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Vaše Šurianske noviny pokračujú... 
Občianske združenie  „Vráťme mestu život“  v elektronickej podobe (Som za to aby sa už Šurany konečne rozhýbali)

Vážení občania, potenciálni čitatelia! Dnes sme pre Vás pripravili ďalšie číslo Šurianskych novín (májové), ktoré sme sa rozhodli vydávať raz 
v mesiaci tentoraz „iba“ v elektronickej podobe pod názvom „Som za to aby sa už Šurany konečne  rozhýbali“ a tiež na www.watson.sk. Vydava-
teľom a editorom Šurianskych novín, s podtitulkom Vráťme mestu život je občianske združenie toho istého názvu, ktorého predsedom je JUDr. 
Ján Štark. Touto cestou sa obraciame aj na vás, čitateľov, vrátane potenciálnych prispievateľov, aby ste prispeli k skvalitneniu týchto jediných 
novín v meste Šurany, ktoré okrem toho, že potrebujú široký potenciál čitateľov, potrebujú aj ich tvorcov a dopisovateľov. Na záver zostáva iba 
vyjadriť želanie, že sa toto elektronické periodikum „uchytí“, pričom by neskôr mohlo vychádzať aj v tlačovej podobe, ako tomu bolo pred komu-
nálnymi voľbami. Želali by sme si tiež, aby ste tieto noviny obsahujúce informácie v rámci mesta a jeho priľahlých častí prijali za svoje. Chceme 
aby tieto noviny boli tribúnou, širokou prezentáciou názorov, vzájomnou informovanosťou a tiež aby poskytovali aj kus poučenie a zábavu, aby 
prinášali spravodajstvo zo všetkých sfér nášho spoločenského života, či už sú to spoločensko-kultúrne a športové podujatia, rozhovory s občan-
mi, s úspešnými ľuďmi a podobne. Nemala by však chýbať ani kritika, bez osočovania, bulváru, vulgárností, perverzností, ale i morbidností. Na 
stránky chceme do obsahu vtesnať aj humor a satiru, ktoré sú korením života. Radi prinesieme informácie aj v rámci spoločenských rubrík, ako 
sú rôzne jubileá, sobáše, narodenia, životné výročia, úmrtia, a tiež inzertné oznamy. Nemali by chýbať ani informácie z Polície, ako varovné 
mementá. Teda záleží aj na vás, ako to všetko spoločne zvládneme, tak aby toto periodikum postupne nadobudlo svoju kvalitu a predovšetkým 
udržalo si tradíciu. Nuž teda, zaželajme mu, i všetkým nám, dobrý vietor do plachiet!                                                                                                (tvorcovia novín)

Vážení spoluobčania, Šuranci! 
Dovoľte mi, aby som sa dodatoč-
ne, i   keď s  odstupom času po-
ďakoval všetkým Vám-voličom, 
predovšetkým tým, ktorí mi odo-
vzdali svoj hlas. Veľmi si vážim 
Vašu podporu, ktorá ma posúva 
ďalej i  keď 1064 hlasov nestačilo 
na to, aby som sa stal Vašim pri-
mátorom mesta. Nezanevrel som 
však na Šurany, na občanov, preto-
že ich mám úprimne rád i napriek 
rozdielnym názorom a  pohľadmi 
na problémy a  na veci, ktoré sa 
denne dejú okolo nás. A tak i na-
ďalej budem nápomocný mestu 
a  ponúkam jeho vedeniu svoje 
schopnosti i  možnosti. Mám na 
mysli nadobudnuté nezanedbateľ-
né kontakty, potrebné ako lobing, 

Občianske združenie Vráťme 
mestu život v  Šuranoch vznik-
lo nie tak dávno. Doteraz však 
jeho členovia zaznamenali 
v  rámci svojich aktivít celý rad 
konkrétnych, úspešných výsled-
kov. Dosiaľ to bola výsadba dre-
vín vo viacerých areáloch mes-
ta, vrátane športových. Vlani 
pomáhali počas povodní, ktoré 
veľmi postihli práve náš región. 
Ich pozornosti neunikajú ani 
také tradičné akcie ako sú - sta-
vanie mája, medzinárodný deň 
detí, kedy organizujú, či spolu-
organizujú mnohé sprievodné 
akcie. Jednou z  takých bola aj 
nedávna, v  rámci príležitos-
ti Medzinárodného dňa žien, 
ktorej miestom bolo sídlisko 
MDŽ. Kultúrny program sa ko-

Poďakovanie po voľbách

Pripísali si ďalší
úspešný „bod“

Aktivita členov šurianskeho Občianskeho
združenia  „Vráťme mestu život“  pokračuje

ktoré by napomohli k  rozvoju 
a prosperite nášho mesta. Pociťu-
jem morálnu povinnosť pomáhať 
mestu adekvátnu podpore, akú 
som od ľudí dostal. Preto aj naďa-
lej budem medzi Vás chodiť, pýtať 
sa na Vaše problémy, trpezlivo si 
vypočujem Vaše názory a  budem 
sa Vám snažiť pomôcť v  rámci 
svojich možností. Tak, aby som 
všetkým Vám dokázal, že som po-
mocnú ruku nepodával občanom 
mesta iba v  rámci predvolebnej 
kampane. Ešte raz, úprimná vďa-
ka všetkým, aj tým ktorí tentoraz 
zapochybovali, nedôverovali a ne-
podporili svojimi hlasmi moju 
kandidatúru!                                       

       
 JUDr.  Ján Štark

nal pod holým nebom a ružičky 
a  hrebíčky rozdával okoloidú-
cim i  prichádzajúcim matkám 
a ženám sám predseda združe-
nia Ján Štark. Výborný guláš, 
ako už tradične navaril Martin 
Haluza a  chutné jedlo z  divia-
ka pripravila Zuzana Bartovi-
čová, ktorá zároveň celú akciu 
sledovala a  zaznamenala foto-
objektívom. Čerstvo pripravený 
kotlíkový guláš chutil každé-
mu, kto prišiel na akciu. Potom 
nasledovala veselica pri hudbe 
až do večerných hodín. Čle-
novia Občianskeho združenia 
„Vráťme mestu život“ si takto 
„pripísali“ v  rámci svojej čin-
nosti ďalší úspešný bod.               

 -kup-
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Množstvo podujatí a akcií 
už aj realizovaných 

Z plánovaných činností Občianskeho združenia  „Vráťme mestu život“   

Občianske združenie „Vráťme 
mestu život“ pokračuje naďalej i po 
komunálnych voľbách vo svojej čin-
nosti a to najmä organizovaním rôz-
nych kultúrnych, športových a  ob-
čiansko-spoločensky prospešných 
akcií. Ako sme sa informovali, vo 
svojich doterajších aktivitách nepo-
ľavujú a naplánovali si aj na tento rok 

množstvo ďalších aktivít vo všetkých 
kultúrnych a  spoločenských oblas-
tiach, športové nevynímajúc. Pripra-
vujú i  ďalšie svoje aktivity.  Nie sú 
im ľahostajní ani občania v  oblasti 
ochrany života , zdravia a  majetku 
a preto pripravujú besedy  so všetký-
mi vekovými kategóriami najmä na 
témy problémy a pomoc v sociálnej 
oblasti, čo robiť v prípade napadnu-
tia cudzou osobou, ako sa správať  
v cestnej premávke, dopravná výcho-
va detí,  ako si zabezpečiť byt proti 
zlodejom, ako nenaletieť podvodní-
kom, ktorí prišli po zámienkou po-
núkať rôzny tovar, vyberať za vodu, 
plyn,   alebo že priniesli výhry a iné 
aktuálne témy. Ďalšou z ich aktivít je 
spolupráca s cirkvou a to najmä v ob-
lasti besied na rôzne duchovné témy.  
Nemalú pozornosť budú venovať 
problematike drog a požívaniu alko-
holických a  iných návykových látok 
a  to prizývaním odborníkov na   túto 
problematiku z rôznych oblastí. Ďa-
lej budú organizovať rôzne športové 
podujatia s cieľom zapojenia čo naj-
väčšej účasti, aby  aj týmto spôsobom 
poukázali na nutnosť pohybu pre 
zdravie. V pláne majú ešte aj organi-

zovanie poznávacích zájazdov pre 
dôchodcov a  sociálne slabších oby-
vateľov. Pozornosť chcú venovať aj 
životnému prostrediu tým, že budú 
pokračovať vo vysádzaní drevín ako  
buk, dub, smrek,  borovica, jaseň, lipa 
a pod. a budú organizovať aj  brigády 
na skrášľovanie svojho okolia. 

Na všetkých týchto akciách využi-

jú styk s občanmi, s ktorými sa budú 
neformálne zhovárať a  od ktorých 
sa budú snažiť získavať informácie 
o tom, čo ich trápi, čo by chceli zme-
niť, proste využiť ich nápady, načú-
vať kritike, ale budú ich zaujímať aj 
ich pozitívne vyjadrenia. Na druhej 
strane, zároveň, práve aj prostredníc-
tvom svojho informačného kanála 
– Šurianskych novín, ktoré budú vy-
dávané v elektronickej podobe  – ich 
chcú o  tejto problematike, vrátane 
o  akciách informovať ako i  o  dianí 
v Šuranoch aby mali čo najviac pod-
netov a mohli si tak urobiť pravdivý 
a reálny obraz o živote a dianí v  ich 
rodnom meste. Už od začiatku tohto 
roku OZ „Vráťme mestu život“ zor-
ganizovalo akciu Medzinárodný deň 
žien, na ulici MDŽ (píšeme o tom aj 
na inom mieste týchto novín), kde 
v  kultúrnom programe vystúpila 
a do tanca hrala skupina DUO Ryt-
mus z Nitry. Podával sa chutný guláš 
z diviny. Všetkým ženám, ktoré prišli 
na akciu, a nielen tým ktoré sa akcie 
priamo zúčastnili, ale iba prechádzali 
okolo, odovzdával predseda združe-
nia JUDr. Ján Štark krásne kvietky, 
ruže a hrebíčky. A nebolo ich málo. 

Odovzdali ich približne 350 kusov, 
čo ich utvrdilo v domnienke, že také-
to akcie treba organizovať a majú svoj 
význam. Navyše, takúto pozornosť 
si naše nežné stvorenia v deň svojho 
sviatku zaslúžia. Okrem tohto pod-
ujatia zorganizovali aj ďalšie - druhý 
ročník „Stavanie mája“, ktoré sa koná 
na Slovensku v  rôznych mestách 
a obciach už tradične v predvečer 1. 
mája. Konalo sa to opäť na „tradič-
nom“ mieste, na ulici MDŽ. V rámci 
akcie tu do tanca i na počúvanie hral 
profesionálny orchester Milana Ol-
šiaka, ktorý so združením spolupra-
cuje a  ktorý doprevádzal už aj také 
muzikálne hviezdy ako sú - Félix Slo-
váček, Sisa Sklovská a  ďalší umelci. 
Tradične sa aj tu podával guláš z di-
viny, ktorý bol veľmi chutný o čom 
svedčí aj to, že sa za hodinu minul, 
hoci ho pripravili až za dva kotly. Pre 
krátkosť času, keď zaváhal, neušlo 
sa z  neho ani redaktorovi Milanovi 
Kupeckému, ktorý bol na podujatie 
akreditovaný. Na tejto krásnej akcii 
členovia združenia, za pomoci nie-
koľkých svojich sympatizantov, po-
stavili krásne ozdobený „MÁJ“. Do 
éteru, k  oblohe, sa vypustilo aj nie-
koľko tzv. balónikov šťastia a bohatú 
účasť nenarušil ani jarný dáždik, kto-
rý sa spustil v závere podujatia. 

Ďalšou, najbližšou akciou Ob-
čianskeho združenia „Vráťme mestu 
život“ v  spolupráci s  Občianskym 
združením KPOL 21, Mestským 
kultúrnym strediskom Šurany – časť 
Nitriansky Hrádok a Rybníkom Me-
derčina sú spoločné oslavy - 2. ročník 
Medzinárodného dňa detí, ktorý sa 
uskutoční 4. júna tohto roku, čiže už 
v najbližších dňoch a to so začiatkom 
od 10,00 hod  na   Rybníku Mederči-
na v Nitrianskom Hrádku.  Nebude 
chýbať tradične vozenie sa na teplo-
vzdušnom balóne, ukážka záchranár-
skej techniky Komplexnej centrálnej 
záchrannej služby Gabčíkovo ako 
i  ukážka historického hasičského 
zásahu,  ďalej rôzne súťaže pre deti 
a nebude chýbať ani sladká odmena. 
Veríme, že všetci zo svojimi ratolesťa-
mi prídete ,čo bude pre nich krásnym 
darčekom.

(vedenie OZ „Vráťme
mestu život“)

Písal sa rok 1919. V  Šura-
noch, ako sa uvádza v publiká-
cii Obete pri obrane Slovenska, 
sa v  tom čase viedli urputné 
boje.  O mesto a najmä jeho vte-
dajšiu dominantu - Šuriansky 
cukrovar. Približne 400 ma-
ďarských boľševikov okupovalo 
a  zastrašovalo tamojšie oby-
vateľstvo. Proti nim sa rozho-
dla na fr ontálny obranný útok 
skupina asi 50-tich ozbrojen-
cov slúžiacich v I. rote 39. a 33. 
pluku italských légií.

 Nik nevedel a  ani doteraz 
sa nevie, ako sa okupujúci 
a  plienujúci boľševici dozvede-
li o  chystanom útoku na nich, 
keďže asi hodinu predtým oni 
zaútočili na hŕstku domácich 
obyvateľov vtedajších Veľkých 
Šurian. Do boja sa okupanti 
vrhli ohromným revom, podob-
ne ako svojho času, asi spred ti-
sícky rokov, ich predkovia. Zaú-
točil neorganizovane, ako stádo 
rozzúrených býkov, namiesto  
rozvinutej bojovej línie. A  tak 
sa napokon stali výborným 
terčom pre strojové pušky do-
mácich hrdinských bojovníkov, 
ktoré ich kosili svojimi strelami 
ako žito. Inými slovami, asi 50 
domácich bojovníkov zdolalo 
presilu 400 okupantov, ktorí 
po premožení zutekali z  mes-
ta. Zároveň za sebou plienili 
a  rabovali majetok tamojších 
obyvateľov. Potvrdilo sa, ako 
to napísal aj Palacký vo svojom 
diele, že nie vždy v boji rozho-
duje početná prevaha a fyzická 
sila.

 Za príklad môže poslúžiť aj 
súčasnosť, keď už spomínaný 
Šuriansky cukrovar, ktorý sa 
dlhé desaťročia hrdil s najstar-
šou spracovateľskou tradíciou 
v  Európe a  prežil obe svetové 
vojny i  totalitu, no za krátky 
čas ho položila na lopatky de-
mokracia.        

    K. Kubko, historik 

Proti
presile

História je učiteľkou...
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Štvrté (IV.) riadne zasadanie Mestského
zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutočnilo 
dňa 20.mája 2011 v piatok o 13..00 hodine
P R O G R A M : 
1. Otvorenie. 
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice. 
3. Voľba návrhovej komisie. 
4. Voľba pracovného predsedníctva. 
5. Interpelácia. 
6. Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany. 
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany. 
7  Výročná správa - Správa o plnení rozpočtu mesta Šurany a záverečný účet za rok 2010. 
Predkladá: Imrich Várady, primátor mesta Šurany. 
8. Správa o výsledku hospodárenia Mestského podniku služieb Šurany za rok 2010. 
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany. 
9. Správa o výsledku hospodárenia Mestského kultúrneho strediska Šurany za rok 2010. 
Predkladá: Oto Rehor, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany. 
10. Správa o výsledku hospodárenia Mestskej polikliniky Šurany za rok 2010. 
Predkladá: Katarína Dinková, poverená riadením Mestskej polikliniky Šurany. 
11. Správa o výsledku hospodárenia Domova Jesienka Šurany za rok 2010. 
Predkladá: Ing. Ľudovít Lenčéš, riaditeľ Domova Jesienka Šurany. 
12. Správa o výsledku hospodárenia Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany za rok 2010. 
Predkladá: Mgr. Miroslav Zajíček, riaditeľ Základnej školy Bernolákova 35, Šurany. 
13. Správa o výsledku hospodárenia Základnej školy, SNP 5, Šurany za rok 2010. 
Predkladá: PaedDr. Zuzana Tináková, riaditeľka Základnej školy SNP 5, Šurany. 
14. Správa o výsledku hospodárenia Materskej školy, MDŽ 26, Šurany za rok 2010. 
Predkladá: Antónia Grausová, riaditeľka Materskej školy MDŽ 26, Šurany. 
15. Správa o výsledku hospodárenia Materskej školy, Mostná 1, Šurany za rok 2010. 
Predkladá: Eleonóra Révayová, riaditeľka Materskej školy Mostná 1, Šurany. 
16. Správa o výsledku hospodárenia Základnej umeleckej školy T. Sládkoviča, Námestie
 hrdinov 10, Šurany za rok 2010. 
Predkladá: Mgr. Helena Farkasová, riaditeľka Základnej umeleckej školy T. Sládkoviča,
Námestie hrdinov 10, Šurany. 
17. Správa o výsledku hospodárenia Centra voľného času, Na vŕšku 24, Šurany za rok
2010. 
Predkladá: Ing. Jozef Malík, riaditeľ CVČ Na vŕšku 24, Šurany. 
18. Organizačné otázky. 
19. Diskusia. 
20. Návrh na uznesenie. 
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Brusel 5. mája (TASR) - Dňa 
8. mája si krajiny EÚ pripomínajú 
výročie ukončenia druhej svetovej 
vojny v  Európe. Deň víťazstva nad 
fašizmom je štátnym sviatkom aj 
Slovenskej republiky.

Druhá svetová vojna vypukla 1. 
septembra 1939, keď hitlerovské 
Nemecko napadlo Poľsko. Vojská 
agresorov (najmä Nemecka a  Ja-
ponska) v prvých rokoch vojny do-
sahovali veľké víťazstvá na všetkých 
frontoch. K obratu v prospech spo-
jencov, na čele ktorých stáli veľmoci 
- ZSSR, Veľká Británia a USA došlo 
na prelome rokov 1941 a 1942, keď 
sovietske vojská odrazili nápor fašis-
tov v bitke o Moskvu. O rok neskôr 
zopakovali prelomový úspech v bit-
ke o Stalingrad. Tú Červená armáda 
víťazne zavŕšila v zime v roku 1943.

Západné veľmoci začali obme-
dzovať rozpínavosť fašistickej moci 
a  teroru predovšetkým zastavením 
nemeckého ťaženia v  severnej Af-
rike (1942-1943), dobytím Sicílie 
(1943) a  úspešným vylodením 
v Normandii (1944).

Na prelome apríla a mája v  roku 
1945 bolo len otázkou času, kedy 
zdecimované fašistické Nemecko, 
hlavný agresor vojny, bude donúte-
né podpísať kapituláciu.

Dňa 2. mája 1945 1. bieloruský 

a  1. ukrajinský front Červenej ar-
mády dovŕšil porážku nemeckých 
obranných zoskupení pri Berlíne. 
Hlavnému vyjednávačovi ZSSR 
generálovi Vasilijovi Čujkovovi sa 
ani po samovražde Adolfa Hitlera 
nepodarilo dohodnúť kapituláciu už 
prakticky porazeného Nemecka.

Následne západní spojenci totál-
ne rozdrvili nemecký odpor na zá-
padnom fronte. Hitlerov nástupca, 
veľkoadmirál Karl Dönitz, aj keď 
vedel, že kapitulácia je nevyhnutná, 
sa najskôr snažil zabezpečiť evaku-
áciu čo najväčšieho počtu vojakov 
a  civilistov z  východných oblastí 
Nemecka na západ. Medzitým bolo 
3. mája 1945 dovŕšené oslobodenie 
Slovenska, keď posledné zvyšky ne-
meckých vojsk zlikvidovali v  Javor-
níkoch a Bielych Karpatoch.

S Nemeckom kolaborujúca vláda 

slovenského štátu aj s  prezidentom 
Jozefom Tisom podpísala kapi-
tuláciu 8. mája 1945. Metropolu 
bývalého Československa - Prahu 
ohrozovali stále nemecké jednotky, 
preto 5. mája 1945 vypuklo májové 

povstanie pražského ľudu.
Dňa 7. mája 1945 o 02.41 h bola 

v  sídle štábu západných spojenec-
kých vojsk v  Remeši podpísaná 
kapitulácia, ktorú okrem predstavi-
teľov Nemecka podpísalo osem spo-
jeneckých generálov (ZSSR, Veľká 
Británia, USA, Francúzsko), pričom 
8. mája 1945 do 23.01 h. mali byť 
ukončené všetky boje.

Sovietske vedenie však pokladalo 
tento dokument za priebežný a pre-
to sa tento akt podpisu zopakoval 
z 8. na 9. mája 1945 v sídle sovietske-
ho štábu v Berlíne-Karlhorste.

Dňa 9. mája 1945 zdolali posled-
né zvyšky nemeckých vojsk v Prahe, 
keď českým povstalcom prišli na po-
moc sovietske vojská. Časť Európy, 
ktorú oslobodili západní spojenci, 
si Deň víťazstva pripomína 8. mája 
a  vo východnom bloku na čele so 

ZSSR ho oslavovali až na základe 
oslobodenia Prahy 9. mája.

Po páde socialistického bloku sa 
vo viacerých východoeurópskych 
krajinách, až napríklad na samotné 
Rusko, presunuli oslavy Dňa víťaz-
stva nad fašizmom na 8. mája.

V skutočnosti sa však vojna v máji 
1945 ešte neskončila. Mohutné boje 
prebiehali na Ďalekom východe 
a  v  Tichomorí medzi americkými 
a japonskými vojskami. Až zhodenie 
dvoch atómových bômb na Hiroši-
mu a Nagasaki urýchlilo kapituláciu 
Japonského cisárstva, ktorú podpí-
salo 2. septembra 1945.

-int-

Ôsmy máj - výročie ukončenia
druhej svetovej vojny v Európe

HOSPODÁRSKA
KRÍZA

Je mesiac máj. Neďaleko Riviéry v jed-
nom malom mestečku beží hlavná sezóna. 
Keďže prší, mesto i letovisko zíva prázd-
notou. A tak sa všetci rekreanti i miestni 
obyvatelia zadlžujú a žijú na kredit.

Zrazu sa v jednom malom hoteli uby-
tuje bohatý Rus. Požiada recepčného 
o  ubytovanie, položí na stôl stodolárovú 
bankovku a ide si prezrieť izbu.

Vzápätí na to hoteliér zoberie bankov-
ku a  ponáhľa sa zájsť k  svojmu dodá-
vateľovi mäsa, aby u neho vyrovnal dlh. 
Následne dodávateľ mäsa uchopí spomí-
nanú bankovku a beží k chovateľovi svíň 
zredukovať svoj dlh. Potom 100$ chovateľ 
svíň zoberie a beží k výrobcovi krmív vy-
rovnať dlh. Chovateľ s potešením zoberie 
peniaze a ponáhľa sa s nimi za prostitút-
kou, ktorú nedávno navštívil a jej služby 
využil na sekeru.(Je predsa kríza!) Kurva 
bare s  radosťou peniaze a  ide do hotela 
vyrovnať svoje dlhy, ktoré tam medzitým 
urobila. V rovnakom čase však prichádza 
Rus späť z izby a oznamuje, že izba mu 
nevyhovuje, berie si teda svoju stodolárov-
ku späť a opustí mesto.

Nikto z tohto zadĺženého reťazca ne-
zarobil, ale mesto je už bez dlhov.

Preto sa vážení pozerajte do budúcnos-
ti, v súvislosti s krízou optimisticky. V spo-
mínanom hoteli si však budú musieť opäť 
počkať a to buď na bohatého Rusa, alebo 
inú kurvu.                                                                         

(spracoval – šiš-)



55 Noviny občanov mesta Šurany

Objavil ho
náhodný staviteľ

Chceme harmonické 
spolunažívanie 
Slovákov a Maďarov

Poklad z Kostolného SekuTreba jednoznačne odsúdiť a odmietnuť 
akýkoľvek radikalizmus! 

V mestskej časti Šurian v Kostol-
nom Seku objavil náhodný staviteľ 
počas výkopových prác mimoriad-
ny poklad. V  nádobe pod zemou 
bolo ukrytých zhruba 4,5 kilogra-
mu mincí zo začiatku 18. storočia. 

„Pri kopaní pod latrínou stavebný 
robotník Peter Pavlík lopatou nara-
zil na neznámy krčah. Rozbil ho na 
márne kúsky a z krčaha sa vysypalo 
veľa skorodovaných neznámych min-
cí. Sypali sa dokonca aj z  navŕšenej 
lopaty“, informoval Jozef Tamaško-
vič, penzionovaný učiteľ zo Šurian. 
Keďže sa venuje regionálnej his-
tórii, majiteľka domu ho o  náleze 
informovala ako prvého. „Privolaný 
archeológ a  numizmatik skonštato-
vali, že ide o  hromadný nález min-
cí - poklad polturákov - z  obdobia 

povstania Františka II. Rákocziho, 
teda o povstalecké peniaze,“ povedal 
Miroslav Eliáš, správca Mestského 
múzea Šurany. Nálezca kontaktoval 
pracovníkov Ponitrianskeho mú-
zea, ktorí v súčasnosti mince čistia. 
„Z celkového počtu vyše 1700 mincí 
sme zatiaľ vyčistili približne desiat-
ku.“

„Sú to medené polturáky, ktoré 
v čase stavovských povstaní dal vyra-
ziť  František II. Rákoczi pre potreby 
svojej armády. Z  jednej strany malej 
mince je obraz Panny Márie, pat-
rónky Uhorska, na druhom je nápis 
poltura. Peniaze nemali prakticky 
žiadnu hodnotu.  Datovať sa dajú 
do rokov 1704 až 1707. Zatiaľ ne-
môžem potvrdiť, že všetky mince sú 
rovnaké, no je to pravdepodobné,“ 
uviedol Anton Števko, riaditeľ Po-
nitrianskeho múzea v Nitre.

„Všetky mince postupne vyčistíme. 
Našla sa aj časť nádoby, v ktorej boli 
mince uložené. Žiaľ, z  črepov sa už 
nepodarí vyrobiť novú nádobu. Keď-
že Rákoczi nemal dostatok peňazí 
v zlate a striebre, snažil sa použiť me-

dené mince,“ uvažuje Anton Števko, 
riaditeľ Ponitrianskeho múzea.

Medené mince boli razené 
v Kremnici, čo dokladá značka KB. 
Jeden polturák zodpovedal dvom 
grošom alebo 1,5 grajciarom. „Rá-
koczi nemal veľa peňazí, viedol dl-
hodobú vojnu s  Habsburgovcami. 
Medené mince nemali v  tom čase 
veľkú hodnotu, je zvláštne, že ich 
niekto zakopal,“ konštatoval Štev-
ko.

Súčasná hodnota jednej mince 
sa podľa jeho odhadu môže po-
hybovať na numizmatickom trhu 
okolo päť eur. „Odhad však musí 
urobiť znalec, ktorý vykopané mince 
ohodnotí. Nálezca má nárok na päť 
percent hodnoty nálezu,“ uviedol. 
O  ďalšom osude mincí rozhod-
ne Pamiatkový ústav. S  najväčšou 
pravdepodobnosťou skončia v  Po-
nitrianskom múzeu v  Nitre alebo 
v Mestskom múzeu v Šuranoch.

Súčasný nález je podľa Bíro-
ša nezvyčajný vysokým počtom 
nájdených mincí. „Takýto poklad 
a navyše v takomto počte sa nenájde 
často, možno raz za 20 rokov,“ kon-
štatoval. Zaujímavosťou je, že po-
sledný takýto objav na území Nit-
rianskeho kraja bol zaznamenaný 
v  roku 1981 a  zhodou okolností 
tiež v  Kostolnom Seku. Vtedy pri 
kopaní hrobu na cintoríne objavil 
hrobár quartingy, štvrťdenáre po-
chádzajúce približne z  roku 1450 
z  obdobia Žigmunda Luxembur-
ského. Súčasný nález polturákov 
dlhé roky ležal pod suchým WC za 
rodinným domom v centre obce.

Majiteľ sa rozhodol záchod zbú-
rať a  na jeho mieste postaviť prí-
stavbu. Pri kopaní základov narazil 
v približne metrovej hĺbke na štrn-
gotajúce zelené predmety, ktoré sa 
mu zosypali na lopatu. Keramická 
nádoba, v ktorej boli mince uložené 
v zemi, sa pri kopaní rozbila.

V  Ponitrianskom múzeu už 
časť mincí vyčistili. Podľa Anto-
na Števka, riaditeľa múzea, neboli 
mince nikdy v obehu. Ich razba je 
totiž úplne čistá, bez akéhokoľvek 
poškodenia. Zrejme ich zakopali 
ihneď potom ako ich vyrobili.   

www.surany.sk

Naše regionálne dvojjazykové 
noviny, ako ste si iste všimli sa 
príliš nezaoberajú politikou, hoci 
ako vravia fi lozofovia, politika je 
vlastne všetko čo sa deje okolo 
nás.

Napríklad nevenovali a  ani 
neangažovali sme sa nedávnym 
voľbám prezidenta, kde sa priam 
ukážkovo niektoré snaženia i me-
dializovanie a  preferovanie jed-
notlivých kandidátov v  predvo-
lebnom boji takpovediac naholo 
odhalili, ako možno národnostne 
rozdeľovať a  zneužívať a  nie na-
opak, spájať, práve spomínané 
dobré spolunažívanie Slovákov 
a národnostnej maďarskej menši-
ny. Prečo  to uvádzame? Pretože 
práve naše regionálne noviny ako 
jedni z mála sa snažia o dosiahnu-
tie tohto cieľa. Uvedomujúc si, že 
práve iba touto cestou možno do-
siahnuť pokojné spolunažívanie 
a  dosiahnuť vzájomný kompro-
mis v ďalších rokoch v rámci zjed-
nocujúcej sa Európy. Veď predsa 
nechceme nepokoj, vzájomnú 
konfrontáciu, nechceme Kosovo, 
nechceme nedajbože občiansku 
vojnu. Preto treba odsúdiť aký-
koľvek radikalizmus a  zabrániť 
radikalizácii politických požia-
daviek  extrémistov založených 
na etnickej báze. Treba odsúdiť 
volanie po „sebaurčení maďarskej 
národnostnej menšiny“, auto-
nómii a   politiku politických ha-
zardérov, extrémistov a fanatikov, 

tak ako to neraz vyjadril aj pod-
predseda vlády Dušan Čaplovič, 
dovolávajúc sa harmonického 
spolužitia Slovákov a  Maďarov, 
namiesto vyvolávania národnost-
ného napätia a nenávisti.

Veď prezentovanie politic-
kej autonómie národnostných 
menšín je absolútnym popretím 
základov európskej integrácie 
a  nemá žiadnu oporu v  predpi-
soch medzinárodného ani eu-
rópskeho práva. Je to iba pokus 
extrémistov vyvolať ďalšie napä-
tie a prejav nebezpečnej politiky, 
ktorá do Európy 21. storočia ne-
patrí.

Aj na spomínaných stretnu-
tiach v Tešedíkove a v Ímeľi pod-
predseda vlády Slovenskej repub-
liky Dušan Čaplovič odmietol 
kategoricky radikálne a  extrém-
ne výzvy z  ktorejkoľvek strany 
a  ideológie majúce korene v  30. 
rokoch minulého storočia, kto-
ré  nie sú v  záujme nás všetkých 
-  Slovákov, Maďarov i ďalších prí-
slušníkov národnostných menšín 
a etnických skupín na Slovensku. 
Opak vedie iba k ďalším konfl ik-
tom a  nepokojom, ktoré možno 
niekomu vyhovujú na zakrytie 
iných, napríklad ekonomických 
a  existenčných problémov, s kto-
rými my obyčajní ľudia- občania 
bez rozdielu národnej, či etnickej 
príslušnosti, alebo vierovyznania 
denno-denne zápasíme.                 

        -szili- 

Naše novinové stránky môžete využívať aj na oslovenie svojich potencionál-
nych klientov! 
Firmy, podnikatelia, organizácie, občania, odteraz sú Vám k dispozícii naše 
mestské noviny na plošnú reklamu, drobnú riadkovú inzerciu, formou platenej 
reportáže, rozhovoru a podobne. Svoje objednávky zasielajte buď telefonicky 
na čísla, mob.: 0907905537, 0905405312 alebo na e-mail: alfi enko@gmail.
com, stark.janko@gmail.com, m.kupecky@chello.sk. Sídlo združenia Vráťme 
mestu život sídli na ulici: Chalúpkova 7, 942 01 Šurany, kam môžete zasielať 
prípadne aj svoju korešpondenciu, vrátane príspevkov.

(kolektív redakcie)

Inzerujte u nás!
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Trvalo udržateľné pokrytectvo
Naša besednica

V  ostatnom čase nepoznám de-
gradovanejšie a  vyprázdnenejšie 
slovné spojenie ako: trvalá udrža-
teľnosť. Čohokoľvek. Odborníci, 
politici, novinári skloňujú (a „berú 
nadarmo“) tento pojem v  najne-
možnejších kombináciách. Počnúc 
trvalo udržateľným rozvojom mo-
rálky, vedy, ekonomiky, pôdohos-
podárstva, ochrany prírody, kon-
čiac trvalo udržateľnou požiarnou 
bezpečnosťou, ekológiou potravín 
a ochranou zdravia pri práci. Chýba 
„iba“ trvalo udržateľná nezamestna-
nosť, chorobnosť, úmrtnosť...

 Už začiatky pojmu „trvalo udrža-
teľný rozvoj“ sú v nedbalosti, chyt-
ráctve, až ignorantstve. Pôvodne 
totiž išlo o  trvalo udržateľný život. 
Mala to byť akási „svetová doktrí-
na“ na záchranu planéty a  tým aj 
ľudského rodu. Tento celosvetový 
slogan zo Summitu Zeme v Rio de 
Janeiro hneď v  zárodku ignorovali 
USA, postupne aj ďalšie krajiny. 

Nuž a čoskoro sa zrodil „trvalo udr-
žateľný rozvoj“, nepodarok a  paš-
kvil. Nezmysel sám o  sebe. Lebo 
„rozvoj“ nesie vo svojej podstate 

neudržateľnosť. Nielenže produ-
kuje, no najmä spotrebúva zdroje. 
A  tie, ako vieme, sú ohraničené. 

Niet teda divu, že hlásateľmi „trva-
lo udržateľného rozvoja“ sú najmä 
politici, predovšetkým však byro-
krati, ktorí sa nehodlajú uskromniť. 

Poznáte nejakého premiéra alebo 
ministra, ktorý sa vzdal svojho ho-
nosného auta s vysokou spotrebou? 

Ani ministra životného prostredia 
takého niet. Avšak plno, všade vô-
kol, pokrytcov, ktorí „vodu kážu 
a  víno pijú“! Hlavne však apelujú 
na ostatných, aby sa uskromnili. 
Koľko je tých, ktorí, vraj, začnú 
žiť ekologicky vtedy, ak začnú tí 
ostatní. Zdá sa, že takýto „rozvoj“ 
je naozaj trvalo udržateľný, no s vý-
sledkom zhubným pre všetkých. 
Skôr sa fajčiari stanú nefajčiarmi, 
ako sa ľudia vzdajú svojho pohod-
lia, teda služieb a túžob mať sa ešte 
lepšie. Konzum ako „zlaté teľa“ sa 
pevne usadil na oltári spoločnosti, 
no zatiaľ nevidím dosť tých, ktorí 
by tú novodobú modlu zvanú „bla-
hobyt“ prinútili kľačať pri našich 
nohách. Nezrátateľné sú však počty 
tých, ktorí sa k nej modlia a obetujú 
jej posledné zvyšky hrdosti a člove-
čenstva. Keďže „topiaci sa aj slam-
ky chytá“, vznikajú zúfalé pokusy 
šetriť planétu tým, že nebudeme 

(pokračovanie na str. 7) 
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Rozpis pohotovostných
služieb lekární v Šuranoch

na mesiac jún 2011
Deň Dátum Názov lekárne Adresa Tel. číslo

Sobota 4.6.2011 Zdravie Družstevná 5, Šurany 035-6503 172

Nedeľa 5.6.2011 Zdravie Družstevná 5, Šurany 035-6503 172

Sobota 11.6.2011 U milosrdného 
srdca SNP 2, Šurany 035-6500 083

Nedeľa 12.6.2011 U milosrdného 
srdca SNP 2, Šurany 035-6500 083

Sobota 18.6.2011 Laudanum M.R.Štefánika 7, 
Šurany 035-6501 522

Nedeľa 19.6.2011 Laudanum M.R.Štefánika 7, 
Šurany 035-6501 522

Sobota 25.6.2011 TILIA pharm SNP 1, Šurany 035-6402 887

Nedeľa 26.6.2011 TILIA pharm SNP 1, Šurany 035-6402 887

Lekárenská pohotovostná služba sa poskytuje v Meste Šurany v sobotu, 
v nedeľu a vo sviatok od 8.00 hod. - 16.00 hod.

Žijeme v znamení 
biorytmu 

(dokončenie zo str. 6)
päť minút svietiť. Medzitým „sväto-
stánok“ našej kultúry, novostavba 
SND, minie asi také množstvo ener-
gie ako menšia fabrika. Hľa, aká to 
márnosť!  

Všetci čitatelia Balogu určite po-
znajú zo svojho okolia nepreberné 
množstvo „ekologického farizej-
stva“, spomeniem teda iba jednu 
vlastnú skúsenosť. Keď som pred 
rokmi napísal úvahu „Pokus o  ne-
lietanie“ (v už zaniknutej Národnej 
obrode) o nezmyselnosti plytvania 
pohonných hmôt a produkcie zby-
točného hluku a splodín v prípade 
leteckých dní v  Bratislave, dostalo 
sa mi odpovede, že tony leteckého 
benzínu boli zadarmo (sic!). Vraj 
ich sponzorsky (grátis) dal podnik 
Slovnaft . Že takýto „sponzoring“ 
platíme všetci vo vysokých cenách 
produktov, to už usporiadateľov 
málokedy zaujíma. Nezaujíma to 
ani organizátorov automobilových 
pretekov a  iných atrakcií, ktoré 
nezmyselne odčerpávajú suroviny 
potrebné v  budúcnosti napr. aj na 
to, aby traktory vôbec vyšli do polí. 
Lebo čoskoro nebude ani tzv. „ze-
lenej naft y“. Koho to však dnes za-
ujíma?! Však, páni úradníci! V Eu-
rópskej komisii, OSN, UNESCO! 
Kdekoľvek.

PS: Vážený pán minister životné-
ho prostredia! Napriek Vašej výzve 
„o  20.oo v  Deň Zeme nesvietiť 5 
minút“, oznamujem, že sa nepripo-
jím. Jednak je vtedy ešte pomerne 
vidno, šetrím však nie pár minút, 
ale po celý rok. Len tak! Mňa to aj 
baví. Navyše si myslím, že s výzvou 
prichádzate nie 5 minút pred, ale po 
12-tej! A vôbec: zhasnutie sa malo 
časovať na poludnie. Utešene by 
ste vylepšili štatistiku nesvietiacich. 
Aj kolegom v  Bruseli ste sa mohli 
pochváliť! Ešte keby ste dokázali 
zaistiť 5 minút nesvietenie v celých 
železiarňach US Steel v  Košiciach 
alebo v hlinikárni Žiar n/Hronom, 
to by bolo „iné kafé“! Vtedy by som 
sa možno pridal. Dnes si to asi ani 
nevšimnem. (A  možno ani elek-
trárne?!) Jednak túto hodinu zväč-
ša neregistrujem, lebo nezvyknem 
sadať k  obrazovke. Možno budem 
písať ďalší článok. Napr. na tému: 
„Prečo nie je ticho v  Tichej doli-
ne?“. Alebo prečo je na Ministerstve 
životného prostredia SR ticho vo 
vážnych ekologických otázkach? 
Žeby ste šetrili energiou ?!           

           
 J. Liptay

V každom z nás je zakódovaný 
celý rad určitých rytmov. Pritom 
celkom zjavných. Takým je naprí-
klad, rytmus tepu srdca či dýcha-
nie alebo ľahko merateľných, ako 
rytmické zmeny telesnej teploty 
počas dňa. Ale i tých, ktoré, hoci si 
ich vždy neuvedomujeme, prebie-
hajú vo vnútri nášho tela a vážne 
ovplyvňujú jeho fungovanie: ryt-
my prílevu a odlevu hormónov, 
imunitných buniek, elektrolytov a 
aminokyselín.

Tieto biologicky podmienené 
cykly zmien – biorytmy – prebie-
hajú v určitom čase, a preto sa aj o 
nich hovorí ako o vnútorných ho-
dinách organizmu.  Ak im porozu-
mieme a naladíme sa na ich tikot, 
môžeme tým výrazne ovplyvniť 
svoje zdravie, znížiť zdravotné ri-
ziká a skvalitniť svoj život.

Pre mnohých z nás to nie je 
žiadne tajomstvo, iní zase vôbec 
netušia, že napríklad počas spán-
ku sa zníži krvný tlak a telesná tep-
lota poklesne až o stupeň oproti 
poludňajšej hodnote, v končati-
nách sa nahromadí krv. A naopak, 
keď sa prebudíme, vzrastie počet 
tepov za minútu, cievy sa stiahnu, 
krvný tlak stúpne, zároveň sa zníži 
prívod krvi do srdcového svalu. A 
tu je dôvod na varovanie: dajme 
si pozor na prudký prechod zo 
spánku do bdenia, bleskové opus-
tenie postele a hektické ráno bez 
raňajok. Napokon, nie náhodou 
práve ráno prichádza k srdcovým 
záchvatom častejšie, ako počas 
ďalšieho priebehu dňa. A tak bude 
dobré, keď si zopakujeme, čo od 
seba môžeme počas dňa očakávať:

Dopoludnia: Pozvoľný ranný 
rozbeh je nasledovaný vzostupom 
energie, darí sa krátkodobej pamä-
ti, duševné pochody prebiehajú 
najrýchlejšie. Tento čas je vhod-
ný na príjem nových informácií, 
rozhodovanie i na krátkodobý, ale 
intenzívny tréning.

Krátko po poludní: Dochádza 
k útlmu, merateľnému poklesu 
energie a výkonu. Naši predkovia 
vedeli, prečo si po obede dopria-

li „šlofíka“. Krátka pauza by bola 
ideálna aj pre nás, ak však nie je (a 
veru nie je) možná, mali by sme si 
dopriať aspoň pauzu,  zmenu čin-
nosti  alebo trebárs kratučký, ale 
odpočinok. 

Popoludní: Ďalšia vlna vzostu-
pu energie a výkonnosti. Tentoraz 
však trvanlivejšia a stálejšia než v 
dopoludňajších hodinách – stá-
losť výkonu nadobúda najvyššie 
hodnoty, naše reakcie sú rýchle a 
pohotové. V tomto čase tiež vyka-
zujeme najvyššiu manuálnu zruč-
nosť.

Večer: Doba zhruba medzi šies-
tou a pol deviatou večer mimo-
riadne praje dlhodobej pamäti. 
Šanca pre študentov, aby si práve 
v túto dobu pripomenuli a zafi xo-
vali to, čo sa dopoludnia rozvedeli 
na vyučovaní a prednáškach. Je to 
optimálny čas na štúdium, avšak 
už nie taký ideálny na silové a zá-
ťažové športy a na fyzicky namá-
havé činnosti. A pozor: podvečer 
prináša opäť zvýšené riziko pre 
osoby trpiace kardiovaskulárny-
mi chorobami. Takisto treba byť 
opatrný pri narábaní s alkoholom 
– okolo siedmej má totiž naša 

pečeň najväčšie problémy s jeho 
likvidáciou, takže jeho účinok na 
organizmus je výrazne silnejší.

Noc:  S príchodom neskorých 
nočných hodín výrazne klesá 
odolnosť voči bolesti a aj mozog si 
už chce oddýchnuť, dlhodobá pa-
mäť, chápanie i schopnosť naučiť 
sa sú minimálne. A tak je najvyšší 
čas uložiť sa k spánku a dopriať 
organizmu priestor na regenerá-
ciu, ktorá zrejme súvisí aj s vyššou 
produkciou rastových hormónov, 
ktorá najmä v prvých dvoch hodi-
nách spánku dosahuje maximálne 
hodnoty. A po polnoci tiež nastá-
va ten pravý čas aj pre našu pleť. V 
hodinách po nej prebieha najin-
tenzívnejšia regenerácia buniek v 
pokožke. 

Chvíle medzi nocou a svitaním: 
Práve tá temná chvíľa medzi no-
cou a svitaním býva častejšie než 
iné hodiny dňa kritická a rozho-
dujúca pre stav pri ťažkých choro-
bách. Dochádza v nej ku zvratom 
a najmä – býva chvíľou najhlbších 
depresií a aj nekonečne dlhá pre 
chronických nespáčov.                           

-koš-

Trvalo udržateľné...
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Výsledky zápasov v sezóne 2010/2011 
XXVI. kolo (22.05.2011)

Tabuľka - IV.liga JV

Z každého športového rožka troška

Hurbanovo - Veľký Meder       0:2
Šurany - Horná Kráľová    3:0 (2:0)
Neded - Veľké Lovce   1:0
Sládkovičovo - Vrakúň    1:3
Komárno - Nový Život     4:2 (0:2)
Štúrovo - ViOn Z.Moravce „B    3:2
Šahy - Okoličná n/O.      1:0
Levice - Kolárovo    3:1

KLUB Z V R P SKÓRE BODY +BODY
• 1 Komárno 26 21 2 3 69 : 18 65 26
• 2 Levice 26 18 3 5 53 : 21 57 18
• 3 Šurany 26 15 4 7 48 : 39 49 10
• 4 Neded 26 14 5 7 58 : 30 47 8
• 5 Nový Život 26 14 1 11 45 : 40 43 4
▶ 6 Veľký Meder 26 12 4 10 35 : 36 40 1
◀ 7 Kolárovo 26 12 2 12 40 : 36 38 -1
◀ 8 Okoličná n/O. 26 11 4 11 49 : 44 37 -2
• 9 Štúrovo 26 10 5 11 40 : 51 35 -4
• 10 ViOn Z.Morevce „B“ 26 9 4 13 45 : 52 31 -8
• 11 Veľké Lovce 26 9 3 14 39 : 33 30 -9
• 12 Vrakúň 26 9 3 14 36 : 48 30 -9
▶ 13 Šahy 26 8 3 15 27 : 49 27 -12
◀ 14 Horná Kráľová 26 7 4 15 28 : 63 25 -14
• 15 Sládkovičovo 26 5 7 14 32 : 50 22 -17
• 16 Hurbanovo 26 6 2 18 21 : 55 20 -19

Poznámka:
Vrakúň -3 body po skončení súťaže (US ŠTK č.20)

Boxer je na tom najhoršie. Vždy je odkázaný na vlastnú päsť.
Zaujímavé, za zeleným stolom sa dá hrať nielen ping – pong, ale i futbal.
Išlo to s nimi dolu vodou, preto si založili kanoistický oddiel.
Bazén bol dostatočne hlboký, iba výkony plavcov boli plytké.
Peniaze sú aj pre športovca vítané. Nie však tie, ktoré hádžu nediscipli-
novaní fanúšikovia počas zápasu na ľadovú plochu.
Rozdiel medzi atletikou a futbalom? V atletike sa lámu rekordy, vo fut-
bale nohy.
Prejavil sa ako šachista. V kruhu kolektívu, po zápase ukázal, že má 
dobrý „ťah“.                                                                                                           (kup)

ŠPORT


