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Pamätná tabuľa pre zakladateľa
novozámockého múzea
V sobotu 17. novembra 2012 usporiadalo
občianske združenie NOBILITAS CARPATHIAE slávnostné odhalenie pamätnej tabule
významnému novozámockému rodákovi
Jánovi Thainovi, ktoré bolo spojené s pietnou
spomienkou pri jeho hrobe a zádušnou svätou omšou. No vedia dnešní Novozámčania,
kto sa skrýva za menom Ján Thain?
Pamätná tabuľa je umiestnená na stene
novozámockého múzea, ktoré nesie Thainovo meno. Gymnaziálny profesor, maliar,
etnograf, zakladateľ a prvý riaditeľ novozámockého múzea sa narodil 5. septembra
1885 v Nových Zámkoch. Najrannejšie detstvo prežil v rodinnom mlyne v Semerove,
jeho výtvarné nadanie sa začalo výraznejšie
prejavovať počas štúdií v Nových Zámkoch.
Po maturite sa prihlásil na Vysokú školu
výtvarného umenia v Budapešti, kde získal
v roku 1911 diplom učiteľa kreslenia. Ešte
v tom istom roku získal pozíciu zastupujúceho profesora kreslenia na novozámockom
gymnáziu. Tu pôsobil nasledujúcich 36 rokov.

Založil aj súkromnú etnografickú a historickú
zbierku. Venoval sa zhromažďovaniu predmetov archeologického, numizmatického
a historického charakteru. Priamo v Nových
Zámkoch vystavil výsledky svojej 15-ročnej
zberateľskej činnosti na výstave organizovanej miestnou pobočkou Sz.M.K.E. (Szlovenszkói Magyar Kultúr-Egyesület). Výstava
bola otvorená 13. apríla 1930 v troch miestnostiach rímsko-katolíckej ľudovej školy.
Už v prvý deň mala viac než 1500 návštevníkov. O odkúpenie Thainovej zbierky prejavilo
záujem Slovenské národné múzeum. V meste medzitým rástol počet hlasov volajúcich
po zriadení mestského múzea. Skutočným
prielomom v tejto veci boli veľkolepé oslavy
250. výročia oslobodenia Nových Zámkov
spod tureckej nadvlády. Pri tejto príležitosti malo dôjsť k otvoreniu historickej výstavy
a následnému zriadeniu mestského múzea.
Dňa 11. apríla 1936 bolo konečne Mestské
múzeum otvorené verejnosti. Jeho riadením
bol poverený Ján Thain. No 14. marca 1945

Upírska sága dosiahla rekord
v návštevnosti kina
Noc zo štrnásteho na pätnásteho novembra
bola pre filmových fanúšikov o čosi zaujímavejšia. V novozámockom kine MIER sa uskutočnilo historicky prvé polnočné premietanie. Na svedomí to mala celosvetová premiéra
divácky úspešnej upírskej ságy, konkrétne jej
záverečnej časti Twilight sága: Úsvit – 2. časť.
Rekordná bola aj účasť divákov, takú si vraj
za posledných desať rokov nepamätajú.
Vďaka novej digitálnej technike sme sa tak
zaradili medzi kiná, ktoré dokážu poskytnúť
fanúšikovi luxus nielen premietaním 3D fil-

Veľké nočné žrebovanie.

mov, ale napríklad aj v podobe celosvetovej
premiéry. Novozámockí fanúšikovia si prišli
vychutnať Twilight aj v čase, keď sa bežný človek oddáva nočnému spánku. „Pre divákov
bolo pripravených deväť predstavení, z toho
dve s maďarskými titulkami. Zapojili sme sa
aj do reklamnej kampane, spustili sme vlastnú
súťaž, kde šiesti vyžrebovaní získali vstupenky
na Twilight maratón a v poslednom kole plagáty a vstupenky na ľubovoľný film. Priamo
na premiére sme rozdávali aj darčeky od
distribučnej spoločnosti Bonton film, ktorá
do súťaže venovala kozmetické balíčky,“ povedala spokojne vedúca kina Júlia Žďárska.
Film vzbudil u divákov nadšenie, ktoré v kine
badali aj včasnými rezerváciami na predstavenie alebo kúpou vstupeniek v predpredaji. Celkovo bolo na filme rekordných 2045
divákov!
J. Žďárska dodala, že odkedy kino disponuje digitálnou technikou, zvýšila sa jeho návštevnosť i tržby. V trende sú najmä detské 3D
filmy, horory aj akčné filmy. Do kina sa vracajú i náročnejší diváci. Vysokú účasť zaznamenali napríklad pri premietaní série filmov
Paľa Barabáša.
Filmová ponuka na december bude opäť
pútavá. Diváci sa môžu tešiť na premiéru filmu Hobbit, Pí a jeho život či pokračovanie
Sammyho dobrodružstiev 3.
Dáša Čerháková

bombardovanie definitívne spečatilo osud
múzea. V krátkom časovom horizonte zasiahli Jána Thaina i osobné tragédie. V roku
1947 sa stiahol z verejného života. Zomrel 17.
novembra 1953 v Nitre. Pochovaný je na novozámockom cintoríne.
Nápad odhaliť pamätnú tabuľu významnému Novozámčanovi pochádza od miestneho
historika A. Strbu. Ten predstavil J. Thaina
v príhovore. Okrem neho sa prihovoril aj
P. Rusnák z múzea, M. Práznovszky, ktorý dal
tabuľu zhotoviť na vlastné náklady a vnučka
J. Thaina, herečka Viola Thirring z Budapešti.
Riaditeľka múzea H. Gudmonová v príhovore
upozornila na budúcoročné okrúhle výročie
Thainovho úmrtia.
Zdroj: P. Rusnák, Múzeum J. Thaina
v Nových Zámkoch
Spracovala: Ivu Varényi
Foto: P. Kočkovč
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SPRAVODAJSTVO

Úvodník

Erb mesta je
v móde vždy
Dokážem mať veľmi rád takých ľudí, ktorí
prejavujú značnú dávku nadšenia voči niečomu vznešenému. Nesmierne si viem vážiť tých
ľudí, ktorí obetavo hľadajú, bádajú po veciach,
predmetoch súvisiacich s naším mestom.
Nikdy som nerobil výskum verejnej mienky,
no napriek tomu si myslím, že v Nových Zámkoch máme dosť lokálpatriotov. Samozrejme,
poznať ich podľa spoločných znakov, ako napríklad: v ich byte nájdeme na stene zavesenú
aspoň jednu kresbu s tematikou mesta; ich
domáca knižnica je prepchatá publikáciami
o histórii nášho mesta; vedia, kde sa nachádzalo niekdajšie Péro; rozrušene berú do rúk
nečakane objavenú fotografiu, ktorá zachytáva
naše rodisko; poznajú množstvo legiend a príbehov o našom meste. Takíto sú profesionálni
lokálpatrioti.
Tomuto „remeslu” sa snažím učiť aj ja sám,
síce som v tejto brandži ešte len amatér. Našťastie, môj najlepší priateľ disponuje omnoho väčším množstvom informácií v tejto
oblasti. Počas stretnutí sa zakaždým zapletie
do našich rozhovorov nejaká novinka, ktorú
sa nám podarilo zistiť od ozajstných lokálpatriotov.
Bývam na niekdajšej Včelárskej, v súčasnosti je to Ulica Svornosti. Po večeroch sa rád prechádzam po okolí. Pred dvomi rokmi v lete,
počas jednej z mojich nočných prechádzok,
som si všimol v susednej Andovskej ulici
ozajstný unikát - bránu, presnejšie povedané
ozdobu na bráne. Vrchnú časť brány staršieho
rodinného domu zdobil nie príliš veľký, ale
naisto rozpoznateľný novozámocký erb. Moje
zorné pole nie je príliš veľké, keďže moja výška, žiaľ, nedosahuje výšku priemerného Novozámčana – takže som veľakrát prešiel okolo „artefaktu” bez povšimnutia. No v tomto
momente sa „boh lokálpatriotov” nado mnou
zmiloval a upriamil moju pozornosť vyššie.
Pomyslel som si, keď ja toto v klube porozprávam, nie je isté, že to bude taká „pecka”, ako
keď ju ukážem...
Onedlho na to sme sa stretli u známej
a pochutnávali si na najlepších lángošoch
na svete. Vtedy som pred priateľmi vytiahol
svoj super nápad. Čo by bolo, keby sme sa
v rámci spaľovania kalórií a dobrého trávenia
prešli k miestu, kde brána do domu nie je zdobená ornamentami, ale lokálpatriotizmom.
Chôdza prospela nášmu telu a cieľ – podľa
našich odhadov asi 50 ročná brána – zahrial
našu dušu.
Je pravda, že v súčasnosti si naši spoluobčania už nezdobia brány domov erbmi, hoci
na nových lavičkách na námestí pekne ukážu
symboly mesta. Je to podobné ako v súčasnosti v Maďarsku prekvitajúce hnutie „pozapínaj
gombíky znova”, ktoré na prahu 21. storočia
vnieslo do módy opäť ľudové motívy. Je teda
jedno, či vzor motívu pochádza z Kalocse,
alebo z Nových Zámkov, čo je pekné a blízke
nášmu srdcu ostane v móde vždy.
Peter Kočkovič

Späť ku koreňom
Zvláštneho hosťa prijal vo svojej kancelárii na mestskom úrade primátor mesta Gejza Pischinger. Navštívil
ho vnuk bývalého starostu Nových Zámkov Ferenc Kukán. Imre Kukán, starý otec chirurga, primára žijúceho
v Budapešti, pôsobil v našom meste ako starosta v rokoch 1897 až 1905.
„Pán Ferenc Kukán ma vyhľadal a prišiel za mnou.
Som nesmierne rád, že disponuje množstvom informácií
súvisiacich s naším mestom. Ubezpečil som ho, že zabezpečíme starostlivosť o hrob bývalého starostu,” povedal
bližšie k návšteve primátor.
Pánovi F. Kukánovi rozprával veľa o Nových Zámkoch
jeho otec - štvrté, najmladšie dieťa Imreho Kukána, keďže svoju mladosť prežil tu, až potom sa
presťahoval do Budapešti. Chirurg sa do rodiny narodil ako posledné dieťa a starí rodičia už
vtedy nežili. „Pred dvadsiatimi piatimi rokmi som cestoval z Rakúska cez Nové Zámky práve v čase
Sviatku všetkých svätých. Vtedy som sa zastavil na cintoríne a vyhľadal som hrob svojho starého
otca,” spomína Ferenc Kukán. Od jeho prvej návštevy sa do Nových Zámkov vracia častejšie.
„Cítim sa tu veľmi dobre. Dozvedel som sa aj to, že diela druhého syna môjho starého otca, maliara
Gézu Kukána, vlastní niekoľko novozámockých rodín, ba dokonca je možné diela môjho strýka
obdivovať aj v Galérii umenia Ernesta Zmetáka,“ prezradil. Na rozlúčku odovzdal primátor mesta
F. Kukánovi knihu o Nových Zámkoch, a zároveň sa vyjadril, že ho s radosťou očakáva na rôznych mestských podujatiach.
Kočkovič, foto: P. Szabó

SEDEMNÁSTY
Sobota, 17. november 2012, 15.00 h. V strede Hlavného námestia stojí muž v s transparentom: 23 rokov lži, klamstva, korupcie. Zídu
sa tam ešte dvaja-traja s názorom, majú chuť
hovoriť, o ťažkom živote, o zlej politike. Pridáva sa mladá žena, v ruke drží farebný plagát s nápisom: Je koniec. Z okolitých uličiek
sa vynárajú
skupinky
ľudí, sú zvedaví, či sa

a ešte chvíľu čakali, či prídu toľkí, koľkí sa
k nim „pridali“ na sociálnej sieti. „Kde je tých
osemsto ľudí?“ pýtali sa medzi sebou. Ležia
doma na gauči!...V robote sú!... Kričali. Žena
nesmelo povedala asi 150-člennému davu zopár neistých viet, prečo sa zišli. Odvážnejší
jednotlivci viedli monológ. Asi po hodine sa
dav rozišiel. Policajti z uličiek sa vytratili.
Takto som vnímala atmosféru avizovaného
protestu skupiny Berieme si späť svoju KRAJINU na novozámockom Hlavnom námestí,
23 rokov po protestoch, ktoré vtedy dokázali
zmenu.
Text a foto: Dáša Čerháková

niečo udeje. Prišli na protest,
alebo sa len boja, že im ujde
revolúcia? Mladá žena rozdáva plagáty, nikto nevie, čo
bude ďalej. Chýbajú im mikrofóny, povedali si. Chýbajú
im lídri, aj organizácia, myslela som si. Zapálili sviečky

OSPRAVEDLNENIE
V Castrum Novum č.45/12 v článku
„Novozámocký Klobfest 2012“ sme
nedopatrením uviedli, že súťaž
o najkrajšiu Tekvicovú kompozíciu
vyhrala len MŠ na Nábrežnej ulici.
Touto cestou sa ospravedlňujeme
rovnako víťaznej Základnej škole
na Mostnej ulici, ktorá v súťaži
obsadila tiež prvé miesto.
Redakcia

Stretnutie primátora
s občanmi
26.11.2012 1800 h
Pohoda (Za troma mostami)
27.11.2012 1800 h
Reštaurácia Perla
(oproti starej nemocnici)

28.11.2012 1800 h
Reštaurácia Koruna
29.11.2012 1800 h
Hala Milénium
30.11.2012 1800 h
Chilli Pub
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INZERCIA

Objavte svet angličtiny - interaktívne
v rámci hodiny angličtiny, ale aj matematiky,
prírodovedy, vlastivedy a ostatných predmetov.
V tomto roku sa nám podarilo spustiť aj náš pilotný projekt v spolupráci s riaditeľkami Mgr. Katarínou Hozlárovou v Cirkevnej ZŠ A. Bernoláka,
Mgr. Ľubicou Halászovou v ZŠ na Devínskej ulici a Bc. Evou Cvikovou v MŠ na Ďorockej ulici.
V tejto MŠ naše lektorky vyučujú angličtinu pre

deti už od 4 rokov na interaktívnych tabuliach
a učiteľky z MŠ absolvujú v našom jazykovom
stredisku kurz angličtiny, aby v budúcnosti mohli
prebrať rolu lektoriek. Našim cieľom je, aby deti
ľahšie zvládli prechod z MŠ do ZŠ, kde už v súčasnosti prebieha výučba metódou CLIL.

Na podporu vyučovania metódou CLIL prebiehajú v našom stredisku semináre vydavateľstiev
OXFORD UNIVERSITY PRESS a MACMILLAN, určené pre štátne aj jazykové školy.
V takomto duchu sa uskutočnilo ďalšie z metodických školení pre učiteľov anglického jazyka
z materských, základných a stredných škôl.
Tentokrát sa seminár v spolupráci s vydavateľstvom MACMILLAN, v zastúpení ELT konzultantom Ing. Grétou Korpádiovou, niesol v znamení oboznámenia sa s princípmi výučby cudzieho
jazyka vo vzdelávaní, s využitím interaktívnej
techniky a softvérových aplikácií na podporu
a zvýšenie efektívnosti vyučovania. Školenie prebiehalo s praktickými ukážkami metodických postupov, zážitkovou formou, pri učení jazykových
kompetencií priamo na najnovších vydaniach
učebníc a interaktívnych softvérov z dielne spoločnosti MACMILLAN.
Radi by sme sa ešte raz poďakovali G. Korpádiovej za jej prístup a ochotu, všetkým riaditeľom, ktorí sú ochotní sa zúčastňovať a uvoľňovať
svojich pedagógov a v neposlednom rade aj učiteľom štátnych a cirkevných škôl, škôlok z Nitry,
Dunajskej Stredy, Komárna, Hurbanova, Štúrova,
Nových Zámkov a okolia, ako aj kolegom zo súkromných jazykových škôl. Dúfame, že aj nasledujúci plánovaný seminár bude mať rovnaký
úspech a tešíme sa do skorého stretnutia. Viac
informácií nájdete na www.interedu.sk v sekcii
Semináre alebo na Facebooku.
(x)

CN-R-151/12

Jazykové a školiace stredisko InterEdu s.r.o.
v Nových Zámkoch ako jediné vybavené najmodernejšou interaktívnou technikou sa zameriava
na výučbu cudzích jazykov, organizovanie odborných školení a seminárov pre firmy a školstvo.
Našu činnosť sme zamerali na aplikáciu interaktívnej techniky v procese vzdelávania. Najprogresívnejšiu technológiu súčasnosti pomáhame
uplatniť nielen pri našej činnosti, všetky služby
a skúsenosti ponúkame aj pre školstvo a firmy.
Našim zákazníkom ponúkame kompletné interaktívne riešenia ako aj najčerstvejšiu novinku
VisionTouch - interaktívny monitor so zabudovaným počítačom, DVB-T tunerom a s WIFI pripojením. V súčasnosti je to prvok najmodernejšej
prezentačnej techniky.
Za účelom rozšírenia interaktívnej techniky
vo vyučovacom procese spolupracujeme s najväčšími vydavateľstvami cudzojazyčnej literatúry, so spoločnosťami OXFORD UNIVERSITY PRESS, LONGMAN a MACMILLAN. V našom stredisku
nájdete najaktuálnejšiu ponuku spomenutých
vydavateľstiev. Literatúru si môžete prezrieť
v našej knižnici, v prípade záujmu kúpiť alebo
objednať pre potrebu svojich študentov. Pre našich študentov máme k dispozícii knižnicu cudzojazyčnej literatúry.
Naša spoločnosť sa zameriava aj na presadzovanie metódy CLIL do vyučovania v novozámockých ZŠ. Snažíme sa, aby školy v našom regióne
pracovali touto metódou, ktorá prináša vyučovanie angličtiny už od prvej triedy ZŠ a to nielen

REŠTAURÁCIA BEREK Vás srdečne pozýva na

31. 12. 2012
začiatok o 1900 hodine
O dobrú zábavu sa počas celého
večera postará skupina

ATLANTIC
Prosecco 0,150 l
Šalátik z rukoly s mozzarellou a prosciuttom, bagetky
Grilovaná panenka plnená s jemným gaštanovým pyré
a sušenými slivkami, podávaná so slivkovou
omáčkou a zemiakovou tortičkou
Dezert:
Domáce višňové tiramisu
Minerálka:
Römerquelle 0,75 l (podľa výberu sýtená/nesýtená)
Víno:
vlastný výber z: Chateau Palugyay
Frankovka modrá 2006 neskorý zber 0,75 l
Villa Víno Rača
alebo Benedek Péter Chardonnay 2011
O polnoci:
1/2 fľaša šampanského
Divinový perkelt s viedenskými knedľami
Pečené bravčové stehno plnené hríbovo
– mäsovou plnkou so zemiakovými pusinkami
Počas večera na stoloch pagáče, syrové variácie.
Aperitív:
Predjedlo:
Hlavné jedlo:

Cena lístka: 50,- €/os

Reštaurácia BEREK, Tatranská 177, Nové Zámky, www.bereknz.sk
Lesopark Berek je zaradený do 2. stupňa ochrany prírody, preto je PRÍSNY ZÁKAZ POUŽÍVANIA ZÁBAVNEJ PYROTECHNIKY!

CN-R-153/12

CN-R-136/12

Rezervácie prijímame na tel. čísle 035/64 46 121 denne od 1100 do 2200.
Bližšie informácie Vám poskytneme na tel. číslach 0915 973 820,0910 667 047
Počet lístkov je limitovaný, lístky sa kupujú vopred od 19.11.2012
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SPEKTRUM

XXI. jesenný ekofestival priblížil
jedinečný život pod morskou hladinou
kal svojím programom vyše dva a pol tisíc divákov. Medzi účastníkmi boli v početnom zastúpení školy z novozámockého i štúrovského
regiónu a veľmi pekná bola aj účasť verejnosti
na pondelňajšom večernom podujatí.
Ing. M. Skalová,
MsKS úsek ekologickej výchovy

CN-R-147/12

Zážitkovo-poznávaciu exkurziu do sveta
pod morskou hladinou umožnil trojdňový jesenný ekofestival, ktorý bol venovaný Svetovému dňu ochrany zvierat.
XXI. ročník tohto tradičného environmentálneho podujatia organizovalo novozámocké
Mestské kultúrne stredisko v dňoch 22.-24.
októbra 2012 v kine Mier. Jesenný ekofestival
umožnil žiakom, študentom i širokej dospelej verejnosti spoznať jedinečnosť života pod
morskou hladinou. Z úvodnej prednáškovej
prezentácie lektora Ing. Eduarda Hladkého,
profesiou programátora - analytika, ale celoživotnou záľubou podmorského fotografa, člena žilinského potápačského klubu Aqua Pro,
sa návštevníci dozvedeli rôzne zaujímavosti
o spôsobe života morských živočíchov. Následným vzhliadnutím anglického dobrodružného 3D dokumentárneho filmu „Veľké
podmorské dobrodružstvo“ režiséra Jean Jacques Mantella mohli všetci precítiť skutočný
potápačský zážitok vo vodách oceánov a spolu
s korytnačou sprievodkyňou karetou pravou
spoznať, ba dokonca z tesnej blízkosti pozorovať početné morské druhy živočíchov.
So skúsenosťami z techniky fotenia UW
(Under Water = pod vodou) i zážitkami
zo stretnutia s obyvateľmi Červeného mora sa
Eduard Hladký podelil s návštevníkmi počas

prezentácie jeho autorskej výstavy fotografií
„Svet ticha“ v minigalérii MsKS. Výstava bola
obohatená o premietanie dokumentov Jozefa Cihlára z videoštúdia FilmSlovkov, ktoré
vznikli z expedícií členov potápačského klubu
Aqua Pro do morí pri Egypte, Thajsku a Indonézii. Tohtoročný jesenný ekofestival, vrátane
pofestivalových filmových prehliadok, prilá-
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SPEKTRUM

Operný spevák Róbert Szűcs

Blahoželanie
k životnému jubileu
Operný spevák Róbert Szűcs oslávil 24. novembra okrúhle 70. výročie narodenia. Bývalý sólista
SND v Bratislave sa narodil v roku 1942 v Budapešti. Jeho rodičia prišli do Nových Zámkov v roku
1944 potom, ako jeho otec istý čas pracoval v Budapešti ako rušňovodič. Otec Róberta Szűcsa pochádzal z N. Zámkov, a preto sa rozhodli v roku
1944 vrátiť do tohoto mesta.
Mladý Róbert bol absolventom novozámockej
hudobnej školy – odbor husľové hry u prof. Vojtecha Cibulu. V roku 1958–1964 študoval na Konzervatóriu v Bratislave hru na husle u prof. Kulíčka
a popritom chodil na hodiny operného spevu
k prof. I. Černeckej. Keďže mal bližšie k spevu, rozhodol sa študovať operný spev na VŠMU v Bratislave u prof. Imricha Godina.
Okrem Slovenska vystupoval aj v zahraničí:
Bulhasrko, Rakúsko, Francúzsko, Anglicko, Španielsko, atď. Od roku 1968 bol sólistom opery SND
v Bratislave, medzitým v rokoch 1969–1970 v Mestskom divadle v Trieri (mesto v Nemecku). Najradšej si spomína na vystúpenie na opernom festivale v Edinburgu v titulnej úlohe Borodina v opere
Knieža Igor.
Vystupoval aj v Nových Zámkoch na pozvanie
organizátorov na letných koncertoch. Naposledy
bol v tomto meste v novembri 2011, ale pozorne
sleduje účinkovanie spevákov z Nových Zámkov,
menovite Jána Gallu a Otokara Kleina.
Popri pôsobení v SND pracoval na úväzok ako
učiteľ operného spevu na Konzervatóriu a po odchode do dôchodku (2004) sa stal učiteľom na plný
úväzok, kde pracuje aj dodnes. Mladé spevácke talenty vychováva viac ako 30 rokov.
Róbert Szűcs toho času žije v Bratislave. Najradšej z nášho mesta si spomína na krásne detstvo
a na kamarátov. Nakoľko už žiadni jeho príbuzní
tu nežijú, viaže ho k Novým Zámkom len miesto
odpočinku jeho rodičov.
Na moju otázku, čo by odkázal Novozámčanom,
odpovedal: Nech sa mestu darí, nech sa ľuďom
” a bezpečne žije a nech rozvíjajú spev ňoch príjemne
vácke talenty, ktorým sa v Nových Zámkoch darí.”
Ctený pán Róbert Szűcs! Pri príležitosti Vášho okrúhlého životného jubilea v mene mojom
a v mene občanov mesta Nové Zámky prajem z celého srdca, nech Vás Pán Boh ešte dlho živí v zdraví
a šťastí, aby ste ešte dlho vyznávali a prežívali Kodályovu prekrásnu myšlienku o hudbe: Bez hudby
”
neexistuje plnohodnotný človek”.
Sándor Strba, regionálny historik

HARNA
PICTURES
Koncom roka 2009 opustil miestnu umeleckú obec mladý talentovaný filmár a fotograf
Peter Harna (1979-2009). Občianske združenie KlutúrKorzó pod záštitou ArtKorza usporiadalo 7. novembra 2012 vernisáž k výstave
jeho fotografií pod názvom In memoriam.
Cukráreň v Dome kultúry sa v ten podvečer
zaplnila Petrovými najbližšími, kamarátmi,
obdivovateľmi a študentmi. Inštalované fotografie ihneď bili do očí, mnohí ich verne poznali z minulosti, veď na jeho experimentálne
hry so svetlom sa nedá zabudnúť. Vernisážou
slovom sprevádzala Jitka Rožňová, ktorá fotografa sama dobre poznala. Do hosťovských
kresiel zasadli Petrovi známi, fotografi Ľuboš
Klučka s Tomášom Thorom a riaditeľka Galérie umenia E. Zmetáka v N. Zámkoch Marta
Klobučníková.
Všetci štyria si zaspomínali na kamaráta,
s ktorým sa dalo dobre zasmiať, na chalana,
ktorý sa začal fotografiou zaoberať už vo veľmi
mladom veku, na fotografa, ktorý aj v pustej
krajine našiel umelecký detail. M. Klobučníková poznala Petra nielen ako umelca, ale aj
ako kolegu, s ktorým niekoľko rokov galéria
spolupracovala.
Harna bol členom fotoklubu Hexagon
a Spolku avantgardne tvoriacich umelcov
(SATU). Vystavoval už v roku 1998 s tzv. No-

Zľava: J. Rožňová, Ľ. Klučka, T. Thor, M. Klobučníková

vou vlnou, no jeho diela boli súčasťou mnohých kolektívnych výstav po celom Slovensku.
Samostatne vystavoval na troch autorských
výstavách. Po skúsenostiach s luminografiou
a štylizovanou fotografiou sa začal zaoberať
amatérskym filmom. Zúčastnil sa viacerých
súťažných filmárskych prehliadok.
Po príjemnom rozhovore o jeho živote a
umeleckej tvorbe sa spustilo premietanie Harnových krátkych filmov. Fackovacia príšera,
Turista, Kaštieľ a iné vyvolali v mnohých spomienky, či už z natáčania, alebo verne poznali
miesta, kde Peter točil.
Ak si aj vy chcete zaspomínať In memoriam
Bc. Peter Harna alebo vychutnať si to najlepšie z jeho tvorby, zájdite do cukrárne v Dome
kultúry. Výstava je inštalovaná do konca novembra.
Text a foto: Dáša Čerháková
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Chcete si zútulniǷ alebo vyzdobiǷ váš domov? SilviinSvet vám ponúka mnoho tipov a možností
ako si ho skrášliǷ. ZároveǠ si môžete rozšíriǷ svoje zruƵnosti v zaujímavých tvorivých kurzoch.
Obchodík SilviinSvet na Ulici P. Blahu 7/A v Nových Zámkoch ponúka široký sortiment pletacej priadze,
vatelíny, metrážny textil, hotové výrobky z textilu, dreva, zo šúpolia, kovové komponenty, tašky a iný
doplnkový tovar. Silvia Baloghová, majiteùka obchodíku a ateliéru SilviinSvet, okrem predaja širokého
sortimentu z patchworku ponúka aj kurzy, kde sa priuÈíte rôznym technikám. .
D Kurz patchworku sa koná v priestoroch ateliéru SilviinSvet podýa záujmu a prebieha v slovenskom,
maÎarskom a v anglickom jazyku asi 3 hodiny. Cena jedného stretnutia je 11,- €, základný kurz
zahĔća 7 stretnutí/3 hodiny.
Patchwork je zošívanie malých, farebných kúskov látok zo 100 % bavlny tak, aby spolu vytvorili
väÌšie geometrické vzory. Takto sa vytvárajú deky, prikrývky, vankúše, nástenné dekorácie, tašky,
ale aj odevné výrobky.
D Novinkou sú kurzy háÌkovania, mešec háÈkovaný, kvety, základy háÈkovania, amigurumi. Na kurze sa
nauÈíte základy amigurumi háÈkovania, 2 h/7 €.
D Kurz paliÌkovania: základný kurz/6 stretnutí/2 h/cena kurzu 36 € za všetky stretnutia.
Jednorázové kurzy:
D Ušime si medvedíkov: cena kurzu 25 € aj s materiálom; priniesĠ si treba kvalitné nožnice a dobrú
náladu. Kurz trvá 10-12 hodín.
Jednorázový hodinový kurz:
D Ozdobme si spoloÌne triÌko: potrebujete jedno triÈko, zbytky bavlny a farebné stužky. Cena kurzu 7 €.
D Íalšie kreatívne techniky, ktoré sa môžete nauÌiĤ: DrážÊanský tanier a vejáre*Crazy*Magické
dlaždice*Lietajúce husy, voùne rezané srdcia a hviezdy*Krivky*Kaleidoskop*Katedrálové okná,
japonské techniky*TiƤany technika*Rag quilt*Flick Ʀack*Betlehemská hviezda*Šitie na papier
*Svadobné prstene*Keltské uzly*Dália*Bargelo*Trapunto
D Pre veùký záujem šijeme aj tašky, kozmetické taštiÈky, krabice, košíky, sedáky, bábiky, peăaženky,
puzdrá na doklady a iné dekorácie do bytu.
V prípade záujmu organizujeme aj kurzy šitej bižutérie zo Swarovski komponentov.

PROGRAM
VÝSTAVY
JÁN THAIN – VÝBER Z DIELA
17.11. – 30.11. 2012
Múzeum Jána Thaina, M.R. Štefánika 58, Nové Zámky

SilviinSvet, Janka Kráùa 13, 94059 Nové Zámky
Predajăa: P. Blahu 7/A, Nové Zámky, Silvia Baloghová, Tel.: +421 905 979 346, sisa.patch@gmail.com
www.silviinsvet.sk

KULTÚRNE PAMIATKY SLOVENSKA V OBRAZOVÝCH
FOTOMOZAIKÁCH E. ŠOROKŠÁRIHO
Výstava trvá do 23.12. 2012
Minigaléria MsKS, Nám. Gy. Széchenyiho 9, Nové Zámky

CN-R-136/12

PríƷte si „zažiǷ“ atmosféru ateliéru a Ƶaro nevšedných, ruƵne vyrobených darƵekov v mojom
„zážitkovom obchodíku“! Teším sa na strtetnutie!

a
k
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ˇ
Krí
Pomôcky:
SLEZ, REL,
LAKE

Tesaním
opracuje

1

Plače
(bás.)

V tajničke sa ukrýva dokončenie výroku od Daniela Heviera: „Radšej...(tajnička)“. Správne odpovede zasielajte s vaším menom, priezviskom a adresou na:
Castrum Novum, Hlavné námestie 10, 940 35 Nové Zámky, mailom na dagmar.
cerhakova@novezamky.sk do 4. decembra 2012. Zasielajte správne odpovede a získajte milý darček z obchodíku SlviinSvet! Cenu do tajničky venovala
predajňa SilviinSvet. Správne znenie tajničky z CN 43/12 znie: „Čo si nevysvetlil
slovami, palicou ťažko vysvetlíš.“ Za správne riešenie odmenu zasielame Denise Priščákovej z Nových Zámkov. Gratulujeme!
Autor: Helena Hupková
Ad acta

Jazero, po
anglicky

2

Obomkni

Súľad
(kniž.)

Oslovoval
zámenom ty

Sťa
Škriepka
(zast.)

2

Dogúľal

LITERATÚRA
LiterárneKorzo
MIKLÓS VÁMOS
23.11. 2012 o 18.00 h (CCX)

Hliník (zast.)

Ženské meno
24. 11.

Kus chleba
Osobné
zámeno
Naše vydavateľstvo

Jednotka
mag. odporu
Drevený úkryt
pre psa

LITERÁRNE PÁSMO z tvorby významných poľských autorov
23.11. 2012 o 16.00 h
Knižnica A. Bernoláka, Turecká 36, Nové Zámky

Stal sa divým
Ruská rieka
Súdne
konanie

Spodná časť
vlnovky

POZVÁNKA
Slovko úcty
v Ázii
Slabika
smiechu

Zvratné
zámeno

Odpudil si
Drobný
peniaz

ArtKorzo
PETER HARNA In Memoriam – výstava fotografií
Výstava trvá do konca novembra 2012
Cukráreň Samba v Dome kultúry na Hl. námestí

VIANOČNÉ PIESNE – Bratislavské gitarové kvarteto
18.12. 2012
Galéria umenia E. Zmetáka, Björnsonova 1, Nové Zámky

Obyvateľ Írska

Úžitok

ĽUBO STACHO
29.11. 2012 – 19.1. 2013
Galéria umenia E. Zmetáka, Björnsonova 1, Nové Zámky

HUDBA

Deň v týždni

Štátna
opera

AŠOT HAAS – ZA HRANICAMI GEOMETRIE
Výstava trvá do 24.11. 2012

JAZZ BLUES JAMBOREE
23. a 24.11. 2012
Stardust Blues Pub a kino MIER

Patrici apkovi
Liečivá
rastlina

Túzy

KRTKO A JEHO KAMARÁTI
Putovná výstava českého režiséra a výtvarníka animovaných
filmov pre deti Zdeněk Miler
Výstava trvá do konca novembra 2012
Spoločenská sála – Knižnica A. Bernoláka, Turecká 36, Nové Zámky

Americium
(znač.)

999
rímsky

ZO Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR
pozýva členov základnej organizácie na
MIKULÁŠSKE POSEDENIE
dňa 10.decembra 2012 o 10.00 h (v pondelok)
do zasadačky na Komárňanskej ulici 39 v N. Zámkoch
PREDVIANOČNÝ PREDAJ - Úsmev n.o.
5.12., 12.12. a 19.12. 2012 od 8.00 – 17.00 h
Františkánsky kláštor v Nových Zámkoch (zo strany bývalého
múzea)
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SPOMIENKA
Dňa 27. novembra 2012 uplynie 12 rokov, čo nás navždy
opustila drahá mamička, dcéra a sestra

MUDr. BEATA
WEISOVÁ,
rod. Bajčanová.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Smútiaca rodina

SPOMIENKA
„S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme,
osud Ti nedoprial s nami byť,
ale v našich srdciach budeš stále žiť.”
Dňa 22. novembra 2012 uplynulo
5 rokov, čo nás opustil milovaný syn,
otec, brat, krstný otec

PETER MANČUŠKA.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. .
Smútiaca rodina

DROBNÉ OZNAMY
• Upratujeme spoločné priestory v panelákoch. Tel.: 0905/
317 222.
• Opatrovanie detí v domácom prostredí u klienta.
Tel.: 0918/135 024.
• Preprava osôb – 1 až 14 osôb, pre športovcov, študentov
zľava! Osobné auto od 0,20 €/km. Tel.: 0915/111 646.
• Úradné preklady z/do maďarského jazyka. www.madarskypreklad.sk. Tel.: 0907/261 626.
• Servis kopírovacích strojov „CANON”. Kontakt: www.
copy-service.eu, e-mail: info@copy-service.eu, tel.: 0907/
124 747.
• Ponúkam: klampiarske, tesárske a pokrývačské práce,
maliarske práce, zatepľovanie RD, obnova fasád. Tel.:
0917/546 544.
• Vyučujem angličtinu a nemčinu, prekladám. Tel.: 0903/
565 781.
• Predám v Andovciach starý, 2-izbový RD na 9 á pozemku. Tel.: 0910/633 360.
• Predám pozemok 6 á na Mederskej ul., všetky IS a prístupová cesta. Nie R.K. Cena: 38 000 €. Tel.: 0911/933 544.
• Poskytujem kompletné služby pre seniorov. Tel.: 0910/
116 347.
• Predám 4-izbový byt v štvorbytovke na Šurianskej ulici.
Vo dvore garáž a záhrada. Cena: 65 000 €. Tel.: 0905
/226 958.
• Hľadám 1-2 izbový byt do dlhodobého podnájmu.
Nie R.K. Tel.: 0910/116 347.
• Predám súrne 3-izbový byt v zateplenom dome, 5 min.
od centra mesta. Tel.: 0905/236 971.
• Predám 4-izbový rodinný dom v Náne, 2 km od termálneho kúpaliska Vadaš. Tel.: 0905/236 971.
• Predám pozemok v Bardoňove – 1.783 m2. Tel.: 0905/
236 971.
• Predám 3-izbový rodinný dom v Komoči pri Váhu.
Tel.: 0905/236 971.
• Predám 3-izbový byt v centre Kolárova na 8. poschodí.
Tel.: 0905/236 971.
• Predám prerobený 1-izbový byt na ul. Ľ. Štúra, 35 m2.

LEKÁRENSKÁ SLUŽBA

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

V našom meste každý deň do 22 h!

VÍTAJTE MEDZI NAMI!
Viktória Rybárová, Ema Suríniová, Vanesa Halászová, Jessica Marciová, Bence Vámos, Nela
Dohányosová

Dátum Názov lekárne

Adresa

22.11.
23.11.
24.11.
25.11.
26.11.
27.11.
28.11.

Hl. námestie 3
Bitúnková 15
Komárňanská 24
Andovská 9/C
Gúgska 14
Ľ. Štúra 18
G. Czuczora 1

Na námestí
Na nábreží
ES
Salvia
Claudia
Na prednádraží
Sv. Alžbety

Tel. číslo
6400 445
6410 865
6426 117
6407 410
6401 671
6423 255
6450 522

SPOMIENKA
Dňa 24. novembra 2012 uplynulo 10 rokov od úmrtia
nášho milovaného manžela, otca, starého otca

ANTONA
SCHVÁBA.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
Smútiaca rodina

SPOMIENKA
„Že čas rany zahojí,
je len klamlivé zdanie...”
So žiaľom v srdci sme si dňa 21.
novembra 2012 pripomenuli
3. smutné výročie úmrtia

JAROSLAVA DUDU.

OPUSTILI NÁS
Pavol Václav, 68 r., Edita Oršuliková, rod. Makaiová, 66 r., Juraj Zbyňovský, 61 r., Šimon Simič,
84 r., Alojz Bubeník, 65 r., Bc. Vladimír Rácko,
52 r., Mária Krutáková, rod. Balážová, 80 r., Anna
Rarková, rod. Koľajová, 64 r.

SPOMIENKA
„Na nebo hľadíme,
kde jagá sa hviezdička,
tam oddychuje
Tvoja dušička.
Osud bol krutý, mladú Ťa
od nás vzal,
v srdciach nám zostal
iba bôľ a žiaľ.”
Dňa 21. novembra uplynuli 2 roky, čo nás navždy
opustila naša milovaná

ANDREA VERBÓKOVÁ,
rod. Molnárová.
S úctou spomína milujúci manžel, deti,
sestra s rodinou, rodičia a blízka rodina

S nehynúcou láskou spomína mamička s manželom,
dcéry a súrodenci s rodinami

Tel.: 0944/161 334.
• Predám dvojhrob, pomník bez písmen, betónový chodník, dobrá lokalita. Tel.: 0940/641 460.
• Doučujem matematiku žiakov ZŠ a študentov SŠ, VŠ
a Univerzít. Lokalita: Nové Zámky. Tel.: 0905 350 354,
e-mail: sillbase@gmail.com.
• Opravujem PC, inštalujem softvér, zachraňujem údaje
zhavarovaných PC, zálohujem dôležité údaje, riešim
problémy s internetovým pripojením. Tel.: 0905 350 354,
e-mail: sillbase@gmail.com.
• Doučujem matematiku a fyziku. Tel.: 0911/765 106.
• Skladám všetok nábytok v demonte rýchlo a lacno –
kuchynské linky, obývacie steny, skrine, postele, stoly.
Tel.: 0915/425 794.
• Predám kožuchy veľ. 46 – 48, 2 ks za 70 €. Tel.: 0908/379 825.
• Kúpim garáž za obchodným domom pri rieke Nitre, Nábrežná, Kasárenská, Tyršova, NZ. Tel.: 0949/063 124.
• Predám zrekonštruovaný 3-izbový byt, 74 m2 s balkónom
na Ul. G. Bethlena. Cena dohodou. Tel.: 0908/277 831.
• Ponúkam na predaj obchodno-podnikateľské priestory (Pohostinstvo) v centre obce Komoča. Budova je
po úplnej rekonštrukcii v O.V. Cena dohodou. Tel.: 0917/
204 724, 0903/476 762.
• Mám vrodené jasnozrivé a liečiteľské schopnosti, zaoberám sa veštením, kedykoľvek vám pomôžem. Kontaktujte
len telefonicky. Tel.: 0918/214 509.
• Predám garáž s montážnou jamou na Bratislavskej ceste.
Cena dohodou. Tel.: 0915/550 688.
• Hľadám si prácu ako sanitárka. Tel.: 0903/785 340.
• Pomôžem s predvianočným upratovaním. Tel.: 0903/785
340.
• Predám 3-izbový byt na Ul. Gúgska, 3. poschodie. Cena
dohodou. Tel.: 0905/352 331.
• Dám do prenájmu kancelárske priestory na Ul. Letomostie, I. poschodie. Tel.: 0905/352 331.
• Predám 3-izbový byt v O.V., 74 m2, na Ul. G. Bethlena,
špajza, komora, lodžia, plastové okná, zateplený, 4. poschodie. Tel.: 0915/629 907.
• Preprava 1 - 16 osôb. Osobné auto od 0,18/km. Tel.:
0948/099 909.
• Ponúkam na predaj tekvicové jadierka. Tel.: 0905/648 707.

• Vypracujem podnikateľský zámer na účely dotácie z ÚP.
Vediem účtovníctvo. Tel.: 0903/247 446.
• Potrebujete si požičať peniaze? Ponúkame pôžičky, úvery od 300 € do 1500 €. Novinka pre živnostníkov (bez
dokladu príjmu) od 500 € do 900 €. Zavolajte ihneď.
Tel.: 0915/869 115 alebo 0902/092 352.
• Predám saxofóny „B” Soprán, „S” Alt, Clasic de Lux, „S”
Alt Martin, „S” Alt Con. Cena dohodou. Tel.: 0904/693 630.
• Dobré pôžičky. Tel.: 0904/668 390.
• Doučím angličtinu – ZŠ. Tel.: 0905/569 991.
• Vyhotovujem 2D odliatky rúk a nôh detičiek v rôznom
prevedení, pracujem na objednávku. Tel.: 0905/201 852.
• Ponúkame na predaj palivové drevo – zmiešané. Tel.:
0918/203 495.
• Dám do prenájmu 2-izbový byt, čiastočne prerobený,
I. poschodie, balkón, Ul. Ľ. Štúra. Cena: 300 € + elekt./
mesiac. Tel.: 0903/796 742.
• Predám rodinný dom, 4 á pozemok, 5 izieb, kompletné vybavenie. Cena dohodou. Tel.: 0904/693 630,
0903/458 569.
• Ponúkam masérske služby. Kukučínova 2, tel.: 0903/351
963, www.p-mm.eu.
• Predám 3-izbový RD v centre obce Dubník s 27-árovou
záhradou. Tel.: 0905/236 971.

CN-R-155/12

VÝZVA
7. skautský oddiel G. Czuczora a OZ KultúrKorzó vytvoria
spoločne adventný veniec okolo sochy sv. Trojice na Hlavnom námestí. Prvú adventnú nedeľu (2. decembra) o 16.00 h
slávnostne zapália prvú sviečku. K tomu však potrebujeme
pomoc Novozámčanov. Boli by sme radi, ak by ste sa zapojili
a pridali k adventnému vencu ihličnaté vetvy a konáre. Keď máte
vetvy, ktorými viete prispieť, hláste sa do 26. novembra 2012
v kancelárii KultúrKorzó (Michalská bašta 4) alebo kontaktuje
tel.č.: 0907/242 969. Vetvy a konáre sa budú zbierať po dohode s darcami 1. decembra.
Ďakujeme! 7. skautský oddiel G. Czuczora
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ATLETIKA

FUTBAL

Na Majstrovstvách ZsAZ opäť
dominovali bežci AC Nové Zámky

Tretie miesto po jeseni
hreje, treba však
stabilizovať výkony

V typickom novembrovom sychravom počasí sa uskutočnili v okolí štadióna na Sihoti
v sobotu 17. novembra Majstrovstvá ZsAZ
v cezpoľnom behu jednotlivcov. Vo vyše 50
člennom štartovnom poli ako po minulé roky,
tak i v tomto roku nepochopiteľne absentovali pretekári z troch osemročných športových
gymnázií z Nitry, Trnavy a Trenčína, pričom
v Nitre je v činnosti aj Centrum olympijskej
prípravy. Chýbalo aj niekoľko špičkových domácich pretekárov, ktorých tréneri sa rozhodli
M ZsAZ vynechať s cieľom kvalitnejšej prípravy na nastávajúce Majstrovstvá Slovenska, ktoré budú už túto sobotu v Brezne. V žiactve neštartovali Matúš Verbovský, Ivana Hudecová,

Marián Vrábeľ, Miroslav Straňovský,
Imrich Magyar a a Viktor Fúro

v doraste Lucia Janečková, Kristína Hegedúsová, Ivona Miklóšová a Tadeáš Fazekaš, medzi
juniormi a dospelými zas Tomáš Timoranský,
Peter Halász, Jana Styková a Dana Janečková,
prevažne všetko pretekári s medailovými ambíciami na M SR.
Napriek týmto absenciám získali domáci
pretekári AC Nové Zámky v desiatich disciplínach 6 titulov a celkom vyše dvoch tretín medailových umiestnení a tak znovu potvrdili, že
príprava pretekárov v bežeckých disciplínach
patrí v Nových Zámkoch medzi najlepšie na
Slovensku. Na tohtoročnom oblastnom šampionáte sa darilo najviac týmto pretekárom:
najmladšie žiactvo (1000m) - 2. Kevin Konečný 4:25, 3. Gabriel Hausleiter 4:26, 4. Vanessa Sviteková 6:05, mladšie žiactvo (1500 m,
resp. 2500 m) – 1. Martina Kecskésová 6:13
a Dávid Szikonay 9:43, 2. Dávid Hausleiter
9:54, mladšie žiactvo na 1500m - 3. Alexandra
Štrúberová 6:48 a Lukáš Szikora, dorastenci
(3500 m) – 1. Daniel Pečimuth 12:55, 2. Martin Zaťko 14:26, 3. Samuel Polák 14:29, juniori
(3000 m, resp. 4500 m) – 1. Nikoleta Benyó
15:44 a Miroslav Straňovský 18:29, 2. Patrik
Spanyo 20:28, muži(4500 m) – 1. Imrich Magyar 17:27, 2. Marián Vrábeľ 17:59, 3. Viktor
Fúro 22:15.
P.S.

Olympijská vďaka
Zástupcovia Atletického klubu v N. Zám- 50 787 školákov a spolu sa ho zúčastnilo 55-tikoch Jozef Mesiarkin spolu s trénerom Petrom síc občanov,“ spresňuje štatistiku J. Mesiarkin.
Straňovským odovzdali 7. novembra 2012 Olympijských hier sa od roku 1956 z nášprimátorovi Gejzovi Pischingerovi poďako- ho okresu zúčastnili títo športovci: Alebert
vanie nášmu mestu za aktívnu spoluprácu Krajmer, Martina Suchá, Henrieta Nagyová,
na projekte „Posolstvo Hrám XXX. Olympiá- Dušan Moravčík, Štefan Malík, Robert Nagy,
Rastislav Kužel, Zuzka Malíková, Julo Ivan,
dy Londýn 2012“.
V tomto roku sa v rámci štrnásteho roční- Viktor Kemény, Adrián Matušík.
ka atletickej „Primátorskej desiatky“, ktorá sa
Text: (d), Foto: P. Szabó
organizovala v sobotu počas veľkonočných
sviatkov 7. apríla, uskutočnil
aj beh s olympijskou pochodňou. Čestné kolo si vtedy zabehlo na Sihoti deväť bežcov
na čele s vytrvalcom Imrichom Magyarom. Posolstvo
k XXX. olympijským hrám
sa začalo už 30. marca a zapálený oheň putoval po 22
mestách Slovenska. Mesto
Nové Zámky nebolo výnimkou a tak za zorganizovanie
podujatia a zapojenie sa do
olympijskej štafety obdržalo
od Slovenského olympijského výboru ďakovnú plaketu.
„Celkovo sa akcie zúčastnilo 191 obcí a miest z celéZľava: J. Mesiarkin, P. Straňovnský, G. Pischinger
ho Slovenska, aktívnych bolo

Po jesennej časti III. ligy skupiny západ sú
futbalisti novozámockého FKM na treťom
mieste tabuľky, pričom pred rokom figurovali práve na jej opačnom konci. „Sme spokojní
s jesenným umiestnením, nakoľko sme náš cieľ
skončiť do šiesteho miesta prekročili o tri priečky,“ hovorí tréner
mužstva Jozef Chovanec. „Na jeseň sme
produkovali útočný,
atraktívny
futbal,
ktorý sa musel páčiť
aj našim náročným
fanúšikom.“ Novozámčania nastrieľali
po Seredi najviac gólov spomedzi všetkých mužstiev a aj
obrana
pracovala
spoľahlivo. Boli však
počas jesene aj zápasy, ktoré im nevyšli,
a v ktorých ťahali
za kratší koniec. „Najväčšie problémy nám narobili rezervy Corgoňligistov. Slovan u nás zahral fantasticky (0:4) a v Trnave (0:1) sme hrali
proti mužstvu posilnenému hráčmi z áčka. Oveľa viac ma mrzia stratené body doma s Nitrou
(0:2), ktorej sme mohli do polčasu streliť aspoň
štyri góly, nepremenená penalta v Leviciach
(0:1) nás stála bod a prehrať sme nemali ani
vo Vrbovom,“ spomína na nevydarené zápasy
tréner Chovanec. FKM však i tak zvládol jeseň
veľmi dobre a môže sa tešiť na odvetnú časť súťaže. „Počas prestávky je našou prvoradou úlohou udržať káder pokope, pričom by sme chceli
posilniť ľavú stranu našej obrany i zálohy. Počas
jesene sme mali veľké výkyvy vo výkonnosti najmä v zápasoch na ihriskách súperov. Na stabilizácii výkonov musíme popracovať, potom môžu
byť naše ciele, čo sa týka umiestnenia v tabuľke,
aj smelšie,“ dodal na záver Jozef Chovanec.
(g)

VÝSLEDKOVÝ SERVIS
HOKEJ MOL Liga
HC Nové Zámky - ASC Corona Brasov
1:2 na sn (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
+++

Hádzaná extraliga
1. MHK Košice - HC Štart Nové Zámky
19:20 (11:9)

Hádzaná ženy II. liga
Lehnice - HKž Nové Zámky
19:16 (10:7)
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