CASTRUM NOVUM
Dvojtýždenník občanov mesta Nové Zámky

Vás pozývajú aj v roku 2018
na tradičný novozámocký
2018-ban is meghívják önöket
a hagyományos érsekújvári

Majáles
Majálisra

XXVIII. ročník - 8. číslo - 23. apríl 2018 - nepredajné

Začala sa
rekonštrukcia
ciest

Čítajte na strane 2.

l Služba sociálneho taxíka je už v plnej

prevádzke

l Prvú klientku odviezol primátor do denného
centra seniorov

l Mesto pripravuje ďalšie psie parky

a výbehy

l Zatiaľ najväčším bude psí park na Ulici SNP.
Ešte nemá názov

30. apríla 2018 na Hlavnom námestí v Nových Zámkoch
2018. április 30-án Érsekújvár főterére
Program / Műsor:

Jadranka
18:00 Dušan Grúň
19:30 StarmaniaOriginal
21:00 Elektron Band (HU)
17:00

Zmena programu vyhradená / A műsorváltozás jogát fenntartjuk

l Repríza oslobodenia mesta bola

tentoraz na Sihoti

l Nad obľúbenými ukážkami bojových akcií visí
hrozba zákazu

l Seniori! Neverte dojímavým slovám

neznámych!

l Polícia varuje pred novými úskokmi
podvodníkov
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Začala sa najrozsiahlejšia
rekonštrukcia mestských vozoviek
za posledné desaťročia
Niektoré cesty pochádzajú ešte zo sedemdesiatych rokov.

Počas prvého aprílového týždňa sa začala tohtoročná etapa rekonštrukcie povrchov
vozoviek mestských komunikácií. Jesenského
ulicu opravili už koncom minulého roka.
Podľa zmluvy s mestom má realizátor akcie spoločnosť Doprastav Asfalt - do šiestich mesiacov od začiatku prác zrekonštruovať osem
úsekov mestských ciest v štrnástich uliciach. Ich
zoznam schválilo mestské zastupiteľstvo.
Cesta z roku 1977
Technológia opráv všetkých ulíc je podobná.
Najprv sa vyfrézuje pôvodný kryt, nasleduje osádzanie obrubníkov, výškové úpravy kanalizačných vpustov a poklopov, rozvrstvenie
výstužného materiálu (na miestach s veľmi
zničeným podložím aj uloženie geomreže), potom spájací postrek, asfalt a nakoniec vodorovné
dopravné značenie s reflexnou úpravou. Namiesto poškodených kanalizačných poklopov
dodala vodárenská spoločnosť nové.
Rekonštrukciám predchádzala diagnostika stavu
ciest, aby sme zistili tie najakútnejšie. „Všetky
poruchy však diagnostika neodhalí. Napríklad
na Námestí Hviezdoslava sa po vyfrézovaní prepadol kus cesty. Úsek museli vybetónovať, aby
počas víkendu pred položením asfaltu stihol zatvrdnúť. Na Čerešňovej ulici sme našli v betóne
vyrytý letopočet 1977 - odvtedy tú cestu nikto
komplexne neopravoval,“ uviedol Peter Morvay
z referátu dopravy odboru komunálnych služieb
mestského úradu.

Žiadame o trpezlivosť počas uzávierok
„Všetky akcie bolo treba posúdiť z hľadiska
stavebného aj dopravného. Spolupracujeme
s odborom územného rozvoja a architektúry. Na
každú cestu máme vydané potrebné dokumenty
od uzávierky cez povolenie zvláštneho užívania
až po projekt vodorovného dopravného značenia. Uzávierky odsúhlasil okresný dopravný inšpektorát a snažíme sa minimalizovať ich trvanie.
Apelujeme na vodičov aj chodcov, aby nevstupovali a neprechádzali čerstvými betónovými či
asfaltovými povrchmi,“ upozorňuje Monika Kutenicsová, vedúca odboru komunálnych služieb
mestského úradu.
„Ľudia nie sú zvyknutí na uzávierky a takéto rozsiahle opravy. Kým sa frézuje, autá môžu jazdiť
aspoň v jednom pruhu. Počas ukladania asfaltového koberca však vedľa finišera zostane len
úzky pás, kadiaľ auto neprejde. Keď na čerstvý
nastriekaný penetrák vpáli auto, vyjde celé ostriekané. Napriek tomu máme problém ľuďom
vysvetliť, že by mali rešpektovať dopravné
značenie,“ dodáva P. Morvay.
Aby sme nerozkopávali nový povrch
Ďalšie obmedzenia si vyžiada rekonštrukcia
Ulice J. Kráľa, ktorá má na okrajoch množstvo
odstavných plôch a vyhradených parkovacích
miest. Počas opráv budú musieť majitelia svoje
autá dočasne umiestniť inam. Po skončená akcie
musí mesto všetky vyhradené parkovacie miesta
opäť vyznačiť.

Prvá klientka sociálneho taxíka sa
odviezla do denného centra seniorov

Žiadosti, tlačivá a všetky potrebné informácie sú k dispozícii na úrade aj v zariadeniach sociálnej starostlivosti.
Prepravná služba sociálneho taxíka začala
prevádzku koncom marca, prvú žiadosť o prevoz
dostala na 3. apríla. Alžbeta Mészárosová niekoľko rokov viedla klub dôchodcov, po operácii
zostala doma. Keďže sa jej zdravotný stav zlepšil,
chodieva do denného centra seniorov na stretnutia s bývalými spolužiačkami.
„Človek by mal patriť do spoločnosti. Bola som aj
v iných združeniach, ale teraz už chodím len do
klubu. Je tam toľko činností, vždy niečo vymýšľajú,“ povedala. S dvomi barlami sa jej však do taxíka nastupuje ťažko. O to viac ocenila výsuvné
otočné sedadlo na mieste spolujazdca sociálneho taxíka.
„Noha ma neposlúcha, z jednej strany sa do auta
ani nedostanem a ešte ťažšie je vystúpiť. Sem
sa mi nastupovalo veľmi dobre,“ pochválila sa
primátorovi Otokarovi Kleinovi, ktorý prvú klientku sociálneho taxíka odviezol osobne. Nasledujúci týždeň mala A. Mészárosová naplánované
lekárske vyšetrenie a už sa chystala objednať si

aj ďalšiu jazdu sociálnym taxíkom.
„Ak bude voľný, pôjdem ním aj od lekára domov,
lebo je to pohodlné a výhodné. Ja mám preukaz
ZŤP, ale niektorí moji známi si potrebné potvrdenia ešte vybavujú. Potom sa takto chcú voziť aj
oni,“ skonštatovala.
Kontakt s klientmi aj harmonogram jázd sociálneho taxíka majú na starosti pracovníčky referátu sociálnych vecí mestského úradu Veronika
Abrmanová a Jana Franková. Už pred samotným
spustením prevádzky informovali seniorov na ich
stretnutiach, potrebné dokumenty rozniesli aj
do zariadení sociálnej starostlivosti v meste. Ako
nám povedali, zmluvu o poskytovaní prepravnej
služby zatiaľ uzavreli s jedenástimi klientmi, z
ktorých si už mnohí zakúpili permanentky s predplatenými jazdami, ďalší si vyzdvihli žiadosti.
„Službu si treba objednať minimálne 24 hodín
vopred, v prípade voľnej kapacity bude možné
prepravu poskytnúť aj v deň objednávky. Služby
sociálneho taxíka nie sú viazané len na jediný

Obyvateľom dotknutých ulíc dalo mesto rozoslať
písomné upozornenia, že v období apríl – máj bude
prebiehať obnova asfaltového povrchu miestnej komunikácie. Mestský úrad žiada občanov,
ktorí chcú realizovať stavebné práce, pri ktorých
by bola nutná rozkopávka miestnej komunikácie
(napríklad vodovodná, kanalizačná, elektrická
prípojka), aby tak urobili čím skôr, nakoľko nový
asfaltový povrch miestnej komunikácie by bolo
vhodné dlhodobo zachovať neporušený.
Fľakovanie nie je rekonštrukciou
Skôr, ako sa začala tohtoročná etapa komplexnej
rekonštrukcie, sa na mestských cestách už objavili
pracovníci odboru komunálnych služieb. So súpravou infraset začali opravovať výtlky.
„Opravy výtlkov a malých úsekov vozoviek si
netreba mýliť s investíciami do rekonštrukcie
vozoviek. Výtlky možno opravovať aj pri nižších
teplotách a s použitím hrubozrnného asfaltu
získaného z recyklátu. Tieto práce vykonávajú zamestnanci odboru komunálnych služieb svojpomocne. Komplexnú rekonštrukciu vozoviek
robí dodávateľská firma s použitím klasického
obaľovaného asfaltu, ktorý vyrábajú v „obaľovačke“
na okraji Nových Zámkov,“ zdôrazňuje Jaroslav
Mrváň, vedúci odboru územného rozvoja a architektúry mestského úradu.
Miroslav Antoni
Zoznam úsekov, ktoré bude mesto
rekonštruovať:
• Jesenského + Hviezdoslavovo námestie
• Šulekova
• T. G. Masaryka
• Ľ. Štúra
• Turecká ulica – Námestie Františkánov - Cisárska bašta
• Čerešňová – Lesná
• Bočná
• Kukučínova - Michalská bašta - J. Kráľa

účel. Budeme však uprednostňovať dopravu
zdravotne znevýhodnených občanov do zdravotníckych zariadení,“ dodáva Denisa Felixová,
vedúca odboru sociálnych vecí, školstva a kultúry
mestského úradu.
Miroslav Antoni
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Historické boje naživo.
A možno naposledy

V dňoch 6.-7. apríla sme si pripomenuli ukončenie II. svetovej vojny v Nových
Zámkoch. V piatok prezentáciami historických faktov, dobových fotografií, diskusiou priamych účastníkov udalostí spred 73 rokov a pietnym zhromaždením. V sobotu bola hlavným programom ukážka bojov skutočných vojakov s dobovým výstrojom, technikou i zbraňami. Tie sme však možno videli „v akcii“ naposledy.

Občianske združenie (OZ) Za troma mostami
zorganizovalo v piatok 6. apríla predpoludním
v dome kultúry stretnutie s mládežou z novozámockých škôl. Témou boli historické udalosti z obdobia II. svetovej vojny: osobné zážitky
ľudí, ktorí vojnové udalosti zažili na vlastnej koži
a bombardovanie mesta lietadlami americkej
armády, ktoré len niekoľko dní pred koncom vojny nezmyselne zničili celé historické centrum.
Pieta aj simulované boje
Jana Garajová z OZ na podujatí privítala hostí
Františka Daniela, Jána Juhásza a Ferenca Kovácsa. Viceprimátor Lukáš Štefánik poďakoval
združeniu Za troma mostami, ktoré už niekoľko
rokov organizuje spoločné pripomenutie udalostí, akých návrat si už neželáme. F. Kovácsovi
odovzdal kyticu k životnému jubileu.
V piatok popoludní pri pamätníku obetiam násilia
si pamiatku osloboditeľov uctili zástupcovia škôl,
spoločenských organizácií a mesta v čele s obidvomi viceprimátormi.
V sobotu 7. apríla na Sihoti sa uskutočnila ukážka
bojov z druhej svetovej vojny. Spoluorganizátor
podujatia Tibor Devát z Klubu vojenskej histórie
(KVH) Tyrnau avizoval účasť viac ako 180 vojakov
z takmer 25 KVH zo Slovenska, Česka a Maďarska
v uniformách sovietskej, nemeckej a maďarskej
kráľovskej armády.
Akciu odštartovalo simulované podmínovanie
a zničenie mostíka cez mlynský náhon. Do
nasledujúcich bojov sa zapojili dve obrnené
vozidlá, tri terénne a dve štábne autá, vojenské
motorky, dva kanóny, mínomet a ťažký guľomet.
Nad bojiskom zvádzali vzdušné boje dve lietadlá,
cez jazero prepravovali vojakov pod paľbou dva

člny. Súčasťou podujatia bola prezentácia historických zbraní a vojenskej techniky.
Uvidíme ich ešte niekedy?
„Nebolo jednoduché zosúladiť účinkovanie
viac ako 25 klubov z troch štátov . Všetci účastníci
však vydali maximum. Som rád, že najmä mladšia
generácia sa môže aj takýmto predstavením vžiť
do podobných situácií, aké tu zažili ľudia pred
viac ako sedemdesiatimi rokmi. Nové Zámky
boli najbombardovanejším mestom na dnešnom
území Slovenska. Po jednom z náletov len na
samotnej železničnej stanici napočítali takmer
390 bombových kráterov a 1 400 zničených
vagónov,“ povedal primátor Otokar Klein.
„Tohtoročná ukážka bojov sa uskutočnila v novej
lokalite. Sihoť je jedinečným prostredím, ľudia
tu majú bezprostrednejší kontakt s účinkujúcimi
a emocionálnejší zážitok. Na rozdiel od panelákového sídliska tu mohli tu nalietavať lietadlá.“
Primátor O. Klein však upozornil, že Európska
únia prichádza s iniciatívou zakázať používanie
expanzných zbraní, ktoré sa používajú pri bojových ukážkach.
„Viete si predstaviť takéto predstavenie bez zvuku streľby – pretože tu naozaj ide iba o zvukový
efekt? Ľuďom treba aspoň takýmto spôsobom
ukázať, čo vojna prinášala, aby ich už nikdy
nenapadlo podobné hrôzy opakovať,“ povedal
primátor.
Veľmi dobrá spolupráca
V článku na webe bratislavského KVH Feldgrau sa uvádza, že prvé akcie na našom území
sa uskutočnili už počas 90. rokov, no skutočný
boom zaznamenali po roku 2005. Odvtedy sa
každoročne u nás konajú desiatky akcií zame-

raných tematicky predovšetkým na obdobie 1. a
2. svetovej vojny.
Aj bežný človek sa môže vrátiť v čase o desiatky rokov a stretnúť sa zoči-voči s históriou v tej
najpríťažlivejšej podobe, pretože sa odohráva
všade okolo neho a on sám sa stane jej súčasťou.
„Udalosti z vojenskej histórie chceme spolu s mojimi kolegami zrekonštruovať v reálnom čase na
základe poznatkov historickej vedy, s použitím
originálnych historických expanzných zbraní

(originálnych zbraní upravených len na streľbu akustickým strelivom so zvukovým efektom
a plameňom), takisto zrenovovanej historickej
vojenskej techniky a rôznych ďalších pôvodných
dobových predmetov.
Tie najúžasnejšie príbehy ľudského hrdinstva,
odvahy, sebaobety, ale aj zbabelosti, sebectva a
násilia sa nediali niekedy pradávno, niekde ďaleko od nás, ale práve na miestach, po ktorých
možno dennodenne chodíme. To sú hodnoty,
ktoré musíme preniesť na mladú generáciu,
aby sa už nikdy neopakovali hrôzy svetových
vojnových konfliktov, masové vraždy, bezprávie, násilie, rabovanie a beznádej,“ píše autor na
webe KVH Feldgrau.

„Musím zopakovať, že sa mi v Nových Zámkoch
veľmi dobre spolupracuje. Keď to porovnávam s
inými mestami a obcami, v ktorých som za posledných 13 rokov ukážky organizoval, spolupráca
s vami je bezkonkurenčne najlepšia. Dúfam, že
sa nič nezmení tak, aby sme už nemohli zrealizovať niečo podobné,“ vyjadril sa predseda KVH
Tyrnau Tibor Devát.
Miroslav Antoni
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Mesto pripravuje ďalšie dva psie
parky a výbehy
Dve staré autobusové zastávky zmenia na prístrešky v areáli budúceho psieho
parku pri detskom ihrisku na Ulici SNP.
Na mestskom úrade sa stretli zástupcovia mesta a občianskej iniciatívy Aj pes je Novozámčan. Témou bola príprava ďalších priestorov pre voľný pohyb psov.
„Veľký psí park na Ulici SNP bude určený pre
väčšie plemená psov. Bude tam systematicky usporiadaných osem masívnejších agility prekážok
z recyklovateľného prírodného materiálu. V parku budú lavičky, smetné nádoby na psie exkrementy a upravený prístrešok na ochranu pred
dažďom. Popri oplotení budú zasadené okrasné
stromy a kríky,“ uviedla Ľubomíra Strážovská
z iniciatívy Aj pes je Novozámčan.
Podľa vyjadrenia Moniky Kutenicsovej, vedúcej
odboru komunálnych služieb mestského úradu,
k detskému ihrisku na Ulici SNP zložili dve staré
autobusové zastávky. Pracovníci odboru ich
opravia, natrú a inštalujú do nového psieho parku ako prístrešky pre návštevníkov. Park by mal
mať dvojitý vstup, päť lavičiek, tri nádoby na odpad. Prekážky by mali byť hotové koncom apríla.
„Tento areál bude zo všetkých najväčší a podľa
mňa aj najkrajší. Bude slúžiť aj na rôzne súťaže
psov alebo ukážky agility cvičenia. Otvárať by sa
mal koncom mája,“ dodáva Ľ. Strážovská .
V súčasnosti sa pripravuje výsadba stromov,

Miroslav Antoni

Pribúdajú ďalšie stromy
Zástupca občianskeho združenia Etc,... Martin Slobodník požiadal mesto o súhlas
s užívaním mestskej plochy pred kinom Mier na účel výsadby stromov a starostlivosti o ne.
V rámci projektu Strom darom si skupina ľudí
predsavzala rozvíjať a chrániť verejné priestranstvá, na ktorých sa nachádza alebo by mohla byť
vysadená zeleň. Niekoľko stromov pred kinom
Mier vysadili už vlani, na apríl 2018 naplánovali
pokračovanie výsadby.
Mesto privítalo túto iniciatívu. „Vítame každú

Opravy chodníkov pokračujú treťou
etapou. Zahŕňa približne 40 ulíc
V roku 2016 sa začali opravy chodníkov. Poškodené povrchy mesto nahrádza
novou asfaltovou vrstvou, zámkovou dlažbou alebo liatym betónom s razeným
povrchom.
„Aj počas zimy sme sa snažili pripraviť a odstrániť staré povrchy chodníkov, aby sme ich po
oteplení mohli nahradiť novými. Na Nitrianskej
a Komjatickej ulici sme pokračovali v ukladaní

Výberové konanie
Mesto Nové Zámky zastúpené primátorom
mesta v súlade s § 4 zákona NR SR č. 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a § 5
zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy, Devínska 12, Nové Zámky s menovaním od
4. septembra 2018.
Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné ožiadavky:
1. odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle
zákona NR SR č. 317/2009 Z.z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v
zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 437/2009 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady
a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a
odborných zamestnancov v znení neskorších

ktoré poskytnú tieň. V parku na P. Blahu už
„návštevníci“ stihli zlomiť jednu z prekážok
a napchať cudzie predmety do zámku na bráne,
takže park už potreboval údržbu.
Na stretnutí zástupcov mesta a komunity
psíčkarov prezentovali zámer vybudovať takzvaný Malý psí park za novými garážami na Hradnej ulici. Psí výbeh bude mať obdĺžnikový pôdorys a vzhľadom na najmenšie rozmery iba jednu
agility prekážku – kladinu, dve lavičky a smetnú
nádobu na psie exkrementy. Bude určený na vybehanie psíkov z okolitých panelákov.
Tretí výbeh v poradí plánuje mesto zriadiť na
Čerešňovej ulici pri hrádzi, štvrtý výbeh má byť
na Sihoti. „Rozmýšľali sme o mieste vľavo od
mostíka pri reštaurácii, pri ramene rieky. Tento
výbeh bude tiež situovaný v peknom prírodnom
prostredí,“ dodala Ľ. Strážovská.

zámkovej dlažby, čo sa môže robiť aj pri nižších
teplotách,“ hovorí Monika Kutenicsová, vedúca odboru komunálnych služieb mestského
úradu.
predpisov
2. vykonanie 1. atestácie v zmysle zákona NR
SR č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
3. najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
4. bezúhonnosť
5. zdravotná spôsobilosť
6. ovládanie štátneho jazyka
Kritériá a požiadavky:
1. znalosť príslušnej legislatívy
2. organizačné, komunikačné a riadiace schopnosti
3. flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
4. práca s počítačom
Zoznam požadovaných dokladov:
1. žiadosť o zaradenie do výberového konania
2. profesijný životopis
3. overené fotokópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
4. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
5. predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy
6. potvrdenie zamestnávateľa o dĺžke pedagogickej praxe

spoluprácu a iniciatívu občanov, ktorým záleží na
vzhľade nášho mesta. Už vlani sme finančný dar
od Slovenskej sporiteľne vo výške 700 eur venovali na zakúpenie štyroch platanov. Aj do budúcnosti radi pomôžeme pri realizácii projektu
Strom darom,“ uviedol primátor Otokar Klein.

Tam, kde staré chodníky narušili korene stromov alebo namiesto chodníka boli uložené len
betónové platne (napríklad za tromi mostami), treba položiť železobetónový koberec, na
ktorý sa razí vzor zámkovej dlažby.
Tento rok dostanú nový povrch chodníky na
približne štyridsiatich uliciach. Časť z nich vybuduje spoločnosť Brantner Nové Zámky, časť
sa bude robiť svojpomocne, pracovníkmi mestského úradu.
Miroslav Antoni

7. lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej
spôsobilosti v zmysle § 10 zákona č. 317/2009
Z. z.
8. čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých
údajov uvádzaných v životopise
9. písomný súhlas uchádzača so spracovaním
osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prihlášku a ďalšie požadované doklady je
potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s
označením “Výberové konanie – Základná škola, Devínska 12, Nové Zámky – neotvárať“ najneskôr do 10.5.2018 na adresu:
Mestský úrad Nové Zámky, Sekretariát
primátora mesta, Hlavné námestie 10, 940 02
Nové Zámky (rozhodujúcim je dátum podania
na poštovej pečiatke).
Termín, miesto a čas výberového konania bude
prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú podmienky, oznámený najneskôr 7 dní pred jeho
začiatkom.
Otokar Klein, primátor mesta
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Seniori! Neverte dojímavým slovám
neznámych!

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Nových Zámkoch upozorňuje občanov na
prípady podvodov, ktoré sa v poslednej dobe vo zvýšenej miere vyskytujú v okrese
Nové Zámky a ktorých sa dopúšťajú neznámi páchatelia.

Obeťami týchto neznámych páchateľov sa
stali seniori, ktorých pripravili o značnú finančnú
hotovosť. Páchatelia používajú pri páchaní takejto trestnej činnosti rôzne legendy, pod ktorými
sa predstavujú. Najčastejšie používajú legendy
„VNUK”, „KAMION KUFRIKÁRI”, „PODOMOVÍ
PREDAJCOVIA”, „ZAMESTNANCI PLYNÁRNÍ A
ELEKTRÁRNÍ”.
Vyzývame seniorov na zvýšenú ostražitosť,
obozretnosť a opatrnosť najmä voči osobám,
ktoré nepoznajú, nakoľko môže ísť o podvodníkov, ktorí si ich vopred vytipovali za účelom
získania ich finančných úspor alebo cenností.

Vzhľadom na to, že páchatelia si vyberajú fyzicky slabšie obete a využívajú ich dôverčivosť a
bezbrannosť odporúčame seniorom aby:
- zvýšili obozretnosť, ak ich akákoľvek osoba požiada telefonicky o požičanie finančnej
hotovosti a overili si situáciu u ďalších blízkych, prípadne príbuzných osôb, či naozaj volá
ich príbuzný a neverili výhovorkám osoby v
telefóne, že má iný hlas kvôli chrípke, alebo prechladnutiu (Jedná sa o legendu „VNUK”)
- nedôverovali a nepožičiavali peniaze
neznámym osobám, ktoré ich náhodne oslovia na ulici alebo pred domom s požiadavkou,
že súrne potrebujú požičať finančnú hotovosť
a ako dôvod uvádzajú silné emotívne príbehy (napr.: dopravnú nehodu príbuzného alebo
kamaráta, ktorý sa vážne zranil a tie peniaze
potrebujú na jeho operáciu, avšak nemajú eurá
iba finančnú hotovosť v inej mene, ktorú nechajú ako zábezpeku a potom si po ňu prídu. Obeti
ukážu kufrík alebo tašku, v ktorej má byť uvedená hotovosť, no obeť následne už väčšinou
neskoro zistí, že v kufríku alebo taške sú len
nastrihané bezcenné papieriky). (Jedná sa o
legendu „KAMION KUFRIKÁRI”)

- nenasadali do auta s neznámymi osobami,
ktoré ich náhodne oslovia na ulici pod zámienkou, že nevedia kde je nemocnica, nakoľko v aute
ich budú žiadať o finančnú hotovosť na operáciu
príbuzného, ktorý mal dopravnú nehodu
- neotvárali svoje príbytky neznámym
osobám, ktoré im výhodne ponúkajú na predaj
rôzny tovar alebo ich uisťujú, že im prišli vyplatiť
výhru v lotérii, či zvýšiť dôchodky (Jedná sa o
legendu „PODOMOVÍ PREDAJCOVIA”)
- odmietli ponúkanú službu pracovníkov
plynární, elektrární či iných inštitúcií, ktorí
sa bez ohlásenia a predloženia potrebných
dokladov snažia pod zámienkou vykonávania
rôznych činností v mene týchto inštitúcií dostať
do ich obydlia (Jedná sa o legendu „ZAMESTNANCI PLYNÁRNÍ A ELEKTRÁRNÍ”)
- nevyberali pred neznámymi osobami finančnú hotovosť ani cennosti, nakoľko páchatelia sa pod rôznymi zámienkami takto
snažia zistiť, kde ich majú schované
- kontaktovali políciu na čísle 158 (112) ak
sa osoba, ktorú nepoznajú správa podozrivo a
snaží sa pod rôznymi zámienkami nadviazať s
nimi kontakt, získať ich dôveru a vstúpiť do ich
príbytku.
Zároveň žiadame všetkých občanov o spoluprácu. Ak majú nejaké informácie o páchateľoch, ktorí sa dopúšťajú uvedenej trestnej činnosti nech ihneď kontaktujú políciu na
linkách 158 alebo 112, lebo práve ich informácia
môže pomôcť polícii týchto páchateľov zadržať.
Daniel Zahorák
riaditeľ Okresného riaditeľstva PZ
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Na Nábrežnej hostili
účastníkov bilaterálneho
projektu Poľsko - Slovensko
Riaditeľ školy prevzal v Nitre ocenenie za dlhoročnú
úspešnú pedagogickú a riadiacu činnosť v základnom školstve a mimoškolské aktivity.

Vo štvrtok 2. marca v Základnej
škole na Nábrežnej ulici privítali deti
a pedagógov zo spriatelenej poľskej
školy Zespól Szkól Publicznych
v Mrokowie. Návšteva bola súčasťou
bilaterálneho projektu Poľsko - Slovensko, ktorý prebieha druhý školský
rok.
Prijali ich aj na radnici
„Cieľom projektu je rozvíjať komunikačné zručnosti žiakov v anglickom jazyku a spoznávať kultúrne
a spoločenské osobitosti v našich
regiónoch. Každého výmenného
pobytu sa zúčastní približne desiatka detí, ubytovaní sú v rodinách,“
skonštatovala výchovná poradkyňa
ZŠ Mária Luptáková.
Vo štvrtok naši školáci sprevádzali
poľských priateľov po Nových Zámkoch, navštívili mestský úrad a absolvovali športové popoludnie. V piatok
ich čakala návšteva Bratislavy, v sobotu program s hostiteľskými rodinami a záverečné posedenie.
„Dotáciou vyučovania cudzích jazykov sme na úrovní jazykových tried.

Prioritou školy však stále zostáva
šport a cudzie jazyky,”“ skonštatoval
riaditeľ ZŠ Róbert Rudinský, ktorý len
niekoľko dní predtým v Nitre prevzal
ocenenie za dlhoročnú úspešnú pedagogickú a riadiacu činnosť v základnom školstve a mimoškolské aktivity.
Ocenenie z Nitry
„Pred niekoľkými rokmi som si
v menšom meradle podnikania vyskúšal, čo je zodpovednosť za prosperitu firmy a spokojnosť zamestnancov, Niektoré princípy sa snažím
preniesť aj do fungovania školy. Ak
sa všetci s kolegami postavíme k práci ako k fungovaniu vlastnej firmy,
môžeme ďalej napredovať nielen po
vzdelávacej, ale aj ľudskej stránke,“
dodal.
Začiatkom apríla na Nábrežnej
zapísali 80 budúcich prvákov.
V súčasnosti má škola viac ako 600
žiakov a 70 zamestnancov. „V tak
mimoriadne exponovanom prostredí, akým je novozámocké základné
školstvo, sme tento rok zaznamenali
asi najrovnomernejšie rozloženie
zapísaných prvákov za posledné
obdobie, čo je výnimočná situácia.
Každému z našich žiakov chceme
poskytnúť prostredie, v ktorom
budú cítiť, že ich máme radi. V škole
s takýmto duchom sa dajú dosahovať ešte lepšie vyučovacie výsledky,“
hodnotí riaditeľ.
Na Nábrežnej nedávno modernizovali telocvičňu. R. Rudinský ako
zanietený športovec by však raz
v areáli chcel vidieť modernú školskú
športovú halu.
Miroslav Antoni

Krajské kolo Mládež spieva 2018 v jazdiarni
V cisársko-kráľovskej jazdiarni sa 28. marca uskutočnilo krajské kolo súťažnej
prehliadky mládežníckych speváckych zborov Mládež spieva 2018.
Vyhlasovateľom celoštátnej postupovej
súťaže a prehliadky detských speváckych
zborov je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia ministerstva kultúry. Krajské
kolo uskutočnené koncom marca v Nových
Zámkoch organizovalo Regionálne osvetové
stredisko. Súťaže sa zúčastnil Detský spevácky
zbor Schola Mariana - zbor malých z Komárna,
Detský spevácky zbor pri Základnej škole Endre Adyho s VJM v Štúrove, Základná umelecká
škola F. Schuberta zo Železoviec, Spevácky
zbor Snežienka z Nitry, Spevácky zbor pri Katolíckej spojenej škole v Nových Zámkoch a
Spevácky zbor Schola Mariana - zbor veľkých
pri Spojenej cirkevnej škole Marianum s VJM v
Komárne. Odbornú porotu tvorili Elena Šarayová, Magdaléna Kissová, Jozef Kazán a čestným

hosťom bol primátor mesta Otokar Klein.
„V rámci hudobného umenia sa naše mesto hrdí dlhoročnou existenciou speváckych
zborov. V našich sálach sa pravidelne koná
celoštátny festival maďarských detských a
mládežníckych speváckych zborov Znejúca
pieseň - Csengő Énekszó. Som rád, že kultúrna
pamiatka, cisársko-kráľovská jazdiareň, aj tento rok hostí popredné mládežnícke zbory Nitrianskeho kraja na súťažnej prehliadke Mládež
spieva 2008.” – odznelo v úvodnom príhovore
primátora mesta.
„Toto podujatie je zúročením celoročnej práce
každého zboru a otvára nám priestory kvality.
Vo svete digitálnych nosičov hudby sa dnes
na tejto súťaži stretáme so živým interpretovaním hudobných odkazov, ktoré boli zasiate

do pôdy Európy a v našej podstate rezonujú. Tieto zázraky v nás sú výnimočnou civilizačnou zložkou posväcovania času spevom.”
– uviedla okrem iného riaditeľka Regionálneho
osvetového strediska v Nových Zámkoch Marta Šimo-Svrčeková.
Po súťažných vystúpeniach jednotlivých
zborov nasledovalo vyhlásenie výsledkov a
odborný rozborový seminár pre dirigentov
zborov.
-i-

Foto: M. Antoni
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Lekárenská služba

V našom meste každý deň do 22 h!
23. 4. Salvia
Andovská 9/C
24. 4. Verejná l. FNsP Slovenská 11A
25. 4. Zlatý lev
Petőfiho 15
26. 4. Starbec
J. Kráľa 3
27. 4. Sélia
SNP 42A
28. 4. Dr. Max
Aquario, Nitrianska 111
29. 4. Zlatý lev
Petőfiho 15
30. 4. Dr. Max
Letomostie 2
1. 5. Pod Lipou
Kapisztóryho 5
2. 5. BENU
HM Tesco, Nitrianska 111
3. 5. Dr. Max
Letomostie 2
4. 5. Na prednádraží Ľ. Štúra 18
5. 5. Na Korze
M.R. Štefánika 4
6. 5. Dr. Max
Aquario, Nitrianska 111
7. 5. Claudia
Gúgska 14

Knižnica Antona Bernoláka
v Nových Zámkoch predá
zachovalú
garážovanú
Škodu Fabiu 1.2 HTP Junior,
r. výroby 2004, najazdených
92.079 km. Cena dohodou.
Tel.: 0907/726 150.

Súťaž družobných škôl v anglickom jazyku
Dňa 23.marca do Spojenej školy na Komárňanskej ulici zavítali žiaci a učitelia z partnerských škôl Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava
a Győri Műszaki SZC Pattantyús Ábrahám Géza Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája.

Priatelia z Jihlavy a Győru sa už vlani zúčastnili prvej súťaže družobných škôl v matematike,
my sme u nich absolvovali odbornú aj športovú
súťaž.
V angličtine súťažili trojčlenné tímy. Prvou
časťou bol vedomostný kvíz o reáliách Veľkej
Británie a Spojených štátov amerických. V druhej časti mali vytvoriť prezentáciu na tému
Moja krajina inými očami. Porotu tvorili učitelia
angličtiny z troch družobných škôl. Napriek jazykovej rôznorodosti žiaci dokázali, že vedia vy-

Ponúkame:

Ďalej ponúkame servis a opravy

u vonkajšie rolety

u opravujeme žalúzie a rolety

u plastové okná a dvere

Hostinec Ryba
v Nových Zámkoch príjme
do zamestnania príjemného

čašníka / čašníčku .

0915 400 839

Cestovanie v čase
Poznáte toto miesto v Nových Zámkoch?
Viete túto lokalitu určiť alebo odfotografovať z miesta, na ktorom začiatkom 70. rokov,
20. storočia stál autor fotografie na dobovej
pohľadnici?
Zdroj: archív Pavol Kotrec / www.nzalbum.sk

nikajúco spolu komunikovať a súťažiť. Zvíťazila
Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava pred Spojenou školou Nové Zámky (Adam Kosztolányi, Ľubomír Szabó, Kevin
Lackó) a Győri Műszaki SZC Pattantyús Ábrahám
Géza Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája.
Našim žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu
v rámci družobných škôl. (SŠ)

u vonkajšie žalúzie (Z 90.)

u vnútorné žalúzie a sieťky

Cenové ponuky:
0908 161 416
www.montplast.sk

u všetkých typov okien a dverí

u vymieňame kovania, pánty a kľučky
u vymieňame rozbité sklá

Kancelária:
035 6420 166

Opravy a servis:
0918 109 149
montplast@montplast.sk
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REALITY

Krížovka

V krížovke sa ukrýva pokračovanie citátu:
„Dávajte si pozor na to, čo jete. Zákusky .......
(tajnička). Riešenie krížovky zasielajte do 29.
apríla na adresu: Redakcia Castrum Novum,
Hlavné námestie 10, 940 02 Nové Zámky alebo
mailom na castrum.novum2015@gmail.com.
Pomôcky: TINA,
EZR, OAK,
ARBA, ANOLI,
ALO

Analýza

ôsma časť
celku

Štefan
(dom.)

Riešenie krížovky môžete poslať aj SMS na číslo 0917 502 955. Medzi správnymi lúštiteľmi
vyžrebujeme výhercu balíčka od novozámockej
spoločnosti Novofruct.
Celé znenie z CN č. 07/2018 znie: „Láska býva
slepá, ale susedka málokedy.“ Výhercom
balíčka od novozámockej spoločnosti Novofruct
sa stáva Eva Vargová.

Planétka

Kovová
mriežka
v sporáku

Akadémia
múzických
umení

Morské ryby

Ženské
oblečenie

A iné

Ázijský vozík

Pichľavé
výrastky na
konci obilia

Vlastnili
Malý žiak
Ruský jazyk


Tábor pod
holým
nebom

Český basketbalista
Jazero
(angl.)

Osobné
zámeno

Rádium (zn.)

Otravné látky

Tiež

Vlk z Knihy
džunglí

Himalájsky
medvedík

Ázijský
sokolík

Nalieval

Lietadlo
(hov.)

Vrstva
nerastu
Dub (angl.) Poskakovala

l Kúpim byt v Nových Zámkoch. Hotovosť. Tel.:
0903/788 444.
l Predám garáž 18 m2, na Gúgskej ulici. Tel.:
0903/747 166.
l Mladý pár hľadá byt v Nových Zámkoch, aj
družstevný. Platba v hotovosti. Tel.: 0911/267 299.
l Dám do prenájmu 3-izbový byt v centre mesta.
Tel.: 0903/149 794.
l Predám záhradu s murovanou chatkou v Nových
Zámkoch. Oblasť Kvitnúci ostrov, za Komočským
mostom. Tel.: 0908/135 375.
l Predám 4-izbový tehlový byt v štvorbytovke
v Nových Zámkoch. Cena dohodou. Tel.: 0908/747
172.
l Predám rodinný dom v Podhájskej. Tel.: 0908/747
172.
l Kúpim rodinný dom v Nových Zámkoch. Tel.:
0905/464 582.
l Predám 2-izbový byt v os. vlastn., v centre mesta,
prerobený, 3. poschodie. Tel.: 0905/966 756.
l Predám rodinný dom v Nových Zámkoch, tichá
lokalita, 9á pozemok. Cena: 78.000,- €. Tel.:
0905/966 756.
l Kúpim 1-izbový byt – platba v hotovosti, alebo
vymením garsónku za 1-izbový byt + doplatok. Tel.:
0905/966 756.
l Kúpim rodinný dom v Nových Zámkoch. Tel.:
0950/367 867.
AUTO – MOTO
l Predám pojazdnú, garážovanú, 31-ročnú Škodu
120 L. Tel.: 0904/222 832.
PRÁCA
l Nevidiaci 26-ročný z Komoče hľadá osobného
asistenta / osobnú asistentku.
Tel.: 0949/540 477, 0944/782 339.
l Prijmem pracovníka na osádzanie dverí na 4 hodiny. Zvýhodnení invalidný dôchodcovia. Info na tel.:
0907/781 950.
SLUŽBY
l Najlacnejšia preprava osôb - od 1 do 20 osôb.
www.andibus.sk Tel.: 0915/111 646.
l Mám vrodené jasnozrivé schopnosti, vidím
budúcnosť, robím výklad z kariet aj z fotky. Tel.:
0917/044 931.
l Výhodná pôžička od 140,- € do 900,- €. Tel.:
0904/190 058.
l Hľadám pani na občasné opatrovanie 6-ročného
chlapca. Tel.: 0944/129 381.
l 65-ročná žena hľadá opatrovateľa alebo opatrovateľku. Tel.: 0905/978 283.

Spoločenská rubrika

Bangladesh
News Agency



Vitajte medzi nami
Diana Mária Ivanová

Tropický
jašter

Prezent

Eskimácky
čln

Oxid hlinatý

Sľúbili si vernosť

Renát Kálazi a Denisa Belanová

Opustili nás

Pripravila: Helena Hupková

Belo Hóbor, 79 r., Alžbeta Perinová, 89 r.,
Dominik Navrátil, 89 r., Ján Bacho, 63 r., Ing.
Dušan Lauro, 66 r., Štefan Haris, 64 r.
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CASTRUM NOVUM
Dvojtýždenník občanov mesta Nové Zámky

XXVIII. ročník - 3. číslo - 12. február 2018 - nepredajné
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cn-r45-18

cn-r44-18

M.R.Štefánika 37, Nové Zámky

Nová predajňa/kaviarnička

Vám ponúka v príjemnom prostredí:







Čerstvý chlieb a pečivo zo 100%
prírodných ingrediencií (bez lepku,
laktózy, sóje, aditív, kvasníc, droždia
a bez kukuričnej a ryžovej múky!)
Sendviče (aj pre vegánov)
Paleo zákusky a kávičku
Mäso a mäsové výrobky
z biologického chovu
Szaﬁ free (reform múčne zmesi)
a ďalšie výrobky...
aktuálne info na

cn-r12-18

DAJA

mäso predajňa
Kasárenská ul. 5A, Nové Zámky

Otváracia doba:
Pondelok: 13:00 - 17:30
Utorok-piatok: 6:30 - 18:00
Sobota: 6:30 - 12:00

Tel.: 035/6412

Čerstvé a mrazené mäsá Pôvod Cena €/kg Akcia €/kg
Diviak kocky na guláš mr.
Jeleň kocky na guláš mr.
Br. karé s kosťou
Br. bok s kosťou
Br. koleno predné, zadné s k.

SR
SR
SR
SR
SR

10,20
10,40
4,20
4,00
3,00

8,99
8,40
3,49
3,19
1,59

197

Údené mäsá a salámy

Pôvod Cena €/kg Akcia €/kg

Viedenské párky
SR
Špekačky
SR
Úd. koleno s k. predné, zadné SR
Ipeľská klobása
SR
Desiatové párky
SR

4,00
4,00
3,99
3,50
3,00

2,85
2,99
2,49
2,39
1,99

Dodávame mäso pre závodné kuchyne, reštaurácie, školské jedálne. Rozvoz zdarma!
Akcia trvá od 24. apríla do 7. mája 2018 alebo do vypredania zásob

10  Spomienky-Poďakovania

Poďakovanie
Köszönetnyilvánítás

„Odišiel tichučko, ale v našich srdciach zostane
navždy.”
S úctou ďakujeme rodine, priateľom, susedom,
bývalým spolupracovníkom, futbalistom a všetkým
známym, ktorí dňa 5. apríla 2018 odprevadili môjho
drahého zosnulého manžela, dobrého človeka

Bélu HÓBORA na jeho poslednej ceste.

Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina
„Csendben elmentél, de szívünkben örökké élni fogsz.”
Tisztelettel mondunk köszönetet a családnak, barátoknak, szomszédoknak, egykori munkatársaknak, focistáknak és ismerősöknek, akik 2018.
április 5-én elkísérték utolsó útján a drága elhunyt férjet és jó embert

HÓBOR Bélát.

Köszönjük a részvétnyilvánításokat és a virágadományokat.
A gyászoló család

Spomienka – Megemlékezés
Dňa 19. marca 2018 uplynulo 10 rokov, čo nás
navždy opustil milovaný otec

Ladislav JÓBA.

Kto ste ho poznali, venujte jeho pamiatke tichú
spomienku.
S úctou spomínajú obaja synovia Ladislav
a Patrik
2018. március 19-én telt el 10 év azóta, hogy örökre távozott közülünk a
szeretett édesapa

JÓBA László.

Akik ismerték, szenteljenek emlékének egy csendes percet.
Tisztelettel emlékeznek fiai Ladislav és Patrik

Spomienka – Megemlékezés
„Za lásku Ti už nič nemôžeme dať,
iba kytičku na hrob a spomínať.”
Dňa 23. apríla 2018 si pripomíname smutné 5.
výročie úmrtia

Juliány KUKANOVEJ,
rod. Matisovej.

Neplačte, že som odišla, ten pokoj mi prajte, len
v srdci večnú pamiatku si na mňa zachovajte.
Spomína celá rodina
„A szeretetedért cserébe már semmit nem adhatunk,
a sírodra virágcsokrot teszünk és csendben emlékezünk.”
2018. április 23-án telik el 5 szomorú év azóta, hogy örökre távozott
közülünk

KUKAN Juliána, szül. Matis.

Ne sírjatok, hogy elmentem. Kívánjátok, hogy békében nyugodjak,
szívetekben őrizzétek emlékem.
Emlékezik az egész család

Spomienka – Megemlékezés

Dňa 4. mája 2018 uplynie rok, čo nás navždy opustila milovaná mamka, babka a prababka

Mária KOSTYÁLOVÁ.
ma és dédnagymama

Spomíname a nikdy nezabudneme.
Dcéra a syn s rodinami
2018. május 4-én telik el egy év azóta, hogy örökre
távozott közülünk a szeretett édesanya, nagyma-

KOSTYÁL Mária.

Emlékezünk és soha el nem feledünk. Lánya és fia családjukkal

CASTRUM NOVUM - 8. číslo - 23. apríl 2018

Poďakovanie
Köszönetnyilvánítás

Zo srdca ďakujeme rodine, priateľom, susedom,
kolegom a známym, ktorí prišli dňa 15. marca 2018
odprevadiť na poslednej ceste môjho drahého
životného partnera, otca, starého otca, pradedka

Štefana KUBIKA.

Ďakujeme za krásne kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš žiaľ.
Smútiaca rodina
Szívből mondunk köszönetet a családnak, barátoknak, szomszédoknak, volt munkatársaknak és ismerősöknek, akik 2018. március 15-én
elkísérték utolsó útjára felejthetetlen, szeretett társam, édesapát, nagyapát és dédapát

KUBIK Istvánt.

Köszönet a sok szép virág adományokért, melyekkel enyhítették mély
fájdalmunkat.
A gyászoló család

Spomienka - Megemlékezés

„Čas plynie, ale bolesť zostáva. Slza v oku, v srdci
žiaľ... Zostali len pekné spomienky na Teba v srdciach blízkych, ktorí Ťa mali radi.”
Dňa 16. apríla 2018 uplynulo 6 rokov odvtedy, kedy
nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec,
pedagóg

PaedDr. Pavol PEČIMUTH.

Kto ste Paľka poznali, prosím, venujte mu tichú spomienku.
Česť jeho pamiatke.
S úctou a láskou spomínajú: manželka Marta, syn Daniel, syn
Marcel s rodinou

„Az idő múlik, a bánat megmarad. Szemünkben könnycsepp, szívünkben
bánat… A szép emlékek megmaradtak a legközelebbiek szívében, akik
szerettek.”
2018. április 16-án telt el 6 év azóta, amikor örökre távozott közülünk a
szeretett férj, édesapa és pedagógus

PEČIMUTH Pál PaedDr.

Akik Paľkot ismerték, kérjük, szenteljenek emlékének egy csendes percet.
Tisztelet az emlékének.
Tisztelettel és szeretettel emlékezik: felesége Marta, fia Daniel,
fia Marcel családjával

Spomienka

„Ocino, chýbaš nám... Hoci už nie si medzi nami,
v našich srdciach zostaneš stále milovaný.”
Dňa 24. apríla 2018 uplynie 1 rok, čo nás navždy
opustil

Ing. Anton KOŠÍK.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína manželka, syn, dcéra a zať

Spomienka

Ing. Imrich MACH 3. máj 1993
Elena MACHOVÁ,
rod. Krásna 1.december 2008

„Chýba mi niekto, koho objatie dá dokopy všetko,
čo je vo mne rozbité... chýbate mi oco, mami...”
dcéra Dagmar
Syn Vlado a krstná Ľudmila s rodinami sa pripájajú.
Spomíname, ďakujeme, stále ľúbime, nesmútime – doprajeme
vám ten pokoj.
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17:00
19:30
19:30
17:00

Rodin

MÁJ 2018

životopisná dráma, Francúzsko/Belgicko, r. J. Doillon

Včielka Maja 2: Sladké hry
animovaný film, Nem./Aus., r. N. Cleary, A. Stadermann

Filmový klub: Vnútorné slnko
dráma, Francúzsko, r. C. Denis

Otcova volga
komédia/dráma, ČR, r. J. Vejdělek

Neznámy vojak
vojnová dráma, Fínsko/Belgicko/Island, r. A. Louhimies

Fakjú pán profesor 3
komédia, Nemecko, r. B. Dagtekin

Tiché miesto
horor, USA, r. J. Krasinski

Dve a pol kačky

animovaný film, USA/Čína, r. Ch. Jenkins

Blokoti

komédia, USA, r. K. Cannon

Tiché miesto

horor, USA, r. J. Krasinski

Včielka Maja 2: Sladké hry

Szűzőrség

Prísľub úsvitu

animovaný film, USA/Čína, r. Ch. Jenkins

Dve a pol kačky

romantická dráma, Francúzsko, r. E. Barbier

historická dráma, USA, r. A. Hyatt

Apoštol Pavol

vígjáték, USA, r. K. Cannon

15:00
animovaný film, Nem./Aus., r. N. Cleary, A. Stadermann

19:30

17:00

15:00

19:30

17:00

19:30

17:00

19:30

17:00

19:30

035/6401285
0907 937 064
1.5.
utorok

2.5.
streda

3.5.
štvrtok

4.5.
piatok

5.5.
sobota

6.5.
nedeľa

8.5.

utorok

9.5.

streda

ČT
15

90´

5€

15.5.
utorok

16.5.
streda

17.5.
štvrtok

19.5.

20.5.

sobota

84´ 4€
18.5.
4€ piatok
94´
FK: 3€

120´ 3,50€

Nám. Gy. Széchényiho 9
940 01 Nové Zámky
2D

MP

12

15

SD

OV

ČT

2D
2D

2D

5€
5€

135´

120´

12

12

ČT

ČD

2D

2D

5€

19:30
17:00
19:30
17:00
19:30
17:00
19:30

15:00
17:00
19:30

15:00
17:00

90´

5€

12

91´

19:30

ČT

MP

5€

2D

SD

102´

nedeľa
2D

15

17:00

19:30

17:00

19:30

17:00

19:30

ST

23.5.

24.5.

25.5.

štvrtok

streda

22.5.

2D

5€

utorok

5€

5€

5€

4€

90´

91´

130´ 3,50€

107´

102´

84´

12

MP

12

12

15

MP

ČT

SD

2D

2D

SD

ČT

ST

HU 2D MSZ
2D

2D
2D

piatok

Môj syn

thriller/dráma, Francúzsko, r. Ch. Carion

Sherlock Gnomes

animációs film, USA/N. Britannia, r. J. Stevenson

Filmový klub: Tom of Finland

životopisná dráma, Fín./Švé./Dán./Nem., r. D. Karukoski

Backstage

tanečno-hudobný romantický film, r. A. Sedláčková

Deadpool 2

akčná komédia, USA, r. D. Leitch

O tele a duši

romantická dráma, Maďarsko, r. I. Enyedi

Deadpool 2

akčná komédia, USA, r. D. Leitch

animovaný film, Ukrajina, r. O. Malamuž

Ukradnutá princezná

Dubček

historická dráma, SR/ČR, r. L. Halama

Deadpool 2

akčná komédia, USA, r. D. Leitch

Ukradnutá princezná

animovaný film, Ukrajina, r. O. Malamuž

Deadpool 2

vígjáték, USA, r. D. Leitch

Taxi 5

akčná komédia, Francúzsko, r. F. Gastambide

Gauguin

životopisná dráma, Francúzsko, r. E. Deluc

Ukradnutá princezná

animovaný film, Ukrajina, r. O. Malamuž

Filmový klub: Válek

dokumentárny film, SR, r. P. Lančarič

Pacific Rim: Povstanie
sci-fi, USA, r. S. DeKnight

Mária Magdaléna

historická dráma, V. Británia/USA, r. G. Davis

Besnenie

akčný film, USA, r. B. Peyton

2D

2D

2D

2D

2D

2D

2D

2D

2D

2D

2D

2D

2D

2D

ČD

OV

SD

ČT

ČT

SD

ST

OV

SD

ST

ČT

ST

OV

ČT

HU 2D MSZ

2D

ST

HU 2D MSZ

2D

ST

12

12

12

12

MP

15

12

15

MP

15

12

MP

15

15

15

12

15

MP

15

120´

130´

111´

131´

85´

120´

85´

120´

90´

85´

120´

90´

116´

90´

84´

5€

4€
FK: 3€

5€

5€

5€

5€

5€

5€

5€

5€

116´ 3,50€

120´

5€

102´ 3,50€

95´

5€

5€

5€

4€
FK: 3€

5€

3,50€

ČT

2D
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CASTRUM NOVUM
Az érsekújvári polgárok kétheti lapja

Fotó: M. Antoni

Vás pozývajú aj v roku 2018
na tradičný novozámocký
2018-ban is meghívják önöket
a hagyományos érsekújvári

Majáles
Majálisra

XXVIII. évfolyam - 8. szám - 2018. április 23. - díjmentes

Elkezdődött
az utak
felújítása

Cikkünk a 2. oldalon

l A járdafelújítás harmadik szakasza majd

40 utcát érint

l A járdákat 2016-ban kezdték felújítani.
l Az önkormányzat további két

kutyafuttatót tervez

l A Sznf utcai nagy kutyapark a nagyobb testű
kutyákat fogja szolgálni

30. apríla 2018 na Hlavnom námestí v Nových Zámkoch
2018. április 30-án Érsekújvár főterére
Program / Műsor:

Jadranka
18:00 Dušan Grúň
19:30 StarmaniaOriginal
21:00 Elektron Band (HU)

l „Mindent megteszünk a gyerekekért!”
l Bopkó Lászlót jutalmazta a Nyitrai Járási 		
Hivatal

17:00

Zmena programu vyhradená / A műsorváltozás jogát fenntartjuk

l Szeniorok! Ne higgyenek az idegenek

megható szavainak!

l A rendőrség a csalók praktikáira
figyelmeztet

Fotó: -MA-

2  Város
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Megkezdődött az elmúlt néhány
évtized legszélesebb körű útfelújítása
Némelyik utat még a múlt század 70-es éveiben csinálták
Április első hetében megkezdődött a városi utak felújításának idei szakasza. A Jesenský
utcát már tavaly év végén megjavították.
Az önkormányzattal aláírt szerződés értelmében a Doprastav Asfalt részvénytársaságnak az
építési terület átadásától számított hat hónapon
belül tizennégy utcában nyolc városi útszakaszt
kell felújítania. Az utcák jegyzékét a képviselőtestület hagyta jóvá.
Út 1977-ből
Az összes útfelület javításának technológiája hasonló. Először hidegmaróval eltávolítják
az eredeti réteget, lerakják a járdaszegélyeket, beállítják a csatornalefolyók és fedelek
magasságát, majd következik a megerősítő anyag rétegződése (ahol nagyon tönkrement
az útalap, oda georácsot helyeznek el), ezután
illesztőanyaggal itatják be a felületet, amire rákerül az aszfalt, és végül felfestik a vízszintes,
fényvisszaverő közlekedési jelzéseket. A károsult szennyvízcsatornafedelek helyett a vízművek újakat szállított.
A felújítást az utak állapotának felmérése előzte
meg, hogy megállapítsák, melyik utak vannak a
legakutabb állapotban. „Minden hibát azonban
a diagnosztika sem leplez le. Például miután a
P.O. Hviezdoslav téren lemaratták az útfelületet, az út egy része beszakadt. Az útszakaszt
betonozni kellett, hogy az aszfaltozás előtt egy
hétvége alatt megkössön. A Cseresznye utcában
egy betonba vésett évszámot találtunk – 1977et – azóta ezt az utat komplexen senki nem újította fel” – mondta el Morvay Peter, a közügyi
szolgáltatások főosztálya közlekedésügyi alosz-

tályának munkatársa.
Az útlezárások alatt a közlekedők türelmét
kérjük
„Minden munkálatot építészeti és közlekedési szempontból is el kellett bírálni. Együttműködünk a területfejlesztési és műépítészeti
főosztállyal. Minden egyes útra megkaptuk a
szükséges dokumentumokat az útlezárástól
kezdve az utak különleges használatának
engedélyén át egészen a vízszintes közlekedési jelzések felfestésének projektjéig. Az
útlezárásokat jóváhagyta a járási közlekedésrendészet és arra fogunk törekedni, hogy minél
rövidebb ideig kelljen lezárni az utcákat. Kérjük
az autósokat és a gyalogosokat, hogy a frissen
betonozott vagy aszfaltozott felületekre ne lépjenek és ne közlekedjenek rajta” –kér minden
közlekedőt Kutenicsová Monika, a közügyi szolgáltatások főosztályának vezetője.
„Az emberek nincsenek hozzászokva az ilyen
széleskörű útlezárásokhoz és javításokhoz.
Amíg az útfelületen a maratást végzik, addig
az autók egy sávban közlekedhetnek. Aszfaltozáskor viszont a gép mellett csak egy keskeny
sáv marad szabadon, ahol autó már nem fér el.
Ha az autó átmegy a penetrációs anyaggal bevont úton, az anyag felfröcsög az autóra. Ennek
ellenére elég nehéz megmagyarázni az embereknek, hogy tartsák be a közlekedési jelzéseket” – tette hozzá Morvay Peter.
Hogy az új felületet ne kelljen bontani
További korlátozásokat von maga után a J.
Kráľ utca felújítása, ahol az út mellett számos
leállósáv és bérelt parkolóhelyek van. Az út-

Az első ügyfél az idősek nappali
központjába utazott

Kérvények, nyomtatványok és fontos információk rendelkezésre állnak a városi
hivatalban és a szociális ellátást nyújtó intézményekben.
A szociális taxi szállítási szolgáltatást március
végén indították el, az első szállítási kérvény
április 3-ra szólt. Mészárosová Alžbeta több éven
át vezette a nyugdíjasok klubját, műtét után
azonban otthon maradt. Miután az egészségi
állapota javult, eljár az idősek napi központjába,
hogy találkozzon az egykori osztálytársnőivel.
„Az embernek társaságban van a helye. Voltam
más egyletekben is, de most már csak a klubba
járok. Válogatni lehet a tevékenységekből, mindig kitalálnak valamit” – tudtuk meg tőle. Viszont
két mankóval nem egyszerű beszállni a taxiba, éppen ezért nagyra értékelte, hogy a sofőr
mellett a mozgáskorlátozott személy részére a
beszállást megkönnyítő forgatható ülés van.
„A lábam nem fogad szót, nem könnyű beszállnom az autóba, és még nehezebb kiszállnom.
Ide viszont nem volt gond beszállni” – dicsekszik
Klein Ottokár polgármesternek, aki a szociális taxi első ügyfelét személyesen szállította.
Mészárosová asszony a következő héten orvosi
kivizsgálásra készült, a szállításra ismét a szociális taxit szándékozta megrendelni.

„Ha szabad lesz, az orvostól haza útra is megrendelem, mivel kényelmes és előnyös. Súlyos egészségkárosodással élőként igazolvánnyal rendelkezem, vannak ismerőseim, akik
a szükséges igazolásokat még intézik, hogy ők is
kihasználhassák a szolgáltatást” – folytatja.
A városi hivatal szociálisügyi alosztályának
két munkatársa, Veronika Abrmanová és Jana
Franková tartja az ügyfelekkel a kapcsolatot és
szervezi a szociális taxi útjait. Már a szolgáltatás

javítás alatt a gépkocsikat ideiglenesen máshová
fogják parkolni a tulajdonosaik. A felújítás befejeztével az önkormányzatnak az összes bérelt
parkolóhelyet ismét ki kell majd jelölnie.
Az érintett utcákban élőket az önkormányzat
írásban tájékoztatta arról, hogy áprilisban és
májusban útfelújításra kerül sor. A városi hivatal
kéri azokat, akik útbontással járó építkezési
munkákat terveznek végezni (pl. víz-, csatornavagy villanyvezeték), hogy ezt minél hamarabb
tegyék meg, mivel az új aszfaltfelületet jó volna
hosszú távon sértetlenül megőrizni.
A foltozás nem felújítás
Mielőtt megkezdődött volna az útfelújítás idei
szakasza, a város útjain már megjelentek a
közügyi szolgáltatások dolgozói, és az infraset
technológiával elkezdték javítani a kátyúkat.
„A kátyúk és kisebb útfelületek javítását nem
szabad összetéveszteni az útfelületek javítására
irányuló befektetéssel. A kátyúkat hidegebb
időben is lehet újrahasznosításból nyert durva szemcsés aszfalttal javítani. Ezeket a munkálatokat a
közügyi szolgáltatások főosztályának dolgozói
végzik. A városi utak komplex felújítását egy
kivitelező végzi klasszikus aszfalttal, amelyet az
Érsekújvár peremén található „aszfaltgyárban”
állítanak elő” – hangsúlyozta Jaroslav Mrváň,
a területfejlesztési és műépítészeti főosztály
vezetője.
Miroslav Antoni

AZ KÖVETKEZŐ SZAKASZOKAT ÚJÍTJÁK FEL
• Jesenský u. + P.O. Hviezdoslav tér
• Šulek u.
• T.G. Masaryk u.
• Ľ. Štúr u.
• Törökszalasztó u. – Ferencesek tere – Császár
bástya
• Cseresznye u. – Erdő u.
• Oldal u.
• Kukučín u. – Mihály bástya – J. Kráľ u.
elindítása előtti találkozókon tájékoztatták az
időseket erről a lehetőségről, a szükséges dokumentumokkal ellátták a szociális ellátást nyújtó intézményeket is. Tájékoztatásuk szerint,
a szállítási szolgáltatásra vonatkozó megállapodást eddig tizenegy ügyféllel kötötték meg,
akik közül jónéhányan bérletet váltottak, továbbiak pedig kérvényeket igényeltek.
„A szolgáltatást minimum 24 órával előre kell
megrendelni, ha a menetrendben lesz szabad időpont, a szállítás igénybe vehető aznap
is. A szociális taxi szolgáltatásai nem csupán
egy célra használhatók, azonban mindenképp
az egészségileg hátrányos helyzetű lakosok
egészségügyi létesítményekbe való szállítását
fogjuk előnybe részesíteni” – teszi hozzá Denisa
Felixová, a szociális, iskolaügyi és kulturális főosztály vezetője.
Miroslav Antoni

A szerző felvétele
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Történelmi harcok élőben. És talán
utoljára

Április 6-7-én emlékeztünk a II. világháború végéről Érsekújvárott. Pénteken történelmi tények, korabeli fényképek bemutatására, valamint a 73 évvel ezelőtti események közvetlen résztvevőivel került sor beszélgetésre a főtéri Kultúrházban, amit
koszorúzással egybekötött kegyeletes megemlékezés követett. Szombaton a fő program a valódi katonák korabeli felszerelésben, technikával és fegyverekkel tartott harci
bemutatója volt. Ezeket azonban talán utoljára láthattuk „akció” közben.
A Háromhidak Polgári Társulás április 6-án
délelőttre szervezte meg a kultúrházba az érsekújvári tanulókkal a találkozót. A találkozó témája
a II. világháború történelmi eseményei voltak: a
háborús eseményeket és a város bombázását
az amerikai hadsereg által – amivel csak néhány

názása és megsemmisítése indította el. Az ezt
követő harcokban két páncélozott jármű, három
terep- és két stábautó, katonai motorkerékpárok, két ágyú, aknavető és nehéz géppuska
kapcsolódott be. A harctér fölött két repülő vívott
légiharcot, a tavon a tűzharc alatt két csónakban

„El tudják képzelni ezt a bemutatót a lövés
hangja nélkül? Mivel itt tényleg csak a hanghatásról van szó. Az embereknek legalább ilyen
módon meg kell mutatni, hogy mit hoz magával
a háború, hogy már soha ne jusson az eszükbe
megismételni ezeket a szörnyűségeket” – mondta a polgármester.
Kiváló együttműködés
A pozsonyi Feldgrau Katonai Történelmi Klub
honlapján megjelent cikkben olvasható, hogy a
környékünkön az első rendezvényekre a 90-es
években került sor, ám az igazi boomot 2005
után jegyezték. Azóta minden évben rendszeresen több tíz olyan rendezvényre kerül sor, ahol
elsősorban az I. és a II. világháború történéseire
összpontosítanak.
Bárki részt vehet az időutazáson és a legvonzóbb

Fotó: M. Antoni

Fotó: Varga I.

nappal a háború vége előtt értelmetlenül
megsemmisítették a város történelmi központját – közvetlenül a saját bőrükön megélők
mesélték el.
Kegyelet és szimulált harcok
Pénteken délelőtt Jana Garajová, a Háromhidak
Polgári Társulástól a rendezvényen köszöntötte
František Danielt, Juhász Jánost és Kovács Ferencet. Lukáš Štefánik alpolgármester megköszönte a társulásnak, hogy már néhány éve
rendszeresen megszervezi azon eseményekre
való közös megemlékezést, melyek újbóli bekövetkeztét már nem akarjuk. Kovács Ferencet jubileuma alkalmából virágcsokorral köszöntötte.
A rendezvény délben koszorúzással folytatódott
az erőszak áldozatainak emlékművénél, ahol
a felszabadítókról emlékeztek meg városunk
tanintézményeinek, társadalmi szervezeteinek
képviselői, mindkét alpolgármesterrel az élen.
Április 7-én a Szigetben harci bemutatóra került
sor a II. világháború korszakából. A rendezvény
társszervezője Tibor Devát volt, a Tyrnau Katonai Történelmi Klubból, aki több mint 180 katona részvételét jelezte majd 25 katonai történelmi klubból Szlovákiából, Csehországból és
Magyarországról. A katonák a szovjet, a német
és magyar királyi hadsereg egyenruháit viselték.
Az akciót a malomnál lévő híd szimulált aláak-

katonákat szállítottak. A harc után a látogatók
megtekinthették a történelmi fegyvereket és a
haditechnikát.
Látjuk-e még őket valaha?
„Nem volt egyszerű összehangolni a három
országból érkező több mint 25 klub szereplését.
Az összes résztvevő azonban a legjobbat nyújtotta. Örülök, hogy leginkább a fiatalabb generáció
ilyen bemutatók által is átélheti a valósághoz
nagyon hasonló helyzeteket, amiket több mint
hetven évvel ezelőtt az itt élők átéltek. Érsekújvár az egyik legtöbbet bombázott város volt a
mai Szlovákia területén. Az egyik támadás után
csak a vasútállomáson majd 390 bombakrátert
és 1400 megsemmisült vagont számoltak össze”
– mondta Klein Ottokár polgármester.
„Az idei harci bemutatóra egy új helyszínen
került sor. A Sziget különleges környezetet
kínál, az embereknek közvetlenebb a kapcsolata a szereplőkkel és az élmény ezáltal sokkal
érzelemdúsabb. A lakóteleppel ellentétben itt a
repülőgépek is bevethetők voltak.”
Klein Ottokár polgármester azonban felhívta
a figyelmet arra, hogy az Európai Unió olyan
kezdeményezéssel állt elő, ami szerint betiltanák az éleslőszer kilövésére alkalmatlan
fegyverek használatát. A harci bemutatókon
azonban éppen ilyeneket használnak.

formában lehet szemtől szembe találkozni a
történelemmel, hiszen minden körülöttünk zajlik és mi is a történések részévé válhatunk.
„A kollégáimmal a hadtörténeti eseményeket
valós időben szeretnénk rekonstruálni a történelmi ismereteink alapján, eredeti, az éleslőszer
kilövésére alkalmatlan fegyverek (a fegyverek
eredeteik, ám éleslőszer helyett akusztikus,
hanghatású lőszert használnak, aminek lángja van), felújított történelmi katonai technika
és különböző korabeli, eredeti tárgyak felhasználásával.
Az emberi hősiesség, a bátorság, az önfeláldozás, de a gyávaság, az önzés és az
erőszak történetei nem valamikor réges-régen
történtek, nem valahol távol tőlünk, hanem
éppen azokon a helyeken, ahol talán nap, mint
nap megfordulunk. Ezek olyan értékek, amiket
át kell adnunk a fiatal generációnak, hogy soha
többé ne ismétlődjenek meg a háborús konfliktusok borzalmai, a tömeggyilkosságok, a jogfosztottság, a rablás és a reménytelenség” – írja
a cikk szerzője a Feldgrau Katonai Történelmi
Klub holnapján.
„Meg kell ismételnem, hogy Érsekújvárral
nagyon jó az együttműködés. Ha összehasonlítom azokkal a városokkal és településekkel,
ahol az elmúlt 13 évben bemutatókat szerveztem, akkor határozottan állíthatom, hogy az
együttműködés verhetetlenül önökkel a legjobb. Remélem, hogy nem fognak úgy változni
a jogszabályok, hogy ehhez hasonló rendezvényeket már ne szervezhessünk” – nyilatkozta
Tibor Devát, a Tyrnau Katonai Történelmi Klub
elnöke.
Miroslav Antoni
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Az önkormányzat további két
kutyafuttatót tervez

Két buszmegállóból a Sznf utcai játszótérnél tervezett kutyafuttatóban fedett
részt csinálnak
A városházán „A kutya is érsekújvári” projekt
keretében ismét találkoztak az önkormányzat és
a nyilvánosság képviselői, amelyen megvitatták
a következő kutyafuttató előkészületeit.
„A Sznf utcai nagy kutyapark a nagyobb testű kutyákat fogja szolgálni. Nyolc masszívabb, szisztematikusan elrendezett akadályt helyezünk
el újrahasznosított, természetes anyagból. A
kutyafuttatóban lesznek padok, szemetesek a
kutyaürülékre, valamint az esőtől védő fedett
rész. A kerítés mentén magasabb növésű díszfák
és cserjék lesznek kiültetve, hogy megvédjék a
kutyasétáltatókat a főút porától” – tájékoztatott
Ľubomíra Strážovská, A kutya is érsekújvári projekt egyik kezdeményezője.
Kutenicsová Monika, a közügyi szolgáltatások
főosztályának vezetője elmondása szerint a Sznf
utcai játszótér mellett két régi buszmegállót raktak le. A főosztály munkatársai már dolgoznak
az átalakításán, festik és átteszik a kutyafuttató
területére, hogy majd menedéket nyújtson a
rossz időjárás ellen. A parknak dupla bejárata
lesz, öt pad és három szemetes lesz elhelyezve
a területén. Az akadályok előreláthatóan április
végére készülnek el.
„Ez a terület lesz mind közül a legnagyobb
és szerintem a legszebb is. Különböző ku-

tyaversenyeknek és kutyabemutatóknak is
otthont ad majd. A megnyitását május végére
tervezzük” – folytatja Ľubomíra Strážovská.
A P. Blaho utcában jelenleg a faültetést készítik
elő, melyek majd árnyékot adnak. Időközben a

Martin Slobodník, az Etc,... Polgári Társulás képviselője engedélyt kért az önkormányzattól, hogy fák ültetése és azok gondozása céljából használhassák a Béke
mozi előtti közterületet.
A Fa, mint ajándék projekt keretében egy
csoport elhatározta, hogy fejleszteni és védi fogja a közterületeket, ahol jelenleg zöld terület van
vagy amiből zöld terület lehetne. Néhány fát már
tavaly kiültettek a Béke mozi előtti közterületre,
amit 2018 áprilisában folytatni terveznek.
Az önkormányzat örül az ötletnek. „Minden
együttműködésnek és polgári kezdeményezés-

A járdákat 2016-ban kezdték felújítani. A sérült felületeket új aszfaltréteg,
illetve térkőburkolat vagy öntött beton, nyomtatott felület váltotta.

játi úton folytattuk a térkőburkolat lerakását,
mivel azt hidegebb időben is lehet csinálni” –
mondta el Kutenicsová Monika, a közügyi szolgáltatások főosztályának vezetője.

Pályázat az alapiskolai igazgató állására
Érsekújvár Városa, a város polgármestere
képviseletében, az oktatásügyi államigazgatásról
és az iskolai önkormányzatokról szóló többször
módosított, a Tt. 596/2003-as sz. törvényének
4.§-nak, valamint a közfeladatok ellátásáról
szóló többször módosított, a Tt. 552/2003-as sz.
törvényének 5. §-nak rendelkezései értelmében
pályázatot hirdet a következő vezető beosztású
munkahelyre: igazgató/nő, Devín utcai Alapiskola, Devín u. 12., Érsekújvár 2018. szeptember 4-i
kinevezéssel.
Feltételezett képesítés:
1. a pedagógiai alkalmazottakról és szakmai alkalmazottakról, illetve néhány módosított és
kiegészített törvény, a Tt. 317/2009. sz. törvény
és az SZK Oktatásügyi Minisztériumának a pedagógiai alkalmazottak és szakmai alkalmazottak
egyes kategóriái részére meghatározott képesítési követelményekről és sajátos képesítési követelményekről szóló többször módosított, a Tt.
437/2009. sz. rendelete által előírt képesítés
2. az 1. attesztáció vagy az azt helyettesítő feltéte-

„látogatók” már győztek eltörni egy akadályt és
tönkretették a kapuzárat is. Tehát a park, sajnos,
máris karbantartásra szorul.
Az önkormányzat és a kutyások közösségének
találkozóján bemutatták a Vár utcában, az
új garázsok mögötti területen tervezett kutyaparkot. A kutyafuttató téglalap alakú lesz és
mivel a legkisebb lesz, ezért csak egy akadály
– gerenda – lesz benne, továbbá két pad és
szemetes is. A környező lakótömbökben élő kutyások vihetik majd ide négylábú kedvenceiket.
A kutyafuttató kialakításához nem fognak fákat
kivágni. A harmadik kutyafuttatót az önkormányzat a Cseresznye utcába a töltésnél tervezi, a negyediket pedig a Szigetben. „A malomhídtól balra eső területben gondolkodtunk, a
folyó holtágánál. Ez a kutyafuttató is gyönyörű
környezetben lesz” – fejezte be Ľubomíra Strážovská.
Miroslav Antoni

Folytatják a faültetést

A járdafelújítás harmadik szakasza
majd 40 utcát érint
„A tél folyamán igyekeztünk előkészíteni és
eltávolítani a járdák régi, rossz állapotban lévő
felületeit, hogy a jó idő beköszöntével megkezdhessük a munkálatokat. A Nyitrai és Kom-

CASTRUM NOVUM - 8. szám - 2018. április 23.

lek teljesítése az SZNT által többször módosított, a
Tt. 317/2009. sz., a pedagógiai alkalmazottakról és
szakmai alkalmazottakról szóló törvény értelmében
3. legalább 5 éves pedagógiai gyakorlat
4. feddhetetlenség
5. egészségi alkalmasság
6. az államnyelv ismerete
Egyéb kritériumok és követelmények:
1. az oktatásügyre vonatkozó jogszabályok ismerete
2. szervező, kommunikációs és vezető képességek
3. rugalmasság, felelősségvállalás és megbízhatóság
4. számítógépes ismeretek
A benyújtandó okiratok jegyzéke:
1. kérvény a pályázaton való részvételre
2. szakmai önéletrajz
3. az iskolai végzettséget igazoló okiratok hitelesített fénymásolata
4. három hónapnál nem régebbi kivonat a Szlovák
Főügyészség Büntető Nyilvántartásából

nek örülünk, akiknek fontos, hogy milyen a
városunk. Már tavaly a Szlovák Takarékpénztár
700 eurós ajándékát négy platánfa vásárlására
adtuk. A jövőben is segítséget és együttműködést kínálunk a Fa, mint ajándék projekt
megvalósításához” – tudtuk meg Klein Ottokár
polgármestertől.
Miroslav Antoni

Ott, ahol a járda felületét a fák gyökerei
károsították vagy ahol a járda helyett csak
betonlapokat helyeztek el (pl. a három hidak
mögött), első lépésben vasbeton alapot kell
lerakni, amibe belenyomják a térkőburkulat
mintáját.
Idén majd negyven utcában lesz új járdafelületet. A munkák egy részét a Brantner Kft. végzi,
egy részét pedig a városi hivatal dolgozói fogják elvégezni.
Miroslav Antoni

5. az iskola továbbfejlesztésére irányuló tervezet
6. a munkaadó által kiadott igazolás a pedagógiai
gyakorlat hosszáról
7. orvosi igazolás a fizikai és szellemi alkalmasságról a Tt. 317/2009. sz. törvényének 10. §-a
értelmében
8. becsületbeli nyilatkozat az életrajzban feltüntetett adatok hitelességéről
9. beleegyezési nyilatkozat a pályázó személyi
adatainak felhasználására a személyi adatok védelméről szóló 122/2013-as sz. törvény
értelmében.
A kérvényt, valamint a szükséges okmányokat
lezárt borítékban legkésőbb 2018. május 10-ig
küldjék el. A borítékra írják rá:
„Výberové konanie – Základná škola, Devínska 12,
Nové Zámky - NEOTVÁRAŤ”
Cím:
Városi Hivatal, Polgármester titkársága, Fő tér 10.,
940 02 Érsekújvár
(A postai bélyegző dátuma a mérvadó)
A pályázat időpontjáról és helyszínéről legkésőbb 7
nappal korábban értesítjük azokat a jelentkezőket,
akik teljesítik a feltételeket.
Klein Ottokár, polgármester
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Szeniorok! Ne higgyenek az
idegenek megható szavainak!

Az Érsekújvári Járási Rendőrkapitányság felhívja a lakosok figyelmét, hogy az
elmúlt időszakban az Érsekújvári járás területén egyre szaporodnak a csalási esetek.
Elsősorban az időseket szemelik ki áldozatul,
akiktől jelentős készpénzt lopnak el. A tettesek
a bűncselekmények elkövetése során különböző történetekkel ámítják az áldozataikat.
Leggyakrabban az unoka által küldött barátnak,
házaló árusnak, vagy a gáz- és villanyművek
munkatársainak adják ki magukat.
Kérjük az időseket, legyenek körültekintőbbek, elővigyázatosabbak, főleg az idegenekkel.
Inkább feltételezzék mindenkiről, hogy csaló
az illető, hiszen az ilyen bűnözők előre kitippelik az áldozataikat, majd kicsalják tőlük a megtakarított pénzüket és az értékeiket. Mivel az
elkövetők a fizikailag gyengébb személyekre
összpontosítanak, és kihasználják az idős emberek jóhiszeműségét, védtelenségüket, ezért a
következőket ajánljuk tenni:
- Ha valaki telefonon pénzt kér kölcsön, mielőtt
igent mondanának, minden esetben mondják azt, hogy hívjanak később, addig pedig ellenőrizzék le a rokonoknál, ismerősöknél, hogy
valóban ők vagy az ő nevükben hívtak-e. Soha
ne higgyenek a telefonálónak, amikor azt állítja,
hogy betegség, influenza miatt más a hangja!
- Ne higgyenek és ne adjanak pénzt idegennek,
aki az utcán vagy a ház előtt szólítja le önöket
azzal az ürüggyel, hogy sürgősen pénzre van
szükségük. Ezeket az eseteket mindig erős
érzelmi töltetű történetekkel színesítik, pl. egy
balesetet szenvedett rokonról vagy barátról, de
gyakran mondják azt, hogy műtétre kell a pénz,
de nincs náluk euró, csak valamilyen más pénznem. A kiszemelt áldozatnak egy bőröndöt vagy

táskát mutatnak, amiben az állítólagos más pénznem van. Az áldozat azonban csak későn döbben
rá, hogy a bőrönd értéktelen papírdarabokkal
volt tele.
- Soha ne üljenek be egy idegen autójába, aki
arra hivatkozik, hogy nem találja a kórházat.
Az autóba beszállva ugyanis pénzt próbálnak
kicsalni a mit sem sejtő idős embertől egy közeli
családtag műtétére, aki súlyos balesetet szenvedett.
- Idegennek ne nyissanak ajtót! A többségük
különféle terméket kínál előnyös áron vagy arról
fogja győzködik önt, hogy nyert a lottón és jöttek
kifizetni a nyereményt, illetve a nyugdíjemeléssel kapcsolatban keresik önt.
- Ha a gáz- és villanyművek, vagy más intéz-

Záhorák Daniel,
az Érsekújvári Járási Rendőrkapitányság igazgatója
Fotó: pixabay.com

Illusztrációs fotó

A lovardában tartották az Ifjúság
énekel 2018 kerületi fordulóját
Március 28-án a császári-királyi lovardában tartották meg az Ifjúság énekel 2018
ifjúsági kórusok versenyének kerületi fordulóját.
A gyerekkórusok országos versenyének
meghirdetője a kulturális minisztérium megbízásából a pozsonyi székhelyű Nemzeti
Művelődési Központ. A március végén Érsekújvárott megrendezett kerületi forduló szervezője a regionális művelődési központ. A
versenyen részt vett a Schola Mariana Gyermekkórus - kicsinyek kórusa Komáromból, a
párkányi Ady Endre Alapiskola Gyermekkórusa, a zselízi F. Schubert Művészeti Alapiskola, a
nyitrai Snežienka kórus, az érsekújvári Egyházi
Alapiskola kórusa, valamint a komáromi Marianium Egyházi Iskolaközpont Schola Mariana Gyermekkórus - nagyok kórusa. A kórusok
előadását Elena Šarayová, Kiss Magdolna, Kazán
József összetételű szakmai zsűri értékelte, valamint Klein Ottokár tiszteletbeli vendég.
„Városunk a zeneművészet terén évek óta több
kórussal büszkélkedhet. A lovardában rendszeresen megrendezik a magyar gyermek- és ifjúsági kórusok szemléjét, a Csengő Énekszót.
Örülök, hogy a kulturális emlékként nyilvántar-

mény alkalmazottjaként mutatkozik be valaki,
ám nem jelentkezett be előre és nincs hivatalos igazolványa sem, határozottan utasítsa el a
felkínált szolgáltatást. A csalók ugyanis ezeknek
az intézményeknek a nevében próbálnak bejutni
az otthonába.
- Az otthon tartott készpénzt és az értéktárgyait soha ne vegye elő idegenek előtt, mivel a
tettesek épp ezeknek a rejtekhelyét próbálják
kideríteni.
- Minden esetben, ha gyanúsan viselkedő ismertelenre figyelnek fel, aki megpróbálja felvenni önökkel a kapcsolatot, próbál a bizalmába férkőzni és bejutni az otthonába, habozás
nélkül hívja a rendőrséget a 158-as vagy a
112-es számon. Egyúttal nem csak az idősek,
de mindenki segítségét kérjük, ha bármilyen információval tudnak szolgálni a fent leírt bűncselekmények elkövetőiről. Hívják a rendőrséget,
segítsenek elfogni a tetteseket.

tott császári-királyi lovarda idén Nyitra megye
élenjáró ifjúsági kórusait láthatja vendégül az
Ifjúság énekel 2018 versenyen” – hangzott el a
polgármester köszöntőjében.

Fotó: M. Antoni

„Ez a rendezvény a kórusok egészéves munkájának gyümölcsét hivatott bemutatni és teret
nyújt a minőségre. A digitális hanghordozók
világában ma élő zenei előadásokat hallhatunk,
melynek magjait Európa-szerte elvetették és
lényegünkben rezonál. Ez a csoda a civilizáció
különleges velejárója, hiszen időt szentelünk
az éneklésre” – mondta el többek között Marta Šimo-Svrčeková, az érsekújvári Regionális
Művelődési Központ igazgatója.
Az egyes kórusok fellépését az eredményhirdetés követte, majd a kórusvezetők szakmai szemináriuma következett.
-i-
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„Mindent megteszünk
a gyerekekért!”

– idézem nagyra becsült kollegámat és közben elgondolkodom... Rövid volt az út,
mely a pedagóguskitüntetés ünnepélyes átvételének céljából a megyeszékhelyig
vezetett, de mégis elegendő volt arra, hogy az előbbi – első hallomásra tán egyszerűnek tűnő kijelentés életpályát alátámasztó jellemzéssé váljék.

Oktatás  7
tatók táborához.
Végszónak a hitelesség jegyében ildomos beismerni a hozzá fűződő személyes kapcsolatom
rövidségét, viszont ez esetben érdemes rámutatni azon nyilvánvaló tényre is, hogy a munkáját kimagasló fokon végző tanár jóhírének terjedését még elkötelezett iskolájának vastag falai
sem képesek elnyelni.
Beták Norbert

Mert szépen csengőt nem olyan nehéz mondani, mint hiteleset és valót...
Bopkó László esetében viszont a diákokkal való
bánásmód, az értük végzett alázatos munka
és a fáradságot nem ismerő támogató-ösztönző törekvések igazolják a kimondott szavakat.
Ez már egy hosszabb út, egy olyan, melyet egy
életen át tartó elhivatottság foglal magába.
Pedagógusoknak íródott szakkönyvek idealizált
tanárképét oly egyszerű felülírni a mindennapok
valódi tanáregyéniségével. S bár ritka az ilyen,
mégis fellelhető. Vegyük csak észre!
Gyakran az egykori diákévek meghatározó és
szép emlékfoszlányai idézik fel őket, sokszor a
másikban véljük felfedezni a tagadhatatlanul
mesterére utaló személyiségjegyeket és igen,
van, hogy itt állnak velünk szemben – a jelen
megismételhetetlen pillanatában. Ismét utalok
első mondatomra és kérdezem: Van-e több és
nagyobb, amit ember a másiknak adhat, van-e
elszánt hivatástudatot szebben és őszintébben
tükröző kinyilatkoztatás? Ne a vakságba merülő
esztelen és szolgasorsként megnyilvánuló behódolásra gondoljunk, hanem a diákjáért dolgozó pedagógusra, aki racionális, előrelátó, de
ugyanakkor humánus és megértő is egyben.
Kevesek érdeklődnek az iránt, bár vallom, hogy
sokakat foglalkoztat, honnan is meríthető az
erőtartalék, mely elegendő lüktetést biztosít az
örökösen vidám és derülátó kedélyállapot fenntartásához.

A Tanár úr esetében ez szerintem a
meginoghatatlan hit, a szerető család és
az örömmel végzett hivatás hármasából
táplálkozik. Mélyen tisztelt Bopkó Lászlónak
ezúton is köszönetünket fejezzük ki a színvonalas oktató-nevelő tevékenységéért, gratulálunk
munkája mások általi elismeréséhez és csatlakozunk a személyiségét és munkásságát mél-

Bopkó László eddigi oktató-nevelő tevékenységét jutalmazta pedagógusnap alkalmából a
Nyitrai Járási Hivatal. Minden évben kitüntetik a
pedagógusokat, a Pázmány Péter Gimnáziumból
Bopkó László az első, aki ebben az elismerésben
részesült. A kitüntetést a díjazott a Nyitrai Járási
Hivatal Oktatási osztályának vezetőjétől és a hivatal vezetőjétől vette át. (szerk. megj.)

Czuczoros-hírek

Továbbjutott Pál Viktor és Nagy Mária, mind a ketten
2. helyezést értek el, és iskolánkat fogják képviselni
az országos döntőben.
Fülöp Judit

Testvériskolák angol
nyelvű versenye

Czuczoros az év diákújságírója
Kilencedik alkalommal rendezték meg a nyomtatott és elektronikus média iránt érdeklődő alapés középiskolások országos tehetséggondozó
versenyét, a Médiasztárt. Három levelező forduló
teljesítése után kategóriánként tíz tanuló jutott be
a döntőbe.
Az országos döntőre 2018. április 10-én került
sor a Gútai Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskolában.
A
versenyzőknek
gyors
egymásutánban három szöveget kellett alkotniuk
egy-egy megadott témára, majd felolvasniuk a hazai média neves személyiségeiből álló zsűri előtt.
Iskolánkat Benyovszky Adél (IX. A) képviselte, akit a
II. kategóriában talált legjobbnak a zsűri, így idén ő
nyerte el a Médiasztár – az év diákújságírója címet,
mellé a szervező és egyben a versenynek otthont
adó iskola tűzzománckészítő diákjainak gyönyörű
alkotását.
Adél iskolánk diáklapjának egyik szerkesztője.
Könyv- és filmajánlóit rendszeresen közli a Krétapor.
Benyovszky Ágnes
Szlovák nyelvből a legjobbak között
A Poznaj slovenskú reč – verseny kerületi fordulója
2018. április 12-én a Pázmány Péter Gimnáziumban
került megrendezésre. Iskolánkat Pál Viktor IV. A;
Balla Fanni VIII. A és Nagy Mária IX. B osztályos tanuló képviselte.

Gekkósok az országos 3. helyen
Vámbéry Polgári Társulás és a Vámbéry Ármin Magyar Tannyelvű Alapiskola társszervezésében
került sor a XVIII. Vámbéry Napokra Dunaszerdahelyen április 5-én és 6-án.
A rendezvény keretén belül pénteken került sor a
földrajzverseny országos döntőjére, amelynek díjait
a zsűri elnökei, Fibi Sándor, a Vámbéry Polgári Társulás választmányának tagja, Nagy Iván, a Csallóközi Múzeum kurátora és etnológusa, valamint Zirig
Árpád költő, író adták át.
Iskolánkat a versenyen a Gekkósok csapata: Varga Lujza, Hoffmann Andor és Szabó Bence képviselték, a 3.helyet szerezték meg az igényes megmérettetésen. A döntőbe a levelezőverseny legjobb
10 háromtagú csapata került be.
Felkészítőjükkel, Szolár Géhry Mónikával így a Gekkósok nem csupán sikerélménnyel, hanem díjjal is
tértek haza.
Ketten az országos döntőben
A Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny
országos elődöntőjének eredménye: bronz sávos
lett Dóczé Dávid, 8.B, ezüst sávosként végzett:
Jaruska Dorka 1.B, Nagy Natália 6.A, Ožvald Damián
6.B, arany sávosként jutottak az országos fordulóba, Rimaszombatba Ördögh Zsófia 4.A (vers) és Gál
Noémi, 4.A (próza)
Forrás: czuczora.eu

Március 23-án a Jedlik Ányos Elektrotechnikai
Szakközépiskolát és Kereskedelmi Akadémiát
meglátogatták a jihlavai Ipari, Műszaki és Gépjármű
Középiskola, valamint a győri Műszaki SZC Pattantyús Ábrahám Géza Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tanulói és tanárai. A jihlavai és győri
barátaink már tavaly részt vettek a testvériskolák
első, matematika versenyén, mi pedig náluk szakmai és sportversenyen vettünk részt.
Három fős csapatok mérték össze tudásukat angol
nyelvből. Az első rész műveltségi fordulóból állt
Nagy-Britanniáról és az Egyesült Amerikai Államokról. A verseny második részében prezentációt
kellett készíteniük Az országom mások szemével
témára. A zsűri a három testvériskola angoltanáraiból állt. A nyelvi sokszínűség ellenére a tanulók
bebizonyították, hogy kiválóan képesek egymással
kommunikálni és versenyezni. A verseny győztese a
jihlavai Ipari, Műszaki és Gépjármű Középiskola lett,
megelőzve a Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskolát és Kereskedelmi Akadémiát (Kosztolányi Adam, Szabó Ľubomír, Lackó Kevin) és a
győri Műszaki SZC Pattantyús Ábrahám Géza Ipari
Szakgimnáziumát és Szakközépiskoláját.
Tanulóinknak köszönjük iskolánk példás képviseletét, és örömmel várjuk a következő együttműködést testvériskoláinkkal. Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola és Kereskedelmi Akadémia
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Időutazás
Ismeri ezt a helyet Érsekújvárott? Megtalálja vagy le

tudja fotózni ezt a helyet ugyanabból a szögből, ahol a 20.
század 70-es éveiben ennek
a fotónak a szerzője állhatott?

Fotó:
Pavol Kotrec képarchívuma /
www.nzalbum.sk

Ajánló
2018. május 4., 17:00 óra
Csemadok székház
KultúrKorzó: Táncház - táncoktatás, mulatság
és jó hangulat. Társszervező: Érsekújvári Polgári
Klub. Belépő: 2 €
2018. május 10., 18:00 óra
Irish Castle Pub
IrodalmiKorzó: Kávéházi beszélgetés Németh
Zoltán költészetéről és a poszthumán líráról.
Bemutatásra kerül a szerző Állati férj című, Forbáth-díjas verseskötete. Beszélgetőpartner: H.
Nagy Péter
2018. május 29., 18:00 óra
Kultúrház, Fő tér
KultúrKorzó: Macskafogó - családi musical. Az
egyik legsikeresebb magyar rajzfilm éled újjá
egy vidám családi musical formájában a délkomáromi Magyarock Dalszínház előadásában.
Jegyek elővételben a KultúrKorzó irodájában és
a Kultúrházban kaphatók. Belépő: elővételben:
10 €, helyszínen: 14 €, gyerekjegy: 6 €
2018. május 31-ig
Poetry Café
ArtKorzó: Tomi Thor - Variációk - fotókiállítás

Keresztrejtvény

Az idei 7. számunkban közölt rejtvény megfejtése: „Kedves idő víg kezdete, / Ó gyönyörű kikelet.” A helyes
megfejtőink közül Czanik Ferenc páros
belépőt nyert a Nazareth zenekar április 26-iki koncertjére, melyen vendégMesés

Ismét

Liter

Az -u párja

R. 1. rész
Neutron

Megjön

ként a Republic is fellép. Gratulálunk.
E heti rejtvényünkben egy magyar
szólást rejtettünk el. A megfejtéseket
2018. április 30-ig küldjék szerkesztőségünk postai címére, e-mailben vagy
sms-ben (0917/502 955). Ne feledjék
megírni a nevüket! A megfejtők között a
Novofruct jóvoltából csupa finomságból összeállított csomagot sorsolunk ki.
Amper

Óber azonos
hangzói

Párol, puhít

A csepp
közepe

Kipling
farkasa

Bolgártörökök

S
Kendert fésül,
tisztít
Római öt
Beteget
gondozó
Konvertál
Fényes csillag

Talmi

Gallium
vegyjele

AsFémszálnynevek képzője

Elavult

Az argon
vegyjele

Tóduló,
özönlő

Az arany
vegyjele

Ugyan

Eta, Dóra

Ürügy

Fémszál

A káka közepe
Fizikai erőszak

Zsellér

Finnugor
nyelvű nép

Római 150

Indítéka
Értelem

Laosz
pénzneme

Félig zargat!

Dísz

Méter

Kiütés a
ringben

Személyem

Éjszaka

Kötőszó

A kés lényege

Észak

Névelő

R. 2. rész
Simon

Készítette: Lőrincz László

2018. május 12-ig
Zmeták Ernő Művészeti Galéria
Dušan Kállay műterme
2018. május 19-ig
Thain János Múzeum
Rozsnyói céhek - Rozsnyó városában működő
céhek bemutatása a 16-18. században

Az érsekújvári Anton Bernolák Könyvtár eladja a
megkímélt állapotban lévő,
garázsolt Škoda Fabia 1.2
HTP Junior márkájú autóját,
2004-ben gyártott, 92.079
lefutott km. Ár megegyezés
alapján. Tel.: 0907/726 150.

Hirdetés  9
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M.R.Štefánik u. 37., Érsekújvár
Kedves leendő vásárlóink!

Az üzletünk/kávézónk kínálata:


Frissen sült szénhidrát csökkentett
kenyér és pékáru (gluténmentes,
tejmentes, adalékanyagmentes,
cukormentes, élesztő és kovászmentes,
szójamentes, kukorica és rizsliszt mentes)



Szendvicsek (vegán szendvicsek)



Paleo sütemények és kávé

Minőségi bio húsáru
 Szaﬁ free (reform lisztkeverékek)
és további termékek...


cn-r44-18

aktuális infó

DAJA
hús- és hentesáru
Kaszárnya u. 5.A, Érsekújvár

NYITVATARTÁS
Hétfő: 13:00 - 17:30
Kedd-péntek: 6:30 - 18:00
Szombat: 6:30 - 12:00
Friss és fagyasztott húsáru

Tel.: 035/6412

Szárm. hely Eredeti ár €/kg Akciós ár €/kg

Felkockázott, fagy. vaddisznó guly.SR
Felkockázott, fagy. szarvas guly. SR
Disznókaraj csonttal
SR
Disznóoldalas csonttal
SR
Friss csülök első, hátsó csonttal SR

10,20
10,40
4,20
4,00
3,00

8,99
8,40
3,49
3,19
1,59

197

Füstölt húsok és felvágottak Szárm. hely Eredeti ár €/kg Akciós ár €/kg

Bécsi virsli
Szafaládé
Füstölt csülök első, hátsó csont.
Ipolyi kolbász
Tízórai virsli

SR
SR
SR
SR
SR

4,00
4,00
3,99
3,50
3,00

2,85
2,99
2,49
2,39
1,99

Húst szállítunk üzemi konyháknak, éttermeknek, iskolai étkezdéknek. Ingyenes kiszállítás!
cn-r12-18

Az akció 2018. április 24-től május 7-ig tart vagy amíg a készlet tart.
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Köszöntő

Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük kedves
kántor urunkat

KÁDEK Antalt,

aki 2018. április 25-én tölti be kerek 80. életévét.
Kedves ünnepeltünk sok tized éve tölti be
teljes odaadással e szép kántori szolgálatot az
érsekújvári Szent Kereszt Felmagasztalása római
katolikus plébánia templomban.
Mint kiváló kántor, gyönyörű orgona és énekszóval naponta dicsőíti és
dicséri az Urat kérő, köszönő és hálaadó szentmisék keretében. Ezúton
szeretnénk köszönetet mondani áldozatos szolgálatáért, amelyet ránk
is, énekkarosokra szentel sok türelemmel, mint kiváló szakértő tanító
mesterünk.
Kérjük a jó Istent, legyen bőséges jutalmazója kiváló fáradhatatlan
munkálkodásáért.
Éltesse Őt még nagyon sokáig szerettei körében „erőben”, egészségben
és sok boldogságban!
Hálás szívvel és nagyon sok szeretettel kívánják:
a Szent Cecília énekkarosok

Gyógyszertári ügyelet
Érsekújvárott az ügyelet este 22 óráig tart!
4. 23.
4. 24.
4. 25.
4. 26.
4. 27.
4. 28.
4. 29.
4. 30.
5. 1.
5. 2.
5. 3.
5. 4.
5. 5.
5. 6.
5. 7.

Salvia
Kórházi gyógyszertár
Arany Oroszlán
Starbec
Sélia
Dr. Max
Arany Oroszlán
Dr. Max
Pod Lipou
BENU
Dr. Max
Na prednádraží
Na Korze
Dr. Max
Claudia

Andódi u. 9./C
Szlovák u. 11.A
Petőfi u. 15.
J. Kráľa u. 3.
Sznf u. 42.A
Aquario, Nyitrai út 111.
Petőfi u. 15.
Nyárhíd u. 2.
Kapisztóry u. 5.
Tesco, Nyitrai út 111.
Nyárhíd u. 2.
Ľ. Štúr u. 18.
M.R. Štefánik u. 4.
Aquario, Nyitrai út 111.
Gúg u. 14.

Társasági rovat
Városunk kis polgárai
Ivanová Diana Mária

Házasságot kötöttek

Kálazi Renát és Belanová Denisa

Örökre eltávoztak

Hóbor Belo, 79, Perinová Alžbeta, 89, Navrátil Dominik, 89, Bacho Ján, 63,
Ing. Lauro Dušan, 66, Haris Štefan, 64

Apróhirdetés
INGATLANOK

l Veszek lakást Érsekújvárott.
Készpénz. Tel.: 0903/788 444.
l Eladó 18 m2-es garázs a Gúg
utcában. Tel.: 0903/747 166.
l Fiatal pár lakást keres Érsekújvárott,
lehet
szövetkezeti
is. Fizetés készpénzben. Tel.:
0911/267 299.
l Bérbe adok 3-szobás lakást a
városközpontban. Tel.: 0903/149
794.
l Eladó kert hétvégi házzal Érsekújvárott, a Kvitnúci ostrov városrészben – a kamocsai híd mögött.
Tel.: 0908/135 375.
l Eladó 4-szobás téglaépítésű
lakás négylakásos házban Érsekújvárott. Ár megegyezés szerint.
Tel.: 0908/747 172.
l Eladó családi ház Podhájskán.
Tel.: 0908/747 172.
l Veszek családi házat Érsekújvárott. Tel.: 0905/464 582.
l Eladó felújított 2-szobás magántulajdonú lakás a városközpontban, a 3. emeleten. Tel.: 0905/966
756.
l Eladó családi ház Érsekújvárott,
csendes környék, 9 á telek. Ár:
78.000 €. Tel.: 0905/966 756.
l Veszek 1-szobás lakást –

készpénzzel fizetek, vagy elcserélek garzont 1-szobás lakásra +
hozzáfizetek. Tel.: 0905/966 756.
l Veszek családi házat Érsekújvárott. Tel.: 0950/367 867.
AUTO – MOTO
l Eladó működő, garázsolt, 31éves Škoda 120 L személyautó.
Tel.: 0904/222 832.
MUNKA
l 26-éves vak kamocsai fiatalember személyi asszisztenst/
asszisztensnőt keres.
Tel.: 0949/540 477, 0944/782 339.
l Felveszek alkalmazottat 4 órára
ajtók telepítésére. Rokkantnyugdíjasok előnyben. Infó a következő
telefonszámon: 0907/781 950.
SZOLGÁLTATÁSOK
l Legolcsóbb személyszállítás –
1-20 személyig. www.andibus.sk.
Tel.: 0915/111 646.
l
Velem
született
látnoki
képességekkel
rendelkezem,
jövőbe látok, foglalkozom jóslással kártyából és fényképről is. Tel.:
0917/044 931.
l Előnyös kölcsön 140 eurótól 900
euróig. Tel.: 0904/190 058.
l Hölgyet keresek egy 6-éves kisfiú időszakos megvigyázására. Tel.:
0944/129 381.
l 65-éves nő gondozónőt vagy
gondozót keres. Tel.: 0905/978
283.

Köszönetnyilvánítás
Poďakovanie

Hálás köszönet a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek és mindazoknak, akik szeretett fiunk

KIRÁLY László

temetésén sírjára koszorút, virágot helyeztek és
az őszinte részvétnyilvánítást, amellyel igyekeztek enyhíteni soha el nem múló fájdalmunkat.
A gyászoló család
Ďakujeme príbuzným, priateľom, známym a všetkým, ktorí na pohrebe
nášho milovaného syna

Ladislava KIRÁLYA

položili na jeho hrob kvety, veniec a vyjadrením úprimnej sústrasti sa
snažili zmierniť našu neutíchajúcu bolesť nad jeho odchodom.
Smútiaca rodina
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KINEMATOGRAF

Milí priatelia a filmoví priaznivci,
nezabudnite si naladiť reláciu
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Platnosť do 31.12.2018, cena 5€. Viac info v pokladni alebo na tel.: 0907 937 064

Aké výhody Vám členstvo prináša?
 Zľavy na vstupenky do FK v SR a ČR
 Zľavy na vybrané filmové festivaly v SR, ČR a Poľsku
 Zľavy na nákup produktov v predajni klapka.sk

www.kinomier.sk
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kinomier_nz

Zmena programu vyhradená.
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SD - slovenský dabing
ČT - české titulky
ČD - český dabing
MF - maďarské titulky
MSZ - maďarský dabing

/Kino Mier Nové Zámky

FK - vstupné pre členov
Filmového klubu
MP 12/15/18 - prístupnosť
pre vekovú kategóriu od
OV - originálna verzia
ST - slovenské titulky

romantický film, USA, r. B. Kormákur

Kým prišla búrka

akčné sci-fi, USA, r. R. Howard

Solo: A Star Wars Story

dráma, Francúzsko, r. L. Cantet

Filmový klub: Lekcia

akčné sci-fi, USA, r. R. Howard

Solo: A Star Wars Story

komédia, Španielsko, r. P. Berger

Abrakadabra

akčné sci-fi, USA, r. R. Howard

Solo: A Star Wars Story

komédia, USA, r. B. Holderman

Dámsky klub

animovaná komédia, USA, r. W. Gluck

Králik Peter

akčné sci-fi, USA, r. R. Howard

Solo: A Star Wars Story

komédia, USA, r. B. Holderman

Dámsky klub

animovaný film, USA/Čína, r. Ch. Jenkins

Dve a pol kačky

akčné sci-fi, USA, r. R. Howard

Solo: A Star Wars Story

akčný film, USA, r. B. Peyton

Besnenie

Mária Magdaléna

historická dráma, V. Británia/USA, r. G. Davis

sci-fi, USA, r. S. DeKnight

Pacific Rim: Povstanie

Vás pozýva do Filmového klubu
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25.5.
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17:00

„KRÁTKA CESTA K VEĽKÝM FILMOM.“
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130´ 3,50€

Zľava 1 € pre študentov, seniorov nad 62 rokov a dieťa do 12 rokov.
Diákoknak, nyugdíjasoknak 62 év felett, és gyerekek 12 év korig 1 € kedvezmény.

dráma, Nemecko/Francúzsko, r. W. Wenders

Až na dno

romantikus film, USA, r. S. Speer

Éjjeli napfény

animovaný film, USA/V. Británia, r. J. Stevenson

Sherlock Gnomes

romantický film, USA, r. S. Speer

Polnočná láska

animovaná komédia, USA, r. W. Gluck

Králik Peter

animovaný film, Ukrajina, r. O. Malamuž

PREDPREMIÉRA: Ukradnutá princezná

romantický film, USA, r. S. Speer

Polnočná láska

akčná komédia, Francúzsko, r. F. Gastambide

Taxi 5

akčná komédia, Francúzsko, r. F. Gastambide

Taxi 5

animovaná komédia, USA, r. W. Anderson

Psí ostrov

sci-fi dráma, Maďarsko/Nemecko, r. K. Mundruczó

Filmový klub: Mesiac Jupitera

animovaný film, USA/Čína, r. Ch. Jenkins

Dve a pol kačky

romantická dráma, Francúzsko, r. E. Barbier

Prísľub úsvitu

ktorú Televízia Nové Zámky pravidelne vysiela
každý druhý víkend v mesiaci.
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Prostredníctvom nej sa dozviete o všetkých nových filmoch,
ktoré v Kine Mier premietneme, ako aj o iných podujatiach, ktoré
Vám prinesieme.

nedeľa

13.5.

sobota

12.5.

piatok

11.5.

štvrtok

10.5.

streda

9.5.

utorok

8.5.

štvrtok

24.5.
CASTRUM NOVUM - 8. szám - 2018. április 23.

Mozi  11

12  Hirdetés

CASTRUM NOVUM - 8. szám - 2018. április 23.
cn-r46-18

4. máj 2018 2018. május 4.

Nové Zámky
Dom kultúry o 19.00 hod

Cena vstupenky 10,- €

Érsekújvár
Kultúrház 19.00 órakor
Belépőjegy ára 10,- €

Predpredaj a predaj vstupeniek v TIK-u v Dome kultúry, Hlavné námestie 7
Jegyelővétel a kultúrház TIK irodájában, Fő tér 7

