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Chýrnik
Noviny občanov okresu Nové Zámky

Nájdete nás aj na web stránkach
www.watson.sk alebo www.izamky.sk

Na úvod nového roka
Vážení čitatelia, priaznivci  
našich regionálnych novín!

Nachádzame sa v čase, kedy si 
už nový rok, do ktorého sme práve 
vstúpili, ukrajuje zo svojich prvých 
dní. Uplynulý rok, ktorý sme prežili 
v každodenných radostiach i sta-
rostiach, zostal už len v spomien-
kach. Iste sa ho každý z nás snažil 
naplniť tak, ako si predsavzal, ako 
najlepšie vedel, či už v oblasti pra-
covnej, rodinnej alebo osobnej.

Spätne, pri pohľade na vlaňajší 
rok, ale najmä na dni, ktoré sú pred 
nami treba povedať, že nadchádza-
júce obdobie nebude o nič ľahšie 
ako obdobie predchádzajúce. I nap-
riek tomu, aj v tomto roku prostred-
níctvom našich regionálnych novín 
vás chceme informovať o dianí  
v mestách i obciach s akcentom  
na rôzne kultúrno-spoločenské a iné 

podujatia. chceme písať o ľuďoch, o 
ich radostiach i starostiach a tiež 
o pracovných i podnikateľských 
úspechoch. Dúfajúc, že budete 
do nich prispievať aj vy článkami, 
postrehmi a podnetmi, aby boli 
noviny čo najčítanejšie a ich ob-
sah bol zaujímavý a rozmanitý.

V tomto roku chceme nadviazať 
na spoluprácu s občianskymi 
združeniami, klubmi dôchod-
cov, podnikateľskými subjek-
tmi a propagovať rôzne akcie  
na poli spoločenskom, kultúrnom 
a športovom. Našim cieľom je 
snaha byť nápomocní občanom, 
mestám, mestským organizáciám, 
obciam a spolupracovať s nimi 
v oblasti životného prostredia, 
kultúry, športu a ďalších sférach 

spoločenského života a práce.
So želaním úspešného vykro-

čenia do nového roku sa chceme 
zároveň poďakovať všetkým, čo 
sa pričinili o možnosť naďalej 
pokračovať vo vydávaní našich re-
gionálnych novín a pomáhali nám 
takpovediac prežiť. Zvlášť chceme 
poďakovať podnikateľom a ich fir-
mám, ktoré sú nám po celý rok, i 
keď iba sporadicky, nápomocní.

Záverom vám prajeme, aby bol 

pre všetkých vás, nastávajúci rok 
i napriek nie najpriaznivejším 
prognózam rokom úspešným! 
Aby sme spoločne dokázali prežiť 
zložité obdobie, ktoré nás čaká. 
Prajeme vám veľa zdravia, šťastia, 
lásky, kresťanskej nehy, toleran-
cie a vzájomného porozumenia 
naj-mä v rodinách. A tiež úspechy  
v pracovnom i v osobnom živote.

- kolektív redakcie -

Všetko 
najlepšie  

v novom roku 
praje čitateľom 

redakcia!
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Pekné sviatočné chvíle medzi deťmi  
s mentálnym postihnutím
Navštívili sme detský domov a 
rehabilitačné zariadenie

Tam, kde účinkujú bánovské 
Mrchane, tam je vždy veselo. 
Ináč tomu nebolo ani v Detskom 
domove Dediny mládeže, kam ten-
to známy bánovský súbor zavítal 
koncom roka, medzi sviatkami, 
spolu s predsedom šurianskeho 
Občianskeho združenia Vráťme 
mestu život Jánom Štarkom. Ten 
pri tejto príležitosti odovzdal 
deťom darčeky a sladkosti.  
V krátkom kultúrnom programe, 
ktorý bol venovaný deťom s men-
tálnym postihnutím, predviedli 
Mrchane krátku ukážku v podaní 
spevu a veselého tanca z ich boha-
tého repertoáru. Prezentovalo sa 

päť členiek súboru - Miroslava 
Kozárová, Zuzana Kozárová, Eva 
Palacková, Emília Čelková a Anna 
Výberová. Program sa páčil nielen 
deťom, ale aj pánovi riaditeľovi Ja-
roslavovi Szaboovi a jeho zástup-
kyni Ivete Rebrošovej, ktorá sa 
zvlášť poďakovala za návštevu 
účinkujúcim i pánovi Štarkovi. 
Cestou späť sa všetci zastavili  
na skok v detskej organizácii Ús-
mev v Nových Zámkoch, kde ich 
privítala jej riaditeľka Klaudia Ku-
kanová. Aj tu Ján Štark odovzdal 
darček, ako milú pozornosť deťom 
ku koncoročným sviatkom. 

text a foto: Milan Kupecký

Najmladšia slovenská europoslankyňa 
medzi študentmi

V Obchodnej akadémii v Šura-
noch sa uskutočnilo zaujímavé 
podujatie, ktoré sa konalo v rámci 
plnenia úloh súťažného pro-
jektu EUrOSCOLA 2012. Bola 
to beseda s najmladšou sloven-
skou europoslankyňou katarínou 
neveďalovou, ktorá priblížila 
študentom činnosť Európskeho 
parlamentu, ako i prácu europos-
lancov. Medzi europoslankyňou 
a študentmi vznikla priateľská, 
spontánna atmosféra, dýchajúca 

mladým elánom a tvorivým du-
chom. Študenti sa dozvedeli veľa 
nového. Na záver besedy čakalo 
na študentov veľké prekvapenie. 
Europoslankyňa im dala možnosť 
vybrať si spomedzi seba dvoch 
študentov (dievča a chlapca), pre 
ktorých v mesiaci január tohto roku 
(spolu s ďalšími 28-mi študentmi 
ďalších škôl), pre ktorých zabezpečí 
trojdňový pobyt v Bruseli. Dôveru 
študentov z vlastných radov dostali 
Lucia Brezíková a Peter rosival. 
Obaja verejne sľúbili spolužiakom 
i pedagogickému zboru, že budú 
školu dôstojne reprezentovať a o 
svojich zážitkoch sa s nimi po náv-
rate podelia. Stretnutie obohatila 
prezentácia vybraných krajín Eu-
rópskej únie spojená s kultúrnym 
programom – spevom, hrou na hu-
dobnom nástroji a spoločenskými 
tancami.

PaedDr. Helena Rusnáková
Na snímke Lucia Brezíková a 
Peter Rosival s poslankyňou

Zaujímavá akcia OZ Vráťme mestu život
Podujatie malo byť aj ukážkou 

pre mladých, ako sa kedysi ro-
bili domáce zabíjačky nielen na vi-
dieku, ale i v Šuranoch. Toto veľmi 
vydarené kultúrno-spoločenské ale 
v mnohom i poučné podujatie sa 
konalo koncom uplynulého roka, 
presne v sobotu 10. decembra 
pod názvom Zabíjačkové hody 
alebo Šuranci Šuranom. Zorgan-
izovalo ho Občianske združenie 
„Vráťme mestu život“, v spolupráci 
s Domom Matice slovenskej a 
Občianskym združením KPOL21. 
Akciu prišli podporiť aj primátori 
miest z Vrábeľ a zo Zlatých Mora-
viec, konkrétne Peter Lednár a 
Tibor Tóth, ako aj starostka obce 
Viera Belanová z Dedinky a Jozef 
Jobbágy zo Svätého Petra. Medzi 
vzácnymi hosťami boli aj bývalí vr-
choloví funkcionári Prezídia Poli-
cajného zboru SR a predseda OZ 
KPOL21, konkrétne generál Ján 
Packa a generál Stanislav Jankovič. 
V rámci kultúrneho programu sa 
prezentovali šurianske hudobné 
súbory, spevokoly a speváčky, 
konkrétne - Detský tamburášsky 
súbor Jozefa Šutku, Ženský spe-
vokol klubu dôchodcov Šurany, 
Detský spevokol pri farskom úrade 
Šurany - Kosťove deti, Ženský 
spevokol Kostolný Sek, Šurianski 
tamburáši, Ženský spevácky zbor 
Kantáta pri miestnom Dome Mati-
ce slovenskej, Weekend (Country 
kapela zo Šurian), Hudobná skupi-
na AUZA (vokálno-inštrumentálna 
kapela). Zlatým klincom programu 

boli vystúpenia Martiny Zajíčkovej 
a Petra Popadiča zo Šurian a mladej 
talentovanej a nádejnej šurianskej 
speváčky Veroniky Šebeňovej 
(s kapelou Happy rice z Nových 
Zámkov). Hosťami programu boli 
- Brillant orchester Milana Olšiaka 

z Banskej Bystrice a známy ženský 
súbor Mrchane z Bánova.

Na tomto veľmi vydarenom 
podujatí, ktorému prialo i počasie, 
boli prezentované ukážky domácej 
zabíjačky a chutné zabíjačkové 
výrobky. V rámci kultúrneho prog-
ramu sa na podujatí prezentovali 
viaceré hudobné súbory, spevokoly 
a speváčky.

Súčasťou tejto veľmi vydarenej 
akcie bola aj sprievodná akcia,  
na ktorých sa prezentovali: najstaršia 
amatérska umelkyňa pani Irma Ba-
rusová z Kostolného Seku, ďalej 
Anna Lutišanová, ktorá sa prezen-
tovala ručnými prácami z výšiviek 
a háčkovania, Štefánia Nagyová  
s iba dvanásťročnou dcérkou 
Ivanou, ktorá ako vidieť kráča  
v šľapajach svojej mamičky v sna-
he uchovať aj v Šuranoch takého 
pekné ľudové umelecké tradície. 
Obe prezentovali maľovanie na 
tričká, paličkovanie a Ivana sa zvlášť 
pýšila šitými bábikami. Vo vesti-
bule sme zhliadli aj ďalších umel-
cov, či umelkyne, ako Bernandínu 
Valachovú a Máriu Panisovú, ktoré 
priniesli so sebou ako ukážku i  
na predaj, okrem iného háčkované 
dečky, šité bábiky, finošperky, ďalej 
prezentovali ukážky z maľovania 
na hodváb a papierového pletenia. 
Mnohé z týchto ručne, prácne a 
umelecky vyrobených vecí boli ak-
tuálne a vhodné aj ako dekorácia, či 
ozdoba na vianočný stromček. 

Podujatie si prišlo pozrieť a 
zároveň pochutnať si na rôznych 

zabíjačkových špecialitách i tradič-
ných domácich mäsových výrob-
kov približne dvetisíc ľudí. Čiže 
vydarenosť podujatia netreba zvlášť 
zvýrazňovať a nepotrebuje ďalší ko-
mentár.

Milan Kupecký, snímky autor

Záujemcov a hostí postupne pribúdalo
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Šurianska speváčka Veronika Šebeňová 

Ambiciózna tínedžerka s veľkými 
predsavzatiami

S Veronikou Šebeňovou sme 
sa streli nedávno v Šuranoch  
na Zabíjačkových hodoch, kde sa 
prezentovala v rámci kultúrneho 
programu. Toto veľmi ambiciózne 
mladé dievča má iba šestnásť 
rokov a už má za sebou viacero 
úspešných vystúpení, v rámci 
svojho takpovediac zatiaľ iba spo-
radického účinkovania na rôznych 
kultúrno-spoločenských akciách. 
Na Zabíjačkových hodoch spievala 
so školskou kapelou „The happy 
rice“, ktorá vznikla v novozámockej 
súkromnej umeleckej škole ART 
STUDIO, kde Veronika študuje 
herectvo, hoci momentálne je 
žiačkou Základnej umeleckej školy 
v Šuranoch, kde študuje hru na kla-
vír a spev. Navštevuje gymnázium. 
Veronika patrí medzi tie talenty, 
ktoré si začali pospevovať už v út-
lom veku, čiže spieva od malička. 
Doteraz jej k určitému posunu  
v začiatkoch pomohol kresťanský 
spevácky zbor „Kosťove deti“, kde 
spieva už deviaty rok. Budúci rok 
bude pre ňu tak trocha zlomovým, 
pretože ju čakajú záverečné absol-
ventské skúšky a absolventský kon-
cert v Základnej umeleckej škole 
v Šuranoch. Samozrejme, popri 
školských povinnostiach využíva 
každú príležitosť zaspievať si pred 
publikom, tak ako tomu bolo 
už na spomínaných šurianskych 
zabíjačkových hodoch. Vtedy sa 
na ňu prišli pozrieť a povzbudiť 
ju aj jej blízki, priatelia. Jej rodina 
nevynechá jediné jej vystúpenie a 
veľmi jej žičí a drží palce, dúfajúc, 
že Veronika bude mať to šťastie a 
s pribúdajúcimi rokmi sa presadí 
v tejto neľahkej umeleckej brandži 
čím sa splní jej sen, pretože jej det-
skou túžbou bolo stať sa herečkou, 

alebo speváčkou v čom ju rodičia 
i starí rodičia podporujú. V ostat-
nom čase ju však očaril spev a tak 
nečudo, že pri každej príležitosti, 
ak ju pozvú, spieva na rôznych 
školských koncertoch, plesoch, 
zábavách, na svadbách ba dokonca 
spievala už aj na pohreboch. Ako 
nám prezradila, jej doterajším 
najväčším úspechom bolo tele-
vízne vystúpenie v relácii Mini-
talent show, ktorú organizovala 
Slovenská televízia. So striedavými 
úspechmi sa však pokúša získať si 
priazeň a presadiť sa aj na rôznych, 
najmä televíznych kastingoch. 
Každá príležitosť spievať je pre ňu 
osobitným úspechom i zážitkom 
zároveň, ktorý ju naďalej moti-
vuje a každé takéto vystúpenie jej 
dá vždy niečo nové a posúva ju 
vpred. Pritom spev sa snaží spájať 
s herectvom a tak možno ju raz 
uvidíme aj v nejakom muzikáli, 
ale to je ešte priskorá pesnička.  
Na záver sme sa od nej ešte doz-
vedeli jednu veľmi zaujímavú in-
formáciu. Pokúša sa písať aj texty pri 
skladaní vlastných pesničiek, čiže 
využiť nielen spevácke a herecké 
schopnosti, ale aj tvorivé. V týchto 
snaženiach jej veľmi pomáhajú naj-
mä pedagógovia z ARS Studia, za 
čo je im veľmi povďačná. Samozrej-
me, po skončení strednej školy by 
rada absolvovala aj vysokú školu, 
to sa však uvidí po budúcoročnej 
maturite a následných prijímacích 
skúškach. Nuž teda, držme jej palce 
, aby sa časom naplno rozžiarila ako 
súčasná mladá spevácka a herecká 
hviezdička, mladý nevšedný ta-
lent Veronika Šebeňová. Aby sme 
sa mohli raz popýšiť, že je z nášho 
regiónu.

Milan Kupecký

Víťazi kategórie do 45 rokov

Stolnotenisový turnaj  
na Troch kráľov

Dedinský futbalový klub  
v spolupráci s Obecným úra-
dom v Dolnom Ohaji uskutočnili 
stolnotenisový turnaj. Celkove  
na ňom štartovalo 27 účastníkov, 
v troch vekových kategóriách.  
Z výsledkov: - do 25 rokov: 

1. Zdeno Hatala,
2. Lukáš Slobodník
3. Miroslav Križan,

do 45 rokov: 

1.Marián Podbehlý 
2. Marcel Bánoš 
3. Miloš Skačan, 

nad 45 rokov: 
1. Marián Malík 
2.Vojtech Porubský 
3.Anton Bartoš. 

Ceny víťazom na prvých troch 
miestach vo všetkých kategóriách 
odovzdal starosta obce Ivan Solár. 

- Jozef Hatala -

Víťazi kategórie nad 45 rokov
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Užitočná beseda s manželmi Križanovými, odborníkmi  
na onkologické ochorenia 

Paliatívna medicína
Onkologické ochorenie sa stále 

vníma ako vstupenka na cintorín, 
väčšmi ako srdcové zlyhanie alebo 
zlyhanie pečene. A to aj napriek 
tomu, že moderná protinádorová 
liečba vie zaistiť aj vyliečenie alebo 
prechod ochorenia do dlhodo-
bej chronicity. Dnes existuje veľa 
rozmanitých protinádorových lie-
kov a môžu sa podávať v rôznych 
kombináciách tak, aby to vyhovo-
valo aj pacientovi, aj likvidovalo 
rakovinu.

Všeobecný lekár sa vo svojej 
praxi stretne za rok priemerne s 5 
zomierajúcimi onkologickými pa-
cientmi. Podľa štatistík odchádza 
zo života asi 80 percent ľudí v ústa-
voch - zdravotníckych alebo sociál-
nych... Možno len polovicu z nich 
niekto držal v tej chvíli za ruku...
Len malá časť umiera doma vo svo-
jej posteli.

Aktuálnym trendom je víťazné 
zdravotníctvo. Človek s diagnózou 
terminálneho (nevyliečiteľného) 
ochorenia, u ktorého je predpok-
lad, že v krátkej dobe zomrie, je 
pre zdravotníctvo zlou vizitkou. 
Avšak aj takémuto pacientovi tre-
ba pomôcť. Zmierniť jeho bolesť, 
pomôcť mu, aby žil čo najaktívnejší 
život až do konca. Práve toto 
je predmetom tzv. paliatívnej 
medicíny. 

Na prvom mieste je šetrné 
oboznámenie pacienta s jeho zdra-
votným stavom. V medicínskej 
praxi na Slovensku sa veľa necháva 
nevypovedaného a mnohokrát sa 
prognóza prikrášľuje aj v situácii, 
ktorá je aj pre chorého jednoznačne 
nepriaznivá. Právo na informácie 
o svojom zdravotnom stave má 
pacient zo zákona. Onkologické 
ochorenia sú v takých prípadoch 
na oznamovanie zrejme najhoršie. 
Na rozhovor o diagnostikova-
nom ochorení si treba nájsť čas.  

Na to, ako rozhovor viesť neexis-
tuje žiaden „grif “. Informácia musí 
byť pre chorého žiaduca. Stáva sa, 
že až v momente keď príde pacient  
na onkologické pracovisko, uve-
domí si, že má pravdepodobne 
rakovinu. Žiaľ. Napriek tomu je tu 
možnosť zvládnutia symptómov 
choroby a bolesti práve prostred-
níctvom paliatívnej starostlivosti. 

Cieľom nie je liečiť, ale poskytnúť 
človeku pohodlie a dosiahnuť 
maximálne možnú kvalitu živo-
ta, kým život trvá. Pozornosť 
sa nesústreďuje na smrť, ale  
na špecializovanú starostlivosť  
o kvalitu života zomierajúceho. 
Paliatívna medicína je zameraná 
nielen na pacienta, ale aj na celú 
jeho rodinu. Cieľom je poskytovať 
rodine podporný systém, aby sa 
vedela vyrovnať s pacientovým 
ochorením a pocitom straty.

O aktuálnych otázkach a prob-
lémoch paliatívnej starostlivosti na 
Slovensku, o tom ako najčastejšie 
pacienti prijímajú svoju diagnózu, 
zvládajú liečbu, aké sú súvislosti 
ľudskej genetiky a zriedkavých či 
rizikových ochorení, ako aj o tom, 
že diagnóza rakoviny nie je vopred 
prehratým bojom a vstupenkou 
na cintorín, sme diskutovali v zá-
vere uplynulého roka v priestoroch 
šurianskej fary s MUDr. Kristínou 
Križanovou, primárkou Oddelenia 
paliatívnej starostlivosti Národ-
ného onkologického ústavu v Bra-
tislave a MUDr. Petrom Križanom, 
CSc., predsedom Etickej komi-
sie Ministerstva zdravotníctva, 
špecialistom na genetiku a onko-
logickú genetiku. 

Manželom Križanovým ďakuje-
me za to, že prijali pozvanie na 
besedu, a že sa s nami podelili  
o svoje cenné skúsenosti z praxe. 

Mgr. Dominika Strigáčová

Krajské majstrovstvá v karate dorastencov a juniorov

Ojedinelé podujatie svojho druhu
V Športovej hale v Šuranoch sa  

v závere roka konalo ojedinelé 
podujatie svojho druhu - Majstrov-
stvá Západoslovenského zväzu 
karate dorastencov a juniorov a 
2. kolo Pohára mládeže. Športová 
hala bola doslova zaplnená di-
vákmi. Súťaž zorganizoval Zápa-
doslovenský zväz karate v spolu-
práci s domácim karate klubom 
– GOJU RYU Šurany a mestom 
Šurany.  Domáci karate klub získal 
celkom 11 medailí (3 zlaté, 5 strie-
borných a 3 bronzové). Z výsledk-
ov: kategória KATA (staršie žiačky 
10.- 11.rokov), 2. miesto Viktória 
Sepešiová, kadetky (14.-15. rokov), 

2.miesto Katarína Banásová, kate-
gória KUMITE (staršie žiačky 10.-
11. rokov, do 40 kg ) 2 miesto Laura 
Pálinkášová, (nad 40 kg) 1. mies-
to  Viktória Sepešiová, juniorky 
(16.-17. rokov do 59 kg) 3. miesto 
Michaela Mrváňová, mladší doras-
tenci (12.-13.rokov nad 50 kg) 2. 
miesto Andrej Skočka, kadeti (14.-
15. rokov do 70 kg) 3. miesto Ro-
man Olah, juniori (16.-17. rokov, 
do 61 kg) 1. miesto Matúš Frnda, 
(nad 76 kg) a tiež 1.miesto získal 
Richard Čuvala, (bez rozdielu 
hmotnosti) 2. miesto Matúš Frnda 
a 3.miesto Richard Čuvala

Dominika Strigačová, foto: autor

Preteky prebehli pod prísnym dohľadom odborníkov

inzerujte v C hýrniku!
Využiť naše stránky môžete aj na oslovenie svojich 

potencionálnych klientov! 

Firmy, podnikatelia, živnostníci, občania, môžete si 
priamo cez mailovú adresu: m.kupecky@chello.sk, alebo 
na adr.: Redakcia Chýrnik, ul. SNP č. 42, Nové Zámky 
objednať nielen riadkovú a plošnú inzerciu, ale zvoliť si 
aj inú formu reklamy a propagácie (rozhovor, reportáž).

- tvorcovia novín -

Je naozaj také ťažké začať robiť veci  
na Slovensku podľa sedliackeho rozumu, ktorý 
nikdy nesklamal...

Dnes bol zase zaujímavý deň. 
Cestovala som autobusom. Popri 
tom bolo aj viac priestoru na lepšie 
sledovanie okolitej krajiny, teda 
Slovenska. Na „predbratislavsku“, 
na čerstvo zoraných poliach medzi 
brázdami „ kraľovali“ budovy. Čerň 
lesklej, sýtej oráčiny obklopovali 
logistické centrá a ich parkoviská. 
Niektoré mali na svojich priečeliach 
napísané – Na predaj, Na prenájom. 
A tak sa mi v hlave „objavil“ tento 
scenár: Čo ak by tieto centrá zanikli? 
Dá sa ešte vrátiť táto cenná zem pred-
chádzajúcej kvality našim domácim 
vlastníkom? Prečo sa stavali zásobo-
vacie spoty práve na najlepšej zemi, 
o ktorej poľnohospodári inde iba 
snívajú? Kto to dovolil, podceňujúc 
tento úžasný zdroj pre zdravú slov-
enskú produkciu? Pred časom som 
v médiách zachytila správy o fran-
cúzskych kurčatách, umiestnených 
kdesi v sklade na východe republiky, 
ktoré boli súce akurát tak do kafilé-
rie, nie na naše stoly. A tiež správu 
o ich stiahnutí z predajného reťazca, 
kvôli obsahu zdraviu nebezpečných 
látok. A tak privriem počas jazdy oči 
a snívam… O tom, ako by to malo 
byť...“Na pôde, kde stoja logistické 
centrá rastie kvalitné biokrmivo pre 

kvalitnú slovenskú hydinu. Na poli 
pracujú slovenskí poľnohospodári, 
ktorí nie sú niekde v cudzine, od ro-
dín, detí, dostávajú plat, za ktorý si 
kúpia kvalitné slovenské výrobky, 
vrátane kurčiat. A keďže sú aj chut-
né, veľmi rýchlo zmiznú z pultov, 
preto treba dochovať ďalšie, treba 
ich nakŕmiť, nasýtiť Slovač. Pred-
stavujem si veľa ľudí pracujúcich 
na poli, v hydinárni, v obchode,  
na veterine, v bitúnku. Vidím sklady 
na obilie, nie ako teraz obilie hnijúce 
na poli, kde o podľa mojich pred-
stáv sa rodia najkvalitnejšie prvo-
výrobky a následne i potraviny. Aj 
stavbári a projektanti majú prácu. 
Na stavbe treba ľudí stravovať a tak 
vznikajú stravovacie zariadenia… 
Len jediní ľudia sú nie šťastní. Tí 
na úrade práce, pretože im ubúda 
roboty a hrozí im, že aj oni sa stanú 
nezamestnanými. Ale vlastne ne-
budú, pretože práce je dosť a ľudí 
málo… Zazvonil mobil a prestala 
som snívať. Hneď mi napadlo, čo 
tak vrátiť Slovensku nie ideológiu, 
ale iba obyčajný zdravý sedliacky ro-
zum. Využiť zručnosť ľudí, ich um a 
pracovitosť, ktorá je im vlastná!

– tama –
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Politických strán, ako vrán!
Niekto raz, s dávkou humoru ale 

trefne poznamenal: Naše politické 
strany sa rozmnožujú delením!

Ak si zrekapitulujeme pôso-
benie, vznik i zánik politick-
ých strán pôsobiacich na našej 
scéne od roku 1989, niet pochýb  
o pravdivosti uvedeného výroku. 
Spravidla, akonáhle sa objaví feno-
mén nejakého neuspokojenca, am-
biciózneho na takú či onakú funk-
ciu, v tej-ktorej politickej strane, 
zakladá novú. V ostatnom čase sú 
to Obyčajní ľudia a strana Anny 
Belousovovej, neuspokojených 
odídencov z SNS a pribudli už aj 
ďalšie. Čiže očakáva sa naplnenie 
hesla, politických strán, obrazne 
povedané ako „vrán“. Je to opak 
priania, snaženia, očakávania 
i predpovedí niektorých iných 
straníckych subjektov, ktoré si nie-
len želajú, ale aj očakávali práve 
opačný trend - vznik dvoch, či 
troch silných straníckych subjek-
tov (pravica, ľavica, stred). Možno 
sa to po voľbách podarí dohodou 
a zlúčením strán s najväčšími pref-
erenciami Smeru a KDH. Všetko 
bude záležať od výsledkov volieb.

Najhoršie, že mnohé stranícke 
subjekty a ich lídri sú v očiach ľudí 
už „ošúchaní“, dlhšie pôsobiaci  
v politike i značkovaní aj ako poli-
tické mŕtvoly. Niektorí sú dokon-
ca kompromitovaní, „ovenčení“ 
kauzami, navyše nemajú už čo 
občanom ponúknuť, pretože tých 
alternatív a často nesplnených a 
veľakrát daných, najmä predvoleb-
ných sľubov a proklamácií v tom-
ktorom volebnom období bolo už 
dosť. Výsledkom bol rozpad koa-
lície, označovanej ako zlepenec a  
tak v marci sa budú konať pred-
časné voľby. Súčasná opozícia, 
pasujúca sa za subjekt, ktorý cíti 
sociálne a koná národne, je pre 
väčšinu slovenských občanov sym-
patická a prijateľná, o čom svedčia 
jej stúpajúce preferencie, no ktovie, 
či bude schopná v danej recesii a 
prehlbujúcej sa kríze splniť dané 
sľuby, ktoré majú aspoň čiastočne 
zmierniť prehlbujúcu sa chudobu 
na Slovensku...

Pribúdajúce politické strany 
(tzv. výťahové, na jedno použitie) 
a ich členovia sú doslova tŕňom  
v oku a nočnou morou pre občana, 

Stretnutia milovníkov  
ochotníckeho divadla

V Mestskej knižnici M. Matunáka 
v Šuranoch pripravili knihovníčky 
stretnutie s hovoreným slovom, 
básňami a sviatočnou hudbou. 
Zaspomínali si na Vianoce svojho 
detstva, na koledovanie starých 
mám, vianočné zvyky a tradície. 
Posedenie spríjemnila svojím 
vystúpením spevácka skupina 
Šurianka. Po príjemne strávenom 
popoludní a krásnych spomien-
kach si knihovníčky navzájom 
zaželali šťastné a veselé Vianoce a 
šťastný Nový rok! Zároveň otvorili 
výstavu „Vianočné variácie“. 

S predstavením Lásky hra  
osudná autorov bratov Čapkovcov,  
v preklade Ľubomíra Feldeka, za-
vítal do Šurian divadelný súbor 
Divadlo mladých, ktorý vstúpil 
tento rok do jubilejnej dvadsiatej 

divadelnej sezóny práve s touto 
hrou.

Zamotaná komédia o láske,  
s prvkami commedie dell árte  
v réžii Jozefa Palacku, prilákala 
do šurianskej Spoločenskej haly 
milovníkov ochotníckeho di-
vadla. Súbor od svojho vzniku 
patrí pod Mestské kultúrne stre-
disko. Členovia divadelného sú-
boru sú väčšinou mladí ľudia, 
študenti stredných a vysokých 
škôl, ale aj starší herci. Pravidelne 
sa zúčastňujú na rôznych súťažiach 
a prehliadkach neprofesionál-
nych divadiel, kde získali viacero 
ocenení za herecké výkony, réžiu 
alebo dramaturgiu. Vystupujú aj 
mimo domácej scény v okolitých 
mestách a dedinách, občas i v 
zahraničí.                 – int –

daňového poplatníka, pretože sa  
na ich kampaň a prípadnú  
existenciu vynakladajú nemalé 
finančné prostriedky a ako sa na-
pokon ukáže, zbytočne. Pritom 
ale občania, voliči sú nepoučiteľní, 
a naletia na mnohé, často vtiera-

vé a nereálne predvolebné sľuby. 
Ale taká je už politika u nás,  
na úkor nás jednoduchých občanov, 
pre ktorých po voľbách politici  
v rôznych dobre platených funk-
ciách, toho veľa neurobia. Blížia sa 
predčasné voľby, nuž uvidíme.  -mk-
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Zaujímavá výstava fotografií
V šurianskej synagóge, v závere 

roka otvorili výstavu fotografií 
s názvom Rodný môj kraj, zo 
všetkých najkrajší. Tento projekt 
bol zároveň fotosúťažou pre ama-
térov – neprofesionálov. Zapojilo 
sa doň 42 autorov s viac ako 100 
fotografiami. Je potešujúce, že do 
súťaže sa zapojila najmä mládež a 
to nielen zo Šurian, ale i z viacerých 
miest Slovenska.

Vzácnym hosťom programu bol 
sólista opery SND maestro Ivan 
Ožvát, ktorý svojim tenorom pred-
stavil päť krásnych slovenských 
piesní.

Komisárom výstavy bol pro-
fesionálny fotograf Marián 
Manduch, spolu s Miroslavom 
Eliášom, správcom šurianskeho 

Mestského múzea. Výstava trvá 
až do 29. februára tohto roku. Vy-
hodnotenie: v kategórii Junior 
(študenti) 1.miesto Daniela Kišová, 
za fotografiu Farebný čas, 2.miesto 
Dárius Dúchaj, za fotografiu Západ 
slnka, 3.miesto Katarína Vachová, 
za fotografiu Jeseň. Čestné uznanie 
získala Nataša Findrová, za foto-
grafiu Nad Manínom sa blýska. V 
kategórii Klasik kategórie (starší 
autori): 1.miesto Otto Malík, za 
fotografiu Dúha, 2. miesto Rudolf 
Daňo, za fotografiu Zvečerievanie 
sa v šurianskej Tone a 3.miesto: 
Miloslav Jalec, za fotografiu Šurany 
/kostol v nočnej zime/. Čestné uz-
nanie v tejto kategórii získala Silvia 
Sádecká, za fotografiu Spln. 

Zaznamenal: (kup)

Z Histórie Šurian
História Šurian je veľmi bo-

hatá, ale ani súčasnosť nezaos-
táva. Mesta sa dotkli útrapy I. aj 
II. svetovej vojny. Po oslobodení  
v roku 1945 bolo potrebné zahladiť 
stopy vojny. Nastal všestranný 
rozmach mesta. Vybudoval sa 
priemysel, poľnohospodárstvo 
sa združstevnilo. Migrácia oby-
vateľstva nútila mesto k výstavbe 
nových bytov. Vybudovali sa síd-
liská a následne školské, zdra-
votnícke a kultúrne zariadenia. 
Dobudovala sa doprava a cestné 
komunikácie. K 1.1.1976 dochádza 
k integrácii obcí Šurany – Kostolný 
Sek – Nitriansky Hrádok a Úľany 
nad Žitavou. Obec Úľany nad Žita-
vou sa v roku 1991 osamostatnila. 
Kostolný Sek a Nitriansky Hrádok 
sú naďalej súčasťou mesta s vyše 
desaťtisíc obyvateľmi. Reformy 
v spoločnosti po roku 1989 sa  
v meste najviac dotkli podnikovej 
sféry. Zanikli veľké podniky Elitex, 
Calex, ale aj Cukrovar a iné, ktoré 
zamestnávali občanov z celého 
regiónu. Pretransformované boli 
aj poľnohospodárske družstvá. 
Zahraniční investori prichádzajú 
do mesta postupne. Dnes tu pôso-
bia z väčších spoločností: Kórejská 
- Bang Joo Elektronics Slovakia, 
vyrába výrobky z plastov na audi-
ovizuálnu techniku, Nemecká 
– Automaty - vyrába diely pre au-
tomobilový priemysel, Kórejská 
KIHWA SK – vyrába umelohmot-
né komponenty pre Samsung a 
menšie firmy, zo šurianskych sú 
to: Obchodné centrum ZORA, 
MURENA, TYCHÉ, Staviteľstvo 
Zajíček, a pod. V meste sú štyri 
základné školy. Študenti z mesta a 
širokého okolia navštevujú Gym-
názium, Obchodnú akadémiu, 
Strednú poľnohospodársku školu 
a dve stredné odborné učilištia 
– strojárske a poľnohospodársko-
potravinárske. Obyvatelia mesta 
a jeho návštevníci majú možnosť 
kultúrne a športovo sa vyžiť.  
K tomu slúžia kultúrne zariade-
nia Mestského kultúrneho stre-
diska – Mestská knižnica Michala 
Matunáka, spoločenská hala, 
koncertná a výstavná sieň v syna-
góge, kino Hviezda a amfiteáter, 
Kultúrne zariadenia v častiach Ko-
stolný Sek a Nitriansky Hrádok, 
ako aj Spoločenský dom. Športovú 
činnosť v meste rozvíja TJ SO Loko-
motíva, Športový klub Šurany, TJ 
Slávia jazdecký oddiel, TJ CALEX 
cyklistický oddiel a iné. Mesto je 
obklopené krásnou prírodou, ne-
chýba les, rozsiahle vodné plochy, 

rieky, lúky, úrodné polia, krásne 
zátišia. Jeho územie je súčasťou Po-
dunajskej nížiny a Žitavskej doli-
ny. V meste je bohatá obchodná 
sieť so širokou ponukou výrob-
kov. Množstvo malých kaviarní a 
podnikov s občerstvením ponúka 
príjemné posedenie, a počas celého 
roka. Návštevníkov mesta určite 
zaujmú architektonické a kultúrne 
pamiatky.
K mestu patria aj mestské časti:
Kostolný Sek

Prvý písomný záznam o obci sa 
nachádza v listine kráľa Ondreja II. 
z roku 1221, v ktorom potvrdzuje 
výmenu majetkov ostrihomského 
arcibiskupa Jána a bána Erneyho  
z rodu Hont-Poznanovcov. V nej sa 
uvádza meno obce „Zeg“. Začiatky 
osídlenia obce však siahajú do do-
by bronzovej, o čom svedčia bo-
haté vykopávky. K najcennejším 
nálezom patrí hlinený džbán  
s obsahom vyše tritisíc kvartin-
gov – štvrťdenárov. Vykopal ho  
na novom cintoríne hrobár J. Takáč 
a dnes sú v úschove Slovenského 
národného múzea. Mince boli ra-
zené za čias vlády kráľa Žigmunda 
v 15. storočí. K významným ro-
dom, okrem Poznanovcov, patrili 
aj Turčániovci, ktorí mali v obci 
postavené svoje kúrie. Svoje miesto 
v histórii tejto obce má aj Paulín-
sky kláštor, postavený v 13. storočí 
zásluhou Hont –Poznanovcov ako i 
ostrihomského arcibiskupa Lodo-
méria.
Nitriansky Hrádok

Prvá písomná zmienka o obci 
pochádza z roku 1431. Nachádza 
sa na závete Ctibora mladšieho, 
majiteľa Šurianskeho hradu, kde sa 
nazýva Warad. Začiatky osídlenia 
obce spadajú však už do obdobia 
praveku. Archeologické nálezisko 
Zámeček o rozlohe 10-15 hektárov, 
nachádzajúce sa za východným 
ramenom rieky Nitry, Čiernou 
vodou, patrí k najvzácnejším pra-
vekým objektom v Strednej Eu-
rópe. Prvé vykopávky tu vykonával 
v roku 1925 akademik Ján Eisner, 
zakladateľ slovenskej archeológie. 
Jeho pokračovateľmi boli akade-
mik Jaroslav Böhm, Dr. Janák a 
Dr. Točík. Významným nálezom 
bolo sídlisko ľudu s lengyelskou 
kultúrou z mladšej doby kamennej. 
Jedinečným dôkazom zručností 
týchto ľudí, ktorí sa venovali aj 
domácej výrobe keramiky, je aj 
Venuša – Magna Mater, soška po-
chádzajúca z tohto obdobia, ktorú 
pri vykopávkach objavil JUDr. Ven-
delín Laca ako študent – brigádnik.

- archív -

Veľký záujem súťažiacich i divákov
Talenty z nášho regiónu

Zábavno-súťažná show Talent 
2011 sa už pomaly v Šuranoch 
stáva tradíciou. Vlani sa do nej 
prihlásilo 52 účinkujúcich vo ve-
ku od 6 – 54 rokov, zo Šurian, 
Nových Zámkov, Nitry, Krem-
nice a Revúcej. V 19.-tich vstu-
poch prezentovali svoj talent  
v speve, tanci a hudobnej formácii. 
Miestne Mestské kultúrne stre-
disko uskutočnilo toto podujatie  
v Spoločenskom dome v Šuranoch. 
Svoje moderátorské kvality počas 
programu prezentoval gymnazista 
Jakub Kraushúber. Porota v zložení 
Oto Rehor – riaditeľ MsKS, Karol 
Németh – dlhoročný kultúrny 
pracovník , hudobník a poslanec 
Mestského zastupiteľstva, Norbert 
Grofčík – tanečný pedagóg Súk-
romnej základnej umeleckej školy v 
Nitre a Igor Belaj líder skupiny The 
Paranoid sa vyjadrila ku každému 
súťažiacemu zvlášť. Ich úloha bola 
neľahká, pretože čo sa týka kvan-
tity i kvality vystúpení, bol tento 
rok v histórii súťaže najsilnejším. 
Hosťom programu bola hudobná 
skupina CROWn. V kategórii Tanec 
zvíťazilo chlapčenské tanečné duo 
Kinder Surprise z Úľan nad Žita-

vou. Druhé miesto si odniesla 
brejková tanečná formácia Madnes 
Waith zložená zo študentov Gym-
názia v Šuranoch. S moderným 
baletom sa na treťom mieste  
umiestnila dievčenská tanečná 
skupina EGO z TŠK Viva Nové 
Zámky. V kategórii Spev a hudob-
né skupiny, prvenstvo z predmi-
nulého roku obhájila 17-ročná 
Michaela Juhászová z Nových 
Zámkov. Druhé miesto získala 15- 
ročná Petra Jakubíková, žiačka ZŠ 
SNP v Šuranoch. Hudobná skupi-
na Wild People v zložení štyroch 
chlapcov vo veku od 9. – 14. rokov 
z Tralaškoly Nitra sa umiestnila 
na treťom mieste. Osemnásťročná 
Tatiana Šťastná z Nových Zám-
kov získala štvrté miesto. Cenu 
sympatia si odniesla za tanečný 
prejav 6-ročná Viktória Hanková 
z Nových Zámkov a cenu publika 
získal najstarší účastník súťaže, 54 
-ročný Dušan Sidor z Nitry, ktorý 
sa prezentoval vlastnou tvorbou. 
Súťaž sa tešila veľkému záujmu 
nielen súťažiacich, ale i divákov. To 
povzbudilo organizátorov realizo-
vať takéto a podobné podujatia aj  
v budúcnosti.         Renáta Kozlíková
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Koncoročné vianočné posedenie 
dôchodcov v Kostolnom Seku
V miestnosti sálalo teplo, láska a bola i dobrá nálada

Koncoročné posedenia dôchod-
cov pri vianočnom stromčeku 
bývajú zvykom takmer v každom 
meste či v obci. Nebolo tomu inak 
ani v priľahlej časti mesta Šurian, 
v Kostolnom Seku, kde sa v závere 
roka uskutočnilo spoločné posede-
nie tamojších skôr narodených v ich 
spoločnom zariadení. Zavítal me-
dzi nich aj predseda Občianskeho 
združenia Vráťme mestu život 
Ján Štark, ktorý ochotne prijal ich 
pozvanie. Svoju prítomnosť využil 
na to, aby ich v krátkosti infor-
moval o bezpečnostných rizikách 
a krádežiach pri vianočných 
nákupoch, ako i podvodných kona-
niach pri podomových predajoch , 
ktoré sa stávajú najmä počas sviat-
kov. Pri rozžiarenom vianočnom 
stromčeku predniesla báseň členka 
šurianskeho spevokolu a členka 
klubu dôchodcov Kostolný Sek 
Anna Sládkovičová, ktorú si do-
volíme odcitovať:

Potom, po krátkom príhovore 
predsedníčky Klubu dôchodcov a  

pohostení nasledoval ľubovoľný 
program. Keďže tamojšia organizá-
cia má približne 80 členov, obe 
miestnosti boli zaplnené takmer  
do posledného miesta. A samozrej-
me bolo o čom medzi sebou hovo-
riť, debatovať, veď tých udalostí sa 
denne okolo nás odohráva neúre-
kom.

- Takýchto slávnostných posede-
ní máme v dňoch významných 
výročí počas roka až päť. Na Deň 
matiek a Medzinárodný deň žien a 
Deň mužov a samozrejme na Veľkú 
noc a Vianoce, - vraví predsedníčka 
pani Júlia Nováková, ktorá tamoj-
ším dôchodcom „šéfuje“ už 13-
ty rok. A dodáva: - Okrem toho, 
viacerí z nás, podľa ľubovôle 
a času sa stretávame dva razy  
v týždni, vo štvrtok a v piatok dopo-
ludnia. Navaríme si z prinesených 
surovín, napečieme, prípadne nie-
kedy si prinesieme hotové jedlá  
z domu, najeme sa, ochutnáme, a 
podebatujeme. Snažíme sa využiť 
aj sociálne zariadenie, myslím spr-
chy na telesnú očistu. Tá duševná 
je výraznejšia vtedy, ak niektorá, či 
niektorý z nás má meniny, či naro-
deniny, využívame na spoločné 
stretnutie aj túto príležitosť.

Ďalej sme sa dozvedeli, že každý 
rok organizujú spoločné zájazdy, či 
už do slovenskej metropoly, ale i 
do zahraničia, mimochodom tento 
rok navštívili Viedeň. Autobusové 
výlety využívajú podľa možnosti 
aj na spoznávanie prírodných, his-
torických i iných krás Slovenska. 

Dom dôchodcov, ktorý sídli 
neďaleko futbalového ihriska, 
získali prerobením starého rodin-
ného domu. Toto nové moderné 
zariadenie využívajú už vyše 20 
rokov, keď sa presťahovali do 
týchto nových, veľmi vyhovujúcich 
priestorov, kde sa cítia všetci dobre, 
podobne ako v rodinnom prostre-
dí. Navyše, na pestovanie zeleniny 
využívajú priľahlú záhradu, kde 
ošetrujú aj zopár koreňov viniča. 

O čistotu a poriadok Domu 
dôchodcov sa starajú dve uprato-
vačky a zamestnávajú aj jednu 
sociálnu pracovníčku, konkrét-
ne Johanu Vankovú. Šesťčlenný 
výbor pracuje v zložení: Júlia No-
váková, predsedníčka, členky: 
Anna Lutišanová, Júlia Klučková, 
Júlia Gubricová, Veronika Baná-
sová, Albína Ondrušková a Karol 
Bartovič

Dôchodcovia si so záujmom vypočuli aj príhovor o bezpečnosti

Najkrajšie sú Vianoce
ako cukrom obalené  
v snehu.
Najšťastnejší človek je 
zahalený
v teplú ľudskú nehu.
Preto želám všetkým nám:
Nech Tichá svätá noc je  
v každom jednom z nás,
šťastia a zdravia moc  
v tento štedrý vianočný čas.
Nech ľudské srdcia sú  
ako z perníka,
nech sa radosť zračí  
v detských očkách,
nie bolesť a strach, ale 
rozprávočka,
nech naši starkí nie sú 
sami,
nech je lásky a porozu-
menie medzi nami,
nech sme rovní bratia sebe,
čo si želám ja,  
nech je dané tebe,
nech sa šťastím každá  
slza ligoce,
nech sú v každom z nás tie 
pravé Vianoce.

M ierové sp olunažívanie

Kultúrno-historické pamiatky v meste 
Štúrovo
Kostol sv. Imricha

J e d i n á 
c h r á n e n á 
p a m i a t k a 
mesta bola 
postavená v 
roku 1701 v 
barokovom 
štýle. Kon-
com 18. 
storočia bol 
r ímskoka-
tolícky kos-

tol prestavaný v neskorobarokovom 
štýle. V roku 1878 kostol rozšírili 
dvoma bočnými loďami. Pri pre-
hliadke interiéru si pozornosť 
zaslúžia vzácne obrazy na hlavnom 
a bočných oltároch, neskorobarok-
ová kazateľnica s maľbami štyroch 
evanjelistov na parapete z roku 
1760 a rokoková organová skriňa  
z roku 1790.

Kalvária

Pri kostole sa nachádza barok-
ová kalvária z roku 1766 so so-

chou sv. Jána Nepomuckého. So-
cha je ľudová kamenárska práca a 
pochádza z roku 1807.

Most Márie Valérie

Po výstavbe bratislavského 
a komárňanského mosta v 19. 
storočí, uhorská vláda pristúpila  
k stavbe železného mosta aj v Par-
kani (terajšie Štúrovo). Most bol 
slávnostne odovzdaný verejnosti 
dňa 28. septembra 1895. Ustupu-
júce vojská Československej re-
publiky v lete 1919 vyhodili prvé 
pole mostu na parkanskej strane  
do vzduchu. Most bol v 20tych 
rokoch obnovený. Koncom 2. 
svetovej vojny, na Vianoce 1944 
nemecké jednotky vyhodili do po-
vetria tri stredné polia mostu. Most 
bol znovu postavený na prelome 
20. a 21. storočia a odovzdaný  
k premávke 11. októbra 2001. 
Most spája nielen mestá Ostrihom 
a Štúrovo, ale stal sa aj symbolom 
európskej spolupatričnosti.

Zoltán Nagy
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Vybrali sme z korešpondencie
Negatívne informácie a emócie veľmi škodia
Čo tak skúsiť myslieť ináč, pozitívne?

Boli časy, kedy som tematike týkajúcej sa svetovej globalizácie 
riadenej nebezpečnými a nesmierne bohatými ľuďmi, pod vplyvom 
ktorých pracujú i mnohí politici (aj naši!) a finančné skupiny, veno-
val viacej času a pozornosti. Výsledkom bolo, že som začal pociťovať 
akúsi zodpovednosť za budúcnosť ľudstva, potrebu sa proti tomu 
všetkému postaviť a začal sa ma zmocňovať zvláštny druh strachu. 
Psychicky ma to napokon položilo až tak, že som začal chorľavieť. 
Vystrábil som sa z tohto zovretia asi po pol roku, pretože mi ktosi 
v tom čase pomohol a začal som vnímať všetky tieto informácie  
z iného uhla pohľadu. Pochopil som, že za týmito desivými víziami 
stoja hlavne sami tvorcovia takýchto plánov – teda spomínaní glo-
balizátori – vediac presne, o čo sa snažia a čo tým chcú dosiahnuť. 
Vyplýva to z ich znalosti fungovania sveta. Vedia o nastupujúcej 
novej ére v myslení ľudí a o konci ich vlády, ktorej sa za žiadnych 
okolností nechcú vzdať. To, že padnú ekonomiky a vlastne celé sys-
témy, nie je ich „zásluhou“. Je to dávno zadefinované predurčením 
vývoja sveta. Oni sa na na tom chcú len priživiť. Nemajú na výber, 
hrajú vabank. Vedia aj to, že ich agónia, z ktorej môžu ešte nejaký 
čas ťažiť, sa dá natiahnuť o pár rokov. Pokiaľ sa im podarí do kole-
ktívneho vedomia ľudí tejto planéty zakomponovať strach, aký som 
prežíval svojho času i ja, tak im to vyjde. Ak však ľudia pochopia, 
že viacej energie treba venovať budovaniu všeobecnej lásky, učeniu, 
generovať v sebe pocit radosti a šťastia a odovzdávaniu ich s ve-
domím a činmi ďalej, hoci aj na adresu týchto globalizátorov. Kole-
ktívne vedomie sa tak naplní pozitívnymi vibráciami a naši „vodco-
via“ môžu ísť tak akurát na smetisko dejín. Aj s týmito ich víziami, 
ktoré jednoducho nebudú mať medzi ľuďmi živnú pôdu.        Natur

Odrobinky zo silvestrovského stola
Zhodnotenie situácie

Dá sa to tak zrátať, najviac vyskakujú z kože tí,  
čo sa nevedia do nej vpratať.

Laco Bednár
*  *  *

Smrtka žne aj tam, kde nesejú.
Paradoxné, najtriezvejšie debaty sa vedú v krčmách.
Nemali sme kráľov, ale máme korunovaných.

Marián Palko
*  *  *

Niektoré rodiny sú také bohaté, že im nechýba ani vlastné peklo.
Jozef Gablas

- Fero, mne už nemožno na aute odcudziť stierače!
- A to už prečo?
- Namontoval som ich zvnútra.

J J J
- Obžalovaný, prečo ste prišli na súd so sekerou?
- Pán sudca, veď ste mi do predvolánky napísali, že obhajobu si mu-
sím zabezpečiť sám.

J J J
Do kupé vlaku si prisadne černoch. Babička sediaca povedľa sa zrazu 
prebudí a vraví:
- Preboha, to sme už v tuneli?!

J J J
- Fero, aj ty si sa narodil v roku 1985?
- Áno. Lenže moja mama necvičila na spartakiáde...

J J J
Pri rybačke vraví jeden rybár druhému:
- Dnes už nič nechytím, idem domov. Možno aspoň nachytám 
manželku so susedom.

J J J
Vraví lekár pacientovi na psychiatrii:
- Vážený občan, vravíte, že ste na Slovensku spokojný?
- Áno.
- Nuž teda, s takou diagnózou som sa ešte v súčasnej medicínskej 
praxi nestretol...

J J J
- Dušan, vieš aký rozdiel je medzi manželkou a revolúciou v roku 1989?
- Nie. 
- Obe boli najskôr nežné.

Už nepijeme do druhej nohy, ale do druhého piliera...
Zem sa točiť môže, pivo musí!
Nákupnú horúčku znížime pohľadom do peňaženky.
Manželka dokáže pochopiť všetko. Okrem toho, prečo sa za nás vydala.
Slovák netúži rozbiť atóm, stačí ak niekomu rozbije hubu.
Už aj úplatky sa budú pomaly dávať na splátkový kalendár.

Drahoslav Mika
*  *  *

Na bezočivosť sú každé dioptrie prislabé.
„Ach tá pamäť!“ – vzdychol si počítač.
Neverte takým, ktorí sľubujú prižmúriť očko. To vás len chcú mať na 
muške.
Čiernemu humoru sa dnes najlepšie darí v bielych plášťoch.

Ján Heinrich
*  *  *

Nekonečno nie je iba vo vesmíre. Je aj medzi minulou a budúcou 
výplatou.                 Milan Kenda

Zapísané za ušami


