila krásnymi hríbmi, ktorým
sa potešili hlavne deti. Zamyslime sa nad
konaním niektorých tzv. „priateľov
prírody“, citujem slová Lenky: „je to
smutné, ľudia by sa mali nad sebou
trošku zamyslieť..., keď niečo v batohu
beriete do lesa a je to plné, zoberte si to
aj dole prázdne!“

