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 „Stalo sa tradíciou, že každoročne mesto 
ocení výnimočných mladých ľudí, ktorí okrem 
plnenia bežných školských povinností sa snažia 
rozvíjať a preukazovať svoje vedomosti, talent 
a šikovnosť v rôznych odvetviach“ prihovoril sa 
účastníkom podujatia primátor mesta Otokar 
Klein. 
„Spoločne gratulujeme oceneným za vzornú 
reprezentáciu a šírenie dobrého mena nášho 
mesta. Zároveň vyslovujem vďaku vašim pe-
dagógom a trénerom za svedomitú prácu a trpez-

livosť pri vedení našich talentov. Vďaka patrí aj 
rodičom dnešných ocenených za výchovu a pod-
poru,“ zdôraznil.
Takmer tridsať žiakov a kolektívov sa zapísalo do 
pamätnej knihy mesta. Ďalších takmer päťdesiat 
jednotlivcov a skupín odmenili pamätným listom 
a spomienkovým predmetom. 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA NA UL. G. BETHLENA
Janka Kusyová (pripravoval Libor Stejskal : za 1. 
miesto na Majstrovstvách SR v skoku do výšky, 

kategória mladšie žiačky, 1. miesto na Majstrov-
stvách SR v skoku do výšky, kategória staršie 
žiačky a 1.  miesto na  Majstrovstvách SR v skoku 
do výšky v hale.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA GERGELYA CZUCZORA S 
VJM
Karol Dráfi (pripravovali Zoltán Péter, Attila
Oros): za 1. miesto na Školských majstrov-
stvách Slovenska v  cezpoľnom behu, 1. miesto  
na Olympiáde detí a mládeže s medzinárodnou 
účasťou, 3. miesto na Školských majstrovstvách 
Nitrianskeho kraja v atletike.
Eszter Enikő Erzsébet Horváth (pripravoval Jozef 
Horváth): za 2. miesto v celoštátnom kole Olym-
piády v nemeckom jazyku a za 1. miesto v kraj-
skom kole Olympiády v nemeckom jazyku.
Kiara Gréta Udvardyová (pripravovala Judita 
Földiová): za 1. miesto na celoslovenskom kole 
súťaže Poznaj slovenskú reč. 
Ester Vargová (pripravovala Judita Fülöpová): za 
1. miesto v celoštátnom kole recitačnej súťaže 
Dobré slovo

Ocenili	najlepších	žiakov
–	reprezentantov	mesta
 V  stredu 22. marca podvečer sa konalo slávnostné odovzdávanie ocenení najlepším 
žiakom, ktorí reprezentovali svoje školy a  mesto v celoštátnych alebo krajských súťa-
žiach v oblasti vedy, umenia a športu. Po prvýkrát sa slávnosť konala v  historickej cisár-
sko-kráľovskej jazdiarni.
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 Mesto Nové Zámky, zastúpené primátorom 
mesta, v súlade  § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o 
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o 
zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení ne-
skorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o 
výkone práce vo verejnom záujme v znení neskor-
ších predpisov vyhlasuje 
výberové konanie na obsadenie funkcie: 

riaditeľa/ky Materskej školy, Bitúnková 6, 
Nové Zámky
s menovaním od 1. júla 2017

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvali-
fikačné predpoklady:
1. odborná a pedagogická spôsobilosť požado-
vaná na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný 
druh a typ školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o 
pedagogických zamestnancoch                   a odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. 
z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady 
a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé 
kategórie pedagogických zamestnancov a od-
borných zamestnancov, 
2. najmenej 5 rokov pedagogickej praxe (§3 ods. 5 
zákona č. 596/2003 Z. z.), 
3. vykonanie I. atestácie. 

Kritériá a požiadavky:
1. bezúhonnosť
2. zdravotná spôsobilosť 
3. ovládanie štátneho jazyka
4. znalosť príslušnej legislatívy
5. organizačné, komunikačné a riadiace schopnosti
6. flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
7. ovládanie práce s počítačom

Zoznam požadovaných dokladov:
1. žiadosť o účasť na výberovom konaní 
2. overené fotokópie dokladov o nadobudnutom  
 vzdelaní
3. štruktúrovaný profesijný životopis 
4. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
5. predloženie návrhu koncepcie rozvoja
 materskej školy
6. potvrdenie zamestnávateľa o dĺžke

 pedagogickej praxe
7. lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej 
spôsobilosti v zmysle § 10 zákona č. 317/2009 Z. z.
8. čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých úda-
jov 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 v znení
 neskorších predpisov

Prihlášku a ďalšie požadované doklady je potrebné 
doručiť v uzatvorenej obálke s označením
“Výberové konanie – Materská škola, Bitúnková 6, 
Nové Zámky – neotvárať“
najneskôr  do 26. 04. 2017 na adresu:
Mestský úrad Nové Zámky, Sekretariát primátora, 
Hlavné námestie 10, 940 02  Nové Zámky
Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiat-
ke. 
Termín, miesto a čas výberového konania bude pri-
hláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú podmienky, 
oznámený najneskôr 7 dní pred jeho začiatkom. 
                                                     Otokar Klein, primátor mesta 

Mesto Nové Zámky, zastúpené primátorom mes-
ta, v súlade  § 4 zákona 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 č. 552/2003 Z.z. o výkone 
práce vo verejnom záujme v znení neskorších pred-
pisov vyhlasuje 
výberové konanie na obsadenie funkcie: 

riaditeľa/ky Materskej školy, Nám. Gy. 
Széchényiho 3, Nové Zámky
s menovaním od 1. júla 2017

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvali-
fikačné predpoklady:
1. odborná a pedagogická spôsobilosť požado-
vaná na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný 
druh a typ školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o 
pedagogických zamestnancoch                   a odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. 
z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady 
a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé 
kategórie pedagogických zamestnancov a od-
borných zamestnancov, 
2. najmenej 5 rokov pedagogickej praxe (§3 ods. 5 
zákona č. 596/2003 Z. z.), 
3. vykonanie I. atestácie. 

Kritériá a požiadavky:
1. bezúhonnosť
2. zdravotná spôsobilosť 
3. ovládanie štátneho jazyka
4. znalosť príslušnej legislatívy
5. organizačné, komunikačné a riadiace schopnosti
6. flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
7. ovládanie práce s počítačom

Zoznam požadovaných dokladov:
1. žiadosť o účasť na výberovom konaní 
2. overené fotokópie dokladov o nadobudnutom  
 vzdelaní
3. štruktúrovaný profesijný životopis 
4. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
5. predloženie návrhu koncepcie rozvoja
 materskej školy
6. potvrdenie zamestnávateľa o dĺžke
 pedagogickej praxe
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 v znení
 neskorších predpisov

Prihlášku a ďalšie požadované doklady je potrebné 
doručiť v uzatvorenej obálke s označením
“Výberové konanie – Materská škola, Nám. Gy. 
Széchényiho 3, Nové Zámky – neotvárať“
najneskôr  do 26. 04. 2017 na adresu:
Mestský úrad Nové Zámky, Sekretariát primátora, 
Hlavné námestie 10, 940 02  Nové Zámky
Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiat-
ke. 
Termín, miesto a čas výberového konania bude pr-
ihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú podmienky, 
oznámený najneskôr 7 dní pred jeho začiatkom.  
                                                      Otokar Klein, primátor mesta

 V utorok 14. marca sa na mestskom úrade us-
kutočnilo prvé stretnutie projektu Komunity pria-
teľské deťom a mladým ľuďom. Zameraný je na 
identifikáciu a napĺňanie potrieb detí a mladých 
ľudí v nových životných podmienkach - všetko v 
spolupráci s nimi. 
„Mesto Nové Zámky sa rozhodlo byť komunitou 
priateľskou deťom a mladým ľuďom. V prvej fáze 
sme sa rozhodli s dospelými zodpovednými za 
deti, s deťmi a mladými ľuďmi hľadať spoločné 
riešenia, následne ich realizovať a kontrolovať 

ich realizáciu. Deti a mladí budú zapojení do všet-
kých etáp realizácie projektu,“ uviedla Jarmila 
Krochtová z referátu školstva, mládeže, športu 
mestského úradu.
V  zasadačke sa stretli zástupcovia školských 
zariadení od riaditeľov, výchovných poradcov a 
učiteľov až po študentov.   
„Snahou mesta v spolupráci s Nadáciou pre deti 
Slovenska bolo naštartovať komunitný život, 
spolupracovať s jednotlivými školami a mladými 
ľuďmi,“ povedala na stretnutí Denisa Felix-

ová, vedúca odboru sociálnych vecí, školstva a 
kultúry Privítala lektorov projektu. Aneta Chleb-
ničanová  pracuje v  Nadácii pre deti Slovenska 
(NDS) ako programová manažérka inovačného 
vzdelávacieho centra. Peter Lenčo je manažérom 
advokácie a rozvoja programov Nadácie pre deti 
Slovenska. 
„Zástupcovia mesta nás na jednej konferencii 
oslovili s  tým, že majú záujem o  spoluprácu, 
Doteraz sme pracovali hlavne s  nadáciami. Sme 
radi že sa začali ozývať aj samosprávy,“ povedala 
Aneta Chlebničanová. Projekt vznikol v spoluprá-
ci Nadácie pre deti Slovenska a Projektu švajčiar-
sko-slovenskej spolupráce. Úspešne ho realizujú 
už v šiestich komunitách Slovenska. 
Prvé stretnutie bolo zamerané hlavne na 
zoznámenie s  problematikou a  účastníkmi. Po 
zhrnutí záverov zo stretnutia lektori oboznámia 
zástupcov komunít s ďalším postupom. 
                                                                                  Miroslav Antoni

Mesto	vyhlasuje	výberové
konania	pre	dve	materské	školy	 

Chceme	spolupracovať
s	komunitami	mladých	 
 Projekt vznikol v spolupráci Nadácie pre deti Slovenska a Projektu švajčiarsko-slo-
venskej spolupráce. Úspešne ho realizujú už v šiestich komunitách Slovenska. 
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 „Psíkovia, pouličné mačky hynú na otravu 
alebo na to, že zožrali klince alebo ihly. Nebola 
by som prekvapená, ak s príchodom jari a leta 
prídu aj prvé prípady priotrávených detí, alebo 
detí čo pojedli klince a ihly.... Čert nikdy nespí. 
Verím, že na spolužitie chlpáčov a ľudí existuje aj 
iné riešenie ako toto. Je naozaj načase aby mes-
to a jeho obyvatelia prestali byť ľahostajní voči 
tomuto závažnému problému,“ vyjadrila sa Mi-
riama Keszegová v  liste, ktorý adresovala pred-
staviteľom mesta aj ďalších inštitúcií.  
„Žijem v zahraničí a mala som možnosť od našich 
susedov odsledovať, ako inšpirovať ľudí k poriad-
ku a k tomu, aby spolunažívanie bolo mierumi-
lovné a ohľaduplné. Veľmi rada a dobrovoľne 
prispejem  nápadmi k dobrej veci môjho mesta,“ 
ponúkla.
Aj mesto má záujem na usporiadanom spolu-
nažívaní ľudí so štvornohými obyvateľmi sídlisk.
Pod názvom Aj náš pes je Novozámčan zorgani-
zovalo v zasadačke mestského úradu stretnutie 
predstaviteľov samosprávy so samotnou Miria-
mou a ďalšími ľuďmi, ktorí majú blízko k domácim 
miláčikom. Mesto zastupoval primátor Otokar 
Klein, prednostka a viacerí vedúci odborov mest-
ského úradu, náčelník mestskej polície a ďalší.
„Úroveň spolunažívania ľudí a  psov každo-
denne vidíme priamo v  uliciach mesta. Záme-
rom dnešného stretnutia je hlavne prezentovať 
súčasný stav, predložiť víziu riešení a nastavenie 
spolupráce s inštitúciami, ktorých zástupcov 
sme dnes pozvali,“ povedala na úvod Denisa Fe-
lixová, vedúca odboru sociálnych vecí, školstva 
a kultúry.  
Miriama Keszegová medzičasom robila vlastný 
prieskum situácie v  porovnateľných mestách 
v  Rakúsku. „Pri usmerňovaní vzťahov ľudí 

a  domácich zvierat používajú skôr psychológiu 
ako represiu. S kampaňou začínajú už v školách. 
Je to beh na dlhú trať, ale časom sa ľudia naučia,“ 
povedala.  
„Základným problémom je mentalita nášho 
obyvateľstva, ktorú nemožno porovnávať s 
rakúskou. Mnohí Novozámčania nie sú ochotní 
psa zaevidovať ani za jeho držanie platiť – nie 
ešte aby po ňom vonku upratali,“ skonštatoval 
primátor. Mesto napríklad zabezpečí kryty na 
detské pieskoviská, ale závisí len od obyvateľov 
sídlisk, či ich každý večer použijú.
Smetné nádoby namontujú, za pár ich vandali 
zlikvidujú
„Vlani sme rozšírili počet malých smetných 
nádob na psie exkrementy. Máme ich v  meste 
tridsať, kapacitne stačia. Nevydržia však zaob-
chádzanie vandalov, ktorí ich zlikvidujú už za pár 
dní. Každému, kto prihlási psa do evidencie, dá-
vame zadarmo vrecká na psie exkrementy. Ale 
naši aktivační pracovníci sa denne stretávajú 
s psími „pozostatkami“ na trávnikoch, dokonca aj 
na autobusových zastávkach,“ upozornila Moni-
ka Kutenicsová, vedúca odboru komunálnych 
služieb.  
„Aj na základe podnetov občanov sme prostred-
níctvom správcov domov zverejnili evidenciu 
psov. Obyvatelia panelákov si priamo môžu skon-
trolovať, koľko psov je vo vchode zaevidovaných 
a koľko ich tam naozaj vidia,“ doplnila prednost-
ka mestského úradu Tünde Szekeresová.
Nariadenie s určením miest voľného pohybu 
psov
“Miriama Keszegová v  svojom liste ponúka 
viacero podnetov aj riešení. Niektoré však naše 
zákony neumožňujú realizovať,“ oponoval náčel-
ník mestskej polície Jozef Tököly. Dodal, že mes-

to malo všeobecne záväzné nariadenie (VZN) 
obmedzujúce pohyb psov napríklad do areálov 
škôl či na detské ihriská. Súčasne vymedzova-
li aj miesta pre voľný pohyb psov. Okresná 
prokuratúra ho však napadla a VZN už neplatí.
„Zákon umožňuje vydať obci VZN s  určením
miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný a vstup
so psom zakázaný. Mesto nemôže urobiť nič, 
čo by bolo nad rámec zákona,“ vysvetlil J. 
Tököly. 
Odbor územného rozvoja a  architektúry 
pripravil predbežný návrh na zriadenie zón pre 
voľný pohyb psov. Zóny by mali byť oplotené 
a psy na nich by mali byť už socializované.
Okrem toho z prvého stretnutia vzišli nasle-
dovné zámery:
• Začať cielenú prácu s deťmi a s mládežou
• Vytvoriť „Kódex psíčkara“
• Vytvoriť informačnú brožúru pre psíčkarov 
• Zabezpečiť postupné prekrytie pieskovísk 
na detských ihriskách
• Vytvoriť mapu voľného pohybu psov
• Posúdiť návrh mestského úradu na umiest-
nenie venčísk (oplotených výbehov pre psov) 
v meste 
• Vytvoriť mapu rozmiestnenia nádob na psie 
exkrementy
• Pripraviť návrh Všeobecne záväzného naria-
denia mesta Nové Zámky
• Navrhnúť PR kampaň v meste so zameraním 
na zodpovedné správanie psíčkarov
• Hľadať zdroje financovania na podporu kas-
tračného programu
• Medializovať kampaň a dohodnuté závery
V utorok 28. marca podľa agentúrnej informá-
cie poslanci Národnej rady SR posunuli do 
druhého čítania návrh novely zákona upravu-
júci postup obcí pri vymedzovaní priestoru na 
voľný pohyb psov, ktorý do parlamentu pred-
ložili poslanci za Most-Híd,  Podľa opozičného 
poslanca za OĽaNO-NOVA Gábora Grendela 
návrh nahnevá tisícky psíčkárov.
O  návrhoch ďalších účastníkov stretnutia vás 
postupne budeme informovať  v nasledujúcich 
vydaniach CN.                                                    Miroslav Antoni

 V  piatok 31. marca predpoludním Hlavné 
námestie zmodrelo. Regionálne edukačno - so-
ciálne centrum (RESC) tu už tretí rok zorgani-
zovalo tanečnú párty, ktorou sme si pripomenuli 
Svetový deň povedomia o autizme.
Autizmom trpí celosvetovo asi 67 miliónov ľudí. 
Na Slovensku trpí autizmom približne 0,5 % popu-
lácie, pričom postihuje 4-krát častejšie chlapcov 
ako dievčatá. V súvislosti so snahou upriamiť 
pozornosť svetovej verejnosti na problematiku 
autizmu vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN v 
roku 2007 2. apríl za Svetový deň povedomia o 
autizme.
Na námestie prišli nielen klienti a  pracovníci 
RESC, ale aj ich príbuzní a deti z novozámockých 
škôl a škôlok. 
Modrá farba je symbolom komunikácie, ktorá je 
kľúčovým problémom súvisiacim s  autizmom. 
„Ďakujem všetkým učiteľom, rodičom a  pria-
teľom, že vás priviedli, a všetkým, ktorí vás sem 
prišli podporiť,“ povedal primátor Otokar Klein. 
Všetci účastníci párty sa na námestí spoločne 

zabavili a  potom do vzduchu vypustili modré 
balóny, Ako symbol spolupatričnosti sa v  piatok 
večer na modro rozsvietili budovy mestského 
úradu aj spoločnosti Osram.                                           MA

Po	prvom	stretnutí	na	tému:
Aj	náš	pes	je	Novozámčan		 
 Prednedávnom sa v meste objavilo viacero nastražených návnad, ktoré mali zlikvido-
vať psy a mačky.

Hlavné	námestie	zmodrelo   
 Pripomenuli sme si Svetový deň povedomia o autizme.
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA, DEVÍNSKA UL. 
Barbara Varová (pripravovala Iveta Homolová): 
za 1. miesto v krajskom kole Geografickej olym-
piády a 1. miesto v krajskom kole Dejepisnej 
olympiády. 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, HRADNÁ UL.
Simona Polakovičová (pripravoval Martin Matej-
čuk): za 1. miesto v celoslovenskom finále súťaže 
Jazykový kvet 2016.
Výber žiakov 5.a 9. ročníka (pripravovali Pet-
ra Keresztesová, Mária Žikavská): za 1. miesto 
na celoslovenskom kole v súťaži Jazykový kvet 
2016, kategória Dráma – vlastná tvorba. 

KATOLÍCKA SPOJENÁ ŠKOLA
Jakub Červený (pripravoval Rastislav Červený): 
za 1. miesto v celoslovenskom kole a za 1. miesto 
v krajskom kole súťaže v prednese kresťanskej 
poézie a prózy „a slovo bolo u Boha...“. 

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
Ema Kádárová (pripravovala Petra Pileková): za 
1. miesto v celoslovenskej súťaži Festival moder-
ného tanca v Bojniciach.
Dávid Ölveczki (pripravovala Beáta Bukaiová): za 
2. miesto v zlatom pásme v celoslovenskej súťaži 
v sólovej hre na klavíri Piano v modernom rytme.
BASTRIGULY (pripravovala Aneta Peternai): 
za 2. miesto v celoslovenskej súťaži v pred-
nese poézie a prózy štúrovcov Kráľove Šahy v 
kategórii E. 
Mimovládna organizácia ZDRUŽENIE VÝTVAR-
NÍKOV GRAPHIC – DODO, Vivien Danková (pripra-
voval Jozef Joy Szolcsan): za 3. miesto v celoštát-
nej súťaži Rómske pastelky 2016.

GYMNÁZIUM NOVÉ ZÁMKY
Karin Andrášiková (pripravovala Aneta Peter-
nai): za 1. miesto v celoštátnom kole súťaže v 
prednese poézie a prózy štúrovcov Kráľove Šahy.
Theodor Hováth (pripravovala Magdaléna 
Pekariková): za 3. miesto v celoštátnom kole 
Olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 1B a 

1.miesto v krajskom kole Olympiády v nemec-
kom jazyku. 
Viktória Kubicsková (pripravovala Magdaléna 
Pekariková): za 2. miesto v celoštátnom kole 
Olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2C a 
1. miesto v krajskom kole Olympiády v nemec-
kom jazyku.
Alan Marko (pripravoval Marcel Laurinec): za 3. 
miesto v Stredoeurópskej matematickej olym-
piáde, 2. miesto v celoštátnom kole súťaže 
Zenit v programovaní v kategórii B, 2. miesto 
v celoštátnom kole Olympiády v informatike v 
kategórii A a 3. miesto v krajskom kole Matema-
tickej olympiády v kategórii A. 
Eva Mészárosová (pripravoval Tomáš Adamo-
vics): za 1. miesto na Majstrovstvách SR v šachu 
a 1. miesto na Majstrovstvách kraja v šachu. 
Peter Rukovanský (pripravovali Monika 
Gancznerová, Marcel Laurinec, Iveta Barusová, 

Adriana Imreová, Daniela Geljenová): za 1. 
miesto v krajskom kole Chemickej olympiády v 
kategórii C, 1. miesto v krajskom kole súťaže Ze-
nit v programovaní v kategórii WEB a 1. miesto v 
krajskom kole  Fyzikálnej olympiády v kategórii 
D. 

GYMNÁZIUM PETRA PÁZMÁŇA S VJM
Ágnes Horváth (pripravoval Jozef Horváth): za 1. 
miesto v okresnom, krajskom i celoslovenskom 
kole olympiády v nemeckom jazyku a 1. miesto v 
cudzojazyčnej súťaži Ármina Vámbéryho. 

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DOPRAVY
A SLUŽIEB
Patrik Bandry (pripravovala Ingrid Nagyová): za 
2. miesto v celoslovenskej súťaži kaderníkov 
a  vizážistov, téma: svadobný účes, absolútne 
víťazstvo v súťaži JUVYR 2016 Bratislava v 
kategórii žiaci, 1. miesto na medzinárodnej 
súťaži kaderníkov  HAIRDRESSER OPEN 2016 v 
Rakúsku 

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA HOTELOVÝCH 

SLUŽIEB A OBCHODU
Matej Čereš (pripravovala Helena Patschová): za 
1. miesto v celoslovenskej súťaži kuchárov GAS-
TRO JUNIOR Slovakia.
Michal Filip (pripravovala Gabriela Czuczorová): 
za  1. miesto – zlaté pásmo na 13. ročníku ce-
loštátnej súťaže v darčekovom balení s medzi-
národnou účasťou Tvoríme pre radosť iných. 
SPOJENÁ ŠKOLA S ORGANIZAČNÝMI 
ZLOŽKAMI STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKO-
LA ELEKTROTECHNICKÁ S. A. JEDLIKA  A 
OBCHODNÁ AKADÉMIA
András Zemes (pripravovala Katarína Košna-
rová): za 3. miesto v celoštátnom kole Olympiády 
v anglickom jazyku a za 1. miesto  v krajskom kole 
Olympiády v anglickom jazyku.
Adam Zilizi (pripravovali Imrich Dékány, Michal 
Miko): za 1. miesto v celoštátnom kole medzi-
národnej súťaže Genius Logigicus, 6. miesto 
v medzinárodnom hodnotení tejto súťaže a 
5. miesto na Medzinárodnej súťaži Net Riders 
2016, kde bol prvý medzi súťažiacimi zo Sloven-
ska.
Kolektív: Marco Pintér, Richard Baláž, Richard 
Kováč (pripravoval František Hortai): za 1.mie-
sto v celoslovenskej súťaži s medzinárodnou 
účasťou v stavbe robotov ROBOCUP 2016, 
3. miesto v celoštátnom kole medzinárodnej 
súťaže autonómnych robotov Trenčiansky ro-
botický deň a postup na Vernadsky National 
Contest v Moskve
Tomáš Daniš, Patrik Goldschmidt, Adam Var 
(pripravoval Michal Miko): za 2. miesto v ce-
loštátnom kole prestížnej študentskej súťaže 
Networking Academy Games (NAG 2016) 

V druhej časti večera ocenili ďalších nomi-
novaných žiakov a ich pedagógov pamätným 
listom a spomienkovým predmetom.
ZÁKLADNÁ ŠKOLA G. CZUCZORA S VJM
Csaba Dékány (pripravovala Judit Zahoran): za 1. 
miesto v celoštátnom kole matematickej súťaže 
Katedra
Dávid Dóczé (pripravovala Éva Liszka): za strie-
borné pásmo v celoštátnom kole súťaže v pred-
nese poézie a prózy Mihálya Tompu
Kolektív Szent Hurkák (pripravovala Éva Liszka): 
za 1. miesto v celoštátnom kole literárnej súťaže 
Katedra.
Kolektív Vadgesztenyék – Divé gaštany: za 
1.miesto v  celoštátnom kole  literárnej súťaže 
Katedra

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, DEVÍNSKA  UL
Viktória Dékányová (pripravovala Anetta Pe-
ternai): za 1. miesto v krajskom kole recitačnej 
súťaže Šaliansky Maťko
Dušan Haulík (pripravovala Ivica Gyurcsovi-
csová): za 1. miesto v celoslovenskom kole 
súťaže Ihra.

Ocenili	najlepších	žiakov
–	reprezentantov	mesta
Pokračovanie zo strany 1.    
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Paulína Mokryšová (pripravovala Anetta Peter-
nai): za 1. miesto v krajskom kole súťaže v pred-
nese kresťanskej poézie a prózy „a Slovo bolo u 
Boha...“
Kolektív 4.B triedy (pripravovala Žaneta 
Hulkóová, Anetta Peternai): za 3. miesto v ce-

loslovenskom finále súťaže Supertrieda
Výber žiakov ZŠ Devínska (pripravoval Štefan 
Labay): za 1. miesto na Majstrovstvách kraja vo 
futbale žiakov ZŠ
Výber žiakov ZŠ Devínska  (pripravovali Katarína 
Rimárová, Anetta Peternai):  za 1. miesto v ce-
loslovenskom finále súťaže Jazykový kvet 2016

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, HRADNÁ UL.
Kolektív:  Gymnastika žiačok (pripravoval Ján 
Hrabovszki, Petra Keresztesová): 1. miesto na 
Majstrovstvách kraja v gymnastickom štvorboji

Kolektív žiakov 5.a 9. ročníka (pripravoval Martin 
Matejčuk): za 2. miesto v celoslovenskom finále 
súťaže Jazykový kvet 2016
Štafeta žiačok ZŠ: 3. miesto na celoslovenskom 
finále súťaže Hľadáme nových olympionikov 
2016, štafeta 4x 60m
Družstvo žiačok ZŠ (pripravovala Renáta 
Královičová): za 1. miesto na Majstrovstvách kra-
ja NSK v cezpoľnom behu

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MOSTNÁ UL.
Družstvo dievčat, kategória C (pripravovala Eleo-
nóra Kotrecová): za 1. miesto v okresnom kole 
gymnastického štvorboja

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, NÁBREŽNÁ  UL.
Kolektív hádzanárov (pripravoval Mikuláš Kuc-

sera a Peter Sporni): za 1. miesto v Krajskom kole 
hádzanej žiakov
Programmers tím (pripravovala Ľudmila Predná): 
za 2. miesto v celoslovenskom  kole robotickej 
súťaže „G- robot“ v kategórii Vlastný model a 2. 
miesto v kategórii Staviame Slovensko

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
Natália Bóriková (pripravoval a Blanka Melleno-
vá): za 2. miesto v zlatom pásme – kategória A, 
sólový spev na súťaži Bojnická perla 
Dávid Kotlár (pripravovala Beáta Bukaiová): za 
Zlaté pásmo na celoslovenskej súťaži Piano 
v modernom rytme 
Laura Mellenová (pripravovala Beáta Bukaiová): 
za Zlaté pásmo na celoslovenskej súťaži Piano 
v modernom rytme 
Alan Patkoló (pripravovala Blanka Mellenová): 
za 2. miesto v II. kategórii v medzinárodnej spe-

váckej súťaži Imricha Godina Iuventus Canti
LUREX (pripravovala Anna Alexandrovna Far-
kasová): za 3. miesto v celoslovenskej súťaži 
Festival moderného tanca Bojnice 2016 

GYMNÁZIUM NOVÉ ZÁMKY
Tomáš Dikácz (pripravovala Magdaléna Pekaríko-
vá): za 2. miesto  v okresom kole Olympiády v 
nemeckom jazyku
Jana Chovancová (pripravovala Michaela Sla-
menková): za 1. miesto na MSR POLE ŠPORT 
2016 ACROBATIK
Soňa Maceková (pripravovala Katarína Mazano-
vá, Adriana Imreová): za 1. miesto na krajskom 
kole Chemickej olympiády, 2. miesto na  kraj-
skom kole Olympiády zo slovenského jazyka 

a literatúry
Norbert Mészáros (pripravoval Tomáš Adamo-
vics): za 1. miesto na Majstrovstvách Nitrianske-
ho kraja v šachu,  7. miesto na Majstrovstvách SR 
v šachu
Alex Mihalík (pripravovala Oľga Otrubová): za 1. 
miesto v krajskom a 3. miesto v celoslovenskom 
kole súťaže Šaliansky Maťko a 1. miesto v kraj-
skom kole súťaže Štúrov Zvolen
Andrej Pečimúth (pripravoval Marcel Laurinec) 
za 2. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v pro-
gramovaní, 1. miesto v krajskom kole  Olympiády 
v informatike
Veronika Sedláčková (pripravovala Iveta Ježová): 
za 2.miesto na celoštátnej prehliadke SOČ, 1. 
miesto v krajskom kole SOČ
Gabriela Šujanská (pripravovala Ildikó Drugová): 
za 1. miesto na krajskom kole Olympiády v 
ruskom jazyku
Norbert Vígh (pripravoval Marcel Laurinec): za 
1. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v progra-
movaní
Kolektív NO LIMIT (pripravovali Iveta Barusová, 
Adriana Imreová, Monika Gancznerová, Danie-
la Geljanová): za 3. miesto v celoštátnom finále 
súťaže JUNIORF RESHHH
Kolektív Tomáš Rozgoň, Jozef Roderik Priester, 
Tatiana Kocúnová (pripravovala Melinda 
Jonášová): za 1. miesto v krajskom kole SOČ 

GYMNÁZIUM PETRA PÁZMÁŇA NOVÉ ZÁM-
KY S VJM
Peter Nagy (pripravovala Tímea Benkő): za 4. 
miesto v celoslovenskom kole súťaže Poznaj 
slovenskú reč

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA HOTELOVÝCH 
SLUŽIEB A OBCHODU
Veronika Javorčíková (pripravovala Gabriela 
Czuczorová): za 2. miesto – zlaté pásmo na ce-
loštátnej súťaži v darčekovom balení Tvoríme 
pre radosť iných
Florbalové družstvo žiačok (pripravoval Pavol 
Száraz): za 1. miesto na Majstrovstvách Nitrian-
skeho kraja vo florbale žiačok SŠ

SPOJENÁ ŠKOLA S ORGANIZAČNÝMI ZLOŽKAMI 
STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECH-
NICKÁ S. A. JEDLIKA A OBCHODNÁ AKADÉMIA 
Richard Baláž (pripravoval Juraj Szőcs): za 1. mies-
to v  krajskom kole súťaže Zenit v programovaní
Natália Borošová (pripravoval Márius Karadi): za 
1. miesto v krajskom kole súťaže Spracovanie in-
formácií na počítači
Tomáš Daniš (pripravoval Michal Miko): za 1. 
miesto v národnom kole súťaže „NAG 2016“ v 
kategórii UNI
Patrik Goldschmidt (pripravoval Michal Miko): 
za 1. miesto v krajskom kole SOČ -  Informatika 
prácou
Branislav Hatala (pripravoval Peter Czuczor): za 
1. miesto v krajskom kole SOČ
Sebastián Slušník (pripravoval František Hortai): 
za 1. miesto v krajskom kole SOČ
Arnold Takács (pripravoval Zoltán Tóth): za1. 
miesto v krajskom kole súťaže  Zenit v elektro-
technike
Patrik Máčik, Igor Mjasojedov, Alex Sporni 
(pripravoval Michal Miko): za 3. miesto  v ce-
loštátnom kole súťaže NAG 2016

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÁ
- ÉPÍTÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA
Patrik Šarközi (pripravoval Martin Mucha): za 1. 
miesto v celoslovenskej súťaži Aerobic 2016.
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 Mesto Nové Zámky, Občianske združenie 
(OZ) Za troma mostami a Klub vojenskej histórie 
(KVH) Tyrnau zorganizovali od 30. marca do 1. 
apríla sériu podujatí k  ukončeniu II. sv. vojny 
v Nových Zámkoch.
Vo štvrtok 30. marca sa v  dome kultúry usku-
točnilo stretnutie s  predsedom OZ Františkom 
Danielom a  dvomi očitými svedkami vojnových 
udalostí. Františka Kovácsa ako gymnazistu vte-
dy odviedli do Nemecka, odkiaľ sa po skončení 
vojny vydal na cestu domov. Ján Juhász mal 
koncom vojny 14 rokov a  vtedajšie udalosti si 
dodnes pamätá. Na besedu sa chystali aj ďalší 
pamätníci, ale zdravotný stav im to už nedovolil.
Po skončení stretnutia účastníci položili vence 
k  pamätníku obetiam násilia. V  dome kultúry 
sprístupnili výstavu obrázkov a dokumentov 
o bombardovaní mesta. 
Scenár podľa skutočných udalostí 
Na sobotňajšie popoludnie 1. apríla naplánovali 
ma nábreží rieky Nitry bojovú ukážku z obdobia 
II. svetovej vojny. Na prezentáciu historických 
zbraní, bojovej techniky a  pyrotechnických 
efektov KVH Tyrnau zvolal 22 klubov vojenskej 
histórie zo Slovenska, Česka a Maďarska. Podľa 
informácie predsedu KVH Tyrnau Tibora Deváta 

do ukážky avizovali zapojiť približne dvesto vo-
jakov Červenej armády RKKA, Nemeckej bran-
nej moci Wehrmacht, príslušníkov Waffen-SS, 
vojakov Maďarskej kráľovskej armády MKH, 
maďarských žandárov a 11 zdravotníčok a foto-
grafov v uniformách.
Scenár spracoval predseda KVH Tyrnau Tibor 
Devát na základe skutočných udalostí:
Bratislavsko - brnenská ofenzíva sa začala 21. 
marca 1945 útokom 2. ukrajinského frontu 
maršala Malinovského. Oslobodenie Nových 
Zámkov bolo zverené 6. gardovému jazdeckému 
zboru, ktorý bol začlenený v 13. jazdeckej diví-
zii. Nové Zámky bránili nemecké jednotky 8. 
armády. Nemci si pri Nových Zámkoch vybudo-
vali odolnú obranu, vyznačujúcu sa reťazcom 
guľometných hniezd na západnom brehu rieky 
Nitry. V jednom z nich bol nasadený aj nemecký 
vojak Karl Weber z Mariadorfu, ktorý v hniezde 
našiel aj vlastný hrob,
V noci 28. marca 1945, keď sa vojská 13. jaz-
deckej divízie 6. gardového jazdeckého zboru 
1. gardovej jazdecko - mechanizovanej skupiny 
generálporučíka Plijeva blížili k mestu, zničili 
Nemci cestný most cez rieku Nitru. Vojaci Čer-

venej armády po násilnom prechode rieky Ni-
try medzi Bánovom a Zúgovom 29. marca Nové 
Zámky oslobodili.
Posledný príbeh nemeckého guľometníka 
Do bojovej ukážky na Nábreží KVH prihlásili 
dve štábne vozidlá, terénne vozidlo Stoewer, 
obrnený transportér, nemeckú motorku so sajd-
kou, ruský kanón a Jeep Willis, nad vojakov na-
lietavalo lietadlo.
Účastníci bojov ubytovaní v Základnej škole 
na Ul. G. Bethlena sa pred bojmi zhromaždli 
na nábreží, kde si diváci mohli prehliadnuť ich 
zbrane a techniku.
 V  marci 1945 Nemci okolo rieky Nitry rozos-
tavili guľometné hniezda vzdialené asi 50 – 100 
metrov, aby z nich na seba vojaci videli. Pokúšali 
sa tak zabrániť prechodu Červenej armády cez 
rieku. 
Vojak Karl Weber bol mladý a  slobodný, preto 
dostal bojovú úlohu z  guľometného hniez-
da kryť ústup nemeckej armády. „Prechádzal 
cez našu ulicu, rozprával sa  s mojím dedom. 
Vedel, že ide na smrť. Spolu s  dvomi vojakmi 
v  guľometnom hniezde aj zostal. Dedo spolu 
s pánom Mészárosom ich pochovali a nad hrob 
osadili drevený kríž, ktorý pani Mészárosová 
dlhé desaťročia udržiavala,“ hovorí František 
Daniel, predseda OZ Za troma mostami.  
„Po dedovej smrti nám pán Mészáros ukázal, kde 
vojakov pochovali. Medzitým sa však breh rieky 
mohol zmeniť, svoje urobila aj vlhkosť pôdy. 
Hľadali sme bagrom aj detektorom kovov. Našli 
sme poľnú lopatku a nábojnice, ale po telesných 
ostatkoch nemeckého vojaka už nezostalo ani 
stopy,“ uzatvára F. Daniel.               Miroslav Antoni

Na	nábreží	Nitry	sa	odohrali
historické	boje		 
 O svojich zážitkoch hovorili očití svedkovia udalostí konca vojny. V dome kultúry vy-
stavili historické dokumenty a fotografie. Boje sú nielen atrakciou pre súčasnosť, ale 
aj výstrahou pre budúcnosť. 

Foto: Ildikó Varga  
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 Dlhy fyzických a právnických osôb voči mestu 
sa v dôsledku zlej platobnej disciplíny zvyšovali. 
Do polovice roka 2015 ich mesto vymáhalo pros-
tredníctvom súdnych exekútorov. Dnes má na 
to vlastného kvalifikovaného pracovníka a  troj-
násobnú efektivitu vymáhania pohľadávok.    

Exekútorom treba platiť aj za neúspech
„V roku 2014 zamestnanci úradu vypracováva-
li platobné rozkazy a  návrhy na exekúciu, ale 
pohľadávky vymáhali len súdni exekútori,“ hovo-
rí Gabriel Závodský, vedúci majetkovoprávneho 
odboru mestského úradu. 
Už na začiatku konania treba zaplatiť súdny 
poplatok 6 percent zo žalovanej sumy, mini-
málne však 16,50 eura. Ak sa exekučné konanie 
aj po niekoľkých rokoch skončí bez úspechu  a 
suma nie je vymožiteľná (napríklad - dlžník nemá 
žiadny majetok alebo umrel), mesto musí aj tak 
zaplatiť trovy exekúcie.
V roku 2014 takto súdni exekútori pre mesto vy-
mohli od dlžníkov sumu niečo cez 32 700 eur.

Najprv s ľuďmi hovoríme 
Od júla 2015 nastúpil na mestský úrad pracov-

ník, ktorý má v agende vymáhanie pohľadávok. 
Mesto využíva všetky možnosti obsiahnuté 
v  daňovom poriadku: záložné právo na za-
bezpečenie daňového nedoplatku, pátranie 
po príjmoch u  poskytovateľov platobných 
služieb v Sociálnej poisťovni a na katastri neh-
nuteľností, predvolanie na dohodnutie úhrad 
pohľadávky.
„Rozbehnutú exekúciu už nemožno zastaviť. 
Preto najprv dlžníkov predvolávame na úrad. 
Viac ako polovica z  nich svoj dlh uzná a  je 
ochotná ho – hoci aj po niekoľkých desiat-
kach eur – splácať,“  hovorí František Babindák 
z majetkovoprávneho odboru. Viac ako desať 
rokov pôsobil v daňovej a finančnej oblasti. 
Podľa jeho skúseností je finančná disciplína 
ľudí stále horšia. 

Trojnásobná úspešnosť
František Babindák za šesť mesiacov roka 
2015 vymohol viac ako 63-tisíc eur. Súdni exe-
kútori za rok 2015 dostali na účet mesta niečo 
cez 25-tisíc eur a počas roka 2016 ďalších tak-
mer 13-tisíc eur. Za rok 2016 sám F. Babindák 

od dlžníkov vymohol sumu takmer 117-tisíc 
eur – viac ako trojnásobok sumy, ktorú vymohli 
všetci exekútori za rok 2014.  Ďalších 71-tisíc 
eur si mesto zo sumy pohľadávok odpísalo. 
„Ak je dlžníkom firma, ktorá zanikala výmazom 
z  obchodného registra a  nemá konateľa ani 
nasledovníka, podľa zákona  je mesto povin-
né dlžnú čiastku odpísať. Inak by sa každý rok 
ďalej vyrubovali úroky z  omeškania, ktoré sú 
rovnako nevymožiteľné ako samotná dlžná či-
astka. V predchádzajúcom období sa však tie-
to skutočnosti na mestskom úrade podrobne 
nasledovali,“ dodáva Gabriel Závodský. 

Dlh trvá až do penzie
Za  rok 2016 mesto znížilo výšku pohľadávok 
od svojich dlžníkov o  celkom 201  126,45 eur. 
Viac ako 188-tisíc z tejto sumy mesto dosiahlo 
bez pričinenia súdnych exekútorov. Exekútori 
sa už zaoberajú len prípadmi, ktoré trvajú ešte 
z predchádzajúcich rokov.
„Najmä mladí ľudia si naivne myslia, že splate-
niu dlhu voči mestu za odvoz odpadu alebo 
za daň z  nehnuteľnosti sa časom vyhnú. Nie 
je to tak - splácanie daňových nedoplatkov 
možno vymáhať aj po niekoľkých desiatkach 
rokov. Mesto vydáva rozhodnutia na začatie 
daňového exekučného konania aj na dôcho-
dok, mzdu a na účty u poskytovateľov platob-
ných služieb,“ uzatvára vedúci majetkovo-
právneho odboru mestského úradu.
                                                                             Miroslav Antoni

 Z časového hľadiska ide o dlhodobo schválený 
a pripravovaný projekt, ktorého začiatky siahajú 
do roku 2013.
Mesto Nové Zámky predalo spoločnosti Avalon 
Consulting, s.r.o. pozemky, ktorých sa týka výstav-
ba obchodného centra. Konkrétne ide o parcely č. 
952/73, č. 7201/99, č. 7201/100,  č. 7201/101,  č. 
7201/102, nachádzajúce sa v katastrálnom území 
Nové Zámky, register „C“ KN. Predaj nehnuteľnos-
tí bol schválený uznesením Mestského zastupi-
teľstva č. 279/260213 bod A.2, dňa 26.02.2013. 
Na základe tohto uznesenia bola podpísaná Kúp-
na zmluva č. 17/2013 zo dňa 3.9.2013 v znení 
Dodatku č. 1.  Predmetom zmluvy je vybudovanie 
obchodného centra, pričom kúpna cena pred-
stavovala sumu vo výške 257 500 eur. Kupujúci 
sa zaviazal vybudovať na okolitých pozemkoch 
parkovisko s 122 parkovacími miestami, ktoré 
budú prístupné širokej verejnosti, ďalej zabez-
pečiť prekládku a obnovu dvoch  autobusových 
zastávok, okrem toho na vlastné náklady vykonať 

aj terénne  a sadové úpravy.
Spoločný stavebný úrad Nové Zámky dňa 
14.1.2014 potvrdil, že v zmysle záväznej čas-
ti územného plánu je pre plochu medzi ulicami 
S. H. Vajanského, J. Kráľa a Orgovánová určené 
funkčné využitie pre „plochy bývania, občianskej 
vybavenosti a služieb“.
Územné konanie stavby „Obchodné centrum 
Nové Zámky“ v Nových Zámkoch v predmetnej 
lokalite bolo začaté dňa 4.6.2014. Dňa 14.7.2014 
bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení 
stavby, ktoré dňa 2.9.2014 nadobudlo právoplat-
nosť.
Na základe žiadosti stavebníka bolo stavebné 
konanie stavby začaté dňa 10.4.2015. Staveb-
né povolenie bolo stavebným úradom vydané 
dňa 28.12.2015, právoplatnosť nadobudlo dňa 
16.12.2016 na základe rozhodnutia Okresného 
úradu Nitra, odboru výstavby a bytovej politiky zo 
dňa 24.11.2016. 
Stavebné konanie stavby pozemných komunikácií 

bolo začaté na základe žiadosti stavebníka zo 
dňa 5.5.2015. Stavebné povolenie bolo vydané 
špeciálnym stavebným úradom dňa 20.8.2015 
a nadobudlo právoplatnosť dňa 19.1.2016 na 
základe rozhodnutia Okresného úradu Nové Zám-
ky, odboru cestnej dopravy a pozemných komu-
nikácií zo dňa 17.12.2015.
Dňa 9. 5. 2014 investorom podal žiadosť o vydanie 
súhlasu na výrub stromov, ktoré sa nachádzali na 
zelenej ploche ohraničenej ulicami: S. H. Vajan-
ského, J. Kráľa a Orgovánová.
Mesto Nové Zámky po miestnej ohliadke vydalo 
v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, 
dňa 2. júna 2014 rozhodnutie – súhlas na výrub 
drevín, v ktorom je nariadená adekvátna náhrad-
ná výsadba po ukončení stavebných prác. Súhlas 
na výrub drevín bol súčasťou dokumentov potreb-
ných k vydaniu územného rozhodnutia.
Investor sa teda zaviazal v rámci náhradnej výsad-
ky v tejto lokalite vysadiť 16 kusov gledíčie tro-
jtŕňovej, 22 kusov jarabiny mukyňovej, 150 kusov 
drieňa bieleho, 200 kusov levandule lekárskej, 
300 kusov zemolezu kapucňovitého.
Keďže obyvatelia mesta túto lokalitu využíva-
jú ako priestor na venčenie svojich štvornohých 
miláčikov napriek tomu, že pozemok je v súkrom-
nom vlastníctve, mesto vyvinie maximálne  úsilie 
pre to, aby aj táto funkcia územia zostala z časti 
zachovaná.

Mesto	vlani	znížilo	dlh	od
neplatičov	o	viac	ako	200-tisíc	eur		 
 Niektoré pohľadávky mali aj desať rokov. Ich vymáhanie je nepopulárnym opa-
trením. Ale inak by na neplatičov doplácali ostatní obyvatelia.

Výstavba	na	Vajanského
sa	pripravovala	už	od	roku	2013		 
 Investor, ktorý v roku 2013 odkúpil od Mesta Nové Zámky pod vedením vtedajšieho 
primátora Gejzu Pischingera pozemky na ulici S. H. Vajanského, v krátkom čase začne 
s výstavbou obchodného centra.

cn-r35-17
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 Oceneným odovzdal upomienkové predmety primátor mesta Nové Zámky 
Otokar Klein. Pohár z jeho rúk prevzal aj prezident HC Nové Zámky František 
Sucharda za úspešné účinkovanie HC Nové Zámky v premiérovom ročníku v 
našej najvyššej súťaži.
Ocenení zakladatelia novozámockého hokeja
Brankári: Vavrík Jozef, Mazúch Jozef, Kmeťo Jozef
Korčuliari: Procházka František, Palacka Marian, Novák Miroslav, Mazúch On-
drej, Mazúch Ján, Kráľovič Maroš, Jenigár Vladimír Jenigár Rudolf, Hamar Fran-
tišek, Halmeš Ivan, Halmeš Dušan, Gažúrik Jozef, Belotenkin Vladimír, Tököly 
Jozef. Hrajúci tréner: Mráz Milan                                                                                                                                           (RG)

Ocenili	zakladateľov
novozámockého	hokeja
 Pred historicky prvým zápasom play-off najvyššej hokejovej 
súťaže na domácom ľade boli ocenení zakladajúci členovia no-
vozámockého hokeja pri príležitosti 50. výročia jeho založenia.

Pozývame	vás
• 19.4.o 19,00 h MO Matice sloven-
skej, Nábrežná: Poutníci - česká 
bluegrassová skupina. Za 47 rokov 
vydali celkom 14 CD alebo LP.
• 20.4.2017 o 15,30 h MO Matice 
slovenskej, Nábrežná: Beseda s his-
torikom Ferdinandom Vrábelom na 
tému “János Esterházy”
Výstavy:
• Galéria umenia E. Zmetáka: Lajos 
Kassák – RE/KONŠTRUKCIA, trvá  do 
13. mája 2017, Viac spolu – výstava 
prác troch generácií z tvorivých dielní 

• Múzeum J. Thaina: Kaleidoskop - 
vedecká hračka, trvá do 12. apríla

• Regionálne osvetové stredisko: 
Okresná postupová súťaž fotogra-
fov a fotografiek  AMFO 2017, trvá 
od 16. marca do 20. apríla

Základná umelecká škola pozýva:
• 25. 4. o 17.00 h dom kultúry: 
Družobný koncert ZUŠ J. Rosinského 
v Nitre a ZUŠ Nové Zámky
• 27. 4. o 17.00 h dom kultúry:
1. absolventský koncert
•     3. 5. o 17.00 h   dom kultúry: 2. absol-
ventský koncert

Dvojtýždenník občanov mesta Nové Zámky. Vydáva Mesto Nové Zámky, Hlavné námestie 10, Nové Zámky, 
IČO 00 309 150 l Šéfredaktor: Mgr. Miroslav Antoni, Redaktorka: Ildikó Varga l Prekladateľka: Petronela 
Bernáth l E-mailová adresa redakcie: castrum.novum2015@gmail.com l Príjem drobnej inzercie, spomie-

nok, poďakovaní: Dom kultúry - Turisticko-informačná kancelária, Hlavné nám. 7, Nové Zámky l Tlač: Mediachain, s.r.o. l Evidenčné číslo: EV 401/08. ISSN: 1339-
0341. l Adresa redakcie: Mestský úrad Nové Zámky, Hlavné námestie 10, 940 02 Nové Zámky, 035/6921 738 l www.novezamky.sk l Vychádza každý druhý pon-
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CASTRUM	NOVUM
Dvojtýždenník občanov mesta Nové Zámky XXVII. ročník - 1. číslo - 16. január 2017 - nepredajné

s.r.o.Servis energetických zariadení
KOMFORT-Servis BYT

Údržba a opravy v bytoch a bytových domoch:
elektroinštalácia
kúrenie
merače vody a tepla
zámočníctvo

<

<

<

< Bytkomfort - Servis, s.r.o., SNP 9, 940 60 Nové Zámky
tel.: +421 35 692 38 00, e-mail: servis@bytkomfort.sk

cn-r43-17

cn-r44-17
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 Takto sa volá aj jeho najnovšia kniha, ktorá 
vyšla vo vydavateľstve Finecom v roku 2016 
(titul sa nachádza aj vo fonde knižnice ).
Tomáš Lang objasňoval  študentom no-
vozámockého gymnázia históriu židovstva od 
začiatku príchodu na územie Uhorska a začlene-
nia sa do spoločnosti. Vysvetlil odlišné chápanie 
a riešenie židovskej otázky v 1. Československej 
republike, Slovenskej republike a v Maďarskom 
kráľovstve, pod ktorého jurisdikciu v dôsledku 
1. Viedenskej arbitráže bolo začlenené i úze-
mie južného Slovenska (1938–1945). Opísal 
priebeh udalostí, ktoré nastali po uplatňovaní 
tzv. prvého a druhého protižidovského záko-
na – zbavovanie práv, postupné vylúčenie zo 
spoločnosti, násilné vysťahovanie židov z ich 

domov, umiestnenie do geta a zberných tábo-
rov, čoho vyústením boli transporty do koncen-
tračných táborov tzv. táborov smrti. Pre tých, čo 
prežili, návrat domov tiež nebol bezbolestný. 
Po  prednáške nasledovala prehliadka no-
vozámockej synagógy spojená s výkladom 
tradícií a praktizovania židovského nábožen-
ského života podľa zákonov judaizmu. T. Lang 
okrem iného povedal: „Treba zdôrazniť, že zria-
denie školy podľa talmudického zákona judaiz-
mu, má prednosť pred zriadením modlitebne.“ 
Študenti gymnázia vencom a zapálením sviečky 
pri pamätných tabuliach s menami obetí 
holokaustu si uctili ich pamiatku.

Mária Feldinszká, Knižnica A. Bernoláka

 Bibliotheka je slovo gréckeho pôvodu a zna-
mená stará kniha. Kaláka je slovo pôvodom 
maďarské a znamená prácu, ktorú vykonávajú 
dobrovoľníci bez nároku na odmenu. 
Knižnica zbiera knihy od súkromných osôb, 
zhromažďuje ich, spracováva a sprístupňuje 
čitateľom. Dnes má vyše 35 000 kníh od 625 
darcov.
V knižnici sa nachádzajú rôzne žánre ako 
napríklad krásna literatúra, detské knihy, od-
borná literatúra, notový materiál a iné. Náj-

deme tu knihy v rôznych jazykoch, ale hlavne 
v slovenskom, maďarskom, českom, anglic-
kom, nemeckom. Knihy treba po dohodnutej 
dobe vrátiť naspäť do knižnice pre ostatných 
čitateľov. 
Činnosť knižnice okrem požičiavania kníh spočí-
va aj v poskytovaní informácií o dejinách mes-
ta Nové Zámky, vo vyhľadávaní literatúry na 
žiadané témy, pomoc pri vypracovaní bakalár-
skych a diplomových prác. 
Miriama Hanzelová

 

V turnaji hralo 18 mladých šachistov, prevažne 
z Nových Zámkov, ale aj z Pribety, Svätého Pet-
ra, Dvorov nad Žitavou, Bešeňova a Nitry. Cse-
madok zahrnul turnaj do osláv Czuczorových 
dní a pripravil krásne poháre, medaily a diplomy. 

Víťazom ich odovzdával predseda ZO Csemadok 
József Danczi. Hlavným rozhodcom bol Miroslav 
Kasper.
Simona Baloghová získala iba jediné víťazstvo, 
ale v kategórii dievčat nemala konkurenciu. V 
kategórii do 10 rokov zvíťazil Ádám Rancsó pred 
Martinom Kosíkom (obaja z Pribety, obaja tri 
body) a pred Tomášom Gálom (CVČ Nové Zám-
ky, 1,5 bodu). V kategórii do 15 rokov bol prvý 
Filip Balogh (ŠK Bašta Nové Zámky, 4,5 bodu), 
druhý Daniel Csémy (ŠK Svätý Peter, 4 body), a 
tretí Ákos Szabó (ŠK Pribeta, 4 body). V hlavnej 
kategórii do 18 rokov jednoznačne vyhral Boris 
Habrda (ŠK Bašta Nové Zámky, 7 bodov), na 
druhom mieste bol prekvapivo Dávid Csémy (ŠK 
Svätý Peter, 5,5 bodu), a na treťom Gergely Sz-
abó (ŠK Pribeta).                                                             -RH-

Židovský	osud	na	južnom
Slovensku	1938	–	1947
 V čase, keď si celé Slovensko pripomína smutné 75. výročie prvého transportu 1000 
židovských žien a dievčat z východného Slovenska do nacistického a vyhladzovacieho 
tábora Auschwitz (25. 3. 1942), sa v Knižnici A. Bernoláka dňa 28. marca konala pred-
náška Tomáša Langa na tému Zbavení práva – majetku – života a  Židovský osud na 
južnom Slovensku 1938 – 1947.

Súkromná	knižnica	funguje	už
takmer	18	rokov
 Bibliotheka Kaláka, jediná súkromná knižnica na Slovensku, funguje už takmer 18 
rokov. Vznikla 25. septembra 1999.

Marcoví	husári
 Základná organizácia Csemadok a Šachový klub Bašta Nové Zámky usporiadali 18. 
marca 2017 už V. ročník Marcových husárov, šachového turnaja pre mládež, ktorý ne-
sie aj podtitul Memoriál Ladislava Juhásza.

Oznam
Közlemény
 Vážení občania – čitatelia! Dňa 15. 
marca 2017 sme oslávili tretie výročie 
založenia bezplatnej mini knižnice.
  Prišla jar a  s  ňou aj jarné upratovanie. Ak 
budete preberať knihy na policiach a niektoré 
už nebudete čítať, tak urobte radosť iným či-
tateľom. Prineste ich do zberného dvora na Ul. 
G. Bethlena v Nových Zámkoch. Zároveň si ich 
môžete bezplatne vymeniť za iné knihy, ktoré 
vás zaujmú. Želám vám, aby ste v knihách naš-
li relax a obohatili sa o nové poznatky.
Veľa zdravia vám želá Eugen Menke

 Tisztelt lakosok – olvasók! 2017. már-
cius 15-én ünnepeltük az ingyenes mini 
könyvtár megalapításának harmadik 
évfordulóját.
  Itt a tavasz és a tavaszi nagytakarítás ide-
je. Amikor a könyveket fogják átválogatni, és 
lesznek közöttük olyanok, melyeket már nem 
fogják olvasni, szerezzenek velük örömet 
másoknak. Hozzák el a Bethlen G. utcai gyűj-
tőudvarba. Egyben ingyen becserélhetik 
más, az önök számára érdekes könyvekre. 
Kívánom, hogy tudjanak kikapcsolódni egy jó 
könyv mellett és egyben szerezzenek új is-
mereteket.
Jó egészséget kíván Eugen Menke
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REALITY
l Predám väčšiu chatu v rekreačnej oblasti Ko-
moča. Tel.: 0903/247 148.
l Predám veľký 3-izbový byt, kompletne pre-
robený. Tel.: 0903/247 148.
l Kúpim rodinný dom v Nových Zámkoch. Tel.: 
0950/367 868.
l Kúpim byt v Nových Zámkoch. Hotovosť. Tel.: 
0903/788 444.
l Predám 2-izbový tehlový byt na Ul. Petőfiho, 2. 
poschodie, rozloha 52 m2. Cena: 40.000,- €. Tel.: 
0910/944 774.
l Dám do prenájmu záhradu na Zúgove, trávnik, 
voda, elektrina. Tel.: 0908/786 153.
l Predám záhradu s chatou a prístavbou na 
Zúgove. Cena dohodou. Tel.: 0905/274 311.
l Predám 3-izbový byt, Andovská ulica, Nové 
Zámky. Tel.: 0905/314 411.
l Predám 3-izbový byt. Murované jadro, plastové 
okná a plávajúca podlaha, na I. poschodí. Tel.: 
0903/912 287.
l Predám podpivničenú murovanú chatu so 
záhradou o výmere 359 m2, v záhradkárskej osade 
Zelený raj na Zúgove. Tel.: 0905/324 591.
l Dám do prenájmu garáž na Čerešňovej ulici. Tel.: 
0907/130 481.

l Kúpim 1-izbový byt (prípadne 2-izbový). RK 
nevolať. Tel.: 0908/401 920.
PRÁCA
l Hľadám opatrovateľku na dobu neurčitú. Tel.: 
0905/978 283.
SLUŽBY
l Mám vrodené jasnozrivé schopnosti – veštím 
z kariet a zbavujem vás zlej energie. Tel.: 0917/044 
931.
l Záhradnícke služby – údržba, strihanie, kosenie, 
realizácia záhrad. Tel.: 0904/612 518, 0907/430 
010.
l Úvery od 200,- do 900,- € pre každého. Pre 
živnostníkov a podnikateľov od 500,- do 6.000,- €. 
Tel.: 0904/190 058.
l Odborný rez ovocných drevín a viniča. Tel.: 
0905/214 810.
l Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky, 
v súlade s §9 a ods. (5) a ods. (9) zák. č. 446/2001 
Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať 
formou priameho nájme časť priestorov:
1. v budove s. č. 2662, s výmerou 18 m2, vhodné na 
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spo-
jení s predajom na priamu konzumáciu, s dobou 
nájmu na dobu neurčitú, s cenou nájmu minimálne 
25 €/m2 ročne (okrem mesiacov júl a august)
2. na oplotení školy, vhodné na umiestnenie 

reklamnej tabule, s dobou nájmu na dobu neurčitú, 
s cenou nájmu minimálne 100 € na rok – ak ide 
o maloplošné reklamné zariadenie do 5 m2. K žia-
dosti je potrebné doložiť potvrdenie, že uchádzač 
nie je osobou v zmysle §9 a ods. 6 a 7 zák. č. 
446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov 
v znení neskorších predpisov. 
V prípade záujmu Vaše cenové ponuky zasiela-
jte na adresu: Gymnázium, M. R. Štefánika 16, 
940 61  Nové Zámky do 2. mája 2017 do 10:00 
hod. v označenej obálke: „NÁJOM - neotvárať”.
Termín obhliadky: na základe telefonického 
dohovoru.
Ponuka uchádzača musí obsahovať: meno, priez-
visko, adresu fyzickej osoby, resp. názov, sídlo, IČO 
právnickej osoby, zastúpenie, aktuálny výpis OR, 
resp. ŽR, ponúknutú cenu a účel nájmu. Bližšie in-
formácie: na internetovej stránke, na úradnej tabuli, 
na telefónnom čísle: 035/6400086.
RÔZNE
l Predám 175 l chladničku ARDO – 150,- €, sporák 
AMICA aj s grilovaním – 250,- €, bicykel – 40,- €. 
Kontakt: p. Grilusová, Nám. Gy. Széchényiho 8, Nové 
Zámky.
l Predám funkčný kufríkový písací stroj Consul. 
Cena dohodou. Tel.: 0907/325 622.
l Predám striešku na balkón – 150,- €, koberec 3x4 
m, turecký vzor, zelený – 80,- €. Tel.: 0918/050 462.

Drobná	inzercia

Vitajte medzi nami
Samuel Leo Katler, Adrián Takács, Alex Sütő
Sľúbili si vernosť
Róbert Dráfi a Lívia Mihoková
Opustili nás
Irena Gulyásová, rod. Heiszkiová, 61 r., Žofia 
Szahaiová, rod. Pepová, 97 r., Jozef Bolemant, 
77 r., Livia Kamenická, rod. Marusineczová, 
81 r., Rozália Fejesová, rod. Kernová, 86 r., 
Michal Virág, 86 r., Alexander Balogh, 85 r., 
Branislav Šuráni, 33 r., Jozef Nemes, 60 r., Marta 
Vraželová, rod. Szabová, 64 r., Anna Kukano-
vá, rod. Toporniczká, 95 r., Berta Oláhová, rod. 
Czuczorová, 85 r., Ladislav Döme, 81 r.

Spoločenská	rubrikaKrížovka
 V krížovke sa ukrýva pokračovanie citátu 
Petra Krajčíra: Rozdiel medzi mojou mzdou 
a svätým Petrom je iba v dĺžňoch. Svätý Pe-
ter býva............... (tajnička). Riešenie krížovky 
zasielajte do 17. apríla na adresu redakcie: 
Mestský úrad – redakcia Castrum Novum, Hlavné 
námestie 10, 940 02 Nové Zámky alebo mailom 

na castrum.novum2015@gmail.com. Riešenie 
krížovky môžete poslať aj SMS na číslo 0917 
502 955. Medzi správnymi lúštiteľmi vyžrebu-
jeme výhercu balíčka od spoločnosti Novofruct.  
Odpoveď z CN č. 06/2017 znie: Toto tajom-
stvo som ti prezradila len preto, lebo viem, 
že nezostane len medzi nami.  Balíček od 
spoločnosti Novofruct získava Jozef Lauro.

Pomôcky:
        SEE, RIO

Závodný klub Ad acta Zábavy Veľký zosuv 
snehu 

Koľajnica 
(hov.)

Dietlova 
sestrička

Lekárska 
komora

Dvojhláska

Prizabili 
(expr.)

Malá
karabína

Orgán
sluchu

Cudzie žen. 
meno


Nepozoroval 

 

Ultraviolet Citoslovce 
prekvapenia 

ŠPZ Jablonca 
nad Nisou  

Rieka 
(špan.)  

Stredisko 
riadenia letov  

Povestná More (nem.) 

Tajomstvo 

Vlastná 
opovi

Hraj na trúbe


Letecké 

opravovne
Maľba (čes.) 

Okresný 
stavebný 
podnik

Červený 
(nem.) 

Obchodná 
akadémia

Chumáč 
včiel

Opus dei

Rekreačné 
stredisko

Značka 
kozmetiky

Mecha-
nizmus 

uľahčujúci 
prácu

Citoslovce 
upozornenia 

Polotuhá 
látka na 
čistenie

Ples

Pripravila: Helena Hupková

KURZY SBS
V ŠURANOCH

Tel.: 0905/550 683

cn-r32-17
cn-r31-17



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

Dňa 18. apríla 2017 uplynie 5 rokov odvtedy, čo 
nás navždy opustil

Ladislav	KLINKO.
S láskou spomína smútiaca rodina
„Már csak egy csokor virágot tudunk a sírodra letenni,
békés, örök álmot kívánni
és fájdalommal a szívünkben Rád emlékezni.”
2017. április 18-án telik el 5 év azóta, hogy örökre távozott közülünk

KLINKO	László.
Szeretettel emlékezik a gyászoló család

Spomienka	-	Megemlékezés
„Osud je občas veľmi krutý, nevráti,
čo raz vzal... zostanú iba spomienky a v srdci 
veľký žiaľ...”
Dňa 8. apríla 2017 si so smútkom a úctou 
pripomenieme 1. výročie úmrtia mamičky, 
babičky a sestry

Rozálie	LACZOVEJ.
Kto ste ju poznali, venujte jej prosím, tichú spomienku. 
S láskou a vďakou v srdci na ňu spomínajú: syn Štefan, dcéra 
Hildegarda, vnúčatá Paulína, Adrián a Erik 
„A sors néha nagyon kegyetlen, nem adja vissza, mit elvett…
nem marad más, csak az emlékek és szívünkben a nagy szomorúság…”
Mély fájdalommal és tisztelettel emlékeztünk 2017. április 8-án 
halálának 1. évfordulóján a drága édesanyára, nagymamára és testvérre

LACZA	Rozáliára.
Aki ismerte, kérjük, szenteljen emlékének egy csendes percet. 
Szeretettel és hálával a szívében emlékezik: fia Štefan, lánya 
Hildegarda, unokái Paulína, Adrián és Erik

Spomienka	-	Megemlékezés
„Odišiel si preč, nás to teraz bolí,
opustil si tento svet aj proti svojej vôli.
Neúplná cesta, prerušená púť,
bol si tu len veľmi krátko, bo Ťa stihla smrť.
Boh má právo rozhodnúť, tu však zdá sa priskoro,
Tvoj čas ešte nemal prísť, viac mal si zhliadnuť 
obzorov. Niečie ruky zostali prázdne, niečie 
srdcia pýtajú sa prečo,

ešte chvíľku mal si zostať, uzrieť ďalšie leto.
Keď už sa tak stalo, keď si zostal v zemi,
nevyprcháš z myslí tých, pre ktorých si bol všetkým.”
Dňa 23. apríla 2017 by sa dožil 46 rokov

Roman	RÉVÉS.
Vždy na Teba spomína celá rodina
„Elmentél örökre, fájdalom tölti el szívünket,
távoztál e világról akaratod ellenére.
Az utad még nem ért véget, megszakadt,
nagyon rövid ideig voltál itt, mert a halál elragadott.
Istennek áll jogában dönteni, Téged túl hamar vett el,
a Te idődnek még nem lett volna szabad lejárnia.
Nem foghatjuk meg a kezed, szívünk azt kérdi Miért?
Még egy kicsit maradnod, egy újabb nyarat látnod kellett volna.
Ha már a sors így hozta, nyugodj békében,
soha nem tűnsz el azok emlékeiből, akiknek a mindene voltál.”
2017. április 23-án lenne 46 éves

RÉVÉS	Roman.
Mindörökké emlékezik rád az egész család
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Poriadok	svätých	omší	počas	
Veľkonočných	sviatkov
Farský kostol
13. 4.  2017, Zelený štvrtok 17:30 hod. v maď. jazyku
 19:00 hod. v slov. jazyku
 do 22:00 hod. bdenie pred bočným   
 oltárom na znak Ježišovej opustenosti
 v Getsemanskej záhrade

14. 4.  2017, Veľký piatok 8:00 hod. modlitba Liturgie hodín
 v slov. jazyku
 9:30 hod. krížová cesta v slov. jazyku -  
 kalvária (v prípade zlého počasia vo
 farskom kostole)
 11:30 hod. krížová cesta v maď. jazyku  
 - kalvária (v prípade zlého počasia vo
 farskom kostole)
 17:30 hod. obrad v maď. jazyku
 19:00 hod. obrad v slov. jazyku

15. apríl 2017, Biela sobota 7:30 hod. modlitba Liturgie hodín
 19:30 hod. Veľkonočná vigília v slov.   
 jazyku (doneste si so sebou sviece)

16. 4.  2017, Veľkonočná nedeľa 7:00 hod. v maď. jazyku
 8:30 hod. v maď. jazyku
 10:00 hod. v slov. jazyku
 11:30 hod. v slov. jazyku
 18:00 hod. v maď. jazyku

17. 4. 2017, Veľkonočný pondelok 7:00 hod. v maď. jazyku
 8:30 hod. v slov. jazyku
 18:00 hod. v maď. jazyku

Františkánsky kostol
13. 4. 2017, Zelený štvrtok 17:00 hod. v slov. jazyku
 19:00 hod. v maď. jazyku

14. 4.  2017, Veľký piatok 9:00 hod. krížová cesta v slov. jazyku
 10:30 hod. krížová cesta v maď. jazyku
 15:00 hod. obrad v maď. jazyku
 17:00 hod. obrad v slov. jazyku

15. 4. 2017, Biela sobota 8:00 hod. modlitba Liturgie hodín
 v slov. jazyku
 9:00 hod. modlitba Liturgie hodín
 v maď. jazyku
 19:30 hod. Veľkonočná vigília v maď.
 jazyku (doneste si so sebou sviece)

16. 4. 2017, Veľkonočná nedeľa 6:45 hod. v slov. jazyku
 8:00 hod. v slov. jazyku
 10:00 hod. v maď. jazyku
 17:00 hod. v slov. jazyku

17. 4.  2017, Veľkonočný pondelok 6:45 hod. v slov. jazyku
 8:00 hod. v maď. jazyku
 17:00 hod. v slov. jazyku

Evanjelická a.v. cirkev na Slovensku Nové Zámky
13. 4.  2017, Zelený štvrtok 17:00 hod. a prijímanie velebnej
 sviatosti Večere Pánovej

14. 4.  2017, Veľký piatok 9:00 hod. a prijímanie velebnej
 sviatosti Večere Pánovej
16. 4. 2017, 1. slávnosť veľkonočná 9:00 hod.

17. 4.  2017, 2. slávnosť veľkonočná 9:00 hod.
Reformovaný farský kostol
12. 4.  2017, streda 18:00 hod. večer oľutovania hriechov

14. 4.  2017, Veľký piatok 10:00 hod. slávnostná bohoslužba
 v Komárne
 17:00 hod. premietanie filmu   
 Umučenie Krista v spoločenskom   
 dome
16. 4.  2017, Veľkonočná nedeľa 9:00 hod. slávnostná bohoslužba
17. 4. 2017, Veľkonočný pondelok 9:00 hod. slávnostná bohoslužba



12 � Kultúra CASTRUM NOVUM - 7. číslo - 10. apríl 2017

 

• Prečo história a výtvarné spracovanie dohro-
mady? Sú totiž veľmi rozdielne v spracovaní – história je prísne fak-
tografická, zatiaľ čo umenie je výsostne licenciou autora. 
Helena Rusnáková: Nie všetky moje obrazy sú historické. Avšak  
môžeme  z nich oddeliť jednu časť, ktorá dýcha históriou. Prvou sú diel-
ka zamerané na históriu odievania, pretože história módy je pravdepo-
dobne taká stará ako história odevu. Moje diela z tejto oblasti zachy-
távajú obdobie antiky, baroka a  rokoka.  Druhou sú obrazy z  gréckej 
mytológie. 
Keďže som začala zbierať historické pohľadnice, pri prezeraní si vlast-
nej – ešte malej zbierky -  vo mne skrsol nápad použiť pohľadnicu ako 
motív na vyšívaný obraz. Vyšila som obraz časti novozámockého ná-
mestia s  farským kostolom podľa pohľadnice zo 60 rokov minulého 
storočia, pôvodnú budovu železničnej stanice, a siahla som aj po niek-
torých mojich fotografiách. 

Miroslav Eliáš: S  týmto môžem súhlasiť – i  keď ! námety na mojich 
obrazoch sa snažím zachytiť maximálne veristicky. Snažím sa námet 
dobre si preštudovať. Historik či spisovateľ o dejinách píše, avšak výt-
varník ich môže prezentovať inou formou, môže ich zhmotniť. To je ako 
keď máte recept na dobrý zákusok, no z  napísaných surovín ho neo-
chutnáte – musíte ho upiecť. Hoci nemám výtvarné vzdelanie, dostal 
som ten dar do vienka a bolo by hriechom ho nevyužiť. Zároveň tak 
môžem aj históriu inak precítiť, stotožniť sa s ňou.

• Odkedy a prečo sa venujete výtvarnej záľube?
Helena Rusnáková: Mama ovládala viacero druhov ručných prác 
a mnohému naučila aj mňa.  K ručným prácam som sa intenzívne vrá-

tila asi pred dvomi rokmi. Keďže štetcom maľovať neviem, používam 
ihlu. 

Miroslav Eliáš: Od detstva som rád kreslil. Najprv to boli kresby sloven-
ských hradov do pamätníčkov pre spolužiakov v základnej škole. Počas 
vysokoškolského štúdia v  Banskej Štiavnici vzniklo priamo v  teréne 
niekoľko kresieb ceruzou a jediný akvarel (Kalvária).
V  tom čase som kreslil pre spolužiakov aj štiavnických turistov. No 
k olejomaľbe som sa odhodlal až koncom leta 2016, keď som mal po-
trebu oddýchnuť si od historickej literárnej tvorby a potreboval som zo 
seba dostať von energiu inou formou. 

• Kde už návštevníci videli vaše diela?  
Helena Rusnáková: Moje diela ešte neboli vystavené, ale viacero 
som už podarovala mojim známym. Teším sa, že robia radosť. Práve 
dokončené obrazy prezentujem na sociálnej sieti,

Miroslav Eliáš: Na viacerých výstavách som zatiaľ prezentoval iba ma-
kety historických objektov. Reálne ich môžete vidieť aj v múzejných ex-
pozíciách vo Svodíne, v Šuranoch či na Starom zámku v Banskej Štiav-
nici. To sú diela, kde bolo potrebné naštudovať daný objekt a konzul-
tovať napr. s archeológmi či inými odborníkmi, pretože sa jednalo 
o často zaniknuté či zmenené objekty. 
Obrazy vystavujem po prvýkrát. Ale môžem prezradiť, že niektoré  sú 
už zadané, resp. namaľované na objednávku, takže už majú svojich 
vlastníkov. Chystám sa tvoriť v  krásnom prostredí jednej stredoslo-
venskej lokality.

• Máte osobitný vzťah k  niektorému dielu alebo téme (alebo sa 
k niektorému z nich viaže nejaký príbeh  či hoci len legenda)?
Helena Rusnáková: Osobitný vzťah mám k dvom, ktoré sú vyšité podľa 
pohľadnice, či fotografie: novozámocké námestie a šurianska kaplnka. 
Ten vysoký topoľ pri kaplnke údajne už vyťali. Mňa potešilo, že na mo-
jej fotografii a následne na obraze ho ešte vidíme v plnej paráde. 

Miroslav Eliáš: Inšpiruje ma staré umenie, obzvlášť Rembrandt. Keď 
som jeho autoportrét videl na zámku Windsor, nemohol som sa od 
neho odtrhnúť.
Mám tu napríklad sériu troch jesenných obrazov krajiny a  jazierka 
v  chotári podľa fotiek, ktoré som  v  novembri nafotil.  Často som pri 
ich maľovaní myslel na nebohého maliara Františka Filagu z  Kostol-
ného Seku, ktorý mal rád tieto námety. Rád som ho navštevoval, a keď 
sa aj u nás doma rozniesol pach terpentínu, akoby som bol u neho na 
návšteve. Žiaľ, už sú to iba spomienky. 
Okrem krajiniek sa mi páčia historické pamiatky aj portréty, napríklad 
môjho obľúbeného básnika Sama Chalupku. Keď som písal knihu o šu-
rianskom cukrovare, akosi mi chýbal portrét jedného z najvýznamnej-
ších majiteľov Šándora Hatvany Deutscha. Namaľoval som ho z malej, 
viac ako storočnej fotografie. Podobne aj kuruckého kapitána Imricha 
Čeriho, ktorý pred tristo rokmi hospodáril v  Kostolnom Seku a  obci 
Šarkan. Práve z  jeho kostolnoseckého majetku pochádza poklad pov-
staleckých mincí polturákov. Originál jeho portrétu je v Rákoci múzeu 
v Sárospataku. 
Na väčší formát som namaľoval alegóriu dobýjania Šurian Osmanmi 
v roku 1663 a historickú rekonštrukciu najväčšieho hradu Turčianskej 
stolice – Sklabiňa, ktorý je dnes už ruinou.                                                        (R)

Svet	ožije	v	obrazoch	historikov
 Na 25. apríla v  Knižnici Antona Bernoláka naplánovali výstavu Orbis Pictus Historiana (Svet v  obrazoch historikov), na ktorej 
svoje diela predstavia Helena Rusnáková a Miroslav Eliáš. Obaja sú skôr známi z oblasti histórie, preto sme im pred výstavou položili 
niekoľko otázok.
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l Kékben	ragyogott	a	főtér
l Városunk is megünnepelte az  
 Autizmus Világnapját

l Harci	bemutató	volt
	 a	folyóparton
lA háború végéről a kultúrház- 
 ban túlélők meséltek

l Szentmisék	rendje
	 a	húsvéti	ünnepek	alatt

„Hagyomány, hogy az önkormányzat minden év-
ben kitünteti azokat a fiatalokat, akik a minden-
napi iskolai kötelességeik mellett különböző 
területeken fejlesztik és bizonyítják tudásukat, 
tehetségüket és ügyességüket” – szólt a jelen-
lévőkhöz Klein Ottokár polgármester.
„Gratulálunk a díjazottaknak a példás sze-
replésükért és városunk jóhírének terjesz-
téséért. Nem utolsó sorban köszönöm a 
tanároknak és az edzőknek a lelkiismeretes 
munkájukat, valamint türelmüket, ami-

vel hozzájárulnak a tehetséggondozáshoz. A 
szülőknek köszönjük a díjazottak nevelését és 
támogatását” – hangsúlyozta.
Csaknem harminc tanuló és csapat írta alá magát 
a város emlékkönyvébe. További majd ötven 
egyént és csapatot emléklappal és emléktárgy-
gyal jutalmaztak eredményeikért.

Bethlen G. utcai Alapiskola
Janka Kusyová (felkészítő: Libor Stejskal): a  fi-
atalabb lányok kategóriájában az országos baj-
nokságon elért 1. helyezésért, az idősebb lányok 

kategóriájában az országos bajnokságon elért 
1. helyezésért, valamint a csarnokban megren-
dezett magasugrás országos bajnokságán elért 
1. helyezésért.

Czuczor Gergely Magyar Tanítási Nyelvű
Alapiskola
Dráfi Károly (felkészítők: Péter Zoltán, Oros Atti-
la): 1. helyezés az Iskolák országos bajnokságán 
mezei futásban, 1. helyezés a  nemzetközi 
gyerek- és ifjúsági olimpián, 3. helyezés a Nyitrai 
kerület iskoláinak atlétikai bajnokságán.
Horváth Eszter Enikő Erzsébet (felkészítő: Hor-
váth Jozef): a német olimpiász országos forduló-
ján elért 2., és a  német olimpiász kerületi for-
dulójában elért 1. helyezésért.
Udvardy Kiara Gréta (felkészítő: Földi Judit): az 
Ismerd a  szlovák nyelvet verseny országos for-
dulójában elért 1. helyezésért.
Varga Ester (felkészítő: Fülöp Judit): a Jó szó szlo-
vák nyelvű szavalóverseny országos fordulóján 
elért 1. helyezésért.

Díjazták	a	legeredményesebb	tanu-
lókat	–	városunk	reprezentánsait
 Március 22-én kora este került sor az ünnepi díjátadóra, melyen azokat a sikeres ta-
nulókat jutalmazták meg, akik országos vagy kerületi versenyeken humán, művészeti és 
sport területeken sikeresen képviselték iskolájukat és városunkat. A díjátadóra idén első 
alkalommal került sor a történelmi császári-királyi lovardában.

Áldott húsvéti ünnepeket
családja körében kíván
                                 Klein Ottokár, polgármester

Nové Zámky - Érsekújvár
www.novezamky.sk

(folytatás a 4. oldalon)
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 Érsekújvár városa, a város polgármestere képviseletében, az oktatásügyi 
államigazgatásról és az iskolai önkormányzatokról szóló többször módosí-
tott, a Tt. 596/2003-as sz. törvény 4.§-a, valamint a közfeladatok ellátásáról 
szóló többször módosított Tt. 552/2003-as sz. törvény 5.§-a rendelkezései 
értelmében pályázatot hirdet a  következő vezető beosztású munkahelyre: 
igazgató/nő Óvoda, Vágóhíd u. 6., Érsekújvár 2017. július 1-jei kineve-
zéssel.
Feltételezett képesítés:
1. A pedagógiai alkalmazottakról és szakmai alkalmazottakról, illetve néhány 
törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló többször módosított Tt. 
317/2009. sz. törvény, és az SZK Oktatásügyi Minisztériumának a pedagógiai 
alkalmazottak és szakmai alkalmazottak egyes kategóriái részére meghatáro-
zott képesítési követelményekről és sajátos képesítési követelményekről 
szóló többször módosított Tt. 437/2009. sz. rendelete által előírt képesítés
2. legalább 5 éves pedagógiai gyakorlat
3. első atesztációs vizsga
Egyéb kritériumok és követelmények:
1. feddhetetlenség
2. egészségi alkalmasság
3. az államnyelv ismerete
4. az oktatásügyre vonatkozó jogszabályok ismerete
5. szervező, kommunikációs és vezető képességek
6. rugalmasság, felelősségvállalás és megbízhatóság
7. számítógépes ismeretek
A benyújtandó okiratok jegyzéke:
1. kérvény a pályázaton való részvételre
2. az iskolai végzettséget igazoló okiratok hitelesített fénymásolata
3. szakmai önéletrajz
4. három hónapnál nem régebbi kivonat a Szlovák Főügyészség Büntető
Nyilvántartásából
5. az óvoda fejlesztésére irányuló tervezet
6. a munkaadó által kiadott igazolás a pedagógiai gyakorlat hosszáról
7. orvosi igazolás a pedagógiai és szakmai tevékenység betöltéséhez   
szükséges 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 a pályázási el-
járásban történő felhasználásához a személyi adatok védelméről szóló Tt. 
122/2013-as sz. törvény értelmében
A kérvényt, valamint a szükséges okmányokat lezárt borítékban legkésőbb 
2017. április 26-ig küldjék el. A borítékra írják rá: „Výberové konanie – 
Materská škola, Bitúnkova 6, Nové Zámky – NEOTVÁRAŤ”.
Cím: Városi Hivataln, Polgármester titkársága, Fő tér 10., 940 02 Érsekújvár
A postai bélyegző dátuma a mérvadó.
A pályázat időpontjáról és helyszínéről legkésőbb 7 nappal korábban értesít-
jük azokat a jelentkezőket, akik teljesítik a feltételeket.
                                                                                                                                                   Klein Ottokár, polgármester

 Március 31-én délelőtt városunk főtere kék színben ragyogott. A Regioná-
lis Nevelési és Szociális Központ immár harmadik alkalommal szervezte meg a 
tánc-partit, mellyel az Autizmus Világnapjára hívták fel a figyelmet.
Világszerte körülbelül 67 millió ember szenved autizmusban. Szlovákiában ez 
a népesség körülbelül 0,5%-át érinti, a betegség négyszer gyakrabban sújtja 
a fiúkat, mint a lányokat. 2007-ben az ENSZ április 2-át az Autizmus Világnap-
jának jelölte ki, hogy felhívja a figyelmet az autizmusra, a kommunikációs za-
varral küzdőkre. 
A főtérre a Regionális Nevelési és Szociális Központ fogyatékkal élő gyerekei, 
illetve azok szülei, rokonai, és a központ munkatásain kívül eljöttek a helyi alap-
iskolákat és óvodákat látogató gyerekek is.
Kék a kommunikáció színe, amely az autizmus kulcsproblémája. „Köszönetet 
mondok a tanároknak, szülőknek, barátoknak, akik felkísértek a főtérre ben-
neteket, továbbá mindazoknak, akik jelenlétükkel támogatnak benneteket” 
– mondta Klein Ottokár polgármester.
A kék parti résztvevői együtt szórakoztak a téren, majd közösen a felengedték 
a kék léggömböket. Az összetartozás jelképeként április első hétvégéjén kék 
fénnyel világították meg a városi hivatalt és az Osram épületét.                         (MA)

 Érsekújvár városa, a város polgármestere képviseletében, az oktatásügyi 
államigazgatásról és az iskolai önkormányzatokról szóló többször módosí-
tott, a Tt. 596/2003-as sz. törvény 4.§-a, valamint a közfeladatok ellátásáról 
szóló többször módosított Tt. 552/2003-as sz. törvény 5.§-a rendelkezései 
értelmében pályázatot hirdet a  következő vezető beosztású munkahelyre: 
igazgató/nő Óvoda, Széchényi Gy. tér 3., Érsekújvár 2017. július 1-jei 
kinevezéssel.
Feltételezett képesítés:
1. A pedagógiai alkalmazottakról és szakmai alkalmazottakról, illetve néhány 
törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló többször módosított Tt. 
317/2009. sz. törvény, és az SZK Oktatásügyi Minisztériumának a pedagógiai 
alkalmazottak és szakmai alkalmazottak egyes kategóriái részére meghatáro-
zott képesítési követelményekről és sajátos képesítési követelményekről 
szóló többször módosított Tt. 437/2009. sz. rendelete által előírt képesítés
2. legalább 5 éves pedagógiai gyakorlat
3. első atesztációs vizsga
Egyéb kritériumok és követelmények:
1. feddhetetlenség
2. egészségi alkalmasság
3. az államnyelv ismerete
4. az oktatásügyre vonatkozó jogszabályok ismerete
5. szervező, kommunikációs és vezető képességek
6. rugalmasság, felelősségvállalás és megbízhatóság
7. számítógépes ismeretek
A benyújtandó okiratok jegyzéke:
1. kérvény a pályázaton való részvételre
2. az iskolai végzettséget igazoló okiratok hitelesített fénymásolata
3. szakmai önéletrajz
4. három hónapnál nem régebbi kivonat a Szlovák Főügyészség Büntető
Nyilvántartásából
5. az óvoda fejlesztésére irányuló tervezet
6. a munkaadó által kiadott igazolás a pedagógiai gyakorlat hosszáról
7. orvosi igazolás a pedagógiai és szakmai tevékenység betöltéséhez 
szükséges 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 a pályázási el-
járásban történő felhasználásához a személyi adatok védelméről szóló Tt. 
122/2013-as sz. törvény értelmében
A kérvényt, valamint a szükséges okmányokat lezárt borítékban legkésőbb 
2017. április 26-ig küldjék el. A borítékra írják rá: „Výberové konanie – Ma-
terská škola, Nám. Gy. Széchényiho 3, 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 értesít-
jük azokat a jelentkezőket, akik teljesítik a feltételeket.
                                                                                                                                                   Klein Ottokár, polgármester

Pályázati	kiírás 

Kékben	ragyogott	a	főtér 
 Városunk is megünnepelte az Autizmus Világnapját.

Pályázati	kiírás

(A szerző felvétele)
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 Március 14-én került sor a városi hivatal-
ban a Gyerekek és fiatalok számára barátságos 
közösség elnevezésű projekt első találkozójára. 
A projekt a gyerekek és fiatalok valós igényeit 
méri fel az új életkörülmények között – mindezt 
velük együttműködve.
„Érsekújvár önkormányzata úgy határo-
zott, hogy a gyerekek és fiatalok számára 
barátságos közösséget teremt. Az első 
szakaszban a gyerekekért felelős felnőttekkel, 
gyerekekkel és fiatalokkal szeretnénk közös 
megoldásokat keresni, majd megvalósítani és 
ellenőrizni a megvalósítást. A gyerekek és fiata-
lok be lesznek vonva a projekt minden egyes 

szakaszába” – tudtuk meg Jarmila Krochtovától, 
az iskolaügyi, ifjúsági és sportügyi alosztály 
dolgozójától.
A hivatal nagy tanácstermében találkoztak az 
oktatási létesítmények képviselői – igazgatók, 
nevelők, tanítók és diákok.
„Az önkormányzat a Szlovákiai Gyermekekért Ala-
pítvánnyal együttműködve szeretné elindítani 
a közösségi életet, közreműködni az egyes 
iskolákkal és a fiatalokkal” – mondta a találkozón 
Denisa Felixová, a szociális, oktatásügyi és kul-
turális főosztály vezetője. Üdvözölte a projekt 
lektorait. Aneta Chlebničanová a Szlovákiai 
Gyermekekért Alapítványnál az innovatív kép-

zési központ program menedzsereként dol-
gozik. Peter Lenčo a Szlovákiai Gyermekekért 
Alapítványnál az érdekképviselet és program-
fejlesztés menedzsere.
„Az önkormányzat képviselői egy konferencián 
szólítottak meg bennünket azzal, hogy érdekel-
né őket az együttműködés. Eddig főleg alapít-
ványokkal dolgoztunk. Nagyon örülünk, hogy 
már önkormányzatok is jelentkeznek” – mond-
ta Aneta Chlebničanová. A projekt a Szlovákiai 
Gyermekekért Alapítvány és a svájci-szlovák 
együttműködési program keretében jött létre. 
Szlovákia immár hat közösségében valósul meg 
sikeresen.
Az első találkozón elsősorban a problematikával 
való megismerkedésre és a  résztvevők össze-
ismertetésére összpontosítottak. A  találkozó 
összegzése után a  lektorok értesíteni fogják 
a közösségek képviselőit a további lépésekről.                                                                                                                           
                                                                                                        Miroslav Antoni

Együttműködés	az	ifjúsággal 
 A projekt a Szlovákiai Gyermekekért Alapítvány és a svájci-szlovák együttműködési 
program keretében jött létre. Szlovákia immár hat közösségében valósul meg sikeresen.

 „A kutyák és a kóbormacskák méregtől pusz-
tulnak el, vagy azért, mert a táplálékban, amit 
találnak szegek vagy tűk vannak elrejtve. Nem 
lepődnék meg azon sem, ha a  tavasz és a  nyár 
beköszöntével megmérgezett gyerekekről vagy 
olyan gyerekekről hallanánk, akik szeget vagy tűt 
nyeltek le... Az ördög nem alszik. Hiszem, hogy a 
négylábúak és az emberek együttélésére van 
más megoldás is, mint ez. Tényleg eljött az idő, 
hogy az önkormányzat és a város lakói feladják 
a közömbösségüket ezzel a súlyos problémával 
szemben” – írta az önkormányzathoz és további
intézményekhez címzett levelében Miriama
Keszegová.
„Külföldön élek, és a szomszédjainktól le-
hetőségem nyílt ellesni, hogyan lehet az em-
bereket a köztisztaság megtartására ösztönözni 
és arra, hogy az együttélés békés és tisztelttel-
jes legyen. A jó cél érdekében ötleteimet nagyon 
szívesen és önkéntesen megosztom szülőváro-
somban” – ajánlotta fel.
Az önkormányzatnak is célja, hogy a lakosok 
békésen együtt éljenek a négylábúakkal. „A mi 
kutyánk is érsekújvári” címmel a városházán 
találkozott szervezett, melyen jelen voltak az 
önkormányzat képviselői, Miriama és további 
kutyabarátok. Az önkormányzatot Klein Ottokár 
polgármester, a városi hivatal elöljárónője, az 
egyes főosztályok vezetői, valamint a városi 
rendőrparancsnok képviselték.
„Az emberek és kutyák együttélésének színvo-
nalát minden nap a város utcáin láthatjuk. A mai 
találkozó célja elsősorban a jelenlegi helyzet 
bemutatása, megoldásokról beszélni és meg-
alapozni az együttműködést a meghívottakkal” 
meghívottakkal” – mondta el bevezetésképen 
Denisa Felixová, a szociális, oktátásügyi és kul-
turális főosztály vezetője.
Időközben Miriama Keszegová saját felmérést 
végzett az Érsekújvárhoz hasonlítható osztrák 
városokban. „Az emberek és a háziállatok közti 
kapcsolat kialakításánál a pszichológiát az elnyo-
más elé helyezik. A kampányt már az iskolákon 

megkezdik. Hosszútávfutás ez, de idővel az em-
berek megtanulják” – mondta.
„Alap probléma az emberek mentalitásában rej-
lik, amit még csak össze se lehet hasonlítani az 
osztrákokéval. Sok érsekújvári még csak a nyil-
vántartásba se hajlandó bejelenteni a kutyáját, 
és a kutyatartásért illetéket fizetni – nem még 
takarítani utána az utcát” – állapította meg a pol-
gármester. Az önkormányzat például biztosít 
fedőanyagot a kóbormacskák ellen, de az már 
a  lakosokon múlik, hogy minden este letakar-
ják-e a homokozókat.
A szemetesek kirakják, pár nap múlva a 
vandálok tökre teszik
„Tavaly a kutyaürülék gyűjtésére alkalmas sze-
metesek számát megnöveltük. Jelenleg harminc 
darab van belőlük, melyek kapacitása elegendő. 
A vandáloknak azonban nem tudtak ellenállni, 
akik szinte pár nap leforgása alatt tönkre teszik 
azokat. Mindenkinek, aki a kutyáját bejelenti 
a nyilvántartásba, ingyen kutyapiszok-gyűjtő 
zacskókat adunk. A közmunkások azonban napi 
szinten szembesülnek kutyaürülékkel a füves 
területeken, sőt, még a buszmegállókban is” – 
mondta Monika Kutenicsová, a közügyi szolgál-
tatások főosztályának vezetője.
„A lakosoktól kapott visszajelzések alapján is 
tettük közzé a házgondnokok közreműködésé-
vel a kutyák nyilvántartását. A lakótömbökben 
élők ellenőrizhetik, hány kutya van a házukban 
bejelentve és ténylegesen mennyiről tudnak” 
– tette hozzá Szekeres Tünde, a városi hivatal 
elöljárónője.
Rendelettel szabályozni a kutyák szabad 
mozgását
„Miriama Keszegová levelében több javaslatot és 
megoldást kínál. Néhánynak a megvalósítását 
azonban az érvényben lévő jogszabályok nem 
teszik lehetővé” – mondta Jozef Tököly, a váro-
si rendőrség parancsnoka. Hozzáfűzte, hogy 
a városnak volt a kutyák mozgását korlátozó 
önkormányzati rendelete, ami az iskolákra vagy 
játszóterekre vonatkozott. Egyben meg volt 

határozva az is, hogy a kutyák hol mozoghatnak 
szabadon. A járási ügyészség azonban meg-
vétózta és a rendelet már nem érvényes.
„A jogszabály megengedi, hogy a település olyan 
önkormányzati rendeletet fogadjon el, amiben 
kijelöli azokat a területeket, ahol a kutya szabad 
mozgása, valamint ahová kutyával belépni tilos. 
Az önkormányzatnak az érvényben lévő jogsza-
bályokat be kell tartania, nincs más lehetősége” 
– magyarázta Tököly.
A területfejlesztési és műépítészeti alosztály 
előzetes tervezetet dolgozott ki olyan zónák 
kialakítására, ahol a kutyák szabadon mozoghat-
nának. A zónák el volnának kerítve és a ku-
tyáknak megfelelően idomítottnak kellene len-
niük.
Ezen túlmenően, az első találkozón elhangzott 
célkitűzések:
- a célzott munka megkezdése a gyerekekkel és 
az ifjúsággal
- létrehozni „A kutyatartó kódex”-et
- tájékoztatófüzet kiadása a kutyatartók számára
- fokozatosan biztosítani a játszótereken talál-
ható homokozók befedését
- térképet dolgozni ki a kutyák szabad mozgására 
alkalmas területekről
- felülvizsgálni a városi hivatal javaslatát a ku-
tyasétáltatási területek kialakítására (bekerített 
kifutók)
- térképet kidolgozni a kutyaürülékre alkalmas 
szemetesek elhelyezésére
- kidolgozni az önkormányzati rendelet javas-
latát
- megtervezni a PR-kampányt, amely a kutya-
tartók felelősségteljes magatartására össz-
pontosulna
- pénzforrásokat keresni a kasztrációs program 
támogatására
- médiákban propagálni a kampányt és az elfog-
adott következtetéseket.
Ügynökségi információk szerint március 28-
án a parlament második olvasatba utalta a Híd 
képviselőinek törvénymódosító tervezetét, 
mely irányadó az önkormányzatok számára a 
kutyák szabad mozgására alkalmas területek 
meghatározásánál. Grendel Gábor, OĽaNO-NO-
VA ellenzéki képviselő szerint a törvénytervezet 
kutyatartók ezreit fogja feldühíteni.
A találkozón elhangzott további javaslatokról 
lapunk következő számaiban olvashatnak majd.
                                                                                            Miroslav Antoni

„A	mi	kutyánk	is	érsekújvári”	
témájú	első	találkozó	után
 Nemrég városszerte több veszélyes csalit találtak, amitől a kutyák és macskák elpusz-
tulhattak volna.
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Dévény utcai Alapiskola
Barbara Varová (felkészítő: Iveta Homolová): 
a  Földrajz olimpiász kerületi fordulójában elért 
1. helyezésért, valamint a  Történelmi olimpiász 
kerületi fordulójában elért 1. helyezésért. 

Vár utcai Alapiskola
Simona Polakovičová (felkészítő: Martin Matej-
čuk): a Virágnyelv 2016 országos verseny döntő-
jében elért 1. helyezésért.
A  Vár u. Alapiskola 5. és 9. osztályos tanulóiból 
álló csapat (felkészítők: Keresztesová Petra, 
Žikavská Mária): a  csapat a  Virágnyelv 2016 
verseny országos fordulóján, a Dráma – saját 
alkotás kategóriában elért 1. helyezésért. 

Katolikus Összevont Iskola
Jakub Červený (felkészítő: Rastislav Červený): 
„és az ige Istennél volt...” keresztény vers- és 
prózamondó verseny országos és kerületi for-
dulójában elért 1. helyezésért.

Művészeti Alapiskola
Ema Kádárová (felkészítő: Petra Pileková): a 
bajmóci „Modern tánc fesztiválja” országos 
versenyen elért 1. helyezésért.
Ölveczki Dávid (felkészítő: Bukai Beáta): a „Piano 
modern ritmusban” országos verseny arany sáv-
jában elért 2. helyezésért.
BASTRIGULY (felkészítő: Aneta Peternai): a 
„Király Ipolysága” országos vers- és prózamondó 
verseny E kategóriájában elért 2. helyezésért.

Graphic-Dodo Képzőművészeti Társulás
Vivien Danková (felkészítő: Jozef Joy Szolcsan): 
az országos rajzversenyben elért 3. helyezésért.

Szlovák Tannyelvű Gimnázium Érsekújvár
Karin Andrášiková (felkészítő: Aneta Peternai): a 
„Király Ipolysága” országos vers- és prózamondó 
versenyen elért 1. helyezésért.
Theodor Hováth (felkészítő: Magdaléna Peka-
riková): a  német nyelvű olimpiász országos for-
dulójának 1B kategóriájában elért 3. helyezésért, 
valamint a  német nyelvű olimpiász kerületi for-
dulójában elért 1. helyezésért.
Viktória Kubicsková (felkészítő: Magdaléna Peka-
riková): a  német nyelvű olimpiász országos for-
dulójának 2C kategóriájában elért 2. helyezésért, 
valamint a  német nyelvű olimpiász kerületi for-
dulójában elért 1. helyezésért.
Alan Marko (felkészítő: Marcel Laurinec): 
a  közép-európai matematikai olimpiászon elért 
3. helyezésért, a Zenit programozó verseny 
országos fordulójában, B kategóriában elért 2. 

helyezésért, az informatikai olimpiász országos 
fordulójában, az A kategóriában elért 2. he-
lyezésért, valamint a matematikai olimpiász 
kerületi fordulójában, az A kategóriában elért 3. 
helyezésért.

Eva Mészárosová (felkészítő: Tomáš Adamo-
vics): az országos sakkbajnokságon elért 1. he-
lyezésért, valamint a  kerületi sakkbajnokságon 
elért 1. helyezésért.
Peter Rukovanský (felkészítők: Monika Ganczne-
rová, Marcel Laurinec, Iveta Barusová, Adriana 

Imreová, Daniela Geljenová): a  kémia olimpiász 
kerületi fordulójában, C kategóriában elért 1. he-
lyezésért, a  Zenit programozó verseny kerületi 
fordulójában, a WEB kategóriában elért 1. helye-
zésért, valamint a  fizikai olimpiász kerületi for-
dulójában, a D kategóriában elért 1. helyezésért. 

Pázmány Péter Gimnázium
Horváth Ágnes (felkészítő: Horváth József): 
a  német nyelvű olimpiász járási, kerületi és 
országos fordulójában elért 1. helyezésért, vala-
mint a Vámbéry Ármin Nyelvi Versenyen elért 1. 
helyezésért. 

Közlekedési és Szolgáltatási Szakközépiskola
Patrik Bandry (felkészítő: Ingrid Nagyová): 
a  Pozsonyban megrendezett JUVYR 2016 
fodrász-sminkes országos versenyen elért 2. 
helyezésért a  tanulók kategóriájában, esküvői 
frizura témában, Ausztriában megrendezett 

Hairdresser Open 2016 Nemzetközi Fodrász-
versenyen elért 1. helyezésért.
Szállodai Szolgáltatások Középiskolája
Matej Čereš (felkészítő: Helena Patschová): a Gas-
tro Junior Slovakia országos szakácsversenyen 
elért 1. helyezésért.
Michal Filip (felkészítő: Gabriela Czuczorová): 
a díszcsomagoló nemzetközi verseny 13. évfolya-
mán arany sávban elért 1. helyezésért. 

Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépisko-
la és Kereskedelmi Akadémia
Zemes András (felkészítő: Katarína Košnarová): 
az angol nyelvi olimpiász országos fordulójában 
elért 3. helyezésért, valamint az angol nyelvi 
olimpiász kerületi fordulójában elért 1. helye-
zésért.
Adam Zilizi (felkészítők: Dékány Imre, Michal 
Miko): a  Genius Logigicus nemzetközi verseny 
országos fordulójában elért 1. helyezésért, 
a verseny nemzetközi értékelésében elért 6. he-
lyezésért, valamint a Net Riders 2016 nemzetkö-
zi versenyen elért 5. helyezésért.
Csapat: Marco Pintér, Richard Baláž, Richard 
Kováč (felkészítő: Hortai Ferenc): a  Robocup 
2016 robotépítő nemzetközi versenyen elért 1. 
helyezésért, az autonóm nemzetközi verseny 
országos fordulójában elért 3. helyezésért, vala-
mint a  moszkvai Vernadsky National Contest-re 
való tovább jutásért.
Tomáš Daniš, Patrik Goldschmidt, Adam Var 
(felkészítő: Michal Miko): a Networking Academy 
Games (NAG 2016) nemzetközi verseny országos 

fordulójában elért 2. helyezésért.

Az ünnepi est második részében a többi jelölt 
és pedagógusaik emléklapot és emléktárgyat 
vettek át.
Czuczor Gergely Magyar Tanítási Nyelvű Ala-
piskola
Dékány Csaba (felkészítő: Zahoran Judit): 1. he-
lyezés a  Katedra matematikaverseny országos 
fordulójában.
Dóczé Dávid (felkészítő: Liszka Éva): ezüst sáv 
a  Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny 
országos fordulóján.
Szent Hurkák csapata (felkészítő: Liszka Éva): 1. 
helyezés a  Katedra irodalmi verseny országos 
fordulójában.
Vadgesztenyék csapata: 1. helyezés a  Katedra 
irodalmi verseny országos fordulójában.

Díjazták	a	legeredményesebb	tanu-
lókat	–	városunk	reprezentánsait
(folytatás az 1. oldalról)



Dévény utcai Alapiskola
Viktória Dékányová (felkészítő: Anetta Peternai): 
1. helyezés a „Vágsellyei Maťko” szavalóverseny 
kerületi fordulójában.

Dušan Haulík (felkészítő: Ivica Gyurcsovicsová): 1. 
helyezés az Ihra verseny országos fordulójában.
Paulína Mokryšová (felkészítő: Anetta Peternai): 
1. helyezés az „és az ige Istennél volt...” keresz-
tény vers- és prózamondó verseny kerületi for-
dulójában.
A 4.B osztály csapata (felkészítők: Žaneta 
Hulkóová, Anetta Peternai): 3. helyezés a „Szu-
perosztály” verseny országos döntőjében.
Válogatott tanulók csapata (felkészítő: Šte-
fan Labay): 1. helyezés az alapiskolás tanulók 
kerületi focibajnokságán.
Válogatott tanulók csapata (felkészítők: Katarí-
na Rimárová, Anetta Peternai): 1. helyezés a 
„Virágnyelv 2016” verseny országos döntőjében.

Vár utcai Alapiskola
Lányok gimnasztika csapata (felkészítők: Ján 
Hrabovszki, Petra Keresztesová): 1. helyezés 
a gimnasztikai négytusa kerületi bajnokságán.
5. és 9. osztály tanulói (felkészítő: Martin Matej-
čuk): 2. helyezés a „Virágnyelv 2016” verseny 
országos döntőjében.
Tanulólányok: 3. helyezés az „Új olimpikonokat 
keresünk 2016” országos verseny döntőjében 
a 4×60 m-es váltóban.
Tanulólányok (felkészítő: Renáta Královičová): 
1. helyezés a Nyitrai kerület bajnokságán mezei 
futásban.

Híd utcai Alapiskola
Lányok csapata - C kategória (felkészítő: Ele-
onóra Kotrecová): 1. helyezés a  gimnasztikai 
négytusa járási fordulójában.

Folyópart utcai Alapiskola
Kézilabdázók csapata (felkészítők: Mikuláš Ku-

csera, Peter Sporni): 1. helyezés a  tanulók kézi-
labdajáték kerületi versenyén.
Programmers csapat (felkészítő: Ľudmi-
la Predná): 2. helyezés a „G- robot” robotikus 

verseny országos fordulójában a  Saját modell 
kategóriában, valamint 2. helyezés a  Szlovákiát 
építjük kategóriában.

Művészeti Alapiskola
Natália Bóriková (felkészítő: Blanka Melleno-
vá): 2. helyezés az aranysávban – A  kategória, 
szólóének, a „Bajmóci Gyöngy” versenyen.
Kotlár Dávid (felkészítő: Bukai Beáta): Arany-
sáv a „PIANO MODERN RITMUSBAN” országos 
versenyen.
Laura Mellenová (felkészítő: Bukai Beáta): Arany-
sáv a „PIANO MODERN RITMUSBAN” országos 
versenyen. 
Patkoló Alan (felkészítő: Blanka Mellenová): 2. 
helyezés az Imrich Godin „IUVENTUS CANTI” 
Nemzetközi Énekverseny II. kategóriájában.
LUREX (felkészítő: Anna Alexandrovna Farkas-
ova): 3. helyezés a „Modern tánc fesztiválja Baj-
móc 2016” országos versenyen.

Szlovák Tannyelvű Gimnázium Érsekújvár
Tomáš Dikácz (felkészítő: Magdaléna Pekarík-
ová): 2. helyezés a „Jugend debattiert interna-
tional” német nyelvű olimpiász járási forduló-
jában.
Jana Chovancová (felkészítő: Michaela Slamen-
ková): 1. helyezés a „POLE ŠPORT 2016 ACROBA-
TIK” szlovák bajnokságon.
Soňa Maceková (felkészítők: Katarína Mazanová, 
Adriana Imreová): 1. helyezés a  kémia olimpiász 
kerületi fordulójában és 2. helyezés a  szlovák 
nyelv és irodalom olimpiász kerületi forduló-
jában.
Norbert Mészáros (felkészítő: Tomáš Adamovics): 
1. helyezés a Nyitrai kerület sakkbajnokságán és 
7. helyezés a Szlovák Sakkbajnokságon.

Alex Mihalík (felkészítő: Oľga Otrubová): 1. 
helyezés a „Vágsellyei Maťko” szavalóverseny 
kerületi fordulójában és 3. helyezés a  „Vágsely-
lyei Maťko” szavalóverseny országos for-
dulójában, valamint 1. helyezés a „Štúrov 
Zvolen” verseny kerületi fordulójában.
Andrej Pečimúth (felkészítő: Marcel Lauri-
nec): 2. helyezés a Zenit programozó verseny 
kerületi fordulójában és 1. helyezés az infor-
matika olimpiász kerületi fordulójában.
Veronika Sedláčková (felkészítő: Iveta 
Ježová): 2. helyezés a  középiskolai szakte-
vékenység országos versenyén és 1. helyezés 
a középiskolai szaktevékenység kerületi for-
dulójában.
Gabriela Šujanská (felkészítő: Ildikó Drugová): 
1. helyezés az orosz nyelvű olimpiász kerületi 
fordulójában.
Norbert Vígh (felkészítő: Marcel Laurinec): 1. 
helyezés a Zenit programozóverseny kerületi 
fordulójában.
NO LIMIT csapat (felkészítették: Iveta Ba-
rusová, Adriana Imreová, Monika Ganczne-
rová, Daniela Geljanová): 3. helyezés a „JUN-
IOR FRESHHH” verseny országos döntőjében.
Csapat - Tomáš Rozgoň, Jozef Roderik 
Priester, Tatiana Kocúnová (felkészítő: Melin-
da Jonášová): 1. helyezés a középiskolai szak-
tevékenység kerületi fordulójában.

Pázmány Péter Gimnázium
Nagy Péter (felkészítő: Benkő Tímea): 4. helye-
zés az Ismerd meg a  szlovák nyelvet verseny 
országos fordulójában.

Szállodai Szolgáltatások Középiskolája
Veronika Javorčíková (felkészítő: Gabriela 
Czuczorová): 2. helyezés – aranysáv a „Mások 
örömére alkotunk” díszcsomagoló országos 
versenyen.
Floorball lánycsapat (felkészítő: Pavol Száraz): 
1. helyezés a  középiskolás lányok Nyit-
rai kerület floorball bajnokságán.

Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szak-
középiskola - Kereskedelmi Akadémia
Richard Baláž (felkészítő: Juraj Szőcs): 1. he-
lyezés a  Zenit programozóverseny kerületi 
fordulójában.
Natália Borošová (felkészítő: Karadi Márius): 
1. helyezés „Az információk számítógépes fel-
dolgozása” verseny kerületi fordulójában.
Tomáš Daniš (felkészítő: Michal Miko): 1. helye-
zés a „NAG 2016” verseny országos forduló-
jában - UNI kategória.
Patrik Goldschmidt (felkészítő: Michal Miko): 
1. helyezés a  középiskolai szaktevékenység 
– Informatika, mint munka – kerületi forduló-
jában.
Branislav Hatala (felkészítő: Peter Czuczor): 
1. helyezés a  középiskolai szaktevékenység 
kerületi fordulójában.
Sebastián Slušník (felkészítő: Hortai Ferenc): 
1. helyezés a középiskolai szaktevékenység 
kerületi fordulójában.
Takács Arnold (felkészítő: Tóth Zoltán): 1. he-
lyezés a Zenit az elektrotechnikában verseny 
kerületi fordulójában.
Patrik Máčik, Igor Mjasojedov, Alex Sporni 
(felkészítő: Michal Miko): 3. helyezés a „NAG 
2016” verseny országos fordulójában.
Építészeti Szakközépiskola
Patrik Šarközi (felkészítő: Martin Mucha): 1. hely-
ezés az Aerobic 2016 országos versenyen           (-)
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 E szomorú esemény 75. évfordulójáról az 
egész országban megemlékeztek, akárcsak az 
érsekújvári Anton Bernolák Könyvtárban, ahol 
március 28-án került sor Lang Tamás Meg-
fosztva jogtól – vagyontól – élettől és a 
Zsidósors Nyugat-Szlovákiában 1938-1947 
között témájú előadására. Ezt a címet kapta a 
legújabb könyve is, mely a Finecom Kiadó gon-
dozásában jelent meg 2016-ban és a könyvtár-
ban is megtalálható.
Az érsekújvári gimnazistáknak Lang Tamás 
tisztázta a zsidóság történetét a kezdetektől, 
amikor Magyarország területére érkeztek és 
beilleszkedésükről a társadalomba. Elmagya-
rázta a diákoknak a különböző felfogást és a 
zsidókérdés oldását az 1. Csehszlovák Köz-
társaság, a Szlovák Köztársaság és a Magyar 
Királyság idejében, melynek az I. Bécsi döntés 
értelmében Nyugat-Szlovákia a joghatósága 
alá került (1938-1945). Leírta az eseményeket, 
melyek az ún. első és második zsidóellenes 

törvény elfogadását követték – jogfosztottság, 
a társadalomból való fokozatos kirekesztés, 
az otthonaikból való erőszakos kilakoltatás, 
gettókba és táborokba gyűjtésük, aminek a 
csúcspontja a koncentrációs táborokba, az 
ún. haláltáborokba való szállítás volt. Azok 
számára, akik mindezt túlélték a hazatérés se 
volt fájdalommentes.
Az előadást az érsekújvári zsinagóga 
megtekintése követte, amit a hagyományok 
értelmezése és a judaizmus törvényei alapján 
megélt zsidó vallásgyakorlás elbeszélése tett 
színessé. Lang Tamás többek között elmond-
ta: „Hangsúlyozni kell, hogy a talmudi törvény 
szerint az iskolaalapítás előnyt élvez az imaház 
előtt.”
A gimnázium diákjai az áldozatok nevével ellá-
tott tábláknál elhelyezett koszorúval és gyertya-
gyújtással emlékeztek meg a holokauszt áldo-
zatairól.
                           Mária Feldinszká, A. Bernolák Könyvtár

 A két intézmény már második éve működik 
sikeresen együtt a nemzetközi Erasmus+ 
projekt keretén belül, és a Rákóczi Szövetség 
nyertes pályázóiként is már két alkalommal 
meglátogatták egymást. A százhalombattai 
diákok és tanárok az aradi vértanúk emléknap-
ján jártak városunkban, a pázmányosok az 
56-os forradalom és szabadságharc ünnepe 
alkalmából tartottak közös megemlékezést a 
battaiakkal iskolájukban.
A mostani találkozóval tovább szerették vol-
na erősíteni a két iskola közötti köteléket, 
ezért létesítettek testvériskolai kapcsolatot. 
Írásban vállalták, hogy szakmai és kulturális 
téren együttműködnek és diákjaik nemzeti 
identitástudatának megerősítése érdekében 
mindenkor kölcsönösen támogatják egymást.
A következő látogatásra a nemzeti összetar-
tozás napja alkalmából június 4-én kerül majd 
sor városunkban.                                                    Benkő Tímea

 Az emléktornán 18 fiatal sakkozó vett 
részt legfőképpen érsekújváriak, azonban 
voltak játékosok Perbetéről, Szentpéterről, 
Udvardról, Besenyőről és Nyitráról is. A tornát 
a Csemadok a Czuczor napok keretében szer-
vezte meg, szép kupákat, érmeket és okleve-
leket készített a versenyzőknek. A győztesek 
Danczi Józseftől, a Csemadok HSz elnökétől 
vették át a díjakat.
A rendezvény fő bírója Kasper Miroslav volt.
Baloghová Simona egyetlen győzelmet szer-
zett, azonban a lányok kategóriájában nem 
volt konkurenciája. A kategóriában - 10 éves 
korig Rancsó Ádám győzött Kosík Martin 
(mindketten Perbetéről, mindketten három 
pontot szereztek) és Gál Tomáš előtt (érsek-
újvári szabadidőközpont, 1,5 pont). A követ-
kező kategóriában - 15 éves korig Balogh Filip 
foglalta el az első pozíciót (érsekújvári sakk-
klub, 4,5 pont), Csémy Daniel lett a második 
(szentpéteri sakk-klub, 4 pont), Szabó Ákos 
pedig a harmadik helyet foglalta el (perbetei 
sakk-klub, 4 pont). A fő kategóriában - 18 éves 
korig egyértelmű győzelmet aratott Habrda 
Boris (érsekújvári Bástya Sakk-klub, 7 pont), 
meglepetést okozott Csémy Dávid, aki második 
lett (szentpéteri sakk-klub, 5,5 pont), a harma-
dik helyen pedig Szabó Gergely végzett (per-
betei sakk-klub).                                                               RH

 Az izgalmas futamokat, lovas produkciókat 
és színvonalas kulturális programot felvonul-
tató esemény immár kétnaposra bővül. Június 
23-án és 24-én a család minden tagja meg-
találhatja a kedvére való programot, és jól 
szórakozhat.
Dunaszerdahely három évvel ezelőtt nagy fába 
vágta a fejszéjét, a Felvidéki Vágta megren-
dezésével beírta magát a lovas rendezvények 
krónikájába. A vágta a lovas hagyományok, a 
felvidéki magyar települések ünnepe, hagyo-
mányőrző fesztiválja. „A közösségi össze-
fogással létrejövő esemény mindamellett, 
hogy nagyszerű reklám és bemutatkozási 
lehetőség a résztvevő településeknek, vala-
mint a régiónak, segít a felvidéki magyarság 
önbecsülésének növelésében is. Szimbóluma 
továbbá a békés magyar-szlovák együttélés-
nek, mert a Felvidéki Vágtán szlovák futamot is 
rendezünk” - emelte ki Hájos Zoltán, Dunaszer-
dahely polgármestere.
A lovasok 2017-ben is azért ülhetnek nyeregbe, 
hogy megküzdjenek, ki képviselheti Felvidéket 
a budapesti Nemzeti Vágtán szeptember 15-17. 
között. 2016-ban Dunaszerdahely, Érsekújvár, 
Naszvad és Felsőszeli lovasai versenyeztek a 
magyar fővárosban a Hősök terén, akik egybe-
hangzóan elmondták, leírhatatlan és felemelő 
élmény volt számukra a Nemzeti Vágtán való 
részvétel. Az ambiciózus lovasok jelentkezését 
idén is várják a szervezők, a jelentkezési lap már 
letölthető a www.felvidekivagta.sk honlapról. 
A ló hidat épít a nemzetek között. Ezt bizonyítja, 
hogy a Felvidéki Vágtán ebben az évben is meg-
rendezik a szlovák futamot, amelybe szlovák 
lovasok nevezhetnek be. Ennek a futamnak a 

győztese a budapesti Nemzeti Vágta Nemzet-
közi Futamában képviselheti Szlovákiát. Tavaly 
Rýdžy Dušan versenyzett Szlovákia színeiben, 
aki minden bizonnyal idén is rajthoz áll. 
Az elmúlt években több mint ötezer érdeklődő 
jött ki a dunaszerdahelyi rendezvényre, hogy 
adózzon a lovas sport iránti szerelmének, 
és szurkoljon a versenyzőknek. Az izgalmas 
lóversenyen kívül lovas produkciók és egyéb att-
rakciók, kézműves vásár, vidám gyermekprog-
ramok is várják a látogatókat. A Felvidéki Vág-
ta szervezői idén is igényes és széles tömeget 
vonzó kulturális programokkal, nagyszabású 
koncertekkel készülnek. Június 23-án este 19 
óra 30 perctől igazi kuriózum várja a közönséget: 
a világ számos országában bemutatott 
Csárdáskirálynő című nagyoperettet láthatja 
szimfonikus zenei kísérettel a publikum. Június 
24-én rendezik meg a futamokat, ünnepélyes 
keretek között győztest hirdetnek, majd többek 
között este 21 órától az Edda zenekar ad élő 
koncertet. A további programokról a szervezők 
folyamatosan tájékoztatnak a médiában és a 
Felvidéki Vágta facebook oldalán is. 
Március 15-én megkezdődött az elővételes 
jegyvásárlás a Felvidéki Vágta kétnapos prog-
ramjaira.                                                                                      (-)

Zsidósors	Nyugat-Szlovákiában	
1938-1947	között 
 1942. március 25-én Kelet-Szlovákiából ezer zsidó nőt és lányt hurcoltak el az auschwit-
zi náci haláltáborba.

Új	testvériskolája	
van	a	gimnáziumnak 
 A százhalombattai Széchenyi István 
Szakgimnázium és Gimnázium és az érsek-
újvári Pázmány Péter Gimnázium vezetői, 
Málnási-Szász Myrtill és Peternai Zsuzsan-
na, 2017. március 24-én testvériskolai 
együttműködési megállapodást írtak alá.

Márciusi	huszárok 
 A Csemadok Alapszervezete és az 
érsekújvári Bástya Sakk-klub 2017. 
március 18-án megrendezte a Márciusi 
huszárok ifjúsági sakktorna V. évfolya-
mát, amely a Juhász László Emléktorna 
alcímet viseli.

Élővé	tesszük	a	hagyományokat 
 2017. június 23-24-én is Csallóköz fővárosa, Dunaszerdahely lesz a házigazdája a 
Felvidéki Vágta lovas rendezvénynek, amelyet a már megszokott helyszínen, a sikabonyi 
reptéren tartanak.

MAGÁNBIZTONSÁGI
SZOLGÁLAT TANFOLYAMOK 

SURÁNYBAN.
Tel.: 0905/550 683

cn-r32-17
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 A március 30-tól április 1-jéig tartó, a II. 
világháború végéhez kapcsolódó rendez-
vény-sorozatot Érsekújvár városa, a Három Hi-
dak Polgári Társulás, valamint a Tyrnau Katonai 
Történelmi Klub szervezte.
Március 30-án egy beszélgetésre került sor 
a kultúrházban, melyen jelen volt František 
Daniel, a Három Hidak PT elnöke, valamint a 
II. világháború két túlélője. Kovács Ferencet 
gimnazistaként hurcolták el Németországba, 
ahonnan miután véget ért a háború, hazain-
dult. Juhász János 14 éves volt a háború végén, 
az akkori eseményekre máig emlékszik. Több 
túlélő is készült eljönni a találkozóra, azonban az 
egészségi állapotuk ezt már nem engedte.
A beszélgetés után a résztvevők elhelyezték 
az emlékezés koszorúit az Erőszak áldoza-
tainak emlékművénél. A kultúrházban a város 
bombázását bemutató dokumentumokat és ké-
peket lehetett két napon át megtekinteni.
Valós eseményekből merített forgatókönyv
Április 1-jén délutánra a Nyitra folyó partjára 
II. világháborús harci bemutatót szerveztek. A 
Tyrnau Katonai Történelmi Klub összesen 22 ka-
tonai történelmi klubot hívott meg Szlovákiából, 
Csehországból és Magyarországról, akik 
fegyvereket, harci technikát és pirotechnikai ele-
meket mutattak be. Tibor Devát, Tyrnau Katonai 

Történelmi Klub elnökének tájékoztatása szerint 
a bemutatóba csaknem kétszáz katonát vontak 
be a Vörös Hadseregből, a Wehrmacht német 
fegyveres erőktől, a Waffen-SS hadosztály ka-
tonáit, a Magyar Királyi Honvédség katonáit, 
magyar csendőröket, valamint 11 egyenruhás 
egészségügyi nővért és fényképészt.
A forgatókönyvet Tibor Devát, a Tyrnau Katonai 
Történelmi Klub elnöke valós események alapján 
írta:
Pozsony – 1945. március 21-én Malinovszkij 
marsall vezetésével a 2. Ukrán Front megkezdte 
a brünni támadást. Érsekújvár felszabadítását 
a 6. gárda lovashadtestére bízták, amely a 13. 
lovashadosztályhoz volt besorolva. Érsekújvárt 
a 8. hadsereg német egységei védték. A néme-
tek Érsekújvárnál ellenálló védelmet építettek 
ki, géppuskafészket  telepítettek a Nyitra folyó 
partján. Az egyikbe a mariadorfi Karl Weber 
német katona lett kivezényelve, akinek végül a 
fészek lett a sírja is.
1945. március 28-án éjjel, amikor a 13. lovas-
hadosztály Plijev tábornok lovas-gépesített 6. 
gárdájának lovashadteste közeledett a város-
hoz, a németek lerombolták a folyón át vezető 
hidat. Miután Bánkeszi és a Zúgó között átléptek 
a folyón, március 29-én a Vörös Hadsereg felsza-
badította Érsekújvárt.

A német tüzér utolsó története
A harci bemutatóba a történelmi klub két 
parancsnoki gépjárművet, Stoewer terepjárót, 
kétéltűt, német oldalkocsis motorkerékpárt, 
Jeep Willis orosz ágyút jelentett be, valamint a 
valamint a levegőben egy repülő körözött.
A Bethlen Gábor u. Alapiskolában elszállásolt 
katonák a harcok előtt tábort vertek a Nyit-
ra-parton, ahol az érdeklődők megnézhették a 
fegyvereket és a haditechnikát.
1945 márciusában a németek géppuskafész-
keket telepítettek a Nyitra-parton, 50-100 
méteres távolságban, hogy a katonák lássanak 
egymásra. Így próbálták megakadályozni a Vörös 
Hadsereg átkelését a folyón.
Karl Weber fiatal, nőtlen katona volt, ezért azt a 
harci feladatot kapta, hogy a géppuskafészek-
ből fedezze a németek visszavonulását. „Az 
utcánkon ment át, beszélgetett a nagyapámmal. 
Tudta, hogy a halálba megy. Másik két katonával 
együtt a géppuskafészekben lelte halálát. Nagy-
apám Mészáros úr segítségével eltemette 
őket, a sírt fakereszttel jelölték meg, amit az-
tán Mészarósné több évtizeden át gondozott” 
– mesélte el František Daniel, a Három Hidak PT 
elnöke.
„Nagyapám halála után Mészáros úr megmutatta 
nekünk, hová temették a katonákat. Időköszben 
azonban a folyó partja megváltozott, a nedves 
föld is megtette a magáét. Kotróval és fémde-
tektorral is kerestünk, de csak katonai lapátot és 
töltényhüvelyeket találtunk. A német katonák 
földi maradványaiból azonban már semmi sem 
maradt” – tette hozzá Daniel.             Miroslav Antoni
                                                                                       Fotók: Varga Ildikó

Harci	bemutató	volt	a	folyóparton		 
 A háború végéről a kultúrházban szemtanúk, túlélők meséltek. A kultúrház 
előcsarnokában pedig a város bombázását bemutató dokumentum és képkiállítás volt 
megtekinthető. A harcok nem csak érdekességek a jelen számára, hanem figyelmez-
tetés a jövőnek. 

Koszorúzás az Erőszak áldozatainak emlékművénél
A túlélők meséltek. Balról:
František Daniel, Kovács Ferenc és Juhász János



CASTRUM NOVUM - 7. szám - 2017. április 10.8 � Közélet

 Időbeli szempontból jóváhagyott, 
előkészített projektről van szó, amely kezdetei 
2013-ba nyúlnak vissza.
Érsekújvár városa telkeket adott el az Avalon 
Consulting, Kft.-nek, amelyeken a  társaság 
bevásárlóközpont épít. Konkrétan a  következő 
számú parcellákról van szó - 952/73, 7201/99, 
7201/100, 7201/101, 7201/102, melyek Érsek-
újvár kataszteri területén, a „C” KN regiszterben 
találhatók. Az ingatlanok eladását a képviselő-
testület a 279/260213-as határozat A.2-es 
pontjában 2013. február 26-án hagyta jóvá. 
A határozat alapján 2013. szeptember 3-án 
aláírták a 17/2013-as sz. adásvételi szerződést 
az 1-es számú szerződés-kiegészítés értelmé-
ben. A szerződés tárgyát egy bevásárlóközpont 
felépítése képezi, míg a vételár 257 ezer euró 
volt. A vevő a környező telkeken 122 parkolóhe-
ly kiépítésére kötelezte el magát, melyek a 
nyilvánosság számára hozzáférhetők lesznek, 
továbbá biztosítja két buszmegálló áthelye-
zését és felújítását, valamint ezen felül saját 

költségekre elvégezi a tereprendezést és a 
parkosítást.
Az érsekújvári Összevont Építésügyi Hivatal 
2014. január 14-én igazolta, hogy a területren-
dezési terv kötelező részének értelmében az 
S.H. Vajanský, a J. Kráľ és az Orgona utca közötti 
terület funkcionális használata „lakhatást, pol-
gári felszereltséget és szolgáltatásokat szolgáló 
területként” van kijelölve.
A „Bevásárlóközpont Érsekújvár” építmény elvi 
építési engedélyezési eljárása az adott területen 
2014. június 4-én megkezdődött, az építményre 
2014. július 14-én kiadták az épület felépítésére 
vonatkozó építési engedélyt, ami 2014. szep-
tember 2-án jogerőre emelkedett.
Az építő kérelme alapján az építési eljárást 2015. 
április 10-én megkezdték. Az építési engedélyt 
az összevont építésügyi hivatal 2015. december 
28-án adta ki, a Nyitrai Járási Hivatal Építésügyi 
és Lakáspolitika főosztálya által 2016. novem-
ber 24-én kiadott határozata értelmében 2016. 
december 16-án jogerőre emelkedett. Az építő 

kérelme alapján az útépítésre vonatkozó építési 
eljárást 2015. május 5-én megkezdték. Az építé-
si engedélyt a speciális építésügyi hatóság 2015. 
augusztus 20-án adta ki, az Érsekújvári Járási Hi-
vatal Közúti Közlekedés főosztálya által 2015. 
december 17-én kiadott határozat értelmében 
2016. január 19-én jogerőre emelkedett.
2014. május 9-én a befektető kérvényezte a fák 
kivágásának engedélyezését, melyek az S.H. Va-
janský, a J. Kráľ és az Orgona utca közötti terület 
zöldövezetében találhatók.
Érsekújvár városa a helyszín megtekintése után 
a Tt. 543/2002-es sz., környezet- és tájvédelem-
ről szóló módosított törvény későbbi előírá-
sai értelmében, 2014. június 2-án kiadta a fák 
kivágására a beleegyező határozatot, ami magá-
ba foglalja a megfelelő fapótló ültetést az építé-
si munkák befejezése után. A fák kivágására 
vonatkozó határozat kiadása része volt az elvi 
építési engedély kiadásához szükséges doku-
mentumoknak.
A befektető tehát elkötelezte magát, hogy 
a növénypótlás keretében az alábbi fákat és 
bokrokat ülteti ki: 16 db lepényfa, 22 db madár-
berkenye, 150 db fehér som, 200 db orvosi 
levendula, 300 db mirtuszlonc.
Mivel a lakosok a területet annak ellenére, hogy 
az magántulajdonban van, négylábú kedvenceik 
sétáltatására használják, az önkormányzat min-
dent megtesz annak érdekében, hogy a terület 
ezen funkciója részben megmaradjon.                    (-)

 A rossz fizetési fegyelem következtében a 
természetes és jogi személyek tartozásai a város 
felé évről évre növekedtek. A 2015. közepéig 
a város bírósági végrehajtók által hajtotta be a 
tartozásokat. Manapság már erre saját szakkép-
zett munkatársa van és a követelések behajtása 
megháromszorozódott.

A végrehajtóknak sikertelenség esetén is 
fizetni kell
„2014-ben a városi hivatal alkalmazottai dolgoz-
ták ki a fizetési megbízásokat és a végrehajtás le-
folytatásáról szóló javaslatot, azonban a követe-
léseket csak a bírósági végrehajtók hajthatták 
be” – mondta el Gabriel Závodský, a vagyonjogi 
főosztály vezetője.
Már az eljárás elején ki kell fizetni a perköltséget, 
ami a perelt összeg 6%-a, minimálisan azonban 
16,50 euró. Ha a végrehajtási eljárás néhány év 
elteltével is sikertelenül ér véget és az összeg 
nem behajtható (például az adósnak nincs sem-
milyen vagyona vagy elhunyt), a városnak akkor 

is ki kell fizetnie a végrehajtási költségeket.
2014 folyamán a bírósági végrehajtók 
hozzávetőleg 32.700 eurót hajtottak be az 
adósoktól.

Először beszélünk az emberekkel
2015 júliusában alkalmazott az önkormányzat 
egy dolgozót, aki a követelések behajtásával 
foglalkozik. Az önkormányzat él az adótörvény 
összes lehetőségével – zálogjog az adóhátralék 
behajtására, bevételek keresése a kifizetőknél, 
a szociális biztosítóban és a telekkönyvben, 
beidézés a tartozás kiegyenlítésének le-
hetőségeiről.
„A már megkezdett végrehajtást nem lehet 
leállítani. Ezért először beidézzük az adósokat a 
hivatalba. A beidézettek több, mint a fele elis-
meri az adósságát és hajlandó – akár részletekre, 
néhány tíz euróval – lefizetni azt” – tudtuk meg 
Babindák Ferenctől, a vagyonjogi főosztály dol-
gozójától, aki több mint tíz évet adó- és pénzügyi 
területen dolgozott. Tapasztalatai szerint az em-

berek fizetési fegyelme egyre rosszabb.

Megháromszorozódott siker
Babindák Ferenc 2015 második felében több, 
mint 63 ezer eurót hajtott be. A bírósági végre-
hajtóknak 2015-ben valamivel több, mint 25 
ezer eurót, 2016-ban további csaknem 13 ezer 
eurót sikerült behajtaniuk a város számlájára. 
Babindák Ferencnek 2016-ban – egyedül – 
csaknem 117 ezer eurót sikerült behajtania az 
adósoktól. Ez az összeg több, mint a háromszo-
rosa annak az összegnek, amit 2014-ben az 
összes bírósági végrehajtónak sikerült behajta-
nia. További 71 ezer eurót a város a követelések 
összegéből leírt.
„Ha egy olyan cég az adós, mely a cégbírósági nyil-
vántartásból való kitörléssel szűnt meg és nincs 
ügyvezetője vagy utódja, a törvény értelmé-
ben a város köteles a tartozás összegét leírni. 
Máskülönben minden évben továbbra kirónák 
a késedelmi kamatot, ami szintén nem hajtható 
be, akárcsak a tartozás. Az előző időszakban 
azonban ezeket a tényeket a hivatalban nem 
követték figyelemmel” – tette hozzá Závodský.

Az adósság nyugdíjig megmarad
2016-ban a város összesen 201.126,45 eurót haj-
tott be az adósoktól. Ebből több, mint 188 ezer 
eurót bírósági végrehajtók nélkül. A végrehajtók 
kizárólag azokkal az esetekkel foglalkoznak, me-
lyek még az előző évekből tartanak.
„Főleg a fiatalok naivan azt gondolják, hogy a 
szemét elszállításáért fizetendő illetéken és az 
ingatlanadón kialakult tartozás lefizetését idővel 
elkerülik. Azonban ez nem így van – az adótarto-
zás lefizetése néhány tíz év elteltével is követel-
hető. A város határozatokat ad ki a végrehajtási 
eljárás elindítására a nyugdíjra, a fizetésre és a 
pénzügyi szolgáltatóknál vezetett számlákra” – 
fejezte be a vagyonjogi főosztály vezetője.
                                                                                             Miroslav Antoni

A	Vajanský	utcában	már	2013	óta	
készül	az	építkezés	 
 A  befektető, aki 2013-ban Pischinger Géza polgármestersége ideje alatt vette 
meg a  várostól az S.H. Vajanský utcai telkeket, rövid időn belül megkezdi a bevá-
sárlóközpont építését. 

Kétszázezernél	is	többet	hajtott 
be	a	város	az	adósoktól 
 Voltak köztük tíz éves követelések is. A behajtásuk nem tartozik a népszerű intéz-
kedések közé, viszont ellenkező esetben a többiek fizetnének az adósok helyett is.
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Plébániatemplom 
2017. április 13., Nagycsütörtök 17:30 ó magyar nyelven
 19:00 ó szlovák nyelven
 22:00 óráig virrasztás a mellékoltárnál

2017. április 14., Nagypéntek 8:00 ó zsolozsma szlovák nyelven 
 9:30 ó keresztúti ájtatosság szlovák
 nyelven - kálvária (rossz idő esetén a   
 plébániatemplomban)
 11:30 ó keresztúti ájtatosság magyar  
 nyelven - kálvária (rossz idő esetén a   
 plébániatemplomban)
 17:30 ó szertartás magyar nyelven
 19:00 ó szertartás szlovák nyelven

2017. április 15., Nagyszombat 7:30 ó zsolozsma a szentsírnál
 19:30 ó Húsvét vigíliája szlovák nyelven  
 (vigyenek magukkal gyertyát)

2017. április 16., Húsvétvasárnap 7:00 ó magyar nyelven
 8:30 ó magyar nyelven
 10:00 ó szlovák nyelven
 11:30 ó szlovák nyelven
 18:00 ó magyar nyelven

2017. április 17., Húsvéthétfő 7:00 ó magyar nyelven
 8:30 ó szlovák nyelven
 18:00 ó magyar nyelven

Ferenc-rendi templom
2017. április 13., Nagycsütörtök 17:00 ó szlovák nyelven
 19:00 ó magyar nyelven
2017. április 14., Nagypéntek 9:00 ó keresztúti ájtatosság szlovák
 nyelven
 10:30 ó keresztúti ájtatosság magyar  
 nyelven
 15:00 ó szertartás magyar nyelven
 17:00 ó szertartás szlovák nyelven
2017. április 15., Nagyszombat 8:00 ó közös zsoltárimádság a szentsírnál  
 szlovák nyelven
 9:00 ó közös zsoltárimádság a szentsírnál 
 magyar nyelven
 19:30 ó Húsvét vigíliája magyar nyelven  
 (vigyenek magukkal gyertyát)
2017. április 16., Húsvétvasárnap 6:45 ó szlovák nyelven
 8:00 ó szlovák nyelven
 10:00 ó magyar nyelven ételszenteléssel
 17:00 ó szlovák nyelven
2017. április 17., Húsvéthétfő 6:45 ó szlovák nyelven
 8:00 ó magyar nyelven
 17:00 ó szlovák nyelven

Református templom
2017. április 12., szerda 18:00 ó Bűnbánati est
2017. április 14., Nagypéntek 10:00 ó kiemelt istentisztelet a komáromi 
 nagytemplomban
 17:00 ó Passió c. film vetítése a Gyüle-
 kezeti házban
2017. április 16., Húsvétvasárnap 9:00 ó ünnepi istentisztelet
 úrvacsoraosztással
2017. április 17., Húsvéthétfő 9:00 ó ünnepi istentisztelet

Evangélikus templom
2017. április 13., Zöldcsütörtök 17:00 ó Úrvacsora
2017. április 14., Nagypéntek 9:00 ó Úrvacsora
2017. április 16., Húsvét 1. ünnepe 9:00 ó
2016. április 17., Húsvét 2. ünnepe 9:00 ó

Szentmisék	rendje	a	húsvéti
ünnepek	alatt

Lekárenská	služba
Gyógyszertári	ügyelet
V našom meste každý deň do 22 h!
Érsekújvárott az ügyelet este 22 óráig tart!
10. 4. Na prednádraží Ľ. Štúra 18
11. 4. Na námestí Hlavné námestie 3
12. 4. Na nábreží Bitúnková 15
13. 4. ES Komárňanská 24
14. 4. Salvia Andovská 9/C
15. 4. BENU HM Tesco, Nitrianska cesta 111
16. 4. Zlatý lev Petőfiho 15
17. 4. Starbec J. Kráľa 3
18. 4. Sélia SNP 42A
19. 4. Dr. Max Letomostie 2
20. 4. Starbec J. Kráľa 3
21. 4. Dr. Max Letomostie 2
22. 4. Pod Lipou Kapisztóryho 5
23. 4. Starbec J. Kráľa 3
24. 4. Dr. Max Letomostie 2

09-cn-r41-17
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Készítette: Lőrincz László

Keresztrejtvény
 A 6. számunkban közölt rejtvény megfej-
tése: A bűntudat magántulajdon. A helyes 
megfejtőink közül a két darab jegyet Hadházy 
László április 28-iki önálló estjére Török Syl-
via nyerte. Gratulálunk.

E heti rejtvényünkben CSANÁDI Imre: Húsvé-
tos című verséből idézünk két sort. A meg-
fejtéseket 2017. április 18-ig küldjék szerk-
esztőségünk postai címére, e-mailben vagy 
sms-ben (0917/502 955). A megfejtők között 
két darab jegyet sorsolunk ki Hadházy László 
április 28-iki önálló estjére.

Ajánló
2017. április 10-ig, Matica slovenská székház
Berta András: Kambodzsa, 21. század - fotókiállítás

2017. április 12., 9:00 óra, Fő tér
KultúrKorzó: Tojásfa - készítsük el együtt a tojásfát 
városunk főterén! Gyerekek és felnőttek egyaránt 
hozhatnak húsvéti tojásokat, melyekkel maguk 
díszítik fel a kijelölt fát a nap folyamán. Sok-sok to-
jással fel (a fára)!

2017. április 12., 18:00 óra, Irish Castle Pub
IrodalmiKorzó: Barkó Judit előadása - Antiizgu-
lin-Egyedülálló módszer-A lámpaláz leküzdhető. 
Barkó Judit, a Duna Televízió egykori szerkesz-
tő-műsorvezetője, kommunikációs mentor, az 
antiizgulin megalkotója. Az est háziasszonya: 
Kecskés Ildikó. Belépő: 5 euró

2017. április 12-ig, Thain János Múzeum
Kaleidoszkóp - Tudományos játék

2017. április 15-ig, Zmeták Ernő Művészeti Galéria
Többet együtt - a galéria családi alkotóműhelyei-
ben készült munkák kiállítása

2017. április 20., 18:00 óra, Csemadok székház
Prof. dr. Bagdy Emőke: Hogyan lehetnénk 
boldogabbak? c. előadása a Blaho P. u. Óvoda és a 
Gyermekinkért PT rendezésében. Jegyek elővétel-
ben az óvodában kaphatók. Belépő: 8 euró

2017. április 21., 17:00 óra. Csemadok székház
KultúrKorzó és Érsekújvári Polgári Klub: Táncház 
- táncoktatás, mulatság és jó hangulat. Belépő: 2 
euró

2017. április 22., 11:00 óra
Római katolikus plébániatemplom
V. Szent Jobb ünnepség, utána koszorúzás a Szent 
Jobb-emléktáblánál

2017. április 23., 18:00 óra. Samba cukrászda
KultúrKorzó: „Elhúzzuk a nótáját...” - egy zenekar 
kíséretében bárki elénekelheti kedvenc nótáját 
családtagjai, barátai, ismerősei körében. A nótás 
kedvűek április 10-ig jelentkezhetnek a Samba 
cukrászdában. Belépés díjtalan.

2017. április 25., 17:00 óra. Kultúrház, Fő tér
A nyitrai J. Rosinský és az érsekújvári
művészeti alapiskolák koncertje

2017. április 27., 17:00 óra, Kultúrház, Fő tér
A művészeti alapiskola 1. abszolvens koncertje

2017. április 28., 19:00 óra, Kultúrház, Fő tér
KultúrKorzó: Nekünk áll a László - Hadházy Lász-
ló önálló estje. Vendég: Bellus István. Jegyek 
elővételben a KultúrKorzó irodában és a főtéri 
Kultúrházban. Jegyek elővételben: 12 euró, a hely-
színen: 15 euró

2017. május 3., 17:00 óra, Kultúrház, Fő tér
A művészeti alapiskola 2. abszolvens koncertje

2017. május 13-ig, Zmeták Ernő Művészeti Galéria
Kassák Lajos - Re/konstrukció

2017. június 9-ig, Poetry cafe, Fő tér
ArtKorzó: Vladimír Orolín, fotókiállítás

 Bibliotheka görög eredetű szó, jelentése 
pedig régi könyv. A Kaláka magyar eredetű szó, 
munkát jelent, melyet önkéntesek végeznek, ju-
talomra való igény nélkül.
A könyvtár magánszemélyektől gyűjt könyveket, 
feldolgozza őket, majd rendelkezésre bocsát-
ja az olvasóknak. Jelenleg 625 adományozótól 
több, mint 35 ezer könyv van a könyvtár ál-
lományában.
A könyvtárban különböző zsánerű könyvek 
találhatók – szépirodalom, gyerekkönyvek, szak-
irodalom, kották és egyéb. A Kaláka könyvtár-
ban különböző nyelvű könyveket találhatunk – 
főleg magyar, szlovák, cseh, angol és német. A 
könyveket a megegyezett időn belül vissza kell 
vinni, hogy más olvasó is ki tudja kölcsönözni.
A könyvtárban a könyvkölcsönzésen kívül in-
formációkat is kaphatnak Érsekújvár történel-
méről, segítséget nyújtanak konkrét tematikájú 
irodalom keresésében, a bakkalaureátusi dolgo-
zatok és diplomamunkák kidolgozásában.
                                                                                 Miriama Hanzelová

Majd	18	éve	működik	a	magánkönyvtár  
 Az egyetlen magánkönyvtár az országban, a Bibliotheka Kaláka csaknem 18 éve 
működik. 1999. szeptember 25-én alapították.
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INGATLANOK
l Eladó nagyobb hétvégi ház a Kamocsa rekreációs területen. Tel.: 0903/247 
148.
l Eladó teljesen felújított nagy 3-szobás lakás. Tel.: 0903/247 148.
l Veszek családi házat Érsekújvárban. Tel.: 0950/367 868.
l Veszek lakást Érsekújvárban. Készpénz. Tel.: 0903/788 444.
l Eladó 2-szobás téglalakás a Petőfi utcában, 2. emelet, 52 m2. Ár: 40.000,- €. 
Tel.: 0910/944 774.
l Bérbe adok kertet a Zúgónál, gyep, víz, áram. Tel.: 0908/786 153.
l Eladó kert hétvégi házzal és hozzáépítéssel a Zúgón. Ár megegyezés
szerint. Tel.: 0905/274 311.
l Eladó 3-szobás lakás az Andódi utcában, Újvárban. Tel.: 0905/314 411.
l Eladó 3-szobás lakás. Falazott belső, műanyag ablakok, úszópadló, I. eme-
let. Tel.: 0903/912 287.
l Eladó alápincézett téglaépítésű hétvégi ház kerttel, 359 m2, a „Zelený raj” 
kertrészben a Zúgón. Tel.: 0905/324 591.
l Bérbe adok garázst a Cseresznye utcában. Tel.: 0907/130 481.
l Veszek 1-szobás lakást (esetleg 2-szobást). Ingatlanközvetítők ne hívjanak. 
Tel.: 0908/401 920.

MUNKA
l Ápolónőt keresek nem meghatározott időre. Tel.: 0905/978 283.

SZOLGÁLTATÁSOK
l Velem született látnoki képességekkel rendelkezem – kártyából jóslok és 
megszabadítom önt a rossz energiától. Tel.: 0917/044 931.
l Kertészeti szolgáltatások – karbantartás, metszés, nyírás, kertépítés. Tel.: 
0904/612 518, 0907/430 010.
l Kölcsönök mindenkinek 200,- €-tól 900,- €-ig. Vállalkozóknak 500,- €-tól 
6.000,- €-ig. Tel.: 0904/190 058.
l Elvégzem a gyümölcsfák és a szőlő szakszerű metszését. Tel.: 0905/214 
810.
l A Gimnázium, M.R.Štefánik u. 16., Érsekújvár a 446/2001-es, a megyék tu-
lajdonáról szóló módosított törvény 9.§-nak (5.) és (9.) bek. alapján közvetlen 
bérbeadási szándékát teszi közzé:
1. a 2662-es nyilv. számú épületben, 18 m2-es terület, közvetlen fogyasztásra 
alkalmas gyorséttermi szolgáltatásokra, a bérleti idő meghatározatlan, a 
bérlet díja min. 25 euró/m2 évente (július és augusztus kivételével)
2. az iskola kerítésén, ami reklámtábla elhelyezésére alkalmas, a bérleti 
idő meghatározatlan, a bérlet díja min. 100 euró/év - ha kis felületű kültéri 
reklámról van szó 5 m2-ig. A kérvényhez csatolni kell, hogy a kérelmező nem 
egy személy a 446/2001-es, a megyék tulajdonáról szóló módosított törvény 
9.§-nak 6. és 7. bek. értelmében.
Érdeklődés esetén az árajánlataikat 2017. május 2-án, 10:00 óráig a köv. 
címre küldjék: Gymnázium, M.R.Štefánika 16, 940 61  Nové Zámky, a 
borítékra írják rá: „NÁJOM - neotvárať”.
Megtekintés időpontja: telefonos egyeztetés alapján.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell: teljes név, a természetes személy címe, vagy 
a jogi személy neve, székhelye, statisztikai számjegy, képviselve, aktuális 
kivonat a kereskedelmi vagy vállalkozói nyilvántartásból, az árajánlatot és 
a bérlet célját. Bővebb tájékoztatás: az iskola honlapján, a hivatali táblán, a 
035/6400 086-os telefonszámon.

EGYÉB
l Eladó 175 literes ARDO hűtőszekrény – 150,- €, AMICA tűzhely grillezőv-
el – 250,- €, kerékpár – 40,- €. Kapcsolat: Grilusová, Széchényi Gy. tér 8., 
Érsekújvár.
l Eladó működő Consul kofferos írógép. Ár megegyezés szerint. Tel.: 
0907/325 622.
l Eladó balkontető – 150,- €, 3x4 m-es szőnyeg, török minta, zöld színű – 80,- 
€. Tel.: 0918/050 462.

Apróhirdetés
cn-r35-17

Megemlékezés	-	Spomienka
„Megállunk némán sírod felett,
sírva áldjuk emlékedet.
Nemes lelked nincs velünk többé,
csak drága emléked bennünk örökké.”
2017. április 4-én, halálának 10. évfordulóján 
emlékeztünk édesanyánkra

PASTOREK	Irénre,
szül.	Starček.

Aki ismerte, egy néma pillanattal emlékezzen velünk.
Lányai Katalin és Éva családjukkal
„Ticho sa zastavíme pri Tvojom hrobe,
plačom žehnáme Tvoju pamiatku.
Tvoja duša už nie je s nami,
len Tvoja drahá pamiatka žije v nás navždy.”
Dňa 4. apríla 2017 sme si pripomenuli 10. výročie úmrtia našej mamičky

Ireny	PASTOREKOVEJ,	rod.	Starčekovej.
Kto ste ju poznali, spomínajte na ňu s nami.
Dcéry Katarína a Eva s rodinami

Társasági	rovat
Városunk kis polgárai
Katler Samuel Leo, Takács Adrián, Sütő Alex 

Házasságot kötöttek
Dráfi Róbert és Mihoková Lívia

Örökre eltávoztak
Gulyásová Irena, szül. Heiszkiová, 61, Szahaiová Žofia, szül. Pepová, 97, 
Bolemant Jozef, 77, Kamenická Livia, szül. Marusineczová, 81, Fejesová 
Rozália, szül. Kernová, 86, Virág Michal, 86, Balogh Alexander, 85, 
Šuráni Branislav, 33, Nemes Jozef, 60, Vraželová Marta, szül. Szabová, 
64, Kukanová Anna, szül. Toporniczká, 95, Oláhová Berta, szül. Czuczo-
rová, 85, Döme Ladislav, 81

Az érsekújvári polgárok hetilapja. Kiadja Érsekújvár Városa, Fő tér 10., 
940 02 Érsekújvár, IČO 00309 150 l Főszerkesztő: Miroslav Antoni, 
Szerkesztő: Varga Ildikó l Fordító: Bernáth Petronela l A szerkesztőség 
e-mail címe: castrum.novum2015@gmail.com l Apróhirdetés, megem-
lékezés, köszönetnyilvánítás: Kultúrház-Turisztikai Információs Iroda, Fő 
tér 7., Érsekújvár l Nyomtatás: Mediachain, s.r.o. l Regisztrációs szám: 
EV 401/08, ISSN: 1339-0341 l A szerkesztőség címe: Érsekújvári Városi 
Hivatal, Fő tér 10., 940 35 Érsekújvár, 035/6921 738 l www.novezamky.
sk l Megjelenik minden második hétfőn. l A szerkesztőség fenntartja a 
kéziratok lerövidítésének és módosításának jogát. A nem kért kézirato-
kat nem adjuk vissza. Az egyes levelezői cikkekben és fizetett reklámok-
ban közölt nézetek nem feltétlenül egyeznek meg a szerkesztőség 
véleményével. A reklámok nyelvi helyességéért a szerkesztőség nem 
vállal felelősséget. Nem kapott újságot? Hívja a terjesztőt: 0905 241 137.

CASTRUM	NOVUM
Dvojtýždenník občanov mesta Nové Zámky XXVII. ročník - 1. číslo - 16. január 2017 - nepredajné



CASTRUM NOVUM - 7. szám - 2017. április 10.12 � Hirdetés
12

-c
n-

r4
0-

17

12
-c

n-
r3

4-
17

cn-r42-17


