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Vianočný recept - koláč „UŠANDE“
POTREBUJEME: 2 hrnčeky kryštál.cukru; 3 vajíčka; 1,5 kg polohrubej múky; 1
pohár mlieka; 1 kocka droždia; 2 sáčky vanilkového cukru;
citrónová/pomarančová kôra; 3 x tvaroh jemný v kelímku; kakao alebo Nutella;
mletý kokos; olej a hladká múka na vymastenie pekáča
POSTUP: Na pomúčenú tablu (dosku) vysypeme múku na kôpku do tvaru kruhu.
V strede múčnej kôpky urobíme jamku, do ktorej ukladáme vylúpnuté vajíčka,
rozmrvené droždie, nastrúhanú kôru z citrónu alebo pomaranča, cukor, mlieko.
Kôpku pomišame rukami a vytvaruje do gule. Guľu z cesta vyvaľkáme na doske a
rozdelíme na 2 rovnaké časti. Z obidvoch polovíc vyvaľkáme 2 rovnaké pláty v
tvare pekáča. Na pomastený a pomúčený plech vložíme prvý plát cesta.
Medzitým si v miske vymiešame tvaroh s vanilkovým cukrom a žĺtkom. Tvarohovú
zmes vylejeme a rovnomerne rozotrieme na plát cesta v pekáči. Tvarohovú vrstvu
zakryjeme druhým plátom cesta a pritlačíme ho po okrajoch, aby sa prichytilo.
Vrchné cesto pomažeme rozšľahaným vajíčkom pomocou metličky. Pečieme vo
vyhriatej trúbe asi pol hodinu. Či je koláč upečený vieme podľa toho, že doňho
pichneme nožíkom. Ak nožík ostane čistý, je hotovo. Ak na nožíku ostane kúsok
surového cesta, musíme ešte piecť. Po upečení necháme koláč vychladnúť,
posypeme ho kakaom alebo pomažeme nutellou, a posypeme kokosom. Krájame
na kocky a podávame s teplým čajom. Dobrú chuť!
Simona Žigová a Nikola Kroková

Návšteva Svätého Otca
,,Vy v cirkvi, nie ste na okraji, vy ste v srdci cirkvi". Povedal na úvod Svätý otec
nám všetkým. Správa o návšteve pápeža Františka na Slovensku a obzvlášť na
Luníku IX obletela celý svet. Prípravy, aby sme ho privítali začali pár mesiacov
pred samotnou návštevou. Rôzni ľudia z rôznych oblastí, ktorí sa podieľali na
tom, aby to bol nezabudnuteľný zážitok nie len pre nás, samotných obyvateľov
sídliska ale aj pre Svätého Otca. Na sídlisku pribudla nová cesta, opravené
bytovky a skrášlenie exteriéru. Množstvo áut po celé mesiace, médiá ktorí chceli
o našom sídlisku písať vyvolávali u ľudí rôzne pocity. Hlavnou témou detí,
mladých či starších bola návšteva pápeža. Všetci sme boli v očakávaní - aký
bude, čo nám povie.

Privítali sme ho piesňou, v ktorej sa spieva - “Poď so mnou sestra, ideme za
Bohom.” Všetci sme sa v jednom momente zomkli a ťahali za jeden koniec.
Tých krátkych 45 minút nám dodalo obrovskú nádej, radosť a pozitívnu energiu.
Na sídlisko zasvietilo nové svetlo. Úsmev na tvári, radosť v srdci, hlasný spev či
slzy šťastia. To boli emócie ľudí, ktorí boli v očakávaní. Celý tento deň sa niesol
v duchu pozitívnej nálady a duchovnej prípravy. Program bol obohatený o spev
zboru, ktorý bol tvorený ľuďmi z rôznych pastoračných centier, anjelský spev
detského zboru Devjatkakere Čhave zo základnej školy či modlenie sa ruženca.
Po odchode svätého otca sa na našom sídlisku toho veľa zmenilo. Ľudia
hovorili, že sú pokojnejší a naplnení. Obohatilo to ich život a dodalo malú nádej,
že naozaj nie sme na okraji tejto spoločnosti a dokážeme sa ukázať v krajšom a
lepšom svetle.
Monika Guľášová

Miesto smetí šťastné deti
Odhodlaní mladí ľudia z Luníka sa v spolupráci s ETP Slovensko rozhodli
vybudovať niečo pre rozvoj detí na sídlisku. Zapojili sa do súťaže Eurofondue, kde s
projektom “Miesto smetí šťastné deti” vyhrali druhé miesto. Rozpočet na začiatok
sme mali z ACF Slovakia a potom projekt podali na Zelené Košice, kde získali na
realizáciu tohto projektu ďalšiu finančnú podporu.
Väčšina spoločnosti sa nesnaží nájsť riešenia na problém, ktorý nezodpovednosťou
niektorých ľudí vznikol, ale poukazuje na ten istý problém neustále dookola. Týmto
projektom chceme dosiahnuť a poukázať na to, že aj ,,neriešiteľné,, je riešiteľným a
že keď sa chce, tak sa dá. Cieľom nášho projektu bolo zabrániť hromadeniu
odpadkov, skrášliť prostredie, vytvoriť miesto na rozvoj deti, prispieť k ekologickému
rozvoju sídliska a zlepšiť obraz sídliska v očiach verejnosti.
Mladí sa stretli s pánom starostom z Luníka 9, aby s ním mohli prediskutovať svoj
projekt. Pán starosta bol veľmi nadšený, že mladí ľudia prišli s takým výborným
nápadom. Tak sa realizácia oddychovej zóny stala skutočnou. Deti taktiež priložili
ruku k dielu a nakreslili, čo by tam chceli mať. Neskôr deti taktiež pomáhali pri
upratovaní priestoru na jarnej brigáde a pestovali paradajky doma na balkóne, na
letnej brigáde vytvorili veľké koleso z pneumatík, ktoré je už dnes na sídlisku veľmi
populárne. A na jeseň vysadili stromy. Oddychová zóna sa rozširuje ďalej.

Sledujte nás na
instagram.com/deviatka_zije
a na FB: ETP Slovensko

Nikola Horváthová

Ďalšie pletky
(správy z redakcie)
Tak to vnímam ja - výstava
Deti z materskej školy na našom
sídlisku sa zapojili do súťaže, kde
vyjadrovali pomocou farbičiek
svoje predstavy o svete. Fantázii
sa medze nekladú a tak to bolo aj
v tomto prípade. Deti tak zobrazili
na výkres svoju predstavu a
pohľad na svet. Od 1.12.2021 do
31.1.2022 sa môžete pozrieť na
výstavu výtvarných prác detí našej
materskej školy v Knižnici
Nezábudka na Poľovníckej 8 v
Košiciach.
Ondrej Gaži
Budujeme nádej na Luníku IX

Amenge project
V jeseni minulého roka začali v
komunitnom centre vďaka podpore
Kultminor online tvorivé workshopy so
Zuzanou Zmatekovou, ktorá je textilná
dizajnérka. Deti s podporou Peti
Kurutzovej vytvorili rôzne farebné vzory,
obrázky rastlín aj zvieratiek. Zuzana
potom z týchto vzorov vytvorila návrhy
látok. Vystavovali ich už vo
Východoslovenskej galérii v Košiciach.
Kvetinový vzor od Melissy dokonca
vybrali ako dekoráciu pódia pri
návšteve pápeža na Luníku IX. A v
októbri 2021 kolekcia látok Amenge
získala národnú cenu za dizajn.
Gratulujeme!

Úspešnú sociálnu inováciu svojpomocnej samofinancovanej výstavby
rodinných domov odštartovalo ETP Slovensko v roku 2014 v
Rankovciach. Aj na Luníku IX pribudnú nízkonákladové domy. Tento
projekt pomôže rodinám s dôstojným bývaním. Budú si musieť rok sporiť
a vďaka ETP Slovensko im bude poskytnutá mikropôžička. V dnešnej
dobe sa pripravujú dva domy. Jeden z toho bude slúžiť ako komunitný
dom ETP Slovensko a zároveň aj na dočasne bývanie. Bude slúžiť aj
ako vzorový dom.
Tomáš Horváth

Tešíme sa
na Vás
v novom roku!

