
9. ročník          *          5. číslo          *         máj 2012          *           cena 0,50 €
Distr ibuovaný do reg iónov Požitavia ,  Ponitr ia  a  Podunajska

Chýrnik
Noviny občanov okresu Nové Zámky

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

V súčasnosti existujú u nás traja 
veľkopestovatelia, respektíve tri 
odbytové družstvá pestovateľov 
a spracovateľov rajčín. Jedným 
z nich je Zeleninárske potravi-
nárske družstvo v Dvoroch nad 
Žitavou. Ako nás informoval jeho 
majiteľ Ing. Imrich Péter, v tých-
to dňoch je na ich poliach rušno, 
prebieha sejba tejto potravinárskej 
plodiny, ktorú doteraz pestovali na 
cca 200 ha, ale tento rok to bude o 
50 percent menej.

Dôvodom zníženia výmery je 
laxný a nekoncepčný prístup PPA 
a ministerstva pôdohospodárstva, 
ktoré žiadnym spôsobom neriešilo 
ukončenie prechodnej platby na 
priemyselné rajčiaky v roku 2011. 
To znamená, že tento a ďalšie dva 
roky naši pestovatelia priemysel-

ných rajčín nebudú čerpať žiadnu 
podporu na ich pestovanie, ale náš 
štát ich bude naďalej čerpať v plnej 
výške z EÚ. Avšak táto dotačná po-
litika nie je riešená až do toku 2014 
a tak vzniká otázka čo a ako ďalej 
s pestovaním rajčín? Pritom ako 
som už spomínal, dotácie z EÚ na 
tento účel budú čerpané v plne výš-
ke, ibaže na pestovateľov priemy-
selných rajčín sa akosi pozabudlo 
a problém sa vôbec nerieši. A tak 
pestovatelia aby prežili budú mu-
sieť uvažovať buď o zmene osevu, 
čo by ale znamenalo rapídne zní-

ženie počtu zamestnancov a ďalej 
zakonzervovanie spracovateľskej 
linky a ďalšej poľnohospodárskej 
techniky ktorá slúžila výlučne iba 
k výrobe priemyselných rajčín a 
na ktorú im ministerstvo pôdo-
hospodárstva v posledných štyroch 
rokoch poskytlo dotácie. Zvýšenie 

ceny rajčinového pretlaku nepri-
chádza do úvahy, lebo všetky štáty 
EÚ ktoré sa zaoberajú pestovaním 
priemyselných rajčín dotácie na ne 
čerpajú v plnej výške a tak vedia s 
cenou zísť nižšie ako sú naše vý-
robné náklady. A tak toto dotačné 
vákuum, ako i nedostatočný záu-
jem zo strany rezortu je pre nich 
doslova likvidačný. Zároveň vzniká 
otázka: Je vôbec záujem podporiť 
našich domácich pestovateľov? 

-kup-

Aktuálne
Vítali sme Prvý máj (retrospektíva)

Bol deň po Sviatku práce. Z 
predchádzajúcej oslavy mi v ušiach 
ešte znelo heslo „Nech žije KSČ“, 
keď si ma predvolal do svojej kan-
celárie predseda Strany. Šípil som 
niečo krajne nepríjemného.

Ako som vstúpil do jeho pracov-
ne, sedel v luxusnom kresle a fajčil 
už hádam desiatu cigaretu. Bolo 
vidieť na výraze jeho tváre, že dym 
do seba vdychuje s pocitom abso-
lútneho uspokojenia.

„Strana má oči aj uši všade“, za-
čal do mňa dorážať. „Dopočul som 
sa, že si pod tribúnou v sprievode 
bojkotoval slogan „ So Sovietskym 
zväzom na večné časy“. Máš niečo 
proti nášmu Veľkému spojencovi? 
„ ,spýtal sa ma a uprel na mňa skú-
mavý pohľad.

„Krajina Sovietov je miestom 
mojich snov“, odvetil som a začal 
som sa pýriť pri tomto do neba vo-
lajúcom klamstve. Stranícky pred-
stavený sa tešil z môjho nie príliš 
príjemného duševného rozpolože-
nia.

„Okrem toho si odmietol niesť 
transparent!“, dobiedzal.

V závode je veľa kolegov, ktorí 

si zaslúžia túto poctu viac ako ja“, 
odpovedal som s predstieranou 
skromnosťou a dostal som žalúdoč-
nú nervozitu. Nato so zvýšeným 
hlasom a dôrazom na každé slovo 
riekol:

„Osobne som ťa zočil, keď si sa 
ako prvý so svojim spolupracovní-
kom Andrejom odpojil spomedzi 
pochodujúcich. Kde ste mali tak 
naponáhlo?“

„Pri kofole sme rozoberali uzne-
senia 25. zjazdu KSSZ“, dúfal som, 
že toto bohapusté klamstvo mi 
prejde. Matne som si totiž spomí-
nal, že nás vyhodili z lokálu po tom, 
čo sme začali spievať americkú 
hymnu. Našťastie partajný šéf ne-
bol o tejto skutočnosti informova-
ný. Napokon ma prepustil s mier-

nym straníckym trestom.
Keď som sa vrátil podvečer do-

mov, manželka sledovala Televízne 
noviny. 

„Plníme závery posledného 
zjazdu Komunistickej strany Čes-
koslovenska. Som taká šťastná“, a 
pri tejto radosti ma zabudla spu-
covať, že som prišiel neskôr. Potom

(pokračovanie na str. 2)

Táto ilustračná snímka je z vlaňajšieho zberu 
rajčín, kedy sa pod slabšie hospodárske výsledky 
podpísali nepriaznivé klimatické podmienky, nie-
len počas zberu, ale i pestovateľského obdobia.

Výrobu rajčiakov ovplyvňuje veľa faktorov. Či 
už prírodných, alebo ekonomických. Aj v tomto 
roku očakávajú dvorskí pestovatelia rajčín nižšiu 
produkciu a to až o 50 %, z dôvodu zlej dotačnej 
poltiky. Výrobné kapacity sú však pripravené na 
100 %.

Dvorské Zeleninárske družstvo patrí medzi tri 
najväčšie odbytové družstvá pestovateľov a 
spracovateľov rajčín. Prinášame celkový pohľad 
na jeho objekty.

„Krajina Sovietov je miestom nym straníckym trestom.

Takto sme kedysi, nie tak dávno oslavovali 1 máj sviatok pracujúcich. V sprievode s transparentmi 
nad hlavou a mávaním vlajkami.

Predsezónne problémy pestovateľov rajčín
Nejasnosti okolo agentúrnych platieb
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Vítali sme Prvý máj (retrospektíva)
(dokončenie zo str. 1)
pokračovala:

Mal by si sa aj ty trošku zaujímať 
o našu socialistickú prítomnosť a 
nečítať v Pravde iba športovú stra-
nu.

Vtedy zazvonil zvonček a prišla 
moja dcérka z pionierskej schôdz-
ky.

„Ako si sa mala“, spýtala sa jej 
moja polovička.

„Vyhrala som fotogra� u uja Le-
nina“ odpovedala s hrdosťou.

„Nie uja, ale súdruha, dcérka 
moja“, opravila ju manželka a do-
dala:

„Zajtra ti pôjdem dať ten krásny 
obrázok zarámovať. Dáš si ho nad 

posteľ.“
Naostatok sa obrátila na mňa a 

oznámila mi:
Mám potešenie z nášho syna. 

Včera sa dozvedel, že je medzi 
hlavnými kandidátmi pre vstup do 
rodiny Straníkov.“

„Aj ten sa pominul na rozume“, 
pomyslel som si.

„Robotnícka trieda vládne, len ty 
sa stále zašívaš v kancelárií“, vyčíta-
la mi žena.

S ospravedlnením, že som una-
vený, som sa odobral ľahnúť si. 
Nemohol som zaspať a v duchu 
som horekoval: „Radšej byť medzi 
bláznami ako komunistami!“

Martin Paur

Oslavy oslobodenia

Nedávno sa uskutočnili oslavy 67. výročia oslobodenia mesta Šura-
ny. Občania mesta si na nich pripomenuli 67. výročie oslobodenia. 
Na spomienkovej slávnosti nechýbali ani predstavitelia Slovenského zvä-
zu protifašistických bojovníkov, zástupcovia politických strán i mládež. 
V kultúrnom programe vystúpila ženská spevácka skupina Šurianka. 
Slávnosť bola ukončená pietnym aktom položenia vencov k pamätným 
tabuliam na budove mestského úradu.                   –r-
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Tvorivé dielne

LEKÁR RADÍ

Infarkt a srdcovocievne ochorenia
Zázračná noc jari

Šurianski žiaci a ľudoví remesel-
níci sa nedávno stretli na tzv. veľko-
nočných tvorivých dielňach, ktoré 
už tradične konajú v Spoločenskej 
hale v Šuranoch. Zorganizovalo ich 
Mestské kultúrne stredisko a stretli 
sa na nich žiaci zo šurianskych zá-
kladných, stredných a umeleckých 
škôl a ľudoví remeselníci z rôznych 
kútov Slovenska. Prezentovali sa 
na nich inšpiratívne nápady šikov-
ných rúk vytvorených v dielňach 
a zároveň si zúčastnení vyskúšali 
rôzne výrobné techniky z rozlič-
ných druhov materiálu. Vyrobili 
veľkonočné kraslice s umeleckými 
prvkami a technikami ako sú vy-
šívanie nalepovanie, vypichovanie 
a voskovanie. Prišli súťažiaci aj z 
Domova sociálnych služieb Úsmev 
z Nových Zámkov, ktorí predviedli 
zručnosť pri výrobe predmetov z 
hliny. Študenti zo Strednej odbor-

nej školy v Šuranoch pod vedením 
pedagógov a za dohľadu remesel-
níkov predviedli ukážku jarného 
sviatočného stolovania a ponúkala 
široký sortiment vyrobených cuk-
roviniek. Nechýbali veľkonočné 
ikebany, darčekové predmety, po-
hľadnice, ale i obrazy. Do studnice 
bohatých ľudových tradícií sa radia 
aj drôtovanie, paličkovanie, techni-
ky zo šúpolia, handier. Zvlášť upú-
tali najmä krásni anjeli, kreatívne 
a fantáziou vyrobení z papiera od 
Eriky Némethovej zo Šurian. a tiež 
háčkované čiapky, šaty pre Barbie, 
stromčeky a náramky šťastia, šper-
ky, predmety zo sadry a moduritu a 
ďalších účastníkov tvorivých dielní, 
ktorí prezentovali šikovnosť a ume-
nie. Podujatie bolo nielen inšpirá-
ciu, ale prezentovalo i pozitívnu 
energiu a radosť zo sviatkov jari. 

R. Kozlíková

Čitateľka z Dubníka nás požia-
dala, aby sme v rubrike radí lekár 
napísali aj o chorobe dneška - in-
farkte a s tým súvisiacich ochore-
niach krvného obehu. Radi vyho-
vujeme jej požiadavke, dúfajúc, že 
zaujme aj mnohých ďalších našich 
čitateľov. 

„Ochorenia srdca a s tým spoje-
né poruchy krvného obehu sú dnes 
jednou z častých civilizačných one-
mocnení, na ktoré trpí čoraz viac 
našej populácie. Ale žiaľ, i úmrtí. 
Podľa štatistík až traja ľudia z pia-
tich zomierajú na choroby krvného 
obehu a s tým spojených kompli-
kácií.

Rôzne formy chorôb krvné-
ho obehu a ich výskyt v závislosti 
najmä na veku i spôsobe života 
boli i sú predmetom podrobných 
vedeckých štúdií. Dnes, keď sme 
sa otvorili Európe i svetu, je to ce-
losvetová medicínska záležitosť, 
problém. Mimochodom, z nášho 
novozámockého zdravotníckeho 
zariadenia je špecialistom na tento 
druh ochorenia prednosta a primár 
interného oddelenia Doc. Mudr. 
Tibor Ďuriš CSc., ktorý je popri 
svojej práci osobne angažovaný 
aj na výskume infarktov a srdco-
vocievnych ochorení, vrátane ich 
príčin a to v USA, kam chodí na 
pravidelné stáže a podieľa sa aj na 
spracovaní a vyhodnotení spoloč-
ných poznatkov z tejto oblasti, kto-
ré vychádzajú nielen knižne, ale aj v 
rámci pravidelnej vysoko odbornej 
publikačnej činnosti.

Z predbežných výsledkov mož-
no vydedukovať, že veľa ľudí nad 
50 rokov, najmä mužov trpí ische-
mickou chorobou srdca, spojenou 
s vysokým krvným tlakom, pričom 
veková hranica týchto civilizačných 
ochorení sa rapídne každoročne 
znižuje.

Ateroskleróza (degeneratívne 
ochorenie väčších tepien), záhať 

srdcového svalu (infarkt myokar-
du), alebo mozgová mŕtvica sú 
následným výsledkom ochorení, 
ktoré vznikajú najmä z dôvodu zlej 
životosprávy, zo stresu, ale negatív-
nu úlohu zohrávajú aj zdedené dis-
pozície. Zo štatistík vyplýva, že viac 
sú postihnutí týmito druhmi ocho-
renia ľudia z veľkomiest, na rozdiel 
od vidieka. Zaujímavý je tiež ďalší 
štatistický poznatok, že postihnutia 
tohto druhu viac ohrozujú dušev-
ne pracujúcich ľudí, ako tých, čo 
pracujú manuálne, čiže fyzicky, čo 
súvisí s duševným vypätím.

To, že sa táto choroba vyskytuje 
už aj u mladších vekových skupín, 
majú na príčine najmä zlé stravo-
vacie návyky, respektíve nesprávna 
výživa (konzumácia mastných je-
dál, prejedanie sa, nesprávne stra-
vovanie a pod.), ale i fajčenie, zní-
žený objem fyzickej aktivity a ďalšie 
mnohé najmä emociálne a stresové 
zaťaženia. 

Naopak, pozitívne, okrem už 
spomínaných rizík, na priaznivý 
vývoj pôsobí už spomínaný do-
statok pohybu, znížená hmotnosť, 
úspešná sebarealizácia, pozitívne 
myslenie, dostatok zábavy a prí-
jemných zážitkov. Medzi úspešné 
relaxačné „ópium“ patrí napríklad 
aj dosť zaznávaný humor a zábava. 
Na udržanie si dostatočnej psy-
chickej i fyzickej kondície a dušev-
nej rovnováhy a pohody je veľmi 
dôležitý nejaký koníček, hobby. 
Zberateľské i rekreačné záľuby sú 
tým najlepším a najúčinnejším bal-
zamom a to nielen ako prevencia 
proti infarktom. Ďalej, odporúča 
sa voľný pohyb v prírode, rekre-
ačné a predovšetkým pravidelné 
športovanie sú veľmi účinným pro-
striedkom na to, aby sa predchá-
dzalo uvedeným srdcovo-cievnym 
ochoreniam a to najmä v staršom, 
pokročilejšom veku.“ 

Spracovala: -red-

Už viac rokov sa organizuje na 
Slovensku podujatie pod názvom 
Zázračná Noc s Andersenom. 
Knižnica M. Matunáka v Šura-
noch sa do tohto projektu zapojila 
už po piaty raz. V rámci programu 
sa s veľkou atraktivitou predstavili 
chovatelia pavúkov a bielych ježkov 
– Tomáš a Lukáš. Rozprávaním, a 
prezentáciou prinesených „zviera-
tiek“ presvedčili ostatných, aké sú 
to zaujímavé a dôležité žijúce tvory 
ako súčasť prírody. Hosťom pod-
ujatia bol horolezec, skialpinista 
a pokoriteľ Kilimandžára – Albín 
Kotian, ktorý okrem iného v roku 
2011 vyniesol na túto horu vlajku 
SR spolu s ďalšími účastníkmi vý-

pravy. Jeho rozprávanie, zážitky a 
jedinečné zábery z vrcholu hory 
boli veľmi u zaujímavé. Nechýbala 
ani záverečná autogramiáda horo-
lezca. Tohoročná Nočná prechádz-
ka „spáčov“ mestom bola upršaná 
čo však atraktivite a zaujímavosti 
podujatia neubralo. V kine „spá-
čov“ čakalo na spáčov malé prekva-
penie, keď sa pred polnocou všetci 
uložili na „lehno“ a snažili sa rýchlo 
zaspať. Čaro „Noci“ skutočne „fun-
govalo“, keď sa jedna spáčka počas 
nej zamilovala. Do koho? Ostane 
tajomstvom. Asi až do budúceho 
roku, kedy organizátori chcú toto 
podujatie zopakovať. 



CHÝRNIK4

Škodlivé hračky pre deti
Také niečo, ako škodlivé hračky 

pre deti si naši otcovia, či dedovia 
nevedia ani len predstaviť. Žiaľ, je 
to tak a neveriac vlastným očiam, či 

ušiam, dožili sa tejto nemilej a ne-
pochopiteľnej skutočnosti teraz „na 
staré kolená“ aj mnohí z nich.

Takéto škodlivé hračky sa obja-

vili na trhu a sú väčšinou dováža-
né z ďalekej Ázie. Konkrétne ide 
vraj, podľa zistenia členov štátnej 
inšpekcie z oddelenia hygieny, o 
hračky dovezené z Číny a vyrobené 
z plastov. Tieto obsahujú nebezpeč-
né látky, ako sú - nepovolené rôz-
ne aromatické amíny so zvýšeným 
obsahom redukujúcich látok a aj s 
prítomnosťou esterov kyseliny � a-
lovej, čo bežnému občanovi, kon-
zumentovi, či laikovi veľa nepovie. 
Iba ak upozorní na to, že takéto 
hračky by pre svoje ratolesti či už 
deti, alebo vnukov nemali kupovať, 
pretože by mohli poškodiť ich zdra-
vie.    -k-

Žiaľ, vandalizmus vždy bol, je i bude, alebo ako sa správa mládež 
počas trávenia voľných chvíľ najmä vo večerných hodinách - viď 
dokumentačná snímka rozlámanej lavičky na autobusovej zastávke 
popri hlavnej ceste ulice SNP v Nových Zámkoch.

Nečakaná, hoci tradičná bola predveľkonočná návšteva predsedu 
Obecného úradu v Radave Ing. Mariána Chrenka deťmi z tamojšej 
materskej školy. Starosta na oplátku ponúkol našich najmenších 
sladkosťami a suvenírmi.

Každoročný prílet bocianov zo severu na juh je zároveň signálom toho, že prichádzajú 
k nám spolu s nimi aj teplejšie jarné dni. A zároveň aj dôkazom, že na svoje hniezdenie 
u nás majú dostatok pokoja a výborné, nielen klimatické podmienky, ako to dokumentuje aj 
naša snímka. 
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V našom meste existuje spolo-
čenská organizácia Slovenského 
zväzu záhradkárov, ktorá združuje 
približne 150 členov. Jej predsedom 
je Peter Malík, členovia výboru 
Peter Zajíček, Ľubomír Cvik, Igor 
Kozár, Vojtech Červenka, Norbert 
Chrobák, Emil Molda, Albín Laho, 
Pavol Filaga, Štefan Tekely, Ján Ry-
bár, Vincent Litvák, Anton Haluza 
a Pavel Žigo a Karol Kliment. Čle-
novia tejto spoločenskej organizá-
cie organizujú každoročne, popri 
tradičnej výstave ovocia a zeleniny 
rôzne ďalšie akcie, ako sú – de-
gustácia vín, súťaž v reze drevín, 
organizujú samostatný ples i spo-
ločné zájazdy. Veľmi si pochvaľujú 
dobrú spoluprácu so záhradkármi 
z Nitrianskeho Hrádku, Palárikova, 
Úľan nad Žitavou a z Mane, s kto-
rými si navzájom vymieňajú skú-
senosti a pomáhajú si, pričom zá-
hradkári si majú vždy čo povedať.

Medzi tých najaktívnejších patrí 
dlhoročný záhradkár Július Košík. 
Lásku k záhradke a k záhradkár-
čeniu vôbec zdedil už ako 12 ročný 
ešte po starom otcovi v Kostolnom 
Seku, ktorý sa zhodou okolností 

volal tiež Július (Ďulo). Július Košík 
má asi štvorárovú záhradku pri ro-
dinnom dome v Šuranoch v ktorej 
pestuje, okrem zeleniny a ovocia na 
domácu drobnú spotrebu aj rôzne 
druhy ovocných stromov, vrátane 
okrasných, ako i drobné ovocie ako 
maliny, jahody, ríbezle ba dokon-
ca pestuje aj zopár cudzokrajných, 
stredozemných druhov plodov, ako 
sú citrusy, � govníky a hurmikaki. 
Chodí pomáhať, vrátane cenných 

rád aj svojej rodine, respektíve 
dcére Evke do Kostolného Seku. 
Profesionálnejšie sa tomuto koníč-
ku začal venovať pred dvadsiatimi 
rokmi, keď vstúpil do radov zá-

hradkárov a funkcionárči asi desať 
rokov.

Práve v týchto jarných dňoch, 
keď sa prebúdza príroda, nastal čas 
prác, v záhradách a to všade, najmä 
na vidieku. Okrem výsadby plodín 
sú to práce týkajúce sa aj strihania 
štepenia rezu, pestovania priesad 
a celkovej úpravy záhrady tak, aby 
bolo možné očakávať čo najlepšou 
úrodu a napokon zberať plody svo-
jej celoročnej práce. Napokon ich 
rozsah pozná každý záhradkár...a 
denne sa im venuje s príkladnou 
starostlivosťou aj Július Košík, kto-
rý je absolventom trojročnej akadé-
mie organizovanej Úniou sloven-
ských záhradkárov a na ktorej sa 
oboznámil s celkovým pestovaním, 
vrátane hnojenia, chemickej ochra-
ny (postrekovania) a podobne. 

Výpestky, zo svojej záhradky, či 
už ovocné alebo zeleniny sa sna-
ží viac-menej darovať priateľom a 
známym. Pretože ani tento koní-
ček, ako mnohé ďalšie podobné nie 
sú žiaden biznis. Navyše, ak treba 
pomôže, poučí, tak ako sa na kaž-
dého dobrého záhradkára patrí. 

-kup-

S príchodom jari odštartovali aj záhradkári

rád aj svojej rodine, respektíve 

Dlhoročný záhradkár Július Košík

Pri príležitosti „Svetového 
dňa Zeme“ prebehla v Šura-
noch akcia „Čistenie a uprato-
vanie mesta“ zameraná na zber 

odpadu a čistenie verejných 
priestranstiev, trávnatých kraj-
níc ciest, brehov rieky Nitry, 
zelených pásov pred rodinnými 
domami a na sídliskách. Za-
pojili sa do nej školy, mestské 
organizácie, občania, ktorí od-
stránili množstvo odpadu, čím 
skrášlili svoje životné prostre-
die. 

–šn-

Čistenie a 
upratovanie
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Žarnovici, ba dokonca i v zahrani-
čí, v Olomouci a vo francúzskom 
Saint-Avold. Vo váhe nad sto kilo-
gramov bol jeho najlepší výkon 160 
kg.

Vo svojom úspešnom ťažení po-
kračoval aj v roku 2010, kedy, popri 
mnohých iných mestách a na pra-
videlných súťažiach štartoval aj v 
Komárne a v Hrnčiarovciach nad 
Parnou. 

Výnimkou nebol ani uplynulý 
rok, keď na majstrovstvách Slo-
venska v silovom trojboji v Šahách 
utvoril nový slovenský rekord. 
Zúčastnil sa súťaže aj v tzv. mŕt-
vom ťahu, kde na medzinárodných 
majstrovstvách v Jaslovských Bo-
huniciach získal pekné 4. miesto 
výkonom 165 kg. V tom istom roku 
absolvoval dva razy aj medzinárod-
né preteky v susednom Poľsku, v 
meste Leszcyny, svojou účasťou po-
kračoval aj na domácich pretekoch 
v Bardejove (RAW-MOTORS), 
kde obsadil pekné druhé miesto. 
Dovedna to bolo 12 významných 
súťaží. 

Momentálne sa pripravuje na 

svetový šampionát, ktorý sa usku-
toční v Poľsku. Zimnú prípravu 
absolvuje pravidelným tréningom 
až päť dní v týždni, v pivnici istého 
činžiaka spolu s niekoľkými pria-
teľmi, ktorí sa tiež venujú tomuto 
športu. 

Samozrejme, tento šport si vyža-
duje aj príjem zvýšených kalórií, čo 
je zabezpečiť si najmä dnes veľmi 
náročné, podobne ako na cestovné 
a iné náklady. A tak sa snaží osloviť 
viacerých sponzorov, čo nie je vždy 
ľahké. Naráža skôr na neochotu a 
neporozumenie. Najčerstvejšiu � -
nančnú výpomoc, ktorá postačila 
aspoň na cestovné, dostal naposle-
dy od sponzora Pavla Kuzmu a po-
chvaľuje si aj nezriedkavú pomoc 
od Juraja Orémusa, majiteľa novo-
zámockej pekárne. 

A dokedy bude športovať a zú-
častňovať sa pretekoch? Ako pove-
dal, dokedy mu budú sily stačiť, pre-
tože tento šport je pre neho nielen 
koníčkom, prestížou, ale aj dobrým 
relaxom, ktorý ho udržuje v dobrej 
psychickej i fyzickej kondícii a dob-
re pôsobí aj na zdravie. M. Kupecký

viac ako len okno                               
Slovaktual  PASIV - HL                               

Len do 30. 4. 2012 
ako bonus všetky tri výhody v oknách

 štandardne bez príplatku!
Slovaktual  PASIV - HL                               

Vlepované sklo

Len do 30. 4. 2012

Vlepované skloVlepované sklo
Stredové tesnenie

viac ako len okno
SlovaktualSlovaktual

 štandardne bez príplatku!

NOVÁKY
Námestie SNP 352/16
novaky@slovaktual.sk
Námestie SNP 352/16
novaky@slovaktual.sk

0904 634 553
0904 969 235 

AKCIA

 w w w.slovaktual.eu

NOVÉ ZÁMKY: Železná 20 (Výpalisko)
Tel.:  035/640 8840, 0908 713 576
e-mail:  novezamky@slovaktual.sk
ŠURANY: Hasičská 29
Tel.:  035/650 1282, 0902 950 841
e-mail:  surany@slovaktual.k

Úspešný novozámocký športovec, silák Ondrej Döme
Je tak trocha v zabudnutí a v tieni iných športov

Medzi úspešných športovcov 
nášho regiónu, ktorý je tak trocha 
v zabudnutí, respektíve v závetrí 
svojich významných športových 
úspechov a v tieni iných športov 
je Novozámčan vzpierač v silovom 
športe Ondrej Döme. A hoci sa už 
blíži k šesťdesiatke, stále sa ma-
ximálne s veľkou zanietenosťou a 
entuziazmom venuje tomuto svoj-
mu športu, ktorý je jeho koníčkom. 
Venuje sa mu už bezmála dvadsať 
rokov. Je to najmä kulturistický a 
silový trojboj, v tlaku na lavičke.

Lásku k tomuto športu získal ako 
bývalý zamestnanec niekdajšieho 
Elektrosvitu, keď si iba tak z dlhej 
chvíle s viacerými spolupracovník-
mi skúšal svoje silové schopnosti. 
Najskôr to bolo pretekanie v dví-
haní rôznych ťažkých. predmetov, 
neskôr si, ako „partia“ založili v 
bývalej Sokolovni samostatný at-
letický klub. Živo si spomína, ako 
kedysi súperili s priateľom Jankom 
Pollákom, ktorý bo tiež veľmi silný 
a zdatný, keď sa neraz stavili kto 

viac zdvihne, kto je silnejší. 
Za ten čas Ondrej Döme v ka-

tegórii Masters získal v rôznych 
súťažiach nespočetné množstvo 
ocenení. Či už na domácich prete-
koch, alebo v zahraničí. Iba v roku 

2008 získal 5 prvých miest v tlaku 
na lavičke a v silovom trojboji, kon-
krétne na pretekoch v Jaslovských 
Bohuniciach, v Austrálii, v Trnave 
a v Nemecku , vrátane druhého a 
tretieho miesta. Jeho najlepší výkon 
160 kg, dosiahol vtedy vo váhe nad 
100 kg. 

Medzi úspešné patril aj na-
sledujúci rok, keď získal viacero 
umiestnení od prvého až do tretie-
ho miesta. Bolo to na pretekoch v 
Bratislva-Vajnory, v Trnave, Šali, v 
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Čerstvý úspech novozámockého siláka Ondreja Döme
Utvoril nový slovenský rekord

Ondrej Döme v kategórii Mas-
ters získal doteraz v rôznych súťa-
žiach nespočetné množstvo ocene-
ní. Či už na domácich pretekoch, 
alebo v zahraničí. Konkrétne v tla-
ku na lavičke a v silovom trojboji. 

Vo svojich dobrých výkonoch chce 
pokračovať naďalej aj počas toho-
ročnej sezóny, ktorá sa už začala 
prvými pretekmi v Zemnom, ako 
Majstrovstvá Slovenska s medziná-
rodnou účasťou pod názvom MA-

SERS M/59-RAW. Na nich získal 
prvé miesto v tlaku na lavičke vý-
konom 160 kg vo váhovej kategórii 
nad 110 kilogramov. Okrem toho 
získal v silnej konkurencii, v ka-
tegórii nad 40 rokov, OPEN – RAW 
pekné 9. miesto. 

Následne absolvoval preteky na 
medzinárodných majstrovstvách v 
Dudinciach, kde zvíťazil v silovom 
trojboji v kategórii nad 110 kg nový 
slovenský rekord a samozrejme 
prekonal svoj vlastný rekord výko-
nom 517,5 kg (!)

Keďže tento šport si vyžaduje 
príjem zvýšených kalórií, nerátajúc 
cestovné a iné náklady, jeho špor-
tový osud je takpovediac v rukách 
a v ochote sponzorov. Najčerstvej-
šiu � nančnú výpomoc mu poskytli 
podnikatelia Pavol Kuzma a Juraj 
Orémus, majiteľ novozámockej pe-
kárne. Najbližšie ho čakajú preteky 
v Galante, kde bude štartovať v silo-
vom trojboji. 

Milan Kupecký

Čerstvý rekordér Ondrej Dome s diplomom, ktorý 
získal za 1. miesto v silovom trojboji v Dudinciach

Šport v horoskope
Niektorí hráči sa síce narodili 
v znamení Leva, no na hracej plo-
che sa správajú ako hyeny.
Otázka: Je vôbec niektorý z našich 
futbalistov narodený v znamení 
Strelca?

M. Lechan
Spoza čiary
Načo sú nohy tým, ktorí majú nos 
na góly?
Na ihriskách fanúšikovia kričia - do 
toho! A ja doteraz neviem, že do 
čoho.

Tí, čo nemôžu prísť na chuť, sa naj-
viac žerú.

M. Lechan
Sentencie
Naši turisti sú kultivovaní. Nehá-
džu mince do fontán, vyberajú ich.
Nejeden alpinista skončí tak, že ho 
natierajú alpou.
Život naučí aj futbalové hviezdy 
naparovať sa už iba nad harman-
čekom.
Krátky klinec nepredĺžiš ani dlhým 
premýšľaním v altáne.

M. Kenda
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Humoreska
Májové reminiscencie

Zdalo sa, že sa nedeľa vydarí. Na 
nebi nebolo ani obláčika, keď som 
sa usalašil, zároveň 

s kopou iných výletníkov, na kra-
ji lesa. Položil som sa na slnku do 
vodorovnej polohy 

a blažene počúval švitorenie 
vtáčkov a šum vetra v korunách 
stromov.

Žiadne šťastie však netrvá dlho. 
Po chvíli preťalo ticho letného 
predpoludnia opité zavýjanie.

- Hóóólka óókatááá...
Výletníci sa pomrvili. Nikomu 

sa rušenie ticha nepozdávalo. Ale 
vydržali. O päť minút však nasle-
dovala „Stupavskááá krčmááá...“ a 
potom sa neznámy umelec hromo-
vým hlasom vyznal zo svojej lásky 
k Maríne. Pomaly mal už toho kaž-
dý dosť. Po chvíli som 

k neškolenému tenoru pristúpil 
bližšie a zaprosil.

- Pozrite, sused, mohli by ste už 
prestať. Chceme si tu v tichu odpo-
činúť a preto, prosím vás...

- Óóóči čiernééé... - nedal sa vy-
rušiť náš spevák z rušenia lesnej 
zveri.

- Aj krajšie spievali a prestali, - 
pokúšal som sa teraz ironizovať. - 
Tu máte korunu 

za nevšedný umelecký zážitok a 
teraz už choďte obšťastňovať výlet-
níkov inde.

- Ááále ma neľúúúbi... - bola 
umelcova jediná zarmútená odpo-

veď. Začal som byť nervózny. 
- Viete čo, tu máte desať korún 

a choďte si dať pivo. Neďaleko je 
hostinec a vám už akiste vyschlo v 
hrdle, - pokúšal som sa znovu, ten-
toraz vecne a obchodne.

- Širokááá cestičkááá...
- Ak ihneď neprestanete, zavo-

lám políciu! Myslíte si, že si tu mô-
žete dovoliť vybľakovať na celé údo-
lie?! - pokúšal som sa z pozície sily.

- Tri dni ma nahááňallíí...
- Nuž dobre, tak vy teda nepre-

stanete. Ale mohli by ste byť aspoň 
trochu ohľaduplný. Sú tu ženy, deti, 
no, čo si o vás pomyslia? Čo by po-
vedala vaša matka, žena či deti, ak 
by vás takto počuli?

 - Hééj, hore háááj, dolu hááj...
Bezmocne som sa poobzeral do-

okola. V tom k nám podišiel ďalší 
výletník, dobrých deväťdesiat kíl 
svalov. Pristúpil tesne k narušiteľo-
vi pokoja.

- Prestaň, - povedal mu tíško, ale 
dôrazne.

- Hóóólka óóókatááá...
 Náš výletník dvoma krátkymi 

pohybmi pľasol speváka sprava - 
zľava po papuli. Rev okamžite pre-
stal a opilec sa tackavo, ale nehluč-
ne pohol cestičkou smerom do lesa. 
Na čistine sa opäť rozhostilo ticho.

Darmo je, vychovávať ľudí treba 
vedieť. 

Gabriel Hocman

AFORIZMY
Nič netrvá večne! Ani privatizácia slovenských strategických 
podnikov!
Každé médium na Slovenku je závislé. Na peniazoch.
Odkedy som zahraničnému bankovému a nášmu nebankovému 
subjektu sadol na lep, cítim sa ako mucha.
Jedine pivári sa u nás za súčasného vládnutia dočkali svetlej bu-
dúcnosti.
Myslím pozitívne. Nahováram si, že sa mám dobre.
Za všetkým hľadaj ženu, alebo cudzie záujmy.
Ľuďom treba odpúšťať. Nie však miliónové dlhy.
V demokracii sa treba učiť všetkému. Aj žobraniu.
Hlad po humore, po nežnej revolúcii, vystriedal normálny hlad.
Netreba nám zemetrasenie. I tak padá jedna slovenská � rma za 
druhou.
Sme v období, keď národ padol, no mnohí politici sa ešte držia.
Oveľa ľahšie je zvyšovať nájomné, ako úroveň bývania.
Rád by som vstúpil do nejakej zaostávajúcej politickej strany. Vo 
vedúcej som už bol.
Mám prečo žiť, ibaže nie je za čo...
Ak je toto tá vysnívaná budúcnosť, tak si radšej zvolím bezsenné 
noci.
Čaká nás čertovská doba, ak už nebude za čo kúpiť ani rožky.
Mnohí dnes prežívame čas čakania. Na sociálnu podporu.
Pes na dedine sa má vraj oveľa lepšie ako dôchodca v meste
Dnes je ľahšie u nás predať republiku ako vrece zemiakov.

Milan Kupecký


