6. strana

MIX

Gloria
v Argentíne
a Peru

Okno
do Ameriky
(pripravuje Ján Rodák)

„Neviem, ãi sa môÏem chváliÈ, Ïe
moja dcéra Gloria e‰te pred promóciou na vysokej ‰kole sa zúãastnila na
medzinárodnej praxi v JuÏnej Amerike, odkiaº priniesla vynikajúce a atraktívne fotografie, ktoré som sa rozhodol zaslaÈ redakcii Veºko‰ari‰ana,“
zaãal svoj najnov‰í telefonát do môjho bytu b˘val˘ obãan Veºkého ·ari‰a
a kamarát, teraz obãan USA, JoÏko Janek.
So spomínan˘mi fotografiami som sa rozhodol podeliÈ sa aj s ostatn˘mi ãitateºmi o tú krásu aj postupne uverejniÈ, aj keì je ‰koda, Ïe foto nemôÏu byÈ vo farbe. V tomto ãísle spolu s Gloriou Janekovou si môÏeme pozrieÈ Cerro Aconcagua – najvy‰‰í ‰tít (v pozadí) v JuÏnej Amerike
a mnoh˘m z nás aj u nás známe zvlá‰tne mesto v pohorí Machu Picchu
v Peru.

âO PÍ·U INÍ...

Paul Newman
má sesternicu
vo Veºkom ·ari‰i
V E ª K ¯ · A R I · – Sesternica Paula Newmana (83)
pozdravuje z Veºkého ·ari‰a (okr. Pre‰ov) svojho slávneho bratranca do USA. Pani Anna Kollárová (83) je na
hereckú megastar, s ktorou má spoloãné korene v Humennom, patriãne hrdá. Len jedno veºmi ºutuje – nikdy
sa s bratrancom nestretla.
„Aj som chcela napísaÈ do relácie Snívajte s nami, ãi
by mi to nemohli sprostredkovaÈ, ale nejako som sa
k tomu nedostala,“ vraví pani Anna, ktorá má s P. Newmanom aj podobn˘ osud. Obaja ãelia zákern˘m chorobám. Herec trpí rakovinou pºúc a A. Kollárová je kvôli
‰iestim mozgov˘m príhodám a infarktu, ktoré prekonala, pripútaná na lôÏko. A. Kollárová sa narodila v Humennom a odtiaº vycestovala do USA aj mama P. Newmana. „Îila v Clevelande. Aj sa tam vydala, ale prvé
manÏelstvo sa jej akosi nevydarilo. Druh˘krát si vzala
nemeckého obchodníka Neumanna. A narodil sa im
Paul, ktor˘ si neskôr pôvodné meno Neumann zamerikanizoval na Newman,“ vysvetºuje A. Kollárová. Ona sama v Amerike nikdy nebola. Viacerí príbuzní sa v‰ak
s hercom stretli. „Boli to v‰ak krátke stretnutia. Paul
bol vÏdy na cestách. Tí, ão nás z Ameriky pri‰li nav‰tíviÈ, opisovali, Ïe za rodinou pri‰iel vÏdy len keì bola nejaká svadba, krstiny ãi kar. Ale nikdy sa nezdrÏal dlho.

Recepty
pre neznámu
paniu

Pálim, páli‰, pálime
BlíÏi sa najväã‰ie obdobie zamorenia ná‰ho mesteãka dymom – jeseÀ.
Nech sa prijmú opatrenia, v ktoré dni sa smie páliÈ a v ak˘ch vzdialenostiach od domov. Uznesenie o zákaze páliÈ a o pokutách je len na papieri.
Pálilo sa, páli sa (aj 1. októbra bol Varo‰ zadymen˘, dym sa ‰íril od obãanov b˘vajúcich okolo budovy mestského úradu) a bude sa páliÈ za tak˘ch
opatrení naìalej po cel˘ rok! Komu na tom záleÏí?! Mgr. Ján Oãkoviã

O OSOBN¯CH FINANCIÁCH

(I.)

Banky nás lákajú na takzvané balíky, ão sú úãty, ktoré v základnej cene
obsahujú niektoré sluÏby. Oplatí sa to? Podobne ako pri úãtoch je odpoveì
dvojaká – v niektor˘ch bankách áno, v in˘ch zase nie. Rozhodujúce je, ão
v‰etko má vá‰ bankov˘ úãet obsahovaÈ za ão najniÏ‰iu
cenu.

âo je dôleÏité pri balíku

Smutn˘
osud fotelky
(a nielen jej)

Milá pani, stretli sme sa asi pred
dvoma t˘ÏdÀami a vy ste prosili recepty, ktoré sme svojho ãasu uverejnili
v mesaãníku Veºko‰ari‰an, Ïe ste ich
zaloÏili tak dobre, Ïe ich nemôÏete nájsÈ. NuÏ aj my sme ich zaloÏili a nevieme, ãi to boli tie isté. Odvtedy sme sa
nestretli a ja neviem, kde b˘vate. TakÏe
skúste takto cez noviny.
Kapia v oleji
3 kg papriky, 1,5 l vody, 0,5 l octu, 1
lyÏiãku soli, pol lyÏiãky salicylu, 0,5 dcl
oleja, päÈ lyÏíc cukru.
V‰etko uvaríme, do toho vloÏíme na
5 minút kapiu. Povyberáme, dáme do
flia‰ a zalejeme nálevom. Fºa‰e zakryjeme dekou.

Teta Anna je dnes pripútaná na lôÏko.
Ako sa zjavil, tak zase odi‰iel. Vraj bol za mlada veºmi
poja‰en˘,“ hovorí o hercovi, ktorého preslávili úlohy
v tak˘ch filmoch, ako Butch Cassidy a Sundance Kid ãi
Podraz alebo Frajer Luke. Herec v‰ak má na Slovensku
viacero príbuzn˘ch. Väã‰ina z nich Ïije v obci Ptiãie pri
Humennom. Odtiaº sa totiÏ za oceán vysÈahovalo veºa
Slovákov, ktorí boli spätí s rodinou Feckovou a rovnaké
priezvisko mala za slobodna aj hercova mama. Îiaden
z nich v‰ak uÏ takú hviezdnu kariéru, ako Paul neurobil.
(nov, foto: Autor)
(Nov˘ ãas, júl 2008)
Pozn. red.: Paul Newman zomrel 26. septembra.

Nakladaná kapusta –
pikantná
6 kg pokrájanej kapusty mierne posolíme, 1 kg cibule a feferóny podºa
chuti pokrájame na drobno. Spolu
premie‰ame a zalejeme nálevom.
Nálev: 1 l vody, 0,5 l octu, 0,5 l oleja,
1 DEKO, 10 dkg cukru, 1 3-dcl fºa‰a
feferónov (alebo ãerstvé). Vychladnut˘ nálev nalejeme na pokrájanú zeleninu, dobre premie‰ame a naloÏíme
do flia‰.
Tekvicov˘ kompót
4 kg tekvice, úhºadne nakrájanej na
tenké kocky necháme namoãené 24
hodín v 2 l vody a 4 dkg kyseliny citrónovej (alebo Citrovit). Potom zlejeme,
uvaríme do sklovita v 2 l vody so 14
dkg cukru. Scedíme, naloÏíme do flia‰.
Nálev: 7 dcl vody, 1 kg cukru, 1 pomaranãov˘ dÏús – prevaríme, nalejeme
horúce na tekvicu v zaváracích pohároch a sterilizujeme, aby chytilo vieãko.

vali na platenie pri pokladni a nevyberali si zbytoãne hotovosÈ. Je to prevencia pred krádeÏami, ale aj dobrá príprava na euro, kde by ste mali v
peÀaÏenke oveºa viac ÈaÏk˘ch mincí ako dnes.

Balík sa oplatí, ak
– ste ochotní pouÏívaÈ internetbanking namiesto chodenia na poboãku,

Zelenina v slanom náleve
(Vhodná do guºá‰u a zeleninov˘ch
i fazuºov˘ch polievok, prívarkov, aj do
mäsa, keì ju dáme na zaãiatok varenia, tak dosáºame aÏ nakoniec.)
1 kg mrkvy, 0,5 kg petrÏlenu, 0,5 kg
cibule, 0,5 kg paradajok, 0,5 kg papriky, 30 dkg zeleru, 30 dkg kelu, 30 dkg
karfiolu, 30 dkg póru, 0,5 kg aÏ 60 dkg
soli, za hrsÈ zelerovej a petrÏlenovej
vÀate, ligurãeka aj paÏítky.
Za surova v‰etko zomelieme na mäsovom mlynãeku a premie‰ame so soºou.
Necháme stáÈ 12 hodín. Natlaãíme
do mal˘ch fºa‰tiãiek, uzatvoríme a dáme na tmavé a chladné miesto.
ëal‰ie recepty nájdete na internetovej stránke na adrese
www.zeny-saris-zeny.wbl.sk
na podstránke Ná‰ tip.
Katka Novotná

– nie ste ochotní obsluhovaÈ svoj úãet cez internetbanking,
– nemáte v obºube platenie kartou pri pokladni.

V ãom sú v˘hody balíku oproti beÏnému úãtu?
– v cene podobnej beÏnému úãtu sú zahrnuté ãasto pouÏívané aktívne
operácie
– balík obsahuje mnohé operácie bez obmedzenia poãtu
(ãím aktívnej‰ie ich vyuÏívate, t˘m viac ‰etríte).

Balík sa oplatí v‰etk˘m aktívnym

Dobre vybrat˘ balík konkrétne pre vás je tak˘, za ktor˘ okrem základného
poplatku uÏ nemusíte platiÈ ani korunu navy‰e. Vtedy viete, Ïe ste si dobre
vybrali. âo je najdôleÏitej‰ie, v základnej cene musí obsahovaÈ nielen prichádzajúce platby, ale najmä prevody (ãi uÏ jednorazové alebo trvalé príkazy/inkaso) a platby kartou v obchode. Ideálne je, ak k balíku dostanete bezplatne aj platobnú kartu. Práve poplatok za Àu je ãastokrát spôsob, kde si
banka „vynahradí“ lacnej‰ie beÏné poplatky. Dobr˘ balík by vás mal motivovaÈ nulov˘m poplatkom za platbu kartou, aby ste kartu skutoãne pouÏí-

– nechodíte na po‰tu, ale v‰etky úãty platíte cez internet,
– aktívne platíte kartou a minimalizujete v˘bery hotovosti z bankomatu,
– chodíte do zahraniãia a nechcete si zbytoãne zamieÀaÈ peniaze.

Balík sa neoplatí, ak
– dostávate v˘platu v hotovosti alebo si ju celú vyberiete z úãtu a platíte
v‰etko z peÀaÏenky,

Mnoho rokov som ja, krásna
a objemná bordová fotelová
stoliãka, slúÏila svojmu majiteºovi. Koºko ãlenov rodiny
a hostí na mÀa sadalo, oddychovalo. AÏ pri‰iel deÀ, Ïe som
potrebovala opravu. Majiteº
ma nechcel daÈ do rúk ãalúnnikovi, alebo uÏ som do bytu,
niekedy obdivovaná, bola nevhodná? PorozoberaÈ a jednotlivé ãasti daÈ do kontajnera sa
mu nechcelo. Rozhodol sa ma
v jeden veãer odniesÈ na b˘valú skládku na zákrute cesty
v smere zo Îelezniãnej ulice na
Sabinovskú ulicu. Obzeral sa,
ãi ho niekto nevidí, poloÏil ma
na kraj cesty, r˘chle urobil ãelom vzad a spokojn˘, Ïe sa ma
nepotrebnej tak ºahko zbavil.
Od môjho majiteºa to bol ãin
nekultúrny. Dal podnet ìal‰ím
podobn˘m obãanom, aby pôvodnú nelegálnu skládku presúvali po b˘valej Mlynskej trati smerom na Ïelezniãnú
stanicu.
Nastalo ráno. Ja, nepotrebná, pozerám a ão nevidím? Príkladn˘ ãin. Celkom in˘ ako ten,
o ktorom sa zmieÀujem. Veºko‰ari‰ania, ste zvedaví, choìte
sa tam pozrieÈ. Kríková a stromová dÏungºa od b˘valej trate
do mlyna po ojedinelú a neveºkú fabriku, kde sa opravovali
vysokozdviÏné vozíky, sa premenila na zatiaº podkladovú
nerovnú plochu. Priestor okolo
cesty je pekne upraven˘, nádvorie farebne vydláÏdené. âasÈ
b˘val˘ch dielní je esteticky pôsobivá a na ìal‰om skultúrnení prostredia a sfunkãnení objektov sa pracuje. Vidíte, ak˘
paradox. Jedni, prevaÏne domáci, tvoria nelegálne skládky
a druhí estetizujú a skultúrÀujú prostredie. A ão bude so
mnou, neviem.
Mgr. Ján Oravec

Na ão si daÈ pozor pri ãítaní poplatkov

– roãn˘ poplatok za platobnú kartu,
– úãtovnú poloÏku (v na‰ej tabuºke je zapoãítaná, ale mnohé banky ju uvádzajú oddelene od poplatku),
– poplatok za zru‰enie trvalého príkazu,
Richard Menczer, Seesame
– poplatok za v˘ber z bankomatu v cudzine.
N a b u d ú c e : Sporiace úãty pre krátkodobé zhodnocovanie vlastn˘ch
úspor: aká je ponuka na trhu, ako si vyberaÈ

