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tane Kráľovej Hole, Devína, Divína 
a taktiež neďalekého Dolného Oha-
ja – boli miestami, kde spevokoly 
na pravé poludnie odspievali 28 
národných, sakrálnych a ľudových 
piesní rovnakého repertoáru, a to 
na počesť 1150. výročia príchodu 
sv. Cyrila a Metoda. Táto akcia pod 
názvom Posolstvo piesní Sloven-
sku a svetu s takýmto zámerom 
v júli samozrejme nebola jediná. Aj 
august je plný podujatí po celom 
Slovensku. Spomenieme napríklad 
púť na horu Zvir v Litmanovej, púť 
k Panne Márii Snežnej v Úhornej 
pri Rožňave, púť k Nanebovzatej 
Panne Márii v Prievidzi, púť na 
hrad Červený Kameň atď. Nádher-
né sú mariánske púte ku cti Pan-
ny Márie Kráľovnej v Rybanoch 

alebo v Novej Vsi nad Žitavou. 
Fatimské soboty (prvé soboty) sa 
konajú stále na Starých Horách, 
v Rajeckej Lesnej. Festival radosti 
sa uskutoční v Dome Anky Kolesá-
rovej. Pobožnosti v Kaplnke Panny 
Márie pri železničnej trati u nás sa 
konajú vždy prvú sobotu v mesiaci. 
V auguste majú v cirkevnom ka-
lendári sviatok aj zaujímaví svätci, 
napríklad sv. Ján Mária Vianney, 
kňaz kňazov, patrón farárov a spo-
vedníkov, ktorý vynikal zázračnou 
schopnosťou uzdravovať a pro-
rokovať, vo dne v noci spovedal i 
kázal. Ďalej sv. Terézia Benedikta 
z Kríža, panna a mučenica, spolu-
patrónka Európy, vlastným menom 
Edita Steinová, ktorá vo veku 31 
rokov           (pokračovanie na str. 2)

Ani sme sa nenazdali a je tu 
mesiac august. Posledný mesiac 
školských prázdnin, mesiac leta, 
prázdnin i dovoleniek, ale i se-
zónnych prác... Mesiac, odvodený 
z latinského názvu Augustus, po-
menovanom po cisárovi menom 
Augustus v roku 8. V tomto mesia-
ci sa 17. augusta uskutoční Národ-
ný výstup na Kriváň. Ešte predtým 
budú 1. – 4. augusta v Martine Ná-

rodné matičné slávnosti. Okrem 
iného sa bude slávnostne prezen-
tovať poštová známka a strieborná 
minca, odhalí sa súsošie sv. Cyrila 
a Metoda i búst Jána Francisciho, 
Štefana Moysesa a Karola Kuzmá-
nyho; v sobotu 3. 8. bude v letnom 
am� teátri v tomto meste gala-
program. Na tradičnom ľudovom 
jarmoku nebudú chýbať ukážky 
ľudových remesiel či historického 
umenia. V júli nám väčšinou svie-
tilo slniečko, čo bolo dobré najmä 
kvôli žatve. Pohľad na nádherné 
baly na poliach mi pripomenul verš 
zo Sv. Písma: „Žatva je veľká, ale ro-
botníkov málo.“ Aj cez prázdniny, 
po doznievajúcich zážitkoch z pri-

mičných sv. omší, sa niektorí mod-
lia za kňazské a rehoľné povolania. 
Rehoľné sestry sa v kaplnke modlili 
za potrebný dážď. Súčasnosť ponú-
ka množstvo miest, kde sa možno 
občerstviť zvnútra i zvonka. V tom-
to čase bicyklov, motoriek, terén-
nych áut, lodí, športových lietadiel, 
vetrajúcich sa autobusov i vlakov 
páni farári na rôznych miestach 
posvecovali dopravné prostriedky, 

keďže v júli mal sviatok sv. Kriš-
tof – patrón vodičov, cestujúcich, 
lodníkov, plavcov, ochranca proti 
búrkam a vode. V náboženských 
predajniach sme si mohli a ešte 
stále môžeme zakúpiť si rôzne veci 
s motívom tohto svätca, napr. ob-
rázky, kľúčenky, vonné visačky, 
samolepky... V auguste sa môžeme 
tešiť z darov ako je letné slniečko, 
kúpaliská, dážď, zdravie, láska... 
Môžeme byť veselí ako františkán 
páter Gabriel, spievajúci svoje pies-
ne. Hoci bude už od augusta pô-
sobiť vo Fiľakove, jeho piesne stále 
budú znieť z éteru kresťanského 
rádia. Fiľakovský hrad - ako i iné 
vyvýšené miesta na Slovensku, vrá-

Aj mesiac august je bohatý na podujatia i výročia
Duchovno by malo tiež patriť 
ku každodennosti

Sv. Cyril a Metod

Program Deň obce – 7. ročník
Radava 17. august 2013

16.00 – 16.45 Slávnostná svätá omša

15.00 – 16.00 Súťaž vo varení guláša vo dvore kultúrneho domu 

15.00 – 21.00 Predaj gulášov: srnčí guláš, diviačí guláš, fazuľový

  guláš, vinohradnícky guláš – čapované pivo a kofola

16.55 – 17.00 Otvorenie kultúrno-spoločenského programu

17.00 – 17.50 Bábkové divadlo Dúha z Nových Zámkov

  „Martinka v ríši rozprávok“

17.50 – 18.30 FS Zbežanka – folklórna skupina zo Zbehov

18.30 – 19.00 Mrchane – humorno-spevácka skupina z Bánova

  1. časť vystúpenia

19.00 – 19.45 Radavanka a deti – spevácky zbor

19.45 – 20.00 Príhovory, vyhodnotenie rezbárskeho sympózia,

  vyhodnotenie súťaže vo varení guláša

20.00 – 20.30 Mrchane – humorno-spevácka skupina z Bánova

  2. časť vystúpenia

20.30 – 21.00 Žrebovanie

21.00 – 21.40 Beáta Dubasová – speváčka populárnej hudby

Toto podujatie fi nančne podporil Nitriansky samosprávny kraj.
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(dokončenie zo str. 1)
konvertovala zo židovstva ku kato-
licizmu a vstúpila do karmelitán-
skeho kláštora, hrdinsky zomrela 
v koncentračnom tábore, alebo sv. 
Vavrinec, diakon a mučeník, ktorý 
rozdával almužny chudobným a 
chorým, nad jeho hrobom je posta-
vená jedna zo siedmych hlavných 
bazilík Ríma, úcta k nemu bola po 
úcte k sv. Petrovi a Pavlovi najviac 
rozšírená v Ríme a sv. Klára, panna 
vzdala sa všetkého majetku, vstú-
pila do benediktínskeho kláštora, 
neskôr založila prvý kláštor rehoľ-
nej spoločnosti, nesúci jej meno, je 
zakladateľkou Rehole navštívenia 
Panny Márie, sv. Maximilián Mária 
Kolbe, kňaz a mučeník sa o. i. stal 
zakladateľom združenia vojakov 
Panny Márie, pôsobil aj na misiách 
v Japonsku, no neskôr bol v Poľsku 
uväznený a deportovaný do kon-
centračného tábora, kde sa pod-
ujal podstúpiť smrť za jedného zo 
svojich spoluväzňov odsúdených 
na smrť, sv. Štefan Uhorský, kráľ s 
manželkou Gizelou bol evanjeli-
zátorom Uhorska a zakladateľom 

mnohých biskupstiev a kláštorov, 
bol otcom sv. Imricha; sv. Helena, 
rímska cisárovná a matka Konštan-
tína Veľkého budovala kresťanské 
chrámy po celej ríši, v Sv. zemi ob-
javila pozostatky Kristovho kríža, 
nástroje mučenia Krista a jaskyňu 
Svätého hrobu, položila základy 
stavby Baziliky Božieho hrobu; sv. 
Ján Eudes, kňaz, zakladateľ Kongre-
gácie Ježiša a Márie, zameranú na 
vzdelanie kňazov a výchovu misio-
nárov, bol pokorný, napísal 21 vý-
znamných spisov, sv. Bernard, opát 
a učiteľ Cirkvi bol horlivým kazate-
ľom, je vzývaný ako ochranca pred 
detskými chorobami a posadnutos-
ťou, pred morom zvierat, búrkou a 
nečasom, ochranca včiel, včelárov a 
voskárov. Svätý PIUS X., pápež bol 
veľkým almužníkom chudobných, 
obnovil Tridentský misál a Liturgiu 
hodín, stal sa apoštolom Eucha-
ristie, sv. Ružena Limská, stala sa 
terciárkou v dominikánskej reholi 
a v záhrade rodného domu v dreve-
nom príbytku (ktorý si sama posta-
vila) sa 10 hodín venovala modlitbe 
a 10 hodín tvrdo pracovala, pri jej 

Duchovno by malo tiež patriť ku každodennosti

hrobe sa udiali mnohé zázraky. Za-
ujímavé osudy majú aj ďalší svätci: 
sv. Bartolomej, apoštol, sv. Ľudo-
vít, kráľ sv. Jozef Kalazanský, kňaz, 
sv. Monika, matka sv. Augustína. 
Svätý Augustín bol biskup a učiteľ 
Cirkvi, sv. Sabína, mučenica, sv. 
Erik, kráľ, sv. Rajmund Nonnatus, 
rehoľník... Keďže 26. augusta (nie-
kde sa uvádza 27.) si pripomíname 
103. výročie od narodenia Matky 
Terezy, vlastným menom Gonxha 
Bojaxhiová, chýr o jej misionárskej 
činnosti sa rozniesol do celého sve-
ta. Uvedieme zopár jej myšlienok: 
„Nie sme sociálnymi pracovníč-
kami, sme rehoľníčkami vo svete, 
kontemplujúcimi a aktívnymi, sme 
činnou láskou Boha. Všetko, čo ro-
bíme, robíme pre lásku, z lásky, pre 

Ježiša.“ Aj v tomto období ovocia, 
zavárania, letných prác, a vlastne 
uhorkovej sezóny, je to tiež aktu-
álne. Ovocím mlčania je modlitba. 
Ovocím modlitby je viera. Ovocím 
viery je láska. Ovocím lásky je naša 
služba.“ Matka Terézia sa vyjadrila 
aj o svätosti: „Vieš čo znamená byť 
svätým? To nie je nič iného, ako 
oslobodiť sa od seba samého, z 
vlastného otroctva, zo všetkého, čo 
nepatrí Bohu. Treba oslobodiť svo-
je srdce od každého stvorenia, aby 
žilo v jeho prítomnosti a jeho lás-
ke. Chcela by som odovzdať moju 
vôľu, moju slobodu, celý môj život 
do rúk Boha, pre našich trpiacich 
bratov. To je svätosť v našej každo-
dennosti.“ Toľko z myšlienok Mat-
ky Terezy.         Jana Slobodníková 

Inzerujte v Chýrniku!

Využiť naše stránky môžete aj na oslovenie svojich potencio-
nálnych klientov! Firmy, podnikatelia, živnostníci, občania, 
môžete to priamo urobiť cez internetovú adresu: m.kupec-
ky@chello.sk, alebo na adr.: Redakcia Chýrnik, ul. SNP č. 
42, objednať nielen riadkovú a plošnú inzerciu, ale zvoliť 
si aj inú formu reklamy a propagácie (rozhovor, reportáž).

-tvorcovia novín-
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Hoci nie ste Novozámčan, aj vy môžete využívať 
výhody tejto karty
Pozor! Súťaž...

Projekt Karta Novozámčana sa 
spustila dňa 25.06. 2013. Karta No-
vozámčana je regionálna karta pre 
skvalitnenie a zlacnenie života nie-
len obyvateľov mesta Nové Zámky 
ale najmä obcí v okolí celého nášho 
regiónu. A či už sú to ľudia zo slo-
venských obcí, alebo občania obcí 
hovoriaci po maďarsky. Hlavným 
partnerom projektu je Mesto Nové 
Zámky. 

Karta Novozámčana je jediná 
karta, ktorá poskytuje zľavy a výho-
dy pre obyvateľov nášho regiónu. 
Všetky informácie o Karte Novo-
zámčana a jej výhodách nájdete na 
stránke: http://www.vyhodykariet.
sk/sk/detail/card/91?f2=513&-
f3=&f4=&x= . Pri výhodách Karty 
Novozámčana sú pravidelné infor-
mácie o možnosti využiť akcie a tak 
ešte vyššie zľavy označené logom 
Akcia. Zľavy v Nových Zámkoch 
a okolí môžete využívať vo vybra-
ných mestských i obecných orga-
nizáciách, najmä v obchodoch a vo 
veľkom počte spoločností v meste 
Nové Zámky a okolí, ktoré budú 
postupne pribúdať. Zameraním 

spoločnosti je poskytnúť možnosť 
výhod s podporou kúpnej sila ob-
čanov našej lokality. Každá pre-
vádzka, ktorá poskytuje zľavy na 
Kartu Novozámčana, je označená 
nálepkou na vstupných dverách a 
pri pokladnici:
Kde možno získať Kartu No-
vozámčana ?

V Informačnom centre mes-
ta Nové Zámky, Hlavné námestie 
č. 7 a tiež u partnerov karty, ktorí 
poskytujú zľavy: http://www.vy-
hodykariet.sk/sk/detail/card/91?-
f2=513&f3=&f4=&x= Možno ju 
nielen kúpiť, ale získať aj ako dar-
ček. Predajná cena Karty na celý 
jeden rok od jej zakúpenia je 6,90€ 
s DPH. Gestorom je Mesto Nové 
Zámky!!!

PRE PARTNEROV KARTY 
Spoločnosť Spolefekt s.r.o. takto 

ponúka partnerstvo podnikateľ-
ským subjektom, ktoré chcú zvidi-

teľniť svoje podnikanie, zvýhodniť 
zákazníkov na území mesta Nové 
Zámky a v obciach v okolí. Ale 
i všetkým občanom. Vďaka do-
stupným informáciám o zľavách a 
bene� toch veľký počet obyvateľov 
presúva v súčasnosti svoju kúpnu 
silu do rôznych obchodov a ob-
chodných centier aj mimo mesta 
Nové Zámky, v lokalite svojho byd-
liska.

V prípade, ak občania dostanú 
kartu s hodnotnými výhodami, 
ktoré môžu prostredníctvom nej 
využívať, získajú aj informáciu o 
predajnom mieste partnera v ich 
meste i obci, i o sortimente a zľave, 
ktorú získa jej majiteľ.

Karta Novozámčana je v súčas-

nosti jediný vernostný program 
svojho druhu, ktorý sa sústredí 
na lokalitu okresného sídla a jeho 
priľahlých obcí a spája ich tak ako 
zákazníkov s obchodníkmi, ktorí 
sa pri nákupe navzájom podporu-
jú. Kontakt: e-mail: info@vyhody-
kariet.sk , tel.: +421 948 440 552. 
Všetky bližšie informácie nájdete 
aj na: www.vyhodykariet.sk, pri 
Karte Novozámčana. To však nie je 
všetko, naša redakcia sa rozhodla 
darovať tri kusy takejto karty čita-
teľom - súťažiacim, ktorí nám zašlú 
na našu poštovú, či mailovú adre-
su správnu odpoveď na otázku: V 
akých dvoch jazykoch vychádzajú 
naše regionálne noviny? . Termín: 
Do konca mesiaca august! 
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Páter Šebastián podpisoval v Dolnom Ohaji 
svoju knihu o pápežovi Jánovi Pavlovi II.

Vo futbalovom turnaji základných škôl „Zober lop-
tu, nie drogy“ zvíťazila domáca Jasová
Rozvíjajúci sa športový projektSkutočnosť, že Dolný Ohaj na-

vštívilo niekoľko osobností kul-
túrneho, národného, politického a 
náboženského života, sa potvrdilo 
nedávno, keď spisovateľ Šebastián 
Labo odslúžil v miestnom Kostole 
sv. Rodiny sväté omše. Po nich dá-
val autogramy s venovaním do kni-
hy Svätý hneď Santo subito (Dobrá 
kniha Trnava 2011). Prítomným 
porozprával zážitky s blahoslave-
ným Jánom Pavlom II., ktorého 
prostredníctvom sa udialo veľa zá-
zrakov. Spomenul aj sv. pátra Pia. 
Jeho relikvie do kostola venoval pá-
ter Šebastián Košút, toho času pô-
sobiaci vo farnosti v Marano Equo, 
pripravujúci sa na pobyt v Dome se-
niorov v Dolnom Ohaji. Je symbo-
lické, že vdp. Š. Košút, zdržiavajúci 
sa na Slovensku, si nedávno svoje 
70. narodeniny pripomenul v deň, 
kedy v Dome seniorov v Dolnom 
Ohaji posvätil s miestnym vdp. Ro-
manom Gallasom sochu pátra Pia. 
Páter Šebastián Labo oslávi 82. na-
rodeniny v stredu 19. júna. Tento 
dátum je obci dobre známy, keďže 
19. júna 2004 v sobotu mal vysviac-
ku novokňaz Jaroslav Máčovský v 
Banskej Bystrici (a obec mala ko-
nečne po 72 rokoch znovu kňaza – 
rodáka) a na druhý deň v Dolnom 
Ohaji slúžil primičnú sv. omšu. V 
tomto roku si dp. Jaroslav pripome-
nul 10. výročie diakonátu. Pátra Š. 
Košúta osobne poznal aj vdp. Š. F. 
Muška (18. 7. 1924 – 13. 4. 2011), s 
ktorým slúžil v jeho domčeku aj sv. 
omšu. Dvaja Šebastiánovia sa dob-

re poznajú, majú radi o. i. humor 
a srdečnosť. Stretali sa s význam-
nými osobnosťami, napríklad s Š. 
Labom, so sestrou Luciou (ktorej 
sa vo Fatime zjavila P. Mária), s pá-
pežom Pavlom VI. a samozrejme s 
Jánom Pavlom II. Tento vyštudova-
ný archivár a jezuita, pochádzajúci 

z 10 súrodencov z Valaskej Belej, 
písal o „lietajúcom pútnikovi XX. 
storočia“, o apoštolských cestách 
Benedikta XVI. atď. Toho času pá-
ter býva v kláštore v Trnave. Kniha 
„Svätý hneď“ je 14. v poradí o pá-
pežoch. V jej úvode, ktorý písal v 
deň svojho jubilea pred dvoma rok-
mi 19. júna 2011 v rodisku Valaská 
Belá, páter Šebastián želá čitateľovi: 
„Kiež čitateľ pri čítaní knihy preží-
va takú radosť, akú som ja prežíval 
pri jej písaní.“ Pátrovi Šebastiánovi 
želáme k jeho narodeninám všetko 
najlepšie, najmä však veľa zdravia, 
lásky, slniečka, Božieho požehna-
nia, pretrvávajúcej radosti a nech 
ľudia ocenia jeho dielo. Veď meno 
Šebastián znamená „úctyhodný, 
vznešený“ .

Jana Slobodníková

Pod názvom „Zober loptu, 
nie drogy“ sa skrýva nielen ob-
čianske združenie, ale aj projekt, 
rozvíjajúci pohybovú činnosť a 
taktiež futbalový turnaj, ktorý si 
už druhýkrát zahrali deti zo zá-
kladných škôl Dolného Ohaja, 
Hulu, Jasovej, Kolty. Kým minulý 
rok sa turnaj uskutočnil v Dol-
nom Ohaji, v tomto roku bol v Ja-
sovej. V príhovoroch funkcionári 
deťom zaželali veľa úspechov. Po 
oboznámení s propozíciami tur-
naja mohli prvé družstvá začať 
s hrou. Zloženie školskej jede-
nástky bolo znovu bez vekového 
obmedzenia a medzi futbalista-
mi nechýbalo dievča: siedmačka 
Patrícia Melišková z Dolného 
Ohaja. Najmenšou diváčkou tur-
naja bola 2-ročná Eliška z Jasovej, 
ktorá organizátorom a učiteľom 
odovzdala symbolické na slnku 
blyštiace sa medaily. Pekný sl-
nečný deň hre prial. Rozhodcovia 
sa striedali, turnaj bol spravod-
livý. Keďže Ohajčania a Hulania 
mali dresy rovnakej farby - čer-
vené, Dolnoohajčania si do hry 
obliekli modré. Bieli Jasovčania 
a žltí Kolťania v záverečnom zá-
pase pripomínali v tomto roku 
zmien v Apoštolskej stolici farby 
pápežskej zástavy. Na 1. mieste sa 
umiestnila Jasová s ôsmimi bod-
mi (skóre 5:9), na 2. mieste Hul 
so šiestimi bodmi (skóre 8:2), 
na 3. mieste Dolný Ohaj s tromi 
bodmi (skóre 2:6), na 4. mies-
te Kolta s jedným bodom (skóre 
3:6). Putovný pohár si odniesla 
ZŠ Jasová. Najlepším hráčom sa 
stal Michal Buršák zo ZŠ Dolný 
Ohaj, najlepším strelcom turnaja 
Lukáš Löbl, najlepším branká-
rom Marek Zeleňák obaja zo ZŠ 
Hul. Pred odovzdaním pohárov a 
symbolických sošiek sa všetci ob-
čerstvili. Pre porovnanie: minulý 
rok boli víťazmi Kolťania, druhí 
Jasovčania, tretí Dolnoohajčania 
a štvrtí Hulania. F. Polakovič to 
okomentoval známou vetou: „Nie 
je dôležité vyhrať, ale zúčastniť 
sa...“ Keďže turnaj sa uskutočňuje 
aj na pamiatku národného budi-
teľa Juraja Holčeka (1811-1869) 

- ktorý vyše 17 rokov ako kňaz 
pôsobil v Dolnom Ohaji, potom 
4 roky v Jasovej, a tu je aj pocho-
vaný – všetci sa na záver turnaja 
vybrali k jeho hrobu. Tu povedal 
rečník F. Polakovič o ňom pár 
viet: o tom, že zaujímavé sú dá-
tumy jeho narodenia a úmrtia 
– 5. 4., 4. 5.; i o tom, že v roku 
1869 okrem J. Holčeka zomrel aj 
Štefan Mojzes a v r. 869 Konštan-
tín – Cyril. Vyzdvihol jeho prínos 
a aktivitu, hoci sa Dr. Budinský 
(pochádzajúci z rodiska J. Holče-
ka z Budmeríc) vyjadril, že nepat-
ril do „generálneho štábu“. Veď J. 
Holček sa pričinil o vznik MS, o 
Memorandum slovenského náro-
da, o Viedenské memorandum, 
bol v komisiách, ktoré veľa zá-
ležitostí riešili. Spomenul knihu 
Národný buditeľ Juraj od Ondreja 
Halása z Dolného Ohaja. Všetci 

sa tu pomodlili, niektorí si zaspie-
vali Kuzmányho „Kto za pravdu 
horí“ a zvečnili sa pri pomníku J. 
Holčeka fotografiou. Dokonca aj 
s pohármi, víťazi s pripomienka-
mi typu: „Juraj Holček, ďakujeme 
za víťazný pohár...“ Nuž, vedieť 
ďakovať a ctiť si predkov patrí k 
hodnotám, ktorým by sme aj my 
mali učiť budúce generácie. Dob-
rému športu, a teda aj vhodnému 
využitia času, bol aj patrón mlá-
deže sv. Ján Bosco (1815-1888), 
ktorého relikvie putovali nedávno 
po Slovensku. Práve on mal často 
vo svojich snoch, ktoré sa stali 
skutočnosťou, veľký dom (domov 
pre mnohých chlapcov), kostol a 
taktiež veľké ihrisko. Mnohým 
zabezpečil domov, postaral sa o 
ich duše a správne strávený čas. 
Nech takéto osobnosti nasledujú 
mnohé naše deti! 

J. Slobodníková

Páter Šebastián pri podpisova-
ní knihy

Záverečná fotogra� a

Páter Šebastián pri podpisova-

Záverečná fotogra� a
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kus je na trvalo trávnom poraste. 
Pre odbor osív a sadív sa v tomto 

roku vykonávajú vegetačné skúšky 
u šalátu hlávkového, špenátu siate-
ho a uhorky skleníkovej. Na orga-
nizácii tohto vydareného podujatia 
sa podieľali, okrem iných Bohumil 
Krajmer, Anton Uher a Jana Ostro-
žlíková. Odbornými garantmi boli 
Zuzana Hudecová a Anton Uher. 

Text a snímky Milan Kupecký a 
Jozef Lazan

V týchto dňoch sa konal v objek-
te Ústredného kontrolného a skú-
šobného ústavu poľnohospodár-
skeho v Nových Zámkoch tradičný 

Deň otvorených dverí. Účastníkov, 
z radov odborníkov, vrátane hostí 
privítal vedúci skúšobnej stanice 
Ing. Bohumil Krajmer, ktorý ich 
zároveň oboznámil s programom. 
Ten okrem odborných prednášok 
pozostával z prehliadky jednotli-
vých políčok porastov a odrôd. A 
keďže účastníkom prialo vľúdne 
počasie, účasť pozvaných odborní-
kov a hostí bola rekordná. 

Novozámocká skúšobná stanica 
je zároveň i hlavnou odrodovou 
skúšobňou najmä na vykonávanie 

štátnych odrodových skúšok pre 
registráciu odrôd zelenín. V súčas-
nosti má výmeru 4,15 ha poľno-
hospodárskej pôdy a 0,18 ha krytej 
plochy na rýchlenie. V oblasti re-
gistrácie odrôd pestovaných rastlín 
a uvádzaním množiteľského mate-

riálu pestovaných rastlín na trh a o 
ich registrácii, sú štátne odrodové 
skúšky základom pre všetky druhy 
zeleniny podliehajúce povinnej re-
gistrácii. Pre stanicu Nové Zámky 
sú tieto úlohy určené najmä pre ku-
kuricu cukrovú a pukancovú, me-
lón cukrový, ľuľok baklažánový a 
pór pestovaný. Na skúšobnej stanici 
sa však skúša celá škála povoleného 
sortimentu odrôd vrátane prihlá-
sených do štátnych odrodových 
skúšok. Uvedené štátne odrodové 
skúšky zelenín sa vykonávajú tiež 
pre účely udelenia právnej ochrany 

odrôd. Nemenej dôležitým zame-
raním novozámockej skúšobnej 
stanice sú štátne odrodové skúšky 
s cibuľou, kapustou jarnou, pórom 
pestovaným, petržlenom záhrad-
ným, rajčiakom jedlým, paprikou 
zeleninovou rýchlenou, poľnou, 
paprikou koreninovou, uhorkou 
skleníkovou a nakladačkou, me-
lónom cukrovým, kukuricou cuk-
rovou a pukancovou a prosom 
siatym, tekvicou kríčkovou a v 
súčasnosti aj liečivými rastlinami 
ako sú rumanček kamilkový, mäta 
pieporná a láskavec metlinatý. Pre 
odbor registrácie pesticídov sa od-
skúšavajú insekticídy na ochranu 
proti slizniakom na poraste ka-
pusty hlávkovej a herbicídny, po-

Tradičný Deň otvorených dverí
Rekordná účasť

pre účely udelenia právnej ochrany 

Letná sezóna v plnom prúde, návštevníkom praje aj 
extrémne letné počasie

Wellness Patince otvoril svoju 
náruč dokorán

Kúpeľná sezóna začala v plnom 
prúde aj v známych slovenských 
kúpeľoch Patince. Otvoreniu se-
zóny predchádzali oslavy, Well-
ness Hotel Patince, totiž oslá-
vil už svoje siedme narodeniny 
od svojej existencie. Oslavy sa 
konali počas víkendových dní a 
mali bohatý kultúrno-spoločen-
ský program. Okrem iných sa 
na ňom prezentovali hudobné 
skupiny Rock Party a Abba Re-
vival. Zaujímavé boli celodenné 
súťaže nielen pre dospelých, ale 
najmä pre tých najmenších. Či už 
to bola jazda na koníkoch, Peno-
vá Párty ako i slávnostné krájanie 
narodeninovej torty, ktoré krát-
kym príhovorom udobril riaditeľ 
Welness Hotel Patince Vincent 
Andrusko. Ako nás informoval 
obchodný riaditeľ tohto kúpeľné-
ho zariadenia Mgr. Miloš Dovi-
čin, v súčasnosti je využívanie po-
bytu vo wellness centre v plnom 
prúde. Rekreanti i bežní návštev-
níci majú k dispozícii desať bazé-
nov s termálnou vodou, vrátane 
zvlášť oddelenia pre deti, nechýba 
výrivka, tobogán a tiež možnosť 

využiť individuálne masáže a po-
dobne. Neďaleko je prístav ležiaci 
v krásnej prírodnej scenérii, kde 
sa možno plaviť výletnou loďou 
do Štúrova, Ostrihomu a Ko-
márna. Je tu možno stanovania a 
kempu. V priľahlom bare si mô-
žete pochutiť na rôznych špecia-

litách vrátane jedál z rýb. Navyše, 
občania z Nových Zámkov majú 
zľavy. Využite teda túto jedinečnú 
príležitosť na relax v príjemnom 
prostredí areálu patinského kom-
plexu!
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HUMORESKA
Opačne ako vo futbale: Nedáš – nedostaneš!

Vedúci oddelenia akciovej spo-
ločnosti Štupel s r.o. mi ako ob-
chodnému partnerovi dlho nevedel 
porozumieť. V jeho očiach som 
vyzeral ako obyčajná radová strán-
ka, ktoré zažil v časoch totality ako 
vedúci nomenklatúrny káder istého 
podniku, neúrekom. Nech som ho-
voril bývalému súdruhovi Pivarči-
mu čokoľvek, len krútil očami, pre-
gĺgal sliny a mykal plecami. 

Keď som ho navštívil, presne 
som sa vyjadril, čo v rámci legis-
latívy od neho potrebujem. Stači-

lo, aby mi dal príslušný formulár, 
na ktorom by sa naša spoločnosť 
mohla o� ciálne uchádzať o prís-
lušný tender. Keby mi žiadosť po-
dal, tým by bola z jeho strany moja 
požiadavka splnená. On však nie a 
nie ma pochopiť. Hľadel na strop, 
potom na palmu v kvetináči, na 
oblok... Pri vysvetľovaní som si ob-
čas pomáhal aj rukami a nohami, 
on však nie a nie mi porozumieť. 
-Priateľko, takýchto stránok ako 
ste vy tu mám denne celé desiatky. 
Ide mi hlava prasknúť. Nehovoriac 

o tých, ktorí prídu s požiadavkou 
vybaviť si certi� kát. Takmer sa mô-
žem zblázniť, pochopte,- horekoval 
a so špinavou vreckovkou si utieral 
čelo. -Moja požiadavka je len ma-
ličkosť,- snažil som sa ho navodiť, 
neskôr prosíkal som. -To môže 
povedať každý... - a viac nepove-
dal, akoby začal vážiť slová. Všet-
ky moje gestikulácie, zvyšovanie i 
znižovanie hlasu až na brumendo, 
boli však márne. Už - už som chcel 
rezignovať, ale čosi ma pomklo 
konať. Vo vrecku som mal pripra-
venú obálku s tým, že…ak by bolo 
treba... Tá chvíľka napokon prišla. 

Pravou rukou som siahol do vrec-
ka môjho saka. Pivarči sa vzápätí 
akoby zalízol. Vybral som obálku a 
posunul mu ju šikovne popod nos 
tak, aby tento tradičný a takmer 
všade u nás udomácnený akt bol čo 
najmenej nápadný. Proste, aby to 
vyzeralo tak, že vlastne nič takého 
sa nedeje. Pivarčimu vzápätí nasko-
čil nastrojený úsmev. Ihneď sa mu 
v mysli vyjasnilo. Pochopil, múdra 
hlava. V očiach sa mu dodatočne 
zaiskrilo, podobne ako žiara na via-
nočnej prskavke. -Konečne, že ste 
aj vy mňa pochopili, - 

(pokračovanie na ďalšej str. )
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Tel.:  035/640 8840
Mobil:  0908 713 576

e-mail:  novezamky@slovaktual.sk

Nájdete nás na adrese:
P. Blahu 19, Nové Zámky

na rohu pri  reštaurácii  Ajax

Tel.:  035/640 8840
Mobil:  0908 713 576

e-mail:  novezamky@slovaktual.sk

Nájdete nás na adrese:
P. Blahu 19, Nové Zámky

na rohu pri  reštaurácii  Ajax

Tel.:  035/640 8840
Mobil:  0908 713 576

e-mail:  novezamky@slovaktual.sk

Nájdete nás na adrese:
P. Blahu 19, Nové Zámky

na rohu pri  reštaurácii  Ajax

Čo vŕta Milanovi Kupeckému v hlave
Hlad po humore, po nežnej revolúcii, vystriedal normálny 
hlad.
Inovované príslovie na dnešok: Ži a nechaj živoriť!
Najviac viazne sociálny dialóg.
Netreba nám zemetrasenie. I tak padá jedna slovenská � rma za 
druhou.
Nepodporme školstvo. Budeme konečne beztriednou spoloč-
nosťou..
Proti korupcii sa najvehementnejšie bojuje v médiách.
Sme v období, keď národ padol, no mnohí politici sa ešte držia.
Oveľa ľahšie je zvyšovať nájomné, ako úroveň bývania.
Chceme aby naďalej pribúdalo bezdomovcov? Urobme referen-
dum!
Nech si Slovač sem tam vytne zopár borovičiek. Preboha, ale 
nech nechá zopár stromov aj na predaj do zahraničia!
Rád by som vstúpil do nejakej zaostávajúcej politickej strany. 

Vo vedúcej som už bol.
Prevažná časť občanov Slovenska má prečo žiť, ibaže nie je za čo.
V mladosti som si nahováral dievčatá. Dnes si nahováram, že 
sa mám dobre.
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. Nie na lepšiu budúcnosť, ale 
na sociálnu podporu.
Podnikateľ hľadá podnikateľa, ako človek človeka, aby ho mo-
hol ošmeknúť.
Pes na dedine sa má vraj oveľa lepšie ako dôchodca v meste.
Dnes je ľahšie u nás predať republiku ako vrece zemiakov.
Slováci nepomrú hladom. Nanajvýš sa navzájom požerú.
Zahraničnému kapitálu na zuby nepozeraj!

(dokončenie z predch. str. )
zašvitoril ako nežná krásavica, a 
dodal: -veď aj ja mám nadriade-
ných...O podsunutej obálke však 
nepadlo ani slovko. -Pán vedúci, to 
ste mi ale mohli hneď povedať,- na-
mietal som. A on na to: -Pane, ak 
chcete, aby sa auto dalo do pohy-
bu, tiež treba najskôr natankovať, 
chápete? -Chápem, musí dostať 
benzín… - No tak vidíte?! Už sme 

si porozumeli…Proste, bez po-
honných látok a mazania sa vám 
auto nepohne, - zopakoval, akoby 
na ospravedlnenie. Chcel som mu 
oponovať, že dolu brehom pôj-
de každé auto, keď ho posotíme. 
Upustil som však od tohto úmyslu 
a bol som rád, že sa mi v ten deň 
čosi užitočné podarilo na úrade 
vybaviť.

M. Kupecký
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