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Ani obrovská horúčava nedoká-
zala odradiť Novozámčanov a náv-
števníkov mesta od toho, aby v po-
sledné júlové dni zavítali na tradičný 
Novozámocký jarmok, usporiadaný 
pri príležitosti františkánskeho cir-
kevného sviatku Porciunkula. Mestu 
Nové Zámky a ZO Csemadok sa po-
darilo zorganizovať skvelé trojdňové 
podujatie, nabité pestrým progra-
mom. Ani tento rok nebola núdza 
o jarmočníkov, ktorí svoj tovar ponú-
kali od Petőfiho ulice až po Komár-
ňanskú. Z bohatej ponuky nechýbali 
chutné jedlá a návštevníci si mohli 
prezrieť umelecké a remeselnícke 
výrobky.

Na veľkom pódiu sa už od prvého 
večera striedali hudobné skupiny, 
priestor dostali predovšetkým no-
vozámockí muzikanti. Najpestrej-
ším dňom bola bezpochyby sobota. 
V Parku na Bernolákovom námestí 
sa už od rána v kotloch varil guláš. 
Do súťaže sa prihlásilo dvadsať 
družstiev, ktoré sa všemožne sna-
žili získať sympatie členov poroty. 
Tento rok hodnotila porota gastro-
nomické umenie súťažiacich v troch 
pásmach: zlaté, strieborné a bronzo-
vé. Osobitnú cenu primátora mesta 
získal na základe najväčšieho počtu 
hlasov od obecenstva Miestny odbor 
Matice slovenskej.

Zábavné varenie guláša dopĺňali 
v parku sprievodné podujatia. Fo-
toklub Hexagon už po štvrtý raz zor-
ganizoval Fotopark, v rámci ktorého 
mali možnosť návštevníci hlasovať 
za najlepšiu fotografiu pripnutím 
štipca. Členovia Divadla Paradox 
v spolupráci s mestom a Knižnicou  
A. Bernoláka zrealizovali jedinečný 
nápad – umožnili deťom i dospelým, 
aby sa pod holým nebom pohodlne 
usadili, vzali do rúk knihu a začítali 
sa do nej, pričom jednotlivé úryvky 
rozprávok, či románov spoločnými 
silami oživili. Kočkovič

Fotogaléria z jarmoku na strane 2. 

Porciunkula
novozámocký jarmok 2013

Castrum Novum vyjde najbližšie 5. septembra 2013!
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 svetový deň  
 dArCovstvA 

Pri príležitosti Svetového dňa 
darcov krvi, ktorý sa konal 14. jú- 
na t.r., bolo v priestoroch mest-
ského úradu omnoho rušnejšie 
ako po iné dni. Primátor mesta 
Gejza Pischinger pre tento šľa-
chetný čin poskytol Národnej 
transfúznej službe, Slovenskému 
Červenému krížu a v neposled-
nom rade i darcom krvi k dis-
pozícii priestory sobášnej siene 
mestského úradu. Dobrovoľného 
darcovstva sa zúčastnili už ru-
tinní mladší i starší darcovia, no 
prišli i prvodarcovia a, samozrej-
me, ani zamestnancov mestského 
úradu nenechalo toto podujatie 
ľahostajnými.

V tento nesmierne dôležitý deň 
obdržalo 13 občanov – darcov po-
zvánku na meno, ktorá znamena-
la, že ich humánny čin dosiahol 
hranicu, za ktorú mnohonásob-
ným bezpríspevkovým darcom 
krvi udeľujú ocenenie. Deviati si 
prevzali zlatú Janského plake-
tu, traja diamantovú, a Ladislav 
Horváth bol ocenený Kňazovic-
kého plaketou, ktorú odovzdáva-
jú za 100 darovaní krvi.

Kočkovič

Občianske združenie eSloven-
sko v spolupráci s mestom Nové 
Zámky pripravuje distribúciu 
knihy Deti sieti do škôl, škôlok  
a ďalších inštitúcií, ktoré sa ve-
nujú práci s deťmi. Nové vydanie 
knihy Deti v sieti prináša eSlo-
vensko deťom, učiteľom a rodi-
čom spolu s ďalšími novinkami 
v podobe kompletného DVD  
s 24 animovanými rozprávkami  
a živými ovečkami v košiari brati-
slavskej ZOO, ktoré majú deťom 
pripomínať, že nástrahy interne-
tu nie sú iba virtuálne, ale prená-
šajú sa aj do reálneho života.

„Hľadáme spôsoby a miesta, ako 
sa k deťom dostať čo najbližšie  
a takýmto miestom je jednoznač-
ne aj zoologická záhrada,“ tvrdí 
Miroslav Drobný, prezident eSlo-
vensko a riaditeľ projektu Zodpo-
vedne.sk.

Projekt OVCE.sk má už za se-
bou päťročnú históriu. „DVD 
obsahuje všetkých 24 doteraz 
existujúcich rozprávok o ovečkách 
a ich skúsenostiach s internetom  
a mobilmi. Celá edícia zahŕňa  
613 verzií rozprávok a okrem 
dabingu v cudzích jazykoch a cu-

dzojazyčných titulkov obsahuje aj 
audiokomentár pre nevidiace či 
posunkový jazyk pre nepočujúce 
deti,“ dopĺňa Miroslav Drobný.

Súčasťou aktivít je aj vzdeláva-
nie učiteľov a rodičov. Pre nich 
eSlovensko prináša rozšírené 
vydanie knihy Deti v sieti, ktorá 
im poslúži ako dobrý sprievod-
ca rizikami virtuálneho sveta.  
Na konkrétnych príkladoch radí, 
ako sa s deťmi o nástrahách in-
ternetu rozprávať a tým ich aj 
chrániť. Kniha sa bude v rámci 
osvetovej kampane distribuovať 
do všetkých škôl na Slovensku 
v spolupráci s mestami a samo-
správami Slovenska a bude bez-
platne dostupná aj na stránkach 
www.zodpovedne.sk, www.ovce.
sk, v internetom kníhkupectve 
Martinus.sk a na stránke www.
telekom.sk  Zdroj: (TS)

Mesto pomáha chrániť naše deti  
v sieti

fotogaléria

Fotopark

ZO Csemadok Preberanie osobitnej ceny primátora 

Rockin´Rock Cats

Ľudová hudba Matičiarik

Foto: P. Szabó

Čitáreň u BernolákaNovozámocký fotoalbum

Život na Hlavnom námestí



pre občanov, komisie pri mestskom 
zastupiteľstve, kultúrno-spoločenské 
inštitúcie, predstaviteľov cirkví, škol-
stva, politické inštitúcie

K PREDLOŽENIU NÁVRHOV 
KANDIDÁTOV NA OCENENIE
CENAMI MESTA NOVÉ ZÁMKY 
ZA ROK 2013.
V zmysle novelizovaných zásad o ude-

ľovaní Ocenení mesta Nové Zámky budú 
návrhy na udelenie Cien mesta za rok 
2013 posudzované na mestskom zastu-
piteľstve. 

Ide o nasledovné ocenenia:
Čestné občianstvo, Ceny mesta Nové 

Zámky PRO URBE, Cena primátora 
(udeľované podľa ustanovení časti V., 
článkov 26 a 27 Štatútu mesta Nové 
Zámky).

V nadväznosti na vyššie uvedené žiada-
me občanov, aby písomné návrhy kandi-
dátov na udelenie ocenení predložili na: 

Mestský úrad v Nových Zámkoch, 
odbor organizačný a kultúry v termíne  
do 20. septembra 2013 (Zásady o ude-
ľovaní ocenení mesta Nové Zámky, časť 
VII., čl. 15, bod 2).

Návrh kandidátov musí obsahovať: 
- označenie druhu ocenenia, 
- osobné údaje navrhovaného na ocene-

nie (meno, priezvisko, akademické tituly, 
dátum narodenia, povolanie, štátna prís-

lušnosť, adresa trvalého pobytu a stručné 
curriculum vitae),

- pri ocenení kolektívu názov zriaďova-
teľa a kontaktnú adresu,

- zdôvodnenie návrhu (zhodnotenie 
doterajšej činnosti, dosiahnuté úspechy, 
vyznamenania a iné),

- údaje navrhovateľa (meno, priezvisko, 
adresa a podpis).

Odovzdávanie ocenení sa uskutoční 
na slávnostnom zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva mesta Nové Zámky v me-
siaci  október 2013. (Zásady o udeľovaní 
ocenení mesta Nové Zámky, časť VIII., čl. 
18, bod 2). 

Ing. Gejza Pischinger 
primátor mesta

Istejší je úpal, 
než tekvicové 
jadierka

Milí moji priatelia, je nám teplo. Nie 
troška, ale na odpadnutie! Teraz je už isté, 
že sa meteorologický „proroci” poriad-
ne mýlili, keď nás plašili najchladnejším 
letom za posledných dvesto rokov. Uply-
nulá zima bola chladná, slnečné lúče sme 
takmer nevideli, dokonca i veľkonočný 
zajac nám priniesol nečakane chladné 
počasie. Môže byť, že tieto fakty ovplyvnili 
názory odborníkov, a preto predpokladali, 
že toto leto bude podobné, aké bolo v roku 
1816 – čiže „bezletný” rok s klimatickými 
anomáliami. V tomto roku sa neobvyklé 
počasie týkalo celej severnej pologule. 
Kvôli chladu bola úroda slabá, problémy 
mali dokonca aj so zásobami potravín.

Predpovede sa nakoniec nenaplnili. 
Nedostatkom slniečka určite netrpíme, 
ale jedno je isté, aj dobrého veľa škodí. 
Následky našťastie nie sú také drastické, 
ako pred dvomi storočiami, avšak horúča-
vy pestovateľom či trhovníkom rozhodne 
neprospeli. Úrody je menej a predajcovia 
tekvicových jadierok sú poriadne zúfalí – 
mnohí z nich minulý rok o takomto čase 
už pražili túto chutnú novozámockú dob-
rotu, no teraz, keď vidia vyschnuté tekvi-
cové polia nie sú príliš dôverčiví. Dúfajme, 
že tento rok nezostaneme bez čerstvých, 
chrumkavých tekvicových jadierok!

Poviem vám úprimne, doteraz mi táto 
horúčava bola ľahostajná. Dobre znášam 
teploty šplhajúce sa k štyridsiatke, roz-
hodne nepodporujem používanie klima-
tizácie, som skôr zástanca ventilátorov.  
Na páliacom slnku dokážem, respektíve 
som dokázal vylihovať, oddychovať ho-
diny. No počas nedávnych teplotných re-
kordov som koncom júla absolvoval jednu 
nepremyslenú „túru” do prírody, ktorej 
následkom bol slnečný úpal. Veru, krátka 
prechádzka počas horúčavy stačila na to, 
aby som sa na chvíľu „vyradil z premáv-
ky”. O nepríjemnostiach, ktoré z toho vy-
plývali už ani nehovorím. Na vlastnej koži 
som okúsil, aký nepríjemný dokáže byť 
úpal, takže po tejto skúsenosti už zodpo-
vednejšie sledujem výstrahy pred extrém-
nym teplom. Mať opäť „rande” s úpalom 
zaiste nechcem.

Vážení spoluobčania, buďte i vy opatr-
ní, predovšetkým tí, ktorí ste extrémne 
teploty doteraz ignorovali. Poučte sa  
z mojej chyby! Schladzujte sa primerane 
svojim možnostiam, kto môže – pri mori, 
iní na Štrande, podotýkam, že naše mesto 
má jedinečné termálne kúpalisko. Počas 
augustového kúpania a oddychovania 
si určite prečítajte aj náš letný magazín.  
Od piateho septembra budete môcť opäť 
listovať mestské noviny ako týždenník. 
Prajem vám naďalej príjemný relax a od-
dych!         Peter Kočkovič
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 CeNA prImátorA  
 mestA pre  
 pátrA gAbrIelA

 oZNámeNIe
 o koNANÍ verejNej  
 obCHodNej sÚťAŽe

 výZvA

V polovici júla t.r. primátor 
mesta Gejza Pischinger udelil 
predstavenému františkánskeho 
kláštora pátrovi Gabrielovi Cenu 
primátora mesta Nové Zámky. 
Ocenenie mu bolo udelené za 
kladný vzťah k nášmu mestu, res-
pektíve za činnosť, ktorú vykoná-
val v Nových Zámkoch.       (Red.)

Mesto Nové Zámky oznamu-
je konanie verejnej obchodnej 
súťaže na predaj nehnuteľnosti 
vo vlastníctve Mesta Nové Zámky:

- nehnuteľnosť nachádzajúca 
sa v Nových Zámkoch na Ul. 
J. Murgaša, vedená v katastri 
nehnuteľností Správy katastra 
Nové Zámky na LV č. 1 pre k.ú. 
Nové Zámky ako stavba bytový 
dom so súpisným číslom 4245 
na parcele č. 6284/1a parcela č. 
6284/1 o výmere 3127 m2 - za-
stavaná plocha.

Odovzdávanie návrhov: dňa 
22.08. 2013 od 9,00 hod – do 
11,00 hod.

Bližšie informácie: MsÚ No- 
vé Zámky, právny odbor, tel.  
035/6921786, 035/6921744 ale-
bo na www.novezamky.sk.

Pri príležitosti 328. výročia oslobodenia mesta spod osmanskej nad-
vlády Vás týmto srdečne pozývam na spomienkovú slávnosť, ktorá sa 
bude konať dňa 19. augusta 2013 o 17.00 h pri Pomníku oslobode-
nia mesta spod tureckej nadvlády v parku Základnej školy Gergelya 
Czuczora v Nových Zámkoch. 

Ing. Gejza Pischinger, primátor mesta 

Dňa 31. júla t.r. sa poslanci 
Mestského zastupiteľstva Nové 
Zámky stretli v rokovacej sále 
domu kultúry, kde prebrali návrh 
na schválenie spolufinancovania 
projektu s názvom „Elektronizá-
cia služieb Mesta Nové Zámky“.

Poslanci schválili finančnú spo-
luúčasť mesta vo výške 5% z cel-

kových oprávnených výdavkov 
projektu, t.j. vo výške 41.864,22 €  
z vlastných zdrojov a zabezpeče-
nie financovania trvalej udrža-
teľnosti projektu v maximálnej 
výške do 39.125,43 €/rok v trvaní 
minimálne 5 rokov po skončení 
realizácie projektu. Projektový 
zámer je pripravovaný a bude po-

daný v rámci výzvy Elektronizácia 
služieb miest - „eMestá“, ktorý je 
realizovaný s finančnou podporou 
Európskej únie v rámci programu 
Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja.

Prioritou projektu je elektroni-
zácia verejnej správy a rozvoj elek-
tronických služieb. Celkový roz-
počet projektu je 837.284,30 €, 
z toho ERDF podporí 85% výdav-
kov, kým štátny rozpočet SR 10%, 
spolufinancovanie meste je už 
spomínaných 5%. (k)

Zo zasadnutia mestského 
zastupiteľstva

pozvánka na spomienkovú 
slávnosť
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Úrad práce, sociálnych vecí a ro- 
diny Nové Zámky (ÚPSVaR) zor-
ganizoval dňa 28.5. 2013 v rám-
ci cezhraničnej spolupráce, pod 
záštitou partnerstva EURES – T 
Danubius pracovné stretnutie pod 
názvom „Cezhraničný školiaci 
deň“. Jednotlivé systémy sociál-
neho zabezpečenia na oboch stra-
nách hraníc sú navzájom prepojené  
a z toho dôvodu na stretnutie po-
zvali zástupcov inštitúcií z oblastí 
sociálneho a zdravotného poiste-
nia z oboch partnerských štátov. 
Snahou všetkých zúčastnených 
bolo prispieť k zabezpečeniu ochra-
ny práv migrujúcich pracovníkov  
a ich rodinných príslušníkov, keďže 
vnútroštátne systémy sociálneho 
zabezpečenia sú značne odlišné. 

Občania žijúci na území jedného 
členského štátu EÚ a pracujúci  
na území iného členského štátu EÚ 
sú neraz konfrontovaní s množ-
stvom administratívnych a legisla-
tívnych prekážok pri uplatňovaní 
si voľného pohybu pracovnej sily. 
Zamestnanci úradov práce sa pre-
to často stretávajú vo svojej práci 

s otázkami klientov ohľadom ich 
práv a povinností, hlavne z oblasti 
sociálneho a zdravotného zabezpe-
čenia. Z toho dôvodu je veľmi dôle-
žité, aby zamestnanci príslušných 
inštitúcií disponovali dostatočným 
množstvom kvalifikovaných infor-
mácií.

Počas pracovného stretnutia boli 
prezentované zaujímavé témy ako 
napríklad Rodinné dávky na Slo-
vensku a v Maďarsku, Koordiná-
cia rodinných dávok v rámci EÚ, 
Zdravotné poistenie a výkon pra-
covnej činnosti  v inom členskom 
štáte EÚ, Postavenie zamestnanca 
a jeho práva v sociálnom poistení  
a ďalšie.

Všetky témy boli predmetom dis-
kusie zúčastnených s cieľom detail-
nejšie analyzovať danú problemati-
ku a zároveň prispieť k posilneniu 
kompetencií a k zvýšeniu rozsahu 
a kvality informácií a služieb, ktoré 
ÚPSVaR poskytuje svojim klien-
tom. 

Ing. Helena Bohátová, PhD.
riaditeľka Úradu PSVR  

Nové Zámky

cezhraničný školiaci deň

Ako ste oslávili v tomto roku mesiac knihy?
Tradične sme pripravili najatraktívnejšie 

podujatia pre čitateľskú verejnosť práve  
na marec.„Knižný“ mesiac vyvrcholil Týž-
dňom slovenských knižníc. V jeho progra-
me bola zaujímavá prednáška PhDr. Pavla 
Žebráka o príchode sv. Cyrila a Metoda, 
stretnutie so spisovateľkami Kristínou 
Baluchovou a Martinou Mokošovou, deti 
„oživovali“ postavičky z knižiek na Deň ľu-
dových rozprávok. A beseda s ilustrátorom 
Jurajom Martišom sa postupne zmenila na 
tvorivé dielne.

Podľa čoho zostavujete program podujatí?
Predovšetkým podľa požiadaviek našich 

čitateľov. Snažíme sa ich počúvať, zohľad-
ňovať ich záujmy. Rovnako to platí aj pri do-
plňovaní knižničného fondu. Zameriavame 
sa na nákup kvalitnej literatúry pre deti a be-
letriu. Veľkú pozornosť venujeme aj výberu 
odbornej literatúry. Vo fonde nechýbajú ani 
učebnice pre študentov vysokých škôl, ktoré 
sídlia v meste.

Čo by mala knižnica poskytovať detským 
čitateľom?

Deti potrebujú podnety. Je dôležité, aby 
nielen čítali, ale najmä aby čítali s porozu-
mením, aby sa mali s kým o knižkách poroz-
právať. Vymýšľame netradičné podujatia, 
pozývame autorov na debaty. Čitateľská 
gramotnosť je podľa výskumov na Sloven-
sku veľmi nízka. Chceme sa podieľať na 
zlepšení situácie, pritiahnuť deti ku knihám 
a do knižnice.

Oceňujú novozámockí čitatelia vašu sna-
hu?

Knižnice v ostatných rokoch vykazujú po-
kles čitateľov. My sme naopak oproti minu-
lému roku zaznamenali ich nárast o dvesto-
päťdesiat. O získavanie čitateľov sa snažíme 
rôznymi formami a toto je výsledok.

Kto financuje chod knižnice a jej aktivity?
Zriaďovateľom knižnice ako rozpočtovej 

organizácie je Nitriansky samosprávny 
kraj. Väčšina financií teda prúdi práve 
z tohto zdroja. Okrem toho sa zapájame aj 
do „boja“ o granty. Z týchto prostriedkov 
dopĺňame knižničný fond a organizujeme 
podujatia pre čitateľov. V rámci cezhra-
ničnej spolupráce získavame literatúru  
z programu Márai z Maďarska. 

Spolupracujete aj s inými knižnicami  
zo zahraničia?

S niekoľkými knižnicami v Maďarsku 
spolupracujeme už dlhšie. Minulý rok sme 
nadviazali spoluprácu v Českej republike,  
s mestskou knižnicou v meste Tábor. V júni 
nám v rámci tohto projektu poslali výstavu 
Jaroslav Hašek. My im budúci rok plánu-
jeme zapožičať výstavu Anton Bernolák,  
o ktorú prejavili záujem.

Čo je na našej mestskej knižnici výni- 
močné?

Sme predovšetkým regionálna knižnica. 
Preto budujeme jedinečný regionálny fond  
a databázu osobností nášho regiónu. Ne-
ustále sa snažíme o popularizáciu regionál-
nych dejín. Okrem toho máme napríklad 
špecifickú pobočku v penzióne pre seniorov 
VEK NÁDEJE. Teší nás, že mnohí jeho 
obyvatelia sú veľmi aktívni. Prichádzajú 
so zaujímavými podnetmi, zúčastňujú sa 
našich kultúrnych podujatí. Veľký záujem 
prejavili aj o bezplatný počítačový kurz pre 
seniorov, ktorý pravidelne organizujeme.  
V mysli sa mi vybavuje, ako na začiatku 
kurzu niektorí nevedeli čo je myška a kon-
čili tým, že si prezerali internetové stránky 
rodných obcí, priateľom posielali maily. 
Boli dojatí, že môžu komunikovať so svoji-

mi vnúčatami, ktoré sú roztratené po svete. 
Nezanedbateľné je, že sme pobočkou Kniž-
nice pre nevidiacich M. Hrebendu v Levoči. 
Vďaka tomu môžeme hendikepovaným 
čitateľom požičiavať zvukové knihy dnes už 
aj na MP3 nosičoch.

Čo považujete za svoj najväčší úspech?
Teší nás, že sa nám svojou činnosťou darí 

nielen udržať si priazeň našich čitateľov, ale 
rôznymi aktivitami prenikať do povedomia 
širšej verejnosti.

Aj vďaka kreativite a nadšeniu niektorých 
kolegov sa nám darí realizovať aj väčšie,  
na prípravu náročné, podujatia. Oceňu-
jeme, že k nám prichádzajú ľudia často  
so zaujímavými nápadmi alebo ponukou  
na spoluprácu. Knižnica je otvorená pre 
všetkých. Radi u nás privítame každého.

Ivu Varényi
Foto: Archív CN

roZHovor

V rozhovore s riaditeľkou Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch 
Mgr. Ľubicou Červenou sme zistili, čo si na internete prezerajú seniori  
i aký unikátny fenomén zaznamenali novozámockí knihovníci.

Hendikepovaným čitateľom 
požičiavajú zvukové knihy 
na MP3 nosičoch

knižnica otvorená 
Pre všetkýcH

 NAjmlAdšÍ  
 kArIkAturIstA

 slová A tóNy  
 v správNej  
 podobeNa Slovensku nemáme príliš 

mnoho karikaturistov, dokonca 
v kruhu mladých tento 
žáner nepatrí medzi 
najpopulárnejší. Naše 
mesto je však výnim-
kou. Karol Dráfi, žiak 
zo Základnej školy G. 
Czuczora, nielenže 
skvele tvorí v tomto 
žánri, ale vďaka svojmu 
talentu dosiahol aj me-
dzinárodné úspechy. 
Jeho učiteľ Jozef Solčan 

môže byť naňho právom hrdý: 
„Môjmu žiakovi sa venujem tri 
roky. Jeho kresbu sme zaslali do 
súťaže kresleného humoru a sati-
ry s názvom „Súťaž o Bomburovu 
šabľu”, ktorú usporiadali v Českej 
republike už po osemnástykrát.”

Cenu za prvé miesto si dvaja 
Novozámčania prevzali 1. júna  
v Brezne. Pozoruhodné je, že 
Karol Dráfi bol jedným z naj-
mladších účastníkov súťaže, čím 
potvrdzuje efektívnu prácu „Sol-
čanovej dielne”. Kočkovič

Literárny klub Generácie (LK) 
novozámockej Knižnice A. Ber-
noláka vďaka jeho členke Kvě-
te Halásovej pripravil v t.r. aj 
stretnutie s básnikom Erikom 
Ondrejičkom (1964) a jeho hos-
ťami literátom Jánom Litvákom 
(1965) a gitaristom Milošom 
Železňákom (1967). Odcituje-
me poslednú vetu E. Ondrejička:  
„Ak sa vám aspoň jeden tón alebo 
verš páčili, neboli sme tu zbytoč-
ne.“ A naozaj. Títo traja páni sa 
postarali o duchaplný program. 
Za fantastické popoludnie sa 
hosťom z Bratislavy menom 
LK poďakovala Jarka Valicová.  
Na tomto podujatí členovia LK 
boli poslucháčmi, ale už v máji 
aktívne pôsobili v pásme Má-
jové lásky, lebo ako napísal Pa-
vel Koyš: „Láska je nevšedná 
hudba na všedný deň.“ Napokon 
prvý polrok zavŕšili stretnutím  
22. júna.  (mb)

Mobilná čitáreň na verejnom priestran- 
stve. Aj takto sa snaží Knižnica A. Ber-
noláka byť otvorenou pre všetkých.

j. Solčan a K. Dráfi



ZAKLADATEĽKOU KLUBU 
BOLA MUDR. MÁRIA ISTE-
NESOVÁ. Hľadala a našla - vďa-
ka porozumeniu a snahy kolegov 
z Bratislavy pomôcť - zdroj infor-
mácií, ako združovať pacientky tr-
piace rakovinou prsníka. Doposiaľ 
rozprestiera nad klubom ochran-
né krídla. Na podujatí, ktoré sú-
časne bolo príležitosťou na oslavu 
výročia vzniku tohto občianskeho 
združenia (26.3.2013, pozn.red.), 
o. i. povedala: „Urobili sme prvý 
krok, ale vy ste, pani Košíková 
(predsedníčka klubu, pozn.red.), 
klub prevzali a jeho pätnáste vý-
ročie už niečo znamená. Teším sa, 
že aj profesionálna pomoc, ktorú 

poskytuje psychologička Andrea 
Nagyová, dodáva ženám odvahu 
a pocit, že so svojím postihnutím 
nie sú samy. Urobili ste velikánsky 
krok dopredu. Blahoželám!“

Ako to vyplynulo z prehľadu čin-
nosti, hospodárenia a plánov na 
tento rok, o ktorých okrem pred-
sedníčky hovorili na stretnutí aj 
Lenka Lajosová a Monika Kisso-
vá, elánu majú akoby na rozdá-
vanie. Pripravujú osvetové pred-
nášky, návštevu galérie, knižnice, 
športový deň, jednodňové výlety, 
rehabilitačné pobyty, ale aj zájazd 
za rovnako postihnutými ženami 
do Bardejova, ako i program pre 
kolegyne z Bratislavy. Nesporne 

zaujímavou udalosťou bude aj
DEŇ JABĹK V OKTÓBRI, 

ktorý tretíkrát zorganizuje Liga 
proti rakovine. Asi nie zbytočne sa 
hovorí, že dve jablká do dňa zba-
via vás doktora. Zmysel poslania 
klubu vyrozprávala z vlastnej skú-
senosti pani Jolana Botková. „Keď 
sme boli po operácii, tak nám 
povedali: MÁTE TO ZA SEBOU 
A ČO MÁTE PRED SEBOU, JE 
VO VAŠICH HLAVÁCH. Ja som 
si myslela, že som na svete sama. 
Na prvom stretnutí so seberovný-
mi v Terchovej som videla stovky 
usmiatych a veselých žien. Chytili 
sa za ruky, a tak si navzájom odo-
vzdávali energiu. Naštartovalo 
ma to. Zaumienila som si, že ak 
to dokázali ony, musím to dokázať 
aj ja.“ Predsedníčka E. Košíková 
tiež poznamenala: „Pravdou je, že 
téma rakoviny je stále tabu. Rako-
vina nie je nákazlivou chorobou. 
Nikto sa nás nemusí báť. Nie sme 

tie, nad ktorými treba lamentovať. 
Prešli sme ťažkým obdobím.

NAUČILI SME SA S OCHORE-
NÍM ŽIŤ. Pomáhame ženám s po-
dobným osudom, radíme, aby sa 
prišli s nami porozprávať a možno 
spolu nájdeme odpoveď aj na ich 
otázky.“

Na záver možno pripomenúť  
z kroniky klubu myšlienku, že sa 
treba: „Zmieriť s minulosťou, vy-
rovnať s prítomnosťou a očakávať 
to najlepšie od budúcnosti.“ K nej 
patrí aj veľká vďaka klubu všet-
kým, ktorí sa odhodlali na jeho 
činnosť venovať 2 % z daní a všet-
kým, ktorí sa pravidelne zapájajú 
do verejnoprospešnej zbierky Deň 
narcisov. V tomto roku vyzbierali 
dobrovoľníci v uliciach miest Slo-
venska 889 923,65 EUR.

Mária Ballová
Foto: Katarína Mikušíková

Novozámocký Svojpomocný klub IRIS združuje bezmála 
päťdesiat žien po operácii prsníka pre nádorové ochorenie. 
Tento rok klub oslávil pätnáste výročie založenia. Jeho členky 
sa stretávajú v Dennom centre seniorov na Podzámskej ulici 
každý druhý utorok v mesiaci po 15.00 h. Predtým to bolo raz 
v mesiaci, a to „predtým“ sa začalo 2. apríla 1998.

Začiatkom mája t.r. sa v našom 
meste uskutočnil VII. ročník sú-
ťaže „Zahrajže nám píšťalôčka”. 
Do Nových Zámkov pricestovali  

na súťaž, ktorá 
má charakter 
festivalu, mladí 
h u d o b n í c i , 
žiaci a učitelia  
v hojnom počte.  
O podujatie zor-
ganizované na 
vysokej úrovni 
sa postaral ve-
dúci Združenia 
pre vzdelávanie 
detí, mládeže  

a dospelých Ladislav Dráfi a jeho 
spolupracovníci.

Tento rok súťažilo 26 základ-
ných umeleckých škôl, resp. kon-
zervatórií, predstavila sa dokonca 
aj umelecká škola z Maďarska. 
Hudobníci si svoje vedomosti 
zmerali v niekoľkých kategóriách, 
počnúc päťročnými deťmi, cez 
komorné orchestre až po pedagó-
gov. Odborná porota hodnotila 
súťažiacich v pásmach, rozdáva-
la im vzácne rady a prezradila aj 
niekoľko malých trikov. Počas vy-

hlasovania výsledkov sa nemuseli 
hanbiť ani súťažiaci za N. Zámky. 
Tí získali niekoľko zlatých pásiem: 
Andor Hoffmann (zlaté pásmo  
s postupom), Benedek Komzsík, 
Viktor Christov, Romana Hozlá-
rová, Lenka Brandová, Komorný 
dychový súbor Luxurians (Moni-
ka Baloghová, Barbara Dékány, 
Romana Hozlárová, Viktor Chris-
tov).

Trojdňové podujatie vyvrcholi-
lo koncertom pri príležitosti Dňa 
matiek, ktorý niesol názov „Všade 
vonia mamou“. Predstavili sa na 
ňom najúspešnejší účastníci sú-
ťaže, husľový - komorný orchester 
miestnej ZUŠ a Novozámocké ko-
morné duo.

Hlavný usporiadateľ súťaže La-
dislav Dráfi sa uspokojivo vyjadril: 
„Som veľmi vďačný všetkým súťa-
žiacim a pedagógom, že svojou prí-
tomnosťou pozdvihli úroveň tejto 
súťaže. Ďakujem každému, kto sa 
zapojil do náročnej organizačnej 
práce a v neposlednom rade priná-
leží obrovské ďakujem za podporu 
mestu Nové Zámky. Sľubujem, 
o dva roky sa stretneme opäť!”

Kočkovič

Spevácka kariéra Mariky Nyit-
raiovej – Bartovej sa spája s me-
nom Janka Kamenického (1932 
– 2009) a s jeho kapelou. Už ako 
žiačka základnej školy spievala 
a zúčastňovala sa speváckych 
súťaží. Neskôr sa stala sólistkou 
tanečného orchestra Závodného 
klubu Elektrosvitu a spievala na 
„čajoch“ aj polky a valčíky. Bola 
priekopníčkou kultúrnej práce  
v závode, o. i. aj s Elemírom Zá-
horszkým. Jemu vďačí Marika  
za to, že ju zlákal do sveta operiet.

Ako osemnásťročná s veľkým 
úspechom zahrala hlavnú úlohu 
v operete Zeng az erdő (Ozýva sa 
les), po nej prišla vysnívaná hlav-
ná rola Ilušky z János Vitéz (Udat-
ný Janko). Neskôr účinkovala v re-
vuálnych programoch a na rad sa 
dostali aj viac – menej pravidelné 
každoročné večery ľudovej hudby.

Na koncerte s názvom Száz pi-
ros rózsa (Sto červených ruží)  
sa stretla jubilantka a jej hos-
tia, napr. Karolína Borka, Edina 
Nagy, László Barusz, Zoltán Gál, 
Ádam Keve a András Lajos dňa 
19. mája t.r. v novozámockom 
dome kultúry.

Program bol zostavený z ever-
greenov operiet, muzikálov i ľudo-

viek. Obecen- 
stvo s osobit-
ným záujmom 
sledovalo vystú- 
penie sestier 
Karly a Kolett 
Klein, dcér zná- 
meho novozá- 
mockého oper-
ného speváka 
Otakara Kleina. 
Jubilantka s po-
citom hrdosti sledovala na javisku 
svoju talentovanú vnučku Bar-
baru Barta. O sprievodnú hudbu 
sa postarala ľudová kapela Zsolta 
Mezeiho. 

Marika Nyitraiová – Bartová 
spevom rozdáva radosť. Žne úspe-
chy nielen doma, ale aj v zahrani-
čí. V roku 2011 na Celoštátnej sú-
ťaži maďarských ľudoviek v Jágri 
dostala mimoriadnu cenu poroty  
a v roku 2012 na obdobnej súťa-
ži sa zaradila do zlatého pásma. 
Cena primátora 2011 za aktívnu 
činnosť a prínos v rozvoji miestnej 
kultúry a za šírenie dobrého mena 
mesta Nové Zámky doma i v za-
hraničí je v správnych rukách.

Mária Ballová 
Foto: archív speváčky 

Najtalentovanejšie deti súťažili 
v hre na zobcové flauty

spevom roZdávA rAdosť 

kropí ich živá voda spolupatričnosti
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MŠ Slniečko na Bitúnkovej ulici sa obliekla posledný májový týždeň do zelena, 
aby privítala vodníkov a víly. Celý týždeň sa niesol v duchu vodníckeho kráľovstva. 
Škôlkari sa vybrali po stopách vodníkov k okoliu rieky Nitry, na výlety do prírody 
a na Dropiu farmu. Pozorovali, počúvali svet v okolí vodných tokov, maľovaním, 
lepením a inými výtvarnými technikami si vytvorili vlastných vodníkov, žaby, ryby 
a vodné plochy. Skvelý týždeň ukončili vodníckym plesom. N. Višňovská

Deti z MŠ na Nábrežnej ulici 21. mája t.r. súťažili pod olympijskou zástavou. 
Na dopravné ihrisko nastúpili vo farbách „piatich kruhov“ a zapálili olympij-
sky oheň. Škola pre nich zorganizovala Školskú olympiádu. Priateľské športo-
vé stretnutie otvorila riaditeľka J. Zahradníčková spolu s primátorom mesta G. 
Pischingerom. Súťaženiu predchádzal olympijský sľub, ktorý za všetky deti pred-
niesol Dominik z triedy Slniečok. Hier sa zúčastnili aj triedy zo ZŠ na Ul. G.Beth-
lena a ZŠ na Nábrežnej ulici. Malí športovci súťažili v piatich disciplínach a po 
vyhodnotení si odniesli diplomy, medaily a sladké odmeny. Text a foto: Ivu Varényi

MŠ na Šoltésovej ulici sa začiatkom mája t.r. zúčastnila rozprávkovej Školy v 
prírode - Tramptária na Krahuliach. V detskom kráľovstve čakala škôlkarov sláv-
nostná korunovácia, kedy sa stali dvoranmi detského kráľovstva. Animátori spre-
vádzali deti rôznymi atrakciami a remeslami. Mohli si vyskúšať lukostreľbu, tanec, 
divadlo, šperkárstvo, jazdu na somárikovi či bojové umenie. V popoludňajších ho-
dinách deti putovali kráľovským lesom, hľadali poklad či zakliatu cestu do stredu 

Európy. Večer patril napríklad aj 
kráľovskej opekačke. Týždeň pre-
šiel veľmi rýchlo, no hlavne sme 
zistili, že naše deti zvládnu hravo 
týždeň bez svojich rodičov. Ďa-
kujeme rodičom za ich dôveru! 

Z. Dekanová, 
riaditeľka školy

Toto motto platí pre všetkých ľudí rovnako. Dôkazom sú aj mladí ľudia s men-
tálnym postihnutím z neziskovej organizácie ÚSMEV, n.o. v N. Zámkoch. V uply-
nulom období realizovali projekt, výsledkom ktorého bolo vytvorenie posilňovne 
a telocvične, kde mladí ľudia s postihnutím môžu rozvíjať svoje telo. Nový veslo-
vací trenažér, bežecký pás, posilňovacia veža a iné športové pomôcky im pomôžu 
zlepšiť koordináciu, rozvinúť hrubú motoriku a zlepšiť zdravotný stav. Súčasťou 
projektu bolo aj zavedenie športových popoludní do denného režimu klientov, 
počas ktorých hrali stolný tenis, streetball, badminton. Projekt podporila Nadácia 
Allianz.   Text a foto: Úsmev-áci

Materská škola - Óvoda na Cyrilometódskej ulici v Nových Zámkoch je jedným 
z tých subjektov, ktoré boli v rámci výzvy Nadácie pre deti Slovenska úspešné. Na-
dácia pre deti Slovenska rozhodla o tom, že z fondu Hodina deťom podporí projekt 
Štvorlístok z hliny čiastkou 2.890,- €. Projekt je zameraný na rozvoj tvorivosti detí 
predškolského veku formou ľudového remesla - hrnčiarstva, práce s keramickou 
hlinou. Preto sú aktivity projektu zamerané na kurz keramiky pre učiteľky, kera-
mický krúžok pre deti a rodičov, modelovanie a práca s hlinou a výstavu z prác detí. 
Produkty práce detí plánujú v budúcnosti prezentovať na podujatiach organizova-
ných mestom. K aktivitám práce s hlinou budú prizvaní aj žiaci zo základných škôl, 
s ktorými má materská škola dobrú spoluprácu. (MK)

Pod týmto názvom predstavili deti a učiteľky z MŠ –Óvoda na Cyrilo-
metódskej ulici výstavu, ktorej súčasťou bola aj pútavá ukážka minerá-
lov.  Dňa 23. mája t.r. pripravení škôlkari sprevádzali návštevníkov obo-
ma inštaláciami. Cieľom spojenej výstavy bolo priblížiť deťom poznanie 
rodného kraja prostredníctvom rôznych materiálov. Deti boli oboz-
námené s programom Google Earth, videli Zem z vtáčej perspektívy  
a podľa toho vyskladali z lega zmenšený model svojej škôlky. Iniciátor-
kou výstavy „Minerály očami detí“ bola zástupkyňa MŠ E. Tóthová. 
Svojou rozsiahlou súkromnou zbierkou minerálov inšpiruje pri výuč-
be aj deti, ktoré si minerál dokonca aj vyrobili.                   Text a foto: (d)

Vo všetkých triedach MŠ na Nám. Gy. Széchényiho si deti zhotovili leporelo zlo-
žené z rôznych rozprávok. Tie napokon prezentovali ako divadielko. Všetkých pri-
vítala čarodejnica, ktorá pričarovala rozprávkové postavičky a deti hádali, z ktorej 
rozprávky prišli. Pani učiteľky pri stvárnení postavičiek podali vynikajúci výkon. 
Deti s radosťou tlieskali Snehulienke a trpaslíkovi, tešili sa, že vlk nezožral kozič-
ku, prasiatko ani Červenú čiapočku. Deti spoznali Janka Hraška a zaspievali mu 

pesničku „Menšieho už 
nájdeš ťažko, volajú ma 
Janko Hraško“. Nako-
niec zazvonil zvonec  
a rozprávkam bol ko-
niec. Čarodejnica deti 
chválila, veď spoznali 
všetky rozprávky. Preto 
boli všetky odmenené 
dobrotami. 

V. Štvrtecká a kol. MŠ

Väčší počet učiteliek ako detí v MŠ na 
Ďorockej ulici 23. mája signalizoval, že 
nejde o obyčajné popoludnie. Usku-
točnil sa tu metodický deň a pozvanie 
naň prijali učiteľky z MŠ zo štyroch 
okresov. Tie čerpali nové nápady a ve-
domosti v triede Sloníkov a Mackov.  
U „Sloníkov“ pripravila učiteľka I. Va- 
rényiová otvorenú hodinu na tému 
hmyz, kde uplatnila najmä metódy zá-
žitkového učenia, bádania a skúmania. 
V triede Mackov inšpirovala prítomné 
učiteľky pedagogička E. Szekeresová, 
ktorá rovnakú tému demonštrovala 
metódou programovania. Zaujímavý 
a najmä poučný metodický deň zhod-
notili nielen učiteľky, ale aj inšpektorky 
ako veľmi úspešný a vydarený.

Ivu Varényi

vodnícke kráľovstvo olympijské zápolenie škôlkarov 

Ako tvorili knihu

Úspešný metodický deň

boli sme v škole v prírode

ÚsmeváCI športom ku zdraviu

štvorlístok z hlinyspoznaj svoju vlasť
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Patrik Juríček, študent SOŠ v N. 
Zámkoch, postúpil z krajského 
kola súťaže Automechanik Junior 
2013 priamo na medzinárodnú 
súťaž do Prahy. Tam bol rovnako 
úspešný. Uspel vo vedomostnom 
teste ako aj v praktickej časti 
skúšky. V medzinárodnej súťa-
ži Automechanic junior Prague 
2013 obsadil prvé miesto.  (PJ)

SOŠ Jesenského Nové Zámky sa zúčastnila t.r. súťaže Plagát roka 2013. Spo-
medzi 160 plagátov poslaných z niekoľkých SŠ získala nielen cenu poroty, ale 
aj prvé a druhé miesto v téme „Rovnaká pláca za rovnakú prácu“. Cenu poroty 
získala študentka K. Truchlá, prvé miesto získal P. Križan, druhé M. Gejdoš, štu-
dujúci odbor – Grafik digitálnych médií.  (soš)

V apríli t.r. sa v ZŠ na Nábrežnej ulici uskutočnil „Aktívny týždeň anglického ja-
zyka“. Žiaci druhého stupňa mali počas tohto týždňa šesť vyučovacích hodín den-
ne. Vyučovali ich lektori, ktorí sú „native speaker“, takže komunikácia bola možná 
len v anglickom jazyku. Aktívny týždeň anglického jazyka sa stáva na tejto škole 
milou tradíciou.   M. Ambrusová, ZŠ Nábrežná

Žiačka Základnej umeleckej školy 
Katrin Klobučníková získala na XV. 
ročníku Medzinárodnej speváckej 
súťaže Imricha Godina vo Vrábľoch  
1. miesto v kategórii do 12 rokov. Vy-
nikajúco si poradila s náročnou kon-
kurenciou z Poľska, Česka, Ukrajiny  
a Slovenska. Katrin študuje sólový 
spev tretí rok v triede B. Mellenovej. 
Jej prvým výrazným úspechom bolo 
získanie 1. miesta na Celoslovenskej 
speváckej súťaži Miloša Ruppeldta  
v Bratislave v roku 2011 v kategórii do 
9 rokov. V marci t.r. získala aj 1. miesto 
v zlatom pásme na Celoslovenskej pre-
hliadke v sólovom speve v Prievidzi. 

E. Perďochová, ZUŠ

Deň učiteľov, 28. marec, býva príležitosťou na vyzdvihnutie prác pedagógov, kto-
rí svoju prácu vykonávajú vysoko nad rámec svojich profesionálnych povinností. 
Projekty, z hľadiska verejnosti úplne samozrejmé, si vyžadujú neuveriteľne veľa 
voľného času, trpezlivosti a zručnosti, rovnako ako príprava detí na rôzne súťaže, 
olympiády, organizovanie zábavných a zaujímavých podujatí tak, aby nebol kaž-
dý deň v škole rovnaký, predpokladá neobyčajnú kreativitu a hlavne lásku k svo-
jim zverencom. ZŠ na Hradnej ulici je hrdá, že dve učiteľky z ich pedagogického 
kolektívu, Eleonóra Vargová – Žilinská a Melinda Kovácsová, mali tú česť a boli 
účastníčkami krásneho aktu vyznamenávania v Primaciálnom paláci v Bratisla-
ve, ktoré prijali z rúk ministra školstva vedy, výskumu a športu Dušana Čaploviča  
a primátora hlavného mesta Bratislava Milana Ftáčnika. (zsh)

Šestnásť žiakov zo ZŠ na Ul. G. 
Bethlena sa v apríli t.r. pod vede-
ním pedagóga Romana Kuttnera 
zúčastnilo 14.ročníka divadelného 
festivalu v anglickom jazyku, ktorý 
sa uskutočnil v aule UKF v Nitre. 

Predstavili sa hrou Save me! a boli 
mimoriadne úspešní! 

Predstavenie bolo zaradené do 
druhého hracieho dňa, pričom 
súťažili základné i stredné školy 
z Nitrianskeho a Bratislavského 
kraja. Hlavnou témou tohtoročné-
ho festivalu bolo príslovie: V núdzi 

poznáš priateľa. Za predvedený  
výkon boli herci odmenení obrov-
ským aplauzom a získali 2 ocenenia 
- za jednu z najlepších hier dňa, ori-
ginálne spracovanie témy, výbornú 
angličtinu a výborné herecké výko-
ny, pričom mimoriadne zarezono-
val predovšetkým herecký výkon 

Andreja Kováča z 9.B, ktorý získal 
špeciálnu cenu za najlepší herecký 
výkon dňa.

Za vynikajúce výkony všetkým 
gratulujeme a tešíme sa na nové 
podnetné hry v podaní našich žia-
kov.  Mgr. Roman Kuttner, 

ZŠ G. Bethlena

Červený kríž je najstaršou humanitárnou organizáciou na svete a v tomto roku 
oslavuje 150. výročie svojho vzniku. Slovenský Červený kríž v N. Zámkoch zastu-
puje územný spolok, členovia pracujú v 40 miestnych spolkoch nášho okresu. Dňa 
24. mája t.r. sa na územnom sneme SČK stretli delegáti z celého okresu, aby bilan-
covali svoju štvorročnú činnosť. Snem poctila svojou prítomnosťou aj prezident-
ka celoslovenskej organizácie Helena Kobzová, prezident Mládeže SČK Róbert 
Zsembera, ale aj predstavitelia štátnej správy: Ing. Marek Orémus, prednosta OÚ 
N. Zámky či zástupca primátora Ing. Peter Nagy. Delegáti zvolili vedenie organi-
zácie na ďalšie obdobie: predsedníčkou sa stala Zita Lutišanová, predsedníčkou 
Kontrolnej a revíznej rady Mgr. Vladimíra Bartovičová a v 8 člennej územnej rade 
dostali príležitosť aj mladší aktivisti. 

Mgr. Ivete Ježovej, profesorke Gymnázia N. Zámky, bolo za mimoriadnu obeta-
vosť, aktivitu pre SČK a prácu s mládežou udelené vyznamenanie II. stupňa – strie-
borný odznak „Za humanitu, obetavosť a dobrovoľnú službu“, ktoré jej odovzdala 
priamo prezidentka SČK. Toto vyznamenanie bolo tiež udelené Alžbete Vidovej  
a Erike Magyarovej. Územný snem sa nevyhol ani kritickým postojom, ktoré brz-

dia napredovanie organi-
zácie. Červený kríž by rád 
otvoril svoju náruč všet-
kým ľuďom, ktorým nie je 
ľahostajný osud iných ľudí 
a chcú prispieť svojou dob-
rovoľnou prácou pre dobro 
ostatných.

Marta Ficzová, riaditeľ-
ka ÚzS SČK Nové Zámky

Foto: Nquyen Thi Hoa

Najlepší automechanik junior plagát roka 2013

Aktívny týždeň anglického jazyka

výnimočný spevácky talent katrin

vyznamenanie prevzali z rúk 
ministra školstva

save me!

Územný snem slovenského 
červeného kríža
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Zľava: prezident M SČK Róbert Zsembera, Bc.Tibor 
Vyslocký, jessica Balogová, Marek Lupták, Viktória Šutová, 

Karmen Geciková, pani profesorka Iveta ježová

M.Kovácsová a E. V. - Žilinská po boku ministra školstva D. Čaploviča.

Zľava: P. Križan, L. Šupolíková - majsterka odbornej výchovy, K. Truchlá a  Z. Varga, riaditeľ školy



V sobotu 27. júla 2013 sa Novozámčan 
Ondrej Döme zúčastnil 6. ročníka medziná-
rodnej súťaže v mŕtvom ťahu „Victoria cup 
2013“ v Jaslovských Bohuniciach. Za úmor-
nej horúčavy sa súťažilo v kategórii Masters, 
v ktorej obsadil Ondrej výkonom 160 kg 
celkové 6. miesto. Sľubný mal aj pokus na 
180 kg, ktorý mu však rozhodcovia neuzna-
li. Ondrej Döme by nechcel chýbať na Bar-
dejovskom pohári v tlaku na lavičke, ktorý 
bude 17. augusta. Jeho snom je však účasť 
na vrcholnom podujatí sezóny, ktorým budú 
WUAP Majstrovstvá svetav tlaku na lavičke 
a silovom trojboji v nemeckom Eilenburgu 
25. - 28. septembra. Ondrej dúfa, že sa mu 
podarí nájsť partnerov, ktorí mu pomôžu  
na MS vycestovať a čo najlepšie sa na ne pri-
praviť.                        Text a foto: (g)

Originálne bojové umenie seba-
obrany bolo založené generálom 
Choi Hong Hi-m v roku 1955. 
Skladá sa z 3200 presne popí-
saných pohybov, kopov, úderov, 
pádov, úchopov, sekov, blokov, 

úhybov zhrnutých v 15. dielnej en-
cyklopédii Taekwon-do. Vyznačuje 
sa jedinečnosťou kopacích techník.

Tréningy v kórejčine
Taekwon-do trénuje rovnako 

fyzickú, ale aj psychickú pod-
statu tela člo-
veka. Veľmi 
dôležitý faktor 
pri tréningu je 
správny prístup 
žiaka, pretože 
niektoré techni-
ky sú nebezpeč-
né. Nutnosťou v 
tréningu je roz-
vinúť správny 
prístup cvičen-
ca k cvičencovi 

a k inštruktorovi a preukázať reš-
pekt voči starším. Všetky príkazy, 
ktoré sa týkajú techník pri trénin-
gu dáva inštruktor v kórejčine.

Cvičenie v duchu morálnych 
zásad

Ako aj iné bojové umenia, tak 
isto aj Taekwon-do má svoju špor-
tovú stránku. Súťaží sa v niekoľ-
kých disciplínach: športový zápas, 
zostavy, prerážacie techniky, špe-
ciálne techniky a sebaobrana.

„Bojové umenie Taekwon-do je 
určené pre chlapcov, dievčatá, mu-
žov, ženy všetkých vekových kategó-
rií. Cieľom nie je vychovávať bitká-
rov, ale snaha viesť našich žiakov 
k tradičným hodnotám bojového 
umenia a k morálnym princípom,“ 
priblížil tento druh sebaobrany 
tréner Michal Vavro. Každý štu-
dent Taekwonda by sa mal držať 
zásad: zdvorilosť, čestnosť, vytr-
valosť, sebaovládanie, neskrot-
ný duch a mal by ich dodržiavať  
v každodennom živote, dodal.

Neváhajte, vyskúšajte
Máte chuť vyskúšať si tréning 

na vlastnej koži? Dňa 30.sep-
tembra 2013 o 18:00 h predvedú 
členovia klubu ukážky bojového 
umenia Taekwon-Do v priesto-
roch Katolíckej spojenej školy 
(KSŠ) na Andovskej ulici. Cvi-
čencov môžete navštíviť aj na kto-
romkoľvek tréningu v pondelok 
v čase 18:00 -20:00 h v KSŠ na 
Andovskej ulici, v utorok a štvrtok 
17:00 – 18:30 h v CVČ Pyramída 
na Jánošíkovej ulici. Stretnutia 
vedú tí najlepší tréneri: Mgr. Mi-
chal Vavro 3. DAN, Bc. Peter Tóth 
2. DAN, Ing. Janka Leckéšiová  
1. DAN, ktorí sú mnohonásobný-
mi majstrami Slovenska, a tak isto 
aj medailistami z rôznych medzi-
národných európskych súťaží.

Ak chcete spoznať skvelý kolek-
tív a naučiť sa bojové umenie, tak 
šup s chuťou do cvičenia! Infor-
movať sa môžete aj na www.ta-
ekwondo-novezamky.eu

Spracovala: D. Čerháková
Zdroj, foto: Michal Vavro 

3. DAN

celotelová
kolagénová
terapia

Tvorba kolagénu sa začne znižovať po 25 roku a vo vyššom veku sa 
postupne zastaví, tým organizmus stráca schopnosť regenerácie 
prirodzeného kolagénu. Vznikajú vrásky, celulitída, suchá pokožka, 
strácanie lesku nechtov a vlasov, začína sa neodvratný proces starnutia. 
Môžete ho ale spomaliť, zadržať a dokonca odvrátiť!

Svetelná terapia – kolagén
Jemné červené svetelné vlny v rozmedzí 550 –700 nm podporujú 
bunky pokožky, aby vytvárali kolagén, elastín a špeciálne enzýmy, 
ktoré sú nevyhnutné pre zlepšenie štruktúry pokožky. Kolagén je 
väzivový glykoproteín, je hlavnou súčasťou tkanivového spojiva. Dodáva 
pokožke pevnosť a elasticitu. Starnutím sa rozpustný kolagén mení na 
nerozpustný. Kolagén degeneruje a jeho schopnosť viazať vodu prudko 
klesá.

Účinky kolagénu:
~  priama, veľmi intenzívna hlboká hydratácia pleti a pokožky, 

strata pocitu vysušenej kože
~  zvýšenie elasticity, pevnosti a pružnosti pokožky
~  vysoko účinný proti celulitíde, rozšíreným cievkam a striám
~  vyhladenie drobných vrások a redukcia hlbokých vrások
~  spomalenie procesu starnutia pokožky
~  hlboká hydratácia tkaniva
~  hodvábny vzhľad pokožky
~  liečivý a regeneračný účinok na opálenú, slnkom spálenú pokožku
~  zníženie rizika osteoporózy
~  urýchlenie hojenia rán, hlavne pooperačných
~  odstránenie zmien pokožky spôsobených alergiou
~  regeneruje nechty a vlasy, vlasovú pokožku

Kolagénová terapia je určená pre každý druh pokožky, 
vrátane veľmi citlivej pleti.

KontaKt:
0908 090 905

Solárne a Kolagénové štúdio

M.r. štefániKa 10, nové ZáMKy
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Slovo Taekwon-Do sa skladá z troch častí: „tae“, „kwon“  
a „do“. Prvá časť slova symbolizuje prácu nohami, druhá 
techniky rukami a posledná časť slova znamená cestu životom. 
Na cestu za športovým umením sa vybral Klub Taekwon-Do 
Academy, ktorý vznikol v našom meste. Venuje sa trénovaniu 
moderného kórejského bojového umenia Taekwon-Do ITF. 

taekWon-Do itF acaDeMY novÉ ZáMkY
Cieľom bojového umenia nie je vychovávať bitkárov

 sIlový šport

CHCe Ísť NA mAjstrovstvá svetA



Prvý augustový víkend sa začal 
pre futbalistov novozámockého 
FKM nový ročník III. ligy - zá-
pad. V úmornej horúčave privítali 
oslabené Piešťany, ktoré vypreva-
dili s poltuctom, pričom sa hostia 
zmohli iba na čestný úspech. Pod-
ľa informácii z ich tábora mužstvo 
trénovalo iba posledné dva týždne 
pred súťažou, a navyše ho opustilo 
niekoľko stabilných hráčov z mi-
nulej sezóny.

Aj v kádri Novozámčanov nasta-
li počas prestávky výrazné zmeny. 
V základnej zostave trénera Jozefa 
Chovanca nastúpilo na stretnutie 
až šesť hráčov, ktorí ešte nedovŕši-
li dvadsať rokov. S treťou ligou ne-
majú žiadne, alebo len minimálne 
skúsenosti. Bolo teda otázkou, 
ako sa mužstvo dokáže vyrovnať 
s odchodom takých opôr, akými 
boli Ilič či Áč. Omladina dirigova-
ná nestarnúcim Nikolom Buko-
vičom zvládla zápas na výbornú. 
Strelecky sa darilo Adamovi Bom-
biczovi, ktorý sa blysol hetrikom. 
„Ani si presne nespomínam, kedy 

som naposledy v majstrovskom 
zápase skóroval, nieto ešte hetrik. 
Bolo to asi niekedy pred rokom,“ 
povedal po stretnutí Adam, ktorý 
by mal byť v tomto mladom kolek-
tíve v novej sezóne už vodcovskou 
osobnosťou. Uvidíme, ako sa bude 
dariť jemu a jeho spoluhráčom  
v ďalších zápasoch proti zdatnej-
ším súperom.  Text a foto: (g)

HÁDZANÁ

HOKEJ

ATLETIKA

fuTbAL

poZývAme vás NA ZápAsy mollIgy 2013/2014 

2.9.2013, pondelok, o 18:00 h ---- HC Nové Zámky – dAb dunaújváros

6.9.2013, piatok, o 18:00 h ---- HC Nové Zámky – ferencváros

s dvoma kovmi z lyonu

Úspešní športovci seniori

Novotvoriaci sa tím HC Štart má 
za sebou prvý prípravný zápas. 
V utorok 30.7. podvečer v hale 
Milénium v ňom Novozámčania 
privítali „žochárov“ z Topoľčian. 
Tí nastúpili aj s dvoma novými 
posilami Ivanom Kucharíkom 
z ŠKP a Borisom Sivákom z HC 
Štart. V domácom celku trénera 
Petra Sporniho nastúpili len No-
vozámčania a to aj takí, ktorí há-
dzanú nehrali už niekoľko rokov. 
Hráči ako Attila Oros, Juraj Veres 
či Ladislav Vadkerti však ukázali, 
že hádzanú hrať nezabudli. Zápas 
sa hral nezvyčajne 3x20 minút  
a skončil sa trojgólovým rozdie-

lom 27:30 v prospech hostí. Aj keď 
v takýchto zápasoch výsledok nie 
je až tak dôležitý, prehra i výkon 
novozámockého družstva boli pri-
jateľné.

„ S tým, čo sme predviedli, mô-
žem byť spokojný. V útoku to bolo 
celkom sľubné, prítomní diváci 
mohli zatlieskať aj niektorým na-
šim pekným akciám. Horšie to už 
bolo v obrane, na ktorej musíme 
veľa pracovať,“ povedal po zápase 
tréner HC Štart Peter Sporni.

Najbližší domáci prípravný 
zápas zohrá HC Štart 16.8.2013 
proti Győru. 

(g)

Nedávno sa vrátil z francúzske-
ho Lyonu úspešný novozámoc-
ký atlét Adrián Matušík, ktorý 
v druhom najväčšom francúz-
skom meste vybojoval na maj-
strovstvách sveta IPC telesne po-
stihnutých dve medaily. Najskôr 
26. júla si vybojoval v hode diskom 
bronz, keď ho predbehli iba Ame-
ričan Campbell a Brit Greaves.  
O deň neskôr mu už po pretekoch 
vo vrhu guľou zavesili do krku ešte 
jagavejšiu medailu, keď Adrián 
výkonom 15,12 m nestačil iba na 
svetového rekordéra, Dána Jackie 
Christiansena. „Dve medaily veľmi 
tešia, veď išlo o druhé najvýznam-

nejšie svetové podujatie po Para-
lympijských hrách, organizované 
tou istou federáciou IPC,“ povedal 
úspešný novozámocký atlét. 

(g)

Medzinárodnej olympiády špor-
tovcov seniorov, ktorá sa usku-
točnila 28.júna 2013 v Nitre, sa 
zúčastnili aj novozámockí seniori 
– členovia Mestskej organizácie 
Jednoty dôchodcov. Podujatie sa 

uskutočnilo pod záštitou primáto-
ra mesta Nitra Jozefa Dvonča. Sú-
ťažili na ňom športovci – seniori 
z Českej, Maďarskej a Slovenskej 
republiky. Naše mesto úspešne 
reprezentovali: M. Horváthová,  

E. Klimeková, J. 
Kasašová, A. Dan- 
ko a J. Horváth. V 
disciplínach beh na 
60m, vrh guľou, streľba  
zo vzduchovky a zá-
bavnej disciplíne hod 
váľkom do diaľky získali 
spolu 7 medailí.

Text a foto: J. Horváth

Program domácich zápasov HC Nové Zámky v základnej časti  
MOLLigy ročník 2013/2014

Prípravné zápasy: 
HC Nové Zámky – Topoľčany 4:0 (1:0, 1:0, 2:0), góly: Baron, Kubo, Fiala, Barčák
SaPa AV 19 Székesfehérvár – HC Nové Zámky 6:1 (0:0, 2:0, 4:1), gól HC Podstavek

Text a foto: (g)
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13.9.2013 Piatok 18:00 h Brasov
16.9.2013 Pondelok 18:00 h Újpest 
27.9.2013 Piatok 18:00 h Újpesti
4.10.2013 Piatok 18:00 h Csíkszereda
6.10.2013	 Nedeľa	 18:00	h	 Dunaújváros
18.10.2013	 Piatok	 18:00	h	 Ferencváros
1.11.2013 Piatok 18:00 h Újpest
3.11.2013	 Nedeľa	 18:00	h	 Miskolc
18.11.2013 Pondelok 18:00 h Brasov
22.11.2013	 Piatok	 18:00	h	 Miskolc

9.12.2013	 Pondelok	 18:00	h	 Ferencváros
13.12.2013	 Piatok	 18:00	h	 Miskolc
22.12.2013	 Nedeľa	 18:00	h	 Dunaújváros
3.1.2014 Piatok 18:00 h Csíkszereda
6.1.2014 Pondelok 18:00 h Brasov
13.1.2014	 Pondelok	 18:00	h	 Dunaújváros
27.1.2014 Pondelok 18:00 h Csíkszereda
16.2.2014	 Nedeľa	 18:00	h	 Ferencváros
21.2.2014 Piatok 18:00 h Újpesti TE
23.2.2014	 Nedeľa	 18:00	h	 Brasov

A. Bombicz, autor hetriku. 

Zo zápasu HC Nové Zámky – Topoľčany 4:0
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PRIESTORY NA PRENÁJOM 
KANCELÁRIA už za 80 €/mesačne

vrátame réžie (elektrina a kúrenie) + 2 parkovacie miesta
a

SKLADY za 300 €/mesačne + réžia.
Priamy prístup do administratívnej časti budovy ku kanceláriám a toaletám. 

Vlastné kúrenie, nové elektrorozvody a parkovanie priamo pri sklade. 

Priestory sa nachádzajú na adrese: 

Budovateľská č.7, Nové Zámky
V stráženom areáli (bývalej sódovkárne) a v priemyselnej zóne mesta.

INFO: 0905 481 439 Böjtös

WWW.NOVIMPEX.SK

VýhERcOVIA
Správne znenie tajničky z CN 12/13 znie:  

„...ako dobrú kúpačku i šibačku a výslužku do vačku.“
Za správnu odpoveď cenu zasielame  

Adriane Kresanovej z Nových Zámkov. 

Správne znenie tajničky z Júlového magazínu:  
„Lekár mi dovolil jeden pohár vína denne.“

Kartón piva ZLATÝ BAŽANT vyhral Július Bartaloš  
z Nových Zámkov. 

Na Gastrofeste v Komoči sa zabával výherca 2 voľných 
vstupeniek Peter Martinkovič z Nových Zámkov.

Gratulujeme!

CN
-R

53
-1

3

NOVIMPEX, s.r.o.
VÝKUP DRUHOTNÝCH SUROVÍN

ŠURIANSKA CESTA 62, NOVÉ ZÁMKY
(VÝPADOVKA NA BÁNOV, PRED ZÁHRADAMI ZÚGOV V PRAVO)

VYKUPUJEME:
PAPIER, ŽELEZO, HLINÍK, MEĎ, MOSADZ, NEREZ,

ELEKTROMOTORY, KÁBLE, AUTOBATÉRIE A OLOVO,
PE FÓLIE

ZARUČUJEME VÁM FÉROVÝ PRÍSTUP A DOBRÉ VÝKUPNÉ CENY
AKTUÁLNY CENNÍK NA : WWW.NOVIMPEX.SK
OTVÁRACIA DOBA : PONDELOK – PIATOK 7.00 – 15.30 HOD.

TELEFÓN : 035 6424 744 , 035 6424 459
MOBIL : 0905 481 439 , 0905 290 886

e-mail : novimpex@stonline.sk
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Život dvojradového sladovníc-
keho jačmeňa sa začína ešte pred 
jeho sejbou.

Na jar ho pestovatelia zasejú 
a tým sa oficiálne začína napínavé 
obdobie štyroch mesiacov, počas 
ktorých jačmeň rastie do svojej 
krásy. V júli sa jačmeň pokosí z polí 
kombajnmi a naloží na nákladné 
autá. Nasleduje odobratie vzoriek 
a ak je všetko v poriadku, jačmeň 
sa uskladní a ošetruje, aby nestra-
til zo svojej kvality. Potom už len 
čaká na svoju chvíľu slávy, keď sa 
stane zrnkom v 360 tonovej dávke 
jačmeňa, ktorú denne „pohltí“ sla-
dovňa, v ktorej sa jačmeň premení 
na slad.

Tajomstvo výnimočnosti piva 
spočíva vo vlastných kvasniciach. 
Pred takmer 130 rokmi ich vyvi-
nuli firemní chemici. Spoločnosť 
HEINEKEN sa k nim hrdo hlási už 
od 19. storočia. Šľachtia sa priamo 
v Amsterdame. Keď kvasnice dora-
zia do konkrétneho pivovaru, treba 
sa o ne starať celých šesť mesiacov 
tak, aby sa pekne rozmnožili.

Chmeľ sa do pivovaru prináša 
v rôznych úpravách. Balený je  
v 300 a 600 gramových konzer-

vách a na prvý pohľad vyzerá ako 
med. Okrem toho využíva sa aj 
peletizovaný chmeľ. Ide o vysu-
šený a za horúca stlačený chmeľ 
bez akýchkoľvek prídavných lá-
tok. Chmeľ sa delí aj podľa odrôd 
na aromatické, poloaromatické  
a horké. Všetky tieto typy majú veľ-
mi dôležitú úlohu pri varení piva. 
Ich dokonale namiešaný pomer 
podľa receptúry je tajomstvom 
vyváženej lahodnej horkastej 
chuti. Aromatické odrody sú na 
vycibrenie dokonalosti“ a okrem 
iného aj vône piva. Viete, ktorý 
chmeľ je najlepší, najhodnotnejší  
a najcennejší na svete? Jednoznač-
ne český žatec žatec. Nie je to tla-
čová chyba. Názov je správny. Pre-
čo teda dvakrát žatec? Je to totiž 
chmeľ odrody žatec vypestovaný 
zo žateckej oblasti v Čechách. Patrí 
medzi najdrahšie chmele na svete 
a pridáva sa len do najlepších pív. 
Žatec žatec napríklad obsahuje 
Zlatý Bažant. Receptúra Zlatého 
Bažanta je totiž nedotknuteľná. (x)

Ste fanúšikom piva? Hrajte v let-
nej krížovke o darčekové predmety 
Zlatý bažant! 

Viac na strane 11. 

prírodný nápoj pre všetkých

PrÍBeH MôJHo Piva ii.
Náš príbeh o pive pokračuje. V minulom čísle sme načreli do jeho 
histórie, teraz predstavíme ingrediencie, ktoré zohrávajú dôležitú 
úlohu pri výrobe piva: jačmeň, kvasnice a chmeľ.
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Pomôcky:
IMÁM, ISA, 
NRD, OHM

Získajú  
ako korisť 1 Otravné

látky
Umelý
násyp

Tropické 
ovocie

Pomôcky:
ALBAY, 

SOT, IPAR, 
ANATASA

Budoval
Časť mäso-
kombinátu

Ruská
rieka

Rádium 
(znač.)

Pomôcky:
ASKER, 

MAVA, AMT, 
ANON

Zvinie Zmyselník

Patriaci
ujovi

 

Zbor  
po česky

Epopeja

Záchranná 
služba

Súbor 
telesných 
cvičení

Čínska droga

1

Symetrála

Pracovný 
nástroj

Zbytočná

Úder v boxe

Skrúcal

Róm,  
po česky

3
Včelí produkt

Časti teniso-
vej hry

Priemysel, 
po maďar.

Náboženská 
hlava šiitov

Vodič sanitky 
(hov.)

Vlnárska 
tkanina

Prostriedok

Doska  
na krájanie

Rímsky bôžik 
lásky

Vynadali
Kysličník 
titaničitý

Arktická 
step

Kačica  
po česky

Slávne 
víťazstvo

Medzinár. 
normalizačná
spoločnosť

Úrad,  
po nemecky

Európska 
rieka

Prútie na výro-
bu nábytku

Provincia na 
Filipínach

Hliník
(znač.)

Podpera

Rekontra

Debna 
(zastar)

Ampérzávit

Bohyňa 
osudu

Ustupovanie

Bulharské 
pohorie

Africký vojak

Potkan,  
po anglicky

Typ ruského 
lietadla

Požičiavanie 
peňazí na 

vysoký úrok

Ufrngla 
(expr.)

Značka kuch. 
riadu

Symfonický 
orchester

Záduch

101 rímsky

Francúzske 
mužské
meno 

Tuberkulóza
(skr.)

Štetinaté 
čist. nástroje

Medzin. ná-
zov Kanady

Detský fond 
OSN

Ponáraj sa Rôsol

EVČ 
Partizánske-

ho

Maďar. žen-
ské meno

Spusť z ceny

Jednotka 
elektrického 

odporu

Zinok (znač.)

Aha

Severský 
paroháč

Venuje

Zreteľ

Skratka pre 
recept

1050 rímsky

2
Rieka  

v Kolumbii
Lesklý 
náter

Autor: Helena Hupková

– Šéfino, čo tu robíte v pracovnom čase? (tajnička).

v e ľ k á  l e t N á 
k r Í Ž o v k A

Zasielajte správne odpovede z augustovej 
magazínovej krížovky a získajte tričko a reklamné 
predmety, ktoré do súťaže venoval ZlAtý bAŽANt! 
Odpovede zasielajte do 27. augusta 2013  
na adresu redakcie:  
Mestský úrad – redakcia Castrum Novum,  
Hlavné námestie 10, 940 35 Nové Zámky alebo 
mailom na dagmar.cerhakova@novezamky.sk.
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V našom meste každý deň do 22 h!
dátum názov lekárne adresa tel. číslo
15.8. Selia SNP 42/C 6402 099

16.8. Dr. Max Aquario, Nitrianska č. 111 6432 088

17.8. Starbec j. Kráľa 3 6407 192

18.8. Dr. MAX Letomostie 2 035/2858585

19.8. Claudia Gúgska 14 6401 671

20.8. Zenit Slovenská 2 6428 674

21.8. Sagitárius M. Flengera 10 6401 885

22.8. Zlatý lev Petőfiho 15 6400 680

23.8. Na prednádraží Ľ. Štúra 18 6423 255

24.8. Na námestí Hl. námestie 3 6400445 

25.8. Na nábreží Bitúnková 15 6410 865

26.8. ES Komárňanská 24 6426 117

27.8. Salvia Andovská 9/C 6407 410

28.8. Claudia Gúgska 14 6401 671

29.8. Na prednádraží Ľ. Štúra 18 6423 255

30.8. Sv. Alžbety G. Czuczora 1 6450 522

31.8. Selia SNP 42/C 6402 099

1.9. Dr. Max Aquario, Nitrianska č. 111 6432 088

2.9. Starbec j. Kráľa 3 6407 192

3.9. Dr. MAX Letomostie 2 035/2858585

4.9. Claudia Gúgska 14 6401 671

Lekárenská služba

Spomienka
„Len kytičku kvetov Ti na hrob môžeme dať, 
pokojný večný spánok Ti vrúcne priať 
a s bolesťou na Teba spomínať.”

Dňa 19. augusta 2013 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustila

Terézia KOVAČIČOVÁ, 
rod. Procházková

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.                   Smútiaca rodina

Spomienka
„Roky ubiehajú a rana v srdci stále bolí, 
spomienka a smútok v duši zabudnúť nedovolí.”

Dňa 17. augusta 2013 si pripomenieme smutné 8. výročie,  
čo nás navždy opustil náš drahý syn, brat, vnuk, bratranec

Marián MACEK.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.                  
S láskou spomínajú rodičia, sestra s rodinou, starí rodičia, ujo a teta s rodinou

Spomienka
„Tvojím životom bola práca a láska, 
na ktorú sa zabudnúť nedá. 
Odpočívaš v pokoji, už necítiš bolesť, 
ktorú si trpezlivo, nemo v sebe nosila. 
Spomienkami si Ťa uchováme v srdciach naveky.”

So žiaľom v srdci sme si dňa 1. augusta 2013 pripomenuli 
2. výročie úmrtia milovanej manželky, mamičky, starej mamy 
svokry, sestry, švagrinej

Evy DOMANIZSOVEJ. 
Spomienku na ňu si večne uchová manžel a deti s rodinami

Spomienka
„Čas plynie, no smútok v srdci zostáva.
Ďakujeme Ti za všetko.”

Dňa 16. júla 2013 uplynulo 6 rokov, čo nás opustila milovaná 
mamička, babička a prababička

Oľga TONKOVÁ, 
rod. Kovácsová.

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S láskou spomína smútiaca rodina

Spomienka
„Jedna slza v našich očiach, ktorá žije pre Teba, 
jedna sviečka na hrobe, ktorá horí pre Teba. 
Tvoje srdce bolo naplnené láskou a dobrotou, 
Tvoj život bol naplnený prácou a usilovnosťou. 
Pokým si žil, milovali sme Ťa, pokým my žijeme,  
nezabudneme Ťa.”

S bolesťou v srdci si pripomíname 1. výročie úmrtia

Jána GÁLIKA. 
   S láskou spomína smútiaca rodina

Poďakovanie
„Naša milovaná starká, zostalo po Tebe prázdno a smutno. 
Ale spomienka na Teba bude večne usmiata, 
akou si pre nás až do konca bola Ty. 
Nikdy na Teba nezabudneme.”

Ďakujeme všetkým príbuzným a známym, ktorí dňa 13. júla 
2013 odprevadili na poslednej ceste našu milovanú mamičku, 
babičku, prababičku

Máriu CZuCZOROVÚ, 
ktorá nás opustila vo veku 89 rokov.
Smútiace deti, zať, nevesta, vnúčatá a pravnúčatá

Spomienka
„Ani dlhých dvadsať rokov nezahojilo rany, ktoré zostali  
v našich srdciach.”

Dňa 16. augusta 2013 uplynie 20 rokov,  
čo nás opustil náš milovaný

františek GuLYÁS. 
S láskou denne spomínajú: manželka Soňa, syn Roland  
a dcéry Janette a Karin s rodinami

Poďakovanie
Ďakujeme príbuzným, susedom a známym, ktorí dňa 15. júla 
2013 odprevadili na poslednej ceste milovaného manžela, 
otecka, súrodenca, starého otca, švagra

Kolomana SOÓKYHO. 
Ďakujeme aj za kvetinové dary a úprimné slová  
sústrasti.   Smútiaca rodina

Spomienka
S hlbokým žiaľom v srdci si dňa 22. augusta 2013 pripomenie-
me 5. výročie úmrtia nášho milovaného manžela, otca a dedka

Ladislava PASTOREKA. 
S láskou v srdci pripomíname každý deň a nikdy neza-
budneme.                                 Manželka, dcéra s rodinou

Spomienka
S bolesťou v srdci si dňa 20. augusta 2013 pripomenieme 
smutné 20. výročie, čo nás navždy opustila naša drahá mama, 
stará mama, sestra, manželka

Mária AGHOVÁ VAJDOVÁ. 
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Ďakujeme.  Smútiaca rodina

Spomienka
Dňa 19. augusta 2013 uplynie 20 rokov, čo nás s bolesťou 
opustil

Otto KÁDEK. 
„Roky ubiehajú, ale my na Teba nikdy nezabudneme.”
Manželka, syn s rodinou, brat s manželkou



Spoločenská rubrika
vItAjte medZI NAmI

Ádám Haris, Romana Racková, Viktória Mazanová, David Prodovský, Andrej 
Vravkó, Denis Vendel, Matúš Krutý, Alex Bogdány, Bence Kantár, Brandon 
Balogh, Samuel Cvik, Dominik Bartoš, Hana Gúcka, Róbert jacob Kovács, 
Tibor Procházka, Nikoleta Gajdošová, Emily Nagyová, Tiffani Lenthárová

sľÚbIlI sI verNosť
Ladislav Szabó a Katarína Mészárosová, Branislav Kocán a Petra Fejesová, 
Róbert Ficza a Renáta Sviteková, Ing. Miroslav Madzin a jUDr. Mgr. Katarína 
Švecová, Blažej Majdiak a Mária Guzmanová, Peter Puk a Petra Száková, 
Ladislav Káplocký a Ingrid Bratová, Norbert Vincze a Henrieta Mojzesová, 
Zoltán Lebó a Mária Pintešová, Marián Šallai a Lucia Králová, ján Blaško 
a Silvia Puhová, Gabriel Sztarovics a Erika juhász, Ondrej jasso a Marta 
Henczeová, Ladislav Kaszás a Silvia Kaszásová, Tomáš Szabó a Blanka 
Turzová, józsef Fülöp a júlia Szabó, Ľubomír Šatka a Kitti Lengyelová, 
Ladislav Ščasný a Eva jánošíková, Erik Farkas a Marianna Šándorová

opustIlI Nás
Helena Struhárová, rod. Lukáčová, 77 r., Tibor Suchan, 77 r., Brigita Salgóová, 
rod. Zahorcseková, 71 r., ján Procházka, 77 r., Mária Siposová, rod. Kočkovičová, 
56 r., jana Poláková, 29 r., František Kertész, 91 r., Mária Czuczorová, rod. 
Szabová, 89 r., Helena Farkašová, rod. Kurucová, 90 r., Koloman Soóky, 78 r., 
RNDr. Ľudovít Horváth, 82 r., Ľudovít Maroši, 71 r., ján Kudrna, 77 r., Monika 
Korencsiová, rod. Huszlicsková, 48 r., Katarína Kováčová, rod. Bugárová, 59 r., 
Anna Lovászová, rod. Gogolová, 78 r., Valeria Rajniaková, rod. Ondrušeková, 83 
r., Ing. László Sárai, 74 r., Eva janáčová, rod. Šáteková, 72 r., Margita Záležáková, 
rod. Vargová, 87 r., jozef Šucha, 75 r., judita Prohácková, rod. Gyurková, 81 r., 
Ľudovít Smolka, 57 r., Mária Bartalová, rod. Novotná, 85 r., Alžbeta Hlavičková, 
rod. Benczeová, 83 r., jozef Košáň, 53 r., Ladislav Dragúň, 58 r., Mária Harišová, 
rod. Bittóová, 69 r., Libuša Kaniová, rod. Lapčíková, 74 r., Melicher Hentek,  
82 r., Timea Kasnyíková, rod. Nagyová, 33 r., Rudolf Prekop, 89 r., Adela Ivičičová, 
rod. Gogová, 80 r., Verona Melišková, 88 r., Anna Vinczeová, rod. Labaiová, 86 r., 
Margita Bogdányová, 50 r.
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p o Ď A k o v A N I e
Veľké „ĎAKUJEM” chcem 

touto cestou vyjadriť Beate Czi-
bulka. Táto mladá žena mi v júli  
s neuveriteľnou ochotou a ne-
zištne pomohla v obchodných 
domoch na Ul. G. Bethlena. 
Želám jej okrem zdravia, aby  
v živote stretla len takých dob-
rých a láskavých ľudí, ako je ona 
sama.             Vďačná dôchodkyňa

blahoželanie
Ubehli roky, sláviš  
už osemdesiatku. 
Ďakujeme Ti  
za láskavosť  
a za všetko,  
čo si pre nás urobila. 
Nech rozkvitajú ruže všade, kam 
stúpiš, nech na sklonku života 
sklamanie nepoznáš.

Dňa 17. augusta 2013 oslávi 
80. narodeniny drahá mamička, 
svokra a stará mama

Mária Valéria 
HORVÁTHOVÁ
z Nových Zámkov. 

Pri príležitosti tohto 
krásneho sviatku jej zo srdca 
blahoželáme, prajeme pevné 
zdravie a dlhý život  
v kruhu svojich  
najbližších.

Milujúca rodina

Náhradný termín zápisu pre 
školský rok 2013/2014 sa uskutoč-
ní v dňoch od 3.-4.9. 2013 v budove 
školy na Ul. SNP 5, Nové Zámky  
v čase od 13,30 h do 17,00 h.

Otvorenie školského roka 2013/ 
2014 bude dňa 2. 9. 2013 od 10.00 
hod.

Zadelenie novoprijatých žiakov 
bude zverejnené pri vchode ZUŠ 
na Ul. SNP 5, a na Jánošíkovej ul. 
Novoprijatí žiaci výtvarného odbo-
ru budú mať otvorenie školského 
roka v budove ZUŠ na Jánošíkovej 
ul. 1.

Tešíme sa na Vašu návštevu a ná-
slednú spoluprácu!

Mesto Nové Zámky - Mestské 
kultúrne stredisko Nové Zámky 
pripravuje na 30. októbra 2013 
divadelnú hru Radošinského na-
ivného divadla JÁÁÁNOŠÍÍÍK 
PO TRISTO ROKOCH.

Obnovená najslávnejšia hra 
RND z roku 1970, ktorá mala 
738 repríz! Hra má pôvodné texty 
a nové herecké obsadenie.

Vstupenky budú v predaji od 
19. augusta 2013 v Informač-
nom centre - Dom kultúry, Hl. 
námestie, N. Zámky.

Z u š
oZNAm

poZváNkA
výstAvy  

Arborétum mlyňANy  
sloveNskej AkAdémIe vIed – 
ŽIvá mApA svetA“
výstava trvá do 26.9. 2013
Múzeum J. Thaina, M.R. Štefánika 58, N. Zámky

peter kľÚčIk – jAkub kľÚčIk
výstava trvá do 7.9. 2013
Gal. umenia E. Zmetáka, Björnsonova 1, N. Zámky

20 rokov sloveNskej  
ZNámkovej tvorby 
výstava trvá do 30.8. 2013
Regionálne osvetové stredisko, SNP 32, N. Zámky 

podujAtIe
oslAvA sv. štefANA 
19.8. 2013, 18.h, Csemadok - veľká sála 
ZO Csemadok, Petőfiho 1, Nové Zámky

everdANCe tANečNé dIvAdlo 
20.8. 2013, 20.30 h,
Amfiteáter Nové Zámky
KultúrKorzó, Michalská bašta 4, Nové Zámky

PROGRAM

Réžia: Peter MIKULÍK

Všetci členovia Činohry 
Slovenského národného 

divadla v Bratislave.

17.9. 2013 o 19:00 hod., 
Dom kultúry Nové Zámky

Vstupné v predpredaji: 13,- EUR
Priamo pred predstavením: 15,- EUR

Info a predpredaj: 
Dom kultúry,  
tel.: 035/6445303, 
0905/477989
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Drobné oznamy
• Vykonávame upratovanie 
spoločných priestorov v panelá-
koch. Tel.: 0905/317 222.
• Opatrovanie detí v domácom 
prostredí u klienta. Tel.: 0918/135 
024.
• Voľná pracovná pozícia: TI-
PER, OBCHODNÍK, MANAŽÉR. 
Tel.: 0908/778 780.
• Preprava osôb – 1 až 14 osôb. 
Pre športovcov, študentov a od-
voz na letiská zľava! Tel.: 0915/ 
111 646.
• Zarábajte predajom kozmeti-
ky. Tel.: 0908/778 780.
• Vymáhanie peňazí/pohľadá-
vok. Tel.: 0918/477 423.
• Úradné preklady z/do maďar-
ského jazyka. www.madarskypre-
klad.sk. Tel.: 0907/261 626.
• Doučujem matematiku žiakov 
ZŠ a študentov SŠ, VŠ a Univerzít. 
Lokalita: Nové Zámky. Tel.: 0905 
350 354, info.shoptica@gmail.
com.
• Opravujem PC, inštalujem 
softvér, zachraňujem údaje zha-
varovaných PC, zálohujem dôle-
žité údaje, riešim problémy s in- 
ternetovým pripojením. Tel.: 0905/ 
350354, info.shoptica@gmail.com.
• Pôžičky a úvery pre každého  
a na čokoľvek. Vymeňte staré  
a nevýhodné úvery! Vieme ako  
na to! Tel.: 0904/668 390.
• Doučujem anglický jazyk v NZ, 
aj maturantov. Tel.: 0914/235 905.
• Poradenstvo, veštenie. Tel.: 
0917/ 604 581.
• Svadobný fotograf, vysoká 
kvalita, dobrá cena. www.romi- 
photo.com Informácie a cenová 
ponuka e-mailom: romi.krajcovic@
gmail.com Tel.: 0917/683 786. 
• Kúpim ornú pôdu. Nové Zámky  
a okolie. Tel.: 0905/350 375.
• Kúpim ornú pôdu. Tel.: 0917/ 
069 567.
• Ponúkam na predaj tekvicové 
jadierka. Tel.: 0905/648 707.
• Predám záhradu v NZ (Tek-
vičné pole), 500 m2. Dá sa využiť  
na stavbu domu alebo ako zá-
hrada. Elektrina a studňa na po-
zemku. Cena: 6.500,- €. Tel.: 
0907/188 771.
• Predám záhradu – pozemok, 
30 á, v Andovciach. Tel.: 0908/493 
651.
• Predám prízemný rod. dom,  
z 1/3 podpivničený, čiastočne re-
konštruovaný, zastavaná plocha 
150 m2, pozemok 4,5 á. Cena pri 
obhliadke domu. Tel.: 035/6419 
179, 0907/380 920.
• Predám rod. dom za Tromi 
mostami, tichá lokalita, 6 á poze-
mok, celý podpivničený, pôvodný 
stav. Tel.: 0905/851 902.
• Predám 4-izb. byt na Andov-
skej ul. v zateplenej bytovke, 
vlastné kúrenie, plastové okná, 
garáž, záhradka s altánkom, pivni-
ca. Cena dohodou. Tel.: 0911/360 
052.
• Kúpim byt v NZ. Hotovosť. Tel.: 
0902/393 384.
• Predám posch. RD v Andov- 
ciach. Cena dohudou. Tel.: 
0918/837 703.
• Predaj laminátových náhrob-
ných pomníkov. www.pomniky.

eu. Tel.: 0915/725 352.
• Mám vrodené jasnozrivé a lie-
čiteľské schopnosti, zaoberám sa 
veštením, kedykoľvek vám pomô-
žem. Kontaktujte len telefonicky. 
Tel.: 0918/214 509.
• Predám 1-izb. byt na Ďoroc-
kej ul. Cena: 26.000,- €. Tel.: 
0915/706 821.
• Vykonávam murárske práce 
– novostavby, bytové jadrá, re-
konštrukcia starších budov, komí-
nov, obklady, dlažby, zateplenie 
budov, atď. Tel.: 0908/410 947, 
0908/703 653.
• Predám 1-izb. byt v centre NZ. 
Tel.: 0917/604 581.
• Predám montované oceľo-
vé haly. Cena dohodou. Tel.: 
0910/420 408, 0918/837 703.
• Predám 2-izb. tehlový byt  
v blízkosti Hl, námestia, vlastné 
kúrenie, pôvodný stav – 51,76 m2 
(43.000,- €). Tel.: 0905/412 670.
• Predám 1-izb. byt, 7.posch., 
čiastočne prerobený, pri autobu-
sovej stanici. Tel.: 0904/007 456.
• Predám kompletnú spálňu, 
obývaciu stenu, sedaciu súpravu 
a 2 kuchynské linky. Lacno. Tel.: 
035/6430 147, 0905/132 463, 
035/6430 385.
• Predám rod. dom v NZ na 
Poľnej ul. Cena dohodou. Tel.: 
035/6430 147, 0905/132 463, 
035/6430 385.
• Predám 1-izb. byt v OV na 1. 
posch. s balkónom v NZ. Cena 
dohodou. Tel.: 0904/658 207.
• Predám rod. dom v Nesvadoch.  
3 izby + kuchyňa + hospodárska 
budova. Dohoda možná. Cena: 
33.000,- €. Tel.: 0917/256 538.
• Dám do prenájmu 2-izb. byt 
na Ďorockej ul. Tel.: 0905/408 
199.
• Predám kompletne prerobený 
prízemný 1-izb. byt. Cena do-
hodou pri obhliadke bytu. Tel.: 
0914/110 138, RK nevolajte.
• Dám do prenájmu garáž v už-
šom centre mesta. Tel.: 0905/215 
707.
• Dám do prenájmu 1-izb. byt, 
46 m2, v užšom centre mesta 
s možnosťou parkovania. Tel.: 
0905/215 707.
Predám garáž na Tyršovej ul. Tel.: 
0949/063 124.
• Súrne predám 4-izb. byt v OV 
na Nábrežnej ul., alebo vymením 
za 2-izb. byt + doplatok. Tel.: 
0904/327 849.
• Dám do prenájmu komplet-
ne prerobenú garsónku s novou 
kuchynskou linkou na Ul. T.G. 
Masaryka. Cena: 200,- €/mesiac  
s réžiami. Tel.: 0907/261 626.
• Predám 2-izb. tehlový byt  
v Štúrove. Cena: 24.000,- €. Tel.: 
0907/492 522.
• Dám do prenájmu kompletne 
prerobený 2-izb. byt, 60 m2, pri 
autobusovej stanici. Cena: 300,- 
€/mesiac s réžiou. Tel.: 0907/261 
626.
• Dám do prenájmu kompletne 
prerobený 1-izb. byt pri autobuso-
vej stanici. Cena: 250,- € mesačne 
s réžiou. Tel.: 0907/261 626.
• Predám murovanú poscho-
dovú chatu na 4,2 á pozemku v 
Nových Zámkoch (lokalita Ze-
lený raj). Cena: 17.500,- €. Tel.: 
0904/155 146, 035/6420 043. 

• Opatrím psíka. Tel.: 0917/604 
581.
Kúpim rod. dom v NZ alebo vyme-
ním za 2-izb. byt + doplatok. Tel.: 
0903/809 803.
• Predám auto ŠKODA 120L, r.v. 
1988, 69.000 km, ťažné, tmavé fó-
lie, rádio, STK, EK bola jan. 2013, 
prevodovka 5 R + zimné pneuma-
tiky na diskoch + náhradné diely. 
Cena dohodou. Tel.: 0915/175 
347.
• Hľadám kvalifikovaného murá-
ra. Tel.: 0903/201 305.
• Kúpim gumy 3.50-7. Tel.: 0908/ 
423 934.
• Predám cca 3 á parcely vhod-
né na záhradkárske a chatové 
účely pri N. Zámkoch v lokalite 
záhradkárskej osady „Ozón”. Tel.: 
0905/898 989.
• Predám garáž na Bratislavskej 
ul. Cena dohodou. Tel.: 0907/709 
217.
• Predám nový indukčný va-
rič a nový masážny matrac. Tel.: 
0915/550 688.
• Budem spoločníčkou pre star-
šiu chodiacu pani – sídlisko Juh  
a okolie. Tel.: 0915/042 737.
• Predám detské oblečenie  
a všetko, čo sa týka detského sve-
ta. Tel.: 0910/278 668.
• Dám do dlhodobého prenáj-
mu kompletne zrekonštruovaný 
3-izb. byt na Gúgskej ul./5. Po-
sch., NZ. Cena: 260 € mesačne  
+ réžia. Tel.: 0907/784 145.
• Kúpim byt na Komenského ul., 
prípadne inde za Tromi mostami. 
Tel.: 0904/546 927.
• Prestavba bytového jadra, 
kompletné prerábky bytov. Záru-
ka najnižšej ceny v meste. Tel.: 
0949/315 751.
• Hľadáme pre 10-ročného, 145 
cm vysokého chlapca partner-
ku na spoločenské tance. Tel.: 
0915/576 280.
• Predám veľký 3-izb. byt na Ul. 
J. Kráľa v NZ, v OV, treba vidieť. 
Tel.: 0918/708 565.
• Predám 5-izb. posch. rod. dom 
v Andovciach – treba vidieť. Tel.: 
0918/708 565.
• Vezmem do prenájmu garáž  
v okolí Ul. J. Murgaša. Max. cena 
30 €/mesiac. Tel.: 0917/413 872.
• Predám 3 á parcely vhodné na 
záhradkárske a chatové účely pri  
N. Zámkoch v lokalite „Aňalské 
záhrady”. Tel.: 0905/898 989.
• Prijmem spolubývajúcu do rod. 
domu za výhodných podmienok, 
aj dlhodobo. Tel.: 035/642 88 77.
• Predám celoročne obývateľ-
nú dvojpodlažnú chatu v lokalite 
Zúgov – N. Zámky v blízkosti ter-
málneho kúpaliska. Tel.: 0905/898 
989.
• Dám do prenájmu 1-izb. byt. 
Tel.: 0907/037 568.
• Predám 3-izb. byt na Ul. SNP 
č. 42, 1. posch. Cena minimálne: 
40.000,- €. Tel.: 0908/262 882.
• Predám slnečný veľký 1-izb. byt  
v OV v tichej lokalite, blízko au-
tobusovej stanice. Tel.: 0915/431 
602.
• Predám striešku nad balkón. 
Cena dohodou. Tel.: 0903/847 
463.

last minute
až -34%

ISTRIA  |  KVARNER
KRK  |  RAB  |  PAG

ZADAR  |  SV.FILIP-JAKOV
BIOGRAD  |  VODICE
ŠIBENIK  |  TROGIR

BRAČ  |  OMIŠ
BRELA  |  BAŠKA VODA

MAKARSKA  |  PODGORA

LIPA, Björnsonova 2, Nové Zámky
tel.: 035 / 644 64 38 alebo 644 70 60

www.cklipa.sk

n autom - autokarom - letecky
n v ponuke aj all inclusive
n klubová dovolenka - animácia
n široký výber apartmánov
n nástupy možné aj mimo sobotu
n pobyty na 5 dní, 7 dní aj 9 dní

odchody autokaru aj z NZ

n autom - autokarom - letecky
n v ponuke aj all inclusive
n klubová dovolenka - animácia
n široký výber apartmánov
n nástupy možné aj mimo sobotu
n pobyty na 5 dní, 7 dní aj 9 dní

odchody autokaru aj z NZ

23. sezóna

FIFO, Björnsonova 2, Nové Zámky
tel.: 035 / 644 64 38 alebo 644 70 60

www.fifo.sk

n letecky z Bratislavy
n zľava na detskú letenku až 47%
n polpenzia alebo all inclusive
n ceny 2013 nižšie než v roku 2012

vraj 
NAJLEPŠIE 
last minute

zľava až -34%
TURECKO 

ANDALÚZIA
MALLORCA

BULHARSKO
EGYPT

KAMPÁNIA
KALÁBRIA
THASSOS

SLOVENSKO
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OZ „ZA TROMA MOSTAMI“, NOVOVITAL NOVÉ ZÁMKY
a MESTO NOVÉ ZÁMKY

NOVOZÁMOCKÚ SÚŤAŽ VO VARENÍ LEČA
Miesto: Termálne kúpalisko štrand Emila Tatárika

Dátum: 24.8. 2013 - sobota
Kontakt: + 421903 202 903
  e-mail: ozzatromamostami@gmail.com
PROGRAM SÚŤAŽE 
8:00 -  9:00 prezentácia
9:00 – 10:00 príprava a obsadenie stanovišťa 
10:00  oficiálne začatie súťaže
12:00 – 12:15 odovzdávanie vzoriek hotových jedál pre porotu
14:00 - 15.00 vyhlásenie výsledkov súťaže

PODMIENKY SÚŤAŽE
Súťaže sa môžu zúčastniť trojčlenné družstvá na základe zaevidovaných záväzných prihlášok. Záväznú prihlášku podajte do 22. 8. 2013 
u personálu kaviarne Cafe Rio na ulici M. R. Štefanika č.3.
Účastnícky poplatok: 10 €/družstvo. Účastnícky poplatok sa platí pri registrácii v kaviarni Cafe Rio.
Organizátori zabezpečia: registráciu záväzných prihlášok, štartovné číslo, priestor, pitnú vodu, tehly pod ohnisko. Likvidáciu súťažné-
ho priestoru zabezpečia organizátori podujatia. 
Súťažiaci si zabezpečia: drevo na oheň, kotlík, stojan pre kotlík, suroviny a ďalšie náležitosti potrebné k vareniu, podľa vlastného 
uváženia - stan, stôl, stoličky, dekoráciu a predkladanie vzoriek jedál pre porotu.
Lečo uvarené pri tejto súťažnej akcii sa nesmie predávať. 
Porota bude hodnotiť: vôňu, chuť, farbu, konzistenciu leča, oblečenie, čistotu, hygienu počas prípravy ako aj dobrú náladu súťažiacich 
a ich spoločníkov. 
Ceny zabezpečuje IveKol, s.r.o. - výrobky Tupperware v hodnote:

 1. cena - 120 €, 2. cena - 80 €, 3. cena. - 40 €
Kapely: Parník, The BRITCH, Plastový príbor, Upside Down, folklórny súbor Matičiarik

Srdečne Vás očakávame!
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najúspešnejší reprezentanti mesta
nové Zámky za rok 2012

Základná škola, G. Bethlena 41 Základná škola G. Czuczora

Základná škola, Hradná 22 Základná škola, Hradná 22

Základná umelecká škola

Gymnázium Nové Zámky

SOŠ hotelových služieb a obchodu

Gymnázium Nové Zámky

Gymnázium P. Pázmáňa 

SOŠ na jesenského ul.

Katolícka spojená škola NMaDFS Matičiarik
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2012 legeredményesebb 
 érsekújvári diákjai

Základná škola, Devínska 12 Základná škola, Devínska 12

Základná škola, Mostná 3 Základná škola, Nábrežná 95

Gymnázium Nové Zámky

Spojená škola, Komárňanská 28

SOŠ na Nitrianskej ceste

Gymnázium Nové Zámky

Spojená škola, Komárňanská 28

Základná umelecká škola Základná umelecká škola

Slávnostné oceňovanie najúspešnejších žiakov a študen-
tov škôl na území nášho mesta sa uskutočnilo 24. apríla 
2013 vo veľkej sále domu kultúry. Primátor mesta odovzdal 
ceny 57 jednotlivcom a 22 kolektívom. Diplomy boli odo-
vzdané aj viac ako 60 pedagógom, ktorí svojich zverencov 
pripravovali na predmetové olympiády a celoštátne súťaže. 
Ocenenia sa odovzdávajú za predchádzajúci kalendárny 
rok.                (Red.)


