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V mesiaci december počas pravidel-
ných kontrol spoločných priestorov azy-
lového domu príslušníkmi mestskej polí-
cie /MsP/ bolo zistené, že niektorí ná-
jomníci žijú na úkor druhých spolubý-
vajúcich, a to takým spôsobom, že zo
spoločných priestorov odoberajú elek-
trickú energiu nepovoleným spôsobom
na vlastné účely. Mestská polícia prípad
riešila v spolupráci s Energo-Bytosom,
správcom budovy.

*
Mestskej polícii sa podarilo výrazne

znížiť preventívnymi kontrolami použí-
vanie petárd a pyrotechnických výrobkov
maloletými osobami v predvianočnom
období.

Niekedy je veľmi zaujímavé a poučné
konfrontovať svoj osobný život so spolo-
čenským dianím a celým historickým pro-
cesom. Toto mi zišlo na um, keď som za-
listoval do dvojzväzkovej publikácie Zlo-
činy komunizmu na Slovensku 1948–1989.
Na začiatku tejto etapy som bol nevinným,
ale povojnovým nacionalizmom ohroze-
ným prváčikom, no a na konci obdobia
som mal už v podstate na dosah ruky dô-
chodkový vek. Je to teda perfektná mož-
nosť na konfrontáciu osobných zážitkov a
skúseností iných. Kniha vyšla vo Vydava-
teľstve Michala Vaška v roku 2001. Na
tomto monumentálnom projekte pracova-
lo viac ako tridsať ľudí od októbra 1998 do
novembra 2001.

Prvý diel sa zaoberá historickým spra-
covaním komunistických perzekúcií od ro-
ku 1948. Obdobie pred 1948 je spomenu-
té len tam, kde to bolo potrebné na do-
kreslenie dejinných súvislostí. Tento diel
je doplnený dobovými dokumentmi a foto-
grafiami.

Druhý diel je rozdelený na tri časti. Pr-
vá časť obsahuje osobné svedectvá prena-
sledovaných ľudí, ktorých osudy sa viažu
k udalostiam opisovaným v prvom zväzku.
V druhej časti je komentovaná biblio-
grafia z oblasti vedeckej a spomienkovej
literatúry, týkajúcej sa obdobia komuniz-
mu na Slovensku, ktorá bola napísaná nie-
len na Slovensku, ale aj v zahraničí. Tretiu
časť tvoria zoznamy prenasledovaných ľu-
dí zo Slovenska a na Slovensku.

Podľa môjho presvedčenia je táto pub-
likácia dobrou vizitkou pre našu krajinu
pred vstupom do Európskej únie, kam
vstupovali a iste budú vstupovať národy
nášho kontinentu so svojou „hriešnou” mi-
nulosťou a kde – podľa našich túžob – náj-
du zmierenie a postupne sa zbavia svojich
mnohých hriechov.

Myslím, že nemusím zvlášť zdôrazňo-
vať náš dnešný ubehaný život, predsa 
v ňom všetci žijeme. A žijeme? Neviem, či
je to plnohodnotný život, keď sotva nájdem
v mojom okolí človeka, ktorého nič nebolí
a skutočne sa cíti dobre.

Ešte som sa nikdy nestretol s nikým
jemu podobným. Volá sa Kovács András a
je vedúcou osobnosťou spoločnosti Tál-
tos. Musím sa priznať, že som si myslel,
že takí ľudia už dávno neexistujú.

Je veľa veľkých duchovných vodcov,
ktorí vedia ukázať, kde sa na svojej ces-
te nachádzajú, ale málo je takých, ktorí
nás ta dokážu priviesť, ba aj naučiť, ako
prekročiť ich hraničný bod. Jeho prak-
tické vedomosti, zozbierané skúsenos-
ťami a časom, sú neuveriteľné. To, čo le-
žalo na zemi rozhádzané, utvára dnes
jeden ucelený systém vypínajúci sa
v Karpatskej kotline. Je to múdrosť, kto-
rá z minulosti do prítomnosti a zo zeme
k oblohe ukazuje istú, nezmýliteľnú ces-
tu. Je veľa múdrostí z rôznych odvetví,
ktorým sme sa na jeho kurzoch priučili a
každú z nich je možné v praxi využí-
vať. Jednou z nich je aj vymeranie rôz-
nych zón Zeme.

Vyžarovanie Zeme ľudstvo pozná od-
jakživa a využívalo ho vo svoj prospech
alebo na vyhnutie sa zlu. Zemeguľa je
pokrytá sieťou, ktorej jedna časť pred-
stavuje 2x2 m. Táto sieť mapuje chod
geopatických zón. Dali im názov Hart-
mannove zóny. Hrúbka jednotlivých čiar
siete je 30 cm.

Ďalšie zdraviu nebezpečné zóny vy-

tvárajú vodné toky pod zeou. V prípade, že
naše telo je celú noc pod vplyvom takého-

to toku, systematicky narúša našu energe-
tickú blanu, auru, ktorá nás obklopuje a
chráni.

Následky zlých polôh postelí sú nasle-
dovné: orgán nachádzajúci sa v Hart-
mannovej zóne, bude ťažiť zápal, na kri-
žujúcich bodoch siete /v uzloch/ sa vytvá-
ra epilepsia, mozgová príhoda, srdcové
problémy, migrény, problémy so štítnou
žľazou, žalúdočné vredy, zápal šliach.

Z týchto dvoch činiteľov je oveľa ne-
bezpečnejšie vyžarovanie energie vodných
tokov, než Hartmannove zóny. Môžu byť
príčinou rôznych ochorení, ako napríklad
sklerózy multiplex, zeleného zákalu, zú-
ženia ciev, astmy, cukrovky, neplodnosti,
žalúdočného krvácania, paradentózy, ná-
doru v maternici, zápalu hrubého čreva a
vytvorenia mazových  uzlín.

V uzloch Hartmannovej a vodnej zóny
sa vytvárajú u ľudí, ktorí v tejto časti spia,
nádorové ochorenia.

Všetky tieto výsledky sa zrodili z vedo-
mostí mnohých múdrych ľudí, z premeria-
vaní bytov a obydlí počas mnohých rokov.
Na zemi sa natoľko zhoršili podmienky
/voda, vzduch, živiny/, že človek sa musí
k ich znečisteniu adaptovať, a nerobí mu
to dobre.

Zmena postele je jednoduchá vec,
ktorá sa dá ľahko zrealizovať, ale očista
vodných tokov a vzduchu je vecou zmeny
nášho rozmýšľania a životného štýlu.

V budúcnosti plánujem organizovať
prednášky, ktorých cieľom bude informo-
vať záujemcov, ako je možné udržiavať
telesné aj duševné zdravie a rovnováhu.
Takéto sú napríklad naše kaplnky, pra-
mene, posvätné miesta, ktoré liečia kožné
ochorenia, ťažko hojivé rany, ba sú lie-
kom aj na zle fungujúce manželstvá. A čo
je ešte zaujímavé: je to úplne zadarmo.

Som šťastný, že som sa narodil práve tu,
uprostred toľkých zázrakov, ktoré si stačí
len všimnúť, lebo oni tu vždy boli a budú.

Svetlo je na to, aby svietilo, nie na to,
aby sa skrylo pod viečko.

Informácie: Pintér Miroslav, tel.:
0908-463636.

Na slávnostnom zasadnutí Združenia

Lajosa Pongrácza jeho predseda, Tibor

Lendvay odovzdal Cenu Lajosa Pon-

grácza – in memoriam – pre Štefana

Čerbu, ktorý zomrel v decembri roku

2002. Cenu prevzala vdova vyzname-

naného, Mária Čerbová. Cenou sú vy-

znamenané také osobnosti, ktoré význam-

nou mierou a dlhodobo prispeli k rozvoju

maďarskej kultúry a národnostného škol-

stva v meste.

Súca na poličku

Informácie MsP

Cena Lajosa Pongrácza – in memoriam –
pre Štefana Čerbu

Aby zlo zvíťazilo, stačí, ak tí,
ktorí predstavujú dobro, zostanú ticho

-kp-

-mp- /korpás/

Pintér Miroslav


