
2007/6Regionálny mesačník, XVIII. ročník
www.sturovo.sk

Regionális havilap, XVIII. évfolyam
jún/június

és Vidékea okolie
PárkányŠtúrovo

– SCHÜCO (5 komorový systém)
– kompletný servis (montáž, demontáž,

murárske práce a odvoz starých okien)

– parapety
– sklo k-1,1 + Argon
– žalúzie, rolety, siete proti hmyzu

Poľské 
okná

neopra-
vujeme!

NADŠTANDARDNÉ PLASTOVÉ OKNÁ

Objednávky a informácie: GAMEX-Štúrovo Infotel.: 036/ 75 10 950, mob.: 0908 389 990

Kým vlani okolie telovýchovnej jed-
noty bolo plné správami o krachu štú-
rovského športu, teraz môžeme našich
čitateľov informovať o veľkom úspechu
našich futbalistov. Starší žiaci totiž po-
stúpili do druhej ligy. 16. júna vedenie
mestskej športovej organizácie uspo-
riadalo slávnostný obed pre mladých
futbalistov, ich rodičov a pozvaných hos-
tí. 

Pred banketom štúrovské mužstvo
zmietlo z ihriska súpera zo Šamorína v
pomere 7 : 2. 

Riaditeľ športovej organizácie Eduard
Krakovský privítal prítomných hráčov,
vedúcich, hostí a rodičov. Poďakoval sa
im za reprezentáciu mesta a zaželal
veľa úspechov i v budúcnosti. Riaditeľ
MŠO a primátor Ján Oravec následne
rozdali pamiatkové predmety mladým
futbalistom a ich trénerom (Tácsik Jozef,
Bohuslav Toběrný – predošlý tréner a
Gab riel Molnár – vedúci mužstva). Za-
ujímavosťou „mužstva” je, že medzi
chlapcami naháňa futbalovú loptu aj jed-
no dievča – Barbora Simonková. Pri-
mátor vyzdvihol nenahraditeľnú úlohu
rodičov a význam harmonickej spolu-
práce hráčov, rodičov a trénera, resp. ve-
denia. Bez oddanosti rodičov by Štúro-
vo nemalo druholigové mládežnícke
mužstvo, preto im patrí úprimná vďaka.
Bohuslav Toběrný tiež vyjadril svoju ra-
dosť nad úspechom našich futbalistov. 

Do roku 2006 trénoval mužstvo prá-
ve on. Jeho sme sa pýtali na začiatky. 

„Pred tromi rokmi som prevzal muž-
stvo mladších žiakov, ktoré vtedy skoro
vypadlo zo súťaže. Mali dva body a veľ-
mi nepriaznivé skóre (7 : 128). Nevypadli
sme iba preto, lebo sa akceptoval spo-
ločný výkon starších i mladších žiakov.
Okamžite sme sa pustili do tvrdej prá-
ce, trénovali sme aj cez letné prázdniny.
Na jednotlivé posty sme dôsledne vy-

berali hráčov. Výsledok sa dostavil už o
rok, keď sme skončili na II. mieste, po-
raziť nás dokázali iba víťazné Zlaté
Moravce a Galanta. Vtedy už my sme vy-
ťahovali z blata starších žiakov. Vlani –
pred bránami úspechu – som sa rozlúčil
s mužstvom. Výsledok ukazuje, že muž-
stvo je v dobrých rukách, ich postup je
pochopiteľne aj pre mňa obrovskou ra-
dosťou.”

Jozefa Tácsika, trénera mužstva sme sa
pýtali na najlepších hráčov a na vy-
hliadky mužstva. 

Silnou stránkou mužstva je dobre
stmelený kolektív. Medzi talentami jed-
noznačne treba spomenúť Toběrného,
Vargu, Repku, Siposa, Molnára. Je ťaž-
ké vyzdvihnúť niektorého z nich, raz po-
dáva lepší výkon jeden, inokedy druhý.
So 7-8 hráčmi narodenými v roku 1992
už nemôžeme ďalej počítať, musíme ich
nahradiť mladšími. Našťastie aj medzi
mladšími máme talenty. O majstrovské

body budeme súperiť zväčša s ťažšími sú-
permi zo športových škôl. Bude to mať
aj výhody, z jednej strany sa môžu zve-
ľaďovať, na druhej strane zistia, na akej
úrovni sú športové školy. Bude to ťažké,
ale štyrikrát týždenne trénujeme a máme
šancu aby sme obstáli aj vo vyššej trie-
de.” 

Podľa Jozefa Tácsika nie je dnes na tom
nič výnimočné, že hrajú i dievčatá. Ako
príklad spomenul Kolárovo, Nesvady a
Nitru. V Nitre je napr. najlepšou hráč-
kou nižšej triedy dievča! Na otázku, či
takéto množstvo tréningov neovplyvní
negatívne študijné výsledky, odpove-
dal: Podľa mňa nie, aj rodičom som na-
značoval, aby svojim deťom nezakazo-
vali zdravý pohyb a futbal, ale aby ob-
medzili čas strávený pri počítači a tele-
vízore. No, a je oveľa lepšie, keď mladí
športujú, ako keby vysedávali v krčmách
alebo drogovali. 

Oravetz František (preklad: gp)

Starší žiaci v druhej lige

Veľký úspech mládežníckeho športu

Horný rad: Tácsik Jozef (tréner), Sipos Dávid, Elzer Levente, Tomáš Repka, 
Pálinkás Peter, Martin Vanda, Erik Kianek, Peter Jung (brankár), Varga János, 

Denis Kianek, Tomáš Toběrný, Ján Domenyi
Dolný rad: Magyar Márk, Pathó Csaba, Urblík Szabolcs, Gabriel Tóth, Molnár Erik, Valent

Ákos, Szebellai Mátyás, Kósa Zoltán, Barbora Simonková
Chýbajú: Molnár Gabriel (vedúci mužstva) a Bohumil Toběrný (predseda FO)
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Míg tavaly a sporttal kapcsolatban elsősorban a csődeljá-
rástól volt hangos a sportszervezet házatája, idén egy nagy-
szerű sikerről tájékoztathatjuk olvasóinkat. Az idősebb pár-
kányi diákcsapat ugyanis feljutott a második ligába. Június
16-án a városi sportegyesület vezetése társas ebédet szerve-
zett a csapat játékosai, szülei és a meghívott vendégek tisz-
teletére. A bankett előtt az ünnepelt párkányi csapat 7 : 2
arányban legázolta Somorja együttesét. Eduard Krakovský,
a sportegyesület igazgatója üdvözölte a játékosokat, vezető-
iket, a szülőket és vendégeket. Megköszönte a klub és váro-
sunk méltó képviseletét és egyúttal sok sikert kívánt a további
szerepléshez, majd Ján Oravec polgármesterrel közösen
apró ajándékokat osztott szét a fiatal játékosok és vezetőik
– Tácsik József, edző, ill. Bohuslav Toběrný, korábbi edző
és Molnár Gábor, csapatvezető – között. Érdekességként em-
lítjük, hogy a fiúk mellett egy lány – név szerint Simonka Bar-
bara – is a csapat tagja. Ján Oravec, polgármester kiemelte
a szülő – csapat – edző (illetve sportvezetés) háromszög har-
monikus együttműködésének jelentőségét. A szülők áldo-
zatvállalása nélkül Párkánynak ma nyilván nem lenne második
ligás ifjúsági csapata, ezért köszönet illeti őket. Bohuslav To-
běrný is örömének adott hangot a siker kapcsán. 2006-ig ép-
pen ő edzette az idén csúcsra jutott gárdát. Őt kérdeztük az
előzményekről.

„Három éve vettem át a kiesésre álló, akkor még fiatalabb
korcsoportos kölyökcsapat edzését. Mindössze két pontjuk
volt és rendkívül kedvezőtlen gólarányuk (7 : 128). A gár-
da pusztán azért nem esett ki, mert az alacsonyabb osztály-
ba történő besorolásnál mindkét csapat – a fiatalabb és idő-
sebb korosztály – eredményeit is figyelembe vették. Rögtön
kemény munkába kezdtünk, a nyári szünetben is edzettünk.
Az egyes posztokra kellő megfontolás után válogattuk ki a já-
tékosokat. Ennek hamarosan meglett a gyümölcse, mert egy
év múlva már a második helyen végeztünk, és mi húztuk ki

az idősebb korosztály csapatát a csávából. Csak az első he-
lyen végzett Aranyosmarót és Galánta volt képes legyőzni ben-
nünket. Tavaly – a siker kapujában – váltam meg a jelenle-
gi sikert elért csapattól. Az eredmény is tanúsítja, hogy jó ke-
zekbe kerültek a fiúk. A feljutás természetesen számomra is
nagy öröm” – mondta a siker egyik kovácsa. 

Tácsik József jelenlegi edzőt többek között a legjobb játé-
kosairól és a csapat kilátásairól faggattuk.

„A csapat egyik erőssége a jó közösségi szellem. A tehet-
ségesek között mindenképpen meg kell említeni Tobrěnýt,
Vargát, Repkát, Sipost és Molnárt. Nehéz közülük valakit ki-
emelni – egyszer egyik, máskor egy másik játszik jobban. Az
1992-ben született hét-nyolc játékosra jövőre már nem szá-
míthatunk, helyükre fiatalabbak lépnek. Szerencsére a fiatalok
között is vannak tehetséges focistáink. Jóval, nehezebb el-
lenfelekkel, többnyire sportiskolák csapataival kell majd meg-
küzdeni a bajnoki pontokért. Lesz ennek hozadéka is – egy-
részt tovább fejlődhetnek, másrészt megtapasztalhatják,
hogy a sportiskolákban ellenfeleik milyen szinten rúgják a bőrt.
Nem lesz egyszerű a feladatunk, de hetente négyszer edzünk
és van rá esélyünk, hogy a felsőbb osztályban is helytálljunk.” 

Tácsik József szerint ma már nem számít rendhagyónak,
hogy lányok is fociznak fiúcsapatokban. Példaként Gútát,
Naszvadot és Nyitrát említette. Nyitrán például a fiatalabb
korosztály legjobb játékosa is lány! 

Arra a kérdésre, hogy az aránylag sok edzés nem megy-e
a tanulás rovására az edző a következőket válaszolta: „Sze-
rintem nem. A szülőknek is jeleztem, hogy ha lehet, ne az
egészséges mozgástól, a focitól tiltsák el gyermekeiket, inkább
a számítógép és a TV előtt töltött időt korlátozzák. Arról nem
is beszélve, hogy hasznosabb és egészségesebb, ha a fiatalok
sportolnak, mintha kocsmáznának vagy szipózással múlatnák
az idejüket.”

Oravetz Ferenc

Ificsapatunk a második ligában

7. júna ulice Štúrova a Ostrihomu boli plné sirén záchra-
nárov a hasičov vyšehradskej štvorky, ktorí cvičili v našom
meste. Akcia sa uskutočnila pred celulózkou, podľa scenára
sa zrazilo sedem áut, jeden autobus a jedna cisterna pre-
pravujúca nebezpečné látky, a ich cestujúci boli odkázaný na
pomoc. Na záchranu prišli medzinárodné jednotky. 

Na záchranárskej akcii sa aktívne podieľali oddiely Česka,
Slovenska a Maďarska, a Poliaci ako pozorovatelia. Niekoľ-
ko minút po „havárii” boli na mieste príslušné jednotky, si-
rény skoro dvadsiatych áut vzbudzovali strach snáď aj v za-
svätených účastníkoch. Odborníci sa postupne pustili do zá-
chranných prác, k vyslobodeniu zranených bolo potrebné roz-
rezať autá. Veľké prekvapenie spôsobilo aj vzplanutie jedného
z áut, ktoré hasiči hasili najprv vodou, potom penou, ale aj
pohľad na vybuchnuté okná bol šokujúci. Z cisterny pre-
pravujúcej nebezpečné látky unikal červený dym, no hasiči
za pár minút uspokojili situáciu. Na medzinárodnej zá-
chranárskej akcii sa podieľali záchranári z Tatabánye, No-
vých Zámkov, Nitry, Komárna a Pardubíc. Do cvičenia sa sa-
mozrejme zapojili aj záchranárske tímy susedných miest, a
nitriansky záchranný tým na helikoptére. Na miesto činu vy-
razili všetci po ostrom poplachu, a ústredný štáb meral čas,
za ktorý jednotky dorazili. Úspešná akcia sa uskutočnila z fi-
nancií (štyritisíc eur) získaných od Vyšehradského fondu. Po-
tvrdilo sa, že záchranári susedných štátov dokážu výborne spo-
lupracovať. 

Szép Éva/Hídlap 
(preklad: gp) 

Mentők és tűzoltók szirénázásától voltak hangosak Párkány és
Esztergom utcái június 7-én. Itt gyakorlatoztak ugyanis a viseg-
rádi négyek mentősei és tűzoltói. Az akció a papírgyár előtt bo-
nyolódott le, a forgatókönyv szerint hét autó, egy busz és egy ve-
szélyes anyagot szállító tartálykocsi és annak utasai szorultak se-
gítségre. Mentésükre nemzetközi alakulatok érkeztek. 

A „mentésben” Csehország, Szlovákia és Magyarország csapatai
vettek részt, Lengyelország megfigyelőként járult hozzá a men-
tés sikerességéhez. A „tömeges baleset” után perc perccel a pa-
pírgyár elé érkeztek a mentőcsapatok, s a közel húsz jármű szi-
rénázásának hangja csak az avatottakban nem keltett félelmet. A
szakemberek fokozatosan láttak hozzá a mentéshez, a sérültek ki-
szabadítása érdekében több autót is szét kellett vágni. Egy hir-
telen belobbanó autót előbb vízzel, majd habbal hűtöttek le a tűz-
oltók, de a kirobbanó ablakok látványa sem hagyta hidegen a la-
ikusokat. A veszélyes anyagokat szállító járműből piros füst szi-
várogott ki, a lánglovagok azonban egy-két perc alatt csillapították
a helyzetet. A nemzetközi mentésben az esztergomi, tatabányai,
érsekújvári, párkányi, nyitrai, komáromi és pardubicei tűzoltók
vettek részt. A gyakorlatba természetesen a két szomszédos vá-
ros mentőszolgálata és egy nyitrai helikopteres egység is bekap-
csolódott. Az alakulatok egy éles riasztást követően indultak el
a helyszínre, és a központi stáb mérte, hogy mennyi időn belül
tudtak a balesetekhez érkezni. A jól sikerült gyakorlat a Viseg-
rádi Alap pályázatán elnyert négyezer euró segítségével valósult
meg, és bebizonyosodott, hogy a szomszédos országok alakula-
tai kitűnően tudnak együtt dolgozni.

Szép Éva/Hídlap

Cvičenie V4 v Štúrove A visegrádi négyek gyakorlata
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Hát találkoztunk ismét. Június 23-án
tartotta 50 éves érettségi találkozóját az
akkori Tizenegyéves Magyar Tannyelvű
Középiskola XI. A és XI. B osztálya. A
mai gimnazisták kedvéért néhány apró-
ság az akkori viszonyokról. 1957-ben mo-
ziba, színházba csak az osztályfőnök
írásos engedélyével lehetett menni, dél-
után 4 és 6 óra között kötelező stúdium
volt, este 8 óra után mindenki köteles
volt otthon vagy a kollégiumban tartóz-
kodni és nem utolsó sorban külön fiú/ és
külön leányosztály volt (az utóbbi fel-
töltve néhány „mélynövésű” fiúval).

Hát találkoztunk ismét. Sajnos egyre
kevesebben vagyunk, a fiú osztályból ti-
zenhárman, a leány osztályból négyen
már csak emlékeinkben lehettek köztünk.
Többen pedig igazoltan vagy igazolatla-
nul hiányoztak. A közös foto elkészíté-
se után beültünk a számunkra kijelölt osz-
tályba, ahol a találkozó főszervezője
Horváth Karcsi jelentett az igazgató úr-
nak és a két osztályfőnöknek, majd egy-
perces néma felállással emlékeztünk meg
elhunyt osztálytársainkról és a leány-
osztály osztályfőnökéről, Reichel Já-
nosnéról. Mgr. Bobor János igazgató rö-
viden ismertette, hogy mi történt az is-
kolában az elmúlt ötven év alatt, majd ki-
osztotta az Alma mater névre szóló em-
léklapjait. Ezt követően Fülöp József ta-
nár úr, a fiúosztály osztályfőnöke és Len-
gyelfalusy Miklós, a leányosztály meg-
bízott osztályfőnöke levezényelték a
rendhagyó osztályfőnöki órát. Végezetül
kilátogattunk a temetőbe és virágot he-
lyeztünk el Brigán Dezső akkori igazga-
tóhelyettes és Reichel Jánosné (min-
denki szeretett Heci nénije) sírján. Kö-

vetkezett egy közös séta a város sétáló-
utcáján, majd az ízletes vacsora elfo-
gyasztása a Hotel Átriumban, ahol aztán
késő éjszakáig hangulatos zene mellett
folytatódtak a beszélgetések, emlékezé-
sek. 

Hát találkoztunk ismét. Pedig nem so-
kon múlott, hogy egyáltalán érettségiz-
hettünk. Történt ugyanis 1956 novem-
berében – pár nappal a szovjet csapatok
budapesti bevonulása után – hogy együtt-
érzésünk kifejezése okán a fiúosztály
nagy része és a leányosztály néhány di-
ákja fekete gyászszalaggal jelent meg az
iskolában. Nem akartuk mi ezzel meg-
dönteni a fennálló államrendet, mint aho-
gyan ezt Vajda elvtárs magyarázta, aki ki-

hívta a titkosrendőrséget és az összes vét-
kes azonnali kizárását követelte az isko-
lából. Végül győzött a józan ész és miután
Brigán Dezső bácsi szolid rábeszélése nyo-
mán levettük a fekete szalagot ruháink-
ról, az affér véget ért. Egyik osztálytár-
sunk ugyan iskolát váltott, egy másik pe-
dig betegség miatt megszakította tanul-
mányait és csak egy év múlva érettségi-
zett. Tudtuk, hogy miért, de mindenki
hallgatott és hallgat most is, pedig iga-
zán nem kellene szégyenkeznünk azért,
hogy mi ezt akkor meg mertük tenni. 

Hát találkoztunk ismét. Ezentúl éven-
te fogunk találkozni.

Paulovics János , Foto: Himmler

50 éves érettségi találkozó

Rendkívül örömteli, bensőséges és önfe-
ledt 50 éves érettségi találkozóra került sor
június 23-án. Ebbe az egyedülálló ünne-
pünkbe sajnos üröm is vegyült. A tablónk
félredobva, összetörve hevert valahol, így
kénytelenek voltunk másolatot csináltatni.
Nem tudjuk, hogy mikor és kinek a ha-
nyagsága miatt történt a baleset, minde-
nesetre már régebben. A tablók a gimnázi-
um lelke, ezért jó lenne, ha őrzésükre na-
gyobb gondot fordítanának. Jólesett azon-
ban Bobor János igazgató úr meglepetése,
aki az osztályfőnöki órán névre szóló em-
léklapot adott át minden volt diáknak. Kö-
szönjük. Újra diákok lettünk, ha csak egy
napra is. Fülöp tanár úr 28, Lengyelfalusy
tanár úr 26, mi pedig mindannyian újra 19
évesnek éreztük magunkat ezen a napon. Va-
lamennyi diáktársam nevében köszönöm
mindenkinek, aki segített ennek a szép nap-
nak a megvalósulásában. 

Záhorský Lászlóné

„Kicsengettek” MEMOÁR
Ifjúkorban tündököltünk

Tizenkilenc évesen

Akkor még nem tudtuk, hogy a sors

Milyen útravalót rejteget

Szeretett tanáraink bölcs szavakkal láttak el

Vigyázzatok!

Mert az életben torlaszok is lehetnek

Szívetek helyén legyen

Eszetek az iránytű

Lelketekben oldjatok meg mindent

Mi nem gördülő

S ha ránézel a képekre

Emlékezzél csendesen

Drága diáktársaink

Kik fiatalon, búcsú nélkül mentek el

S mi, akik megértük

Ezt a nagyon várva várt

50 éves ünnepet.



4 jún 2007Štúrovo a okolie Párkány és Vidéke

2007. május 17-20 között a Franciaország Plomelin városában
rendezték meg a 12-13 éves korosztály nem hivatalos profi és ama-
tőr futball világbajnokságát. Iskolánkat és egyben Szlovákiát 16
diák képviselte Botlík István és Hajtman Marian vezetésével. Ezt
a futballgálát a Bretagne-iak már tizenkilenc éve rendezik meg és
olyan nagy sztárok is részt vettek rajta gyermekkorukban, mint:
Peter Cech, Thierry Henry vagy Brethod. Idén 21 ország 68 csa-
pata mérte össze erejét és tudását nyolc csoportban. A mi cso-
portunkban olyan jeles profi csapatokkal küzdöttünk, mint az
R.C.Strassbourg, a Girondins Bordeux vagy a Selection Lassau-
ne. A profi csapatoknak a mi kis csapatunk nagy fejtörést okoz-
tunk, hiszen mi szívvel lélekkel küzdöttünk, hogy ne kapjunk annyi
gólt, így még egy döntetlent is sikerült kiharcolnunk Sarasota (USA)
csapata ellen. Összesítésben a 64. helyen végeztünk. A focigálá-
nak volt még egy érdekessége. A gyerekek családoknál voltak el-
szállásolva, így bepillanthattunk egy átlagos francia család élet-
ébe és megtapasztalhattuk szokásaikat. Mi nagyon megkedveltettük
magunkat, hiszen már az első nap után a nyelvi nehézségeket le-
küzdve a pótszüleinket „bretanyi mamának” és „bretanyi papá-
nak” szólítottuk, ami nagyon tetszett nekik. Remek programo-
kat szerveztek nekünk tejbe-„kakaóba” fürösztöttek (mert a ha-
lat nem ettük), s még az Atlanti óceánban is fürödhettünk. Az utol-
só nap, a döntő és a nagy felvonulás napja volt. A csapatok sport-
szerelésekbe öltözve, különféle szalagokkal, sapkákkal, nemzeti
lobogókkal köszöntötték a 2000 fős tömeget. Mi zászlóink alatt,
kézen fogva szállásadóink gyerekeit, s azokkal együtt integetve
vonultunk el a díszpáholy előtt, ahol nagy tapsot kaptunk. Mi szim-
bolizáltuk a focigála fő gondolatát: „a szeretetet és a nemzetek

közötti barátságot”.
Szeretnék köszönetet mondani Botlík István tanító bácsinak,

aki a részvételünket megszervezte, továbbá Hajtman Mariannak
és iskolánk vezetőségének, a szülői szövetségnek és természete-
sen szüleinknek, akik ezt a nem éppen olcsó kirándulást anyagi-
lag támogatták. Köszönetet szeretnék mondani annak a 16 diáknak
is, akik e színvonalas és világhírű rendezvényen méltó módon kép-
viselték iskolánkat, városunkat és országunkat.

Hajtman Arnold

Már javában tapostuk a szocializmus felé vezető utat, már azt is
tudtuk Sz. elvtárs szépen kifejtett magyarázatából, hogy mi is az a re-
akció. Választások közeledtek, csak azt nem értettük még teljesen tisz-
tán, hogy mi tulajdonképpen szavazunk vagy választunk. Mert min-
denképpen meglett a 99,5 százalék. Ha nem mentünk, elhozták az
urnát. Azt sem értettük, hogy miért nem lehetett szeszesitalt, de még
sört se fogyasztani azon a napon. No, de hát úgy volt jó, ahogy volt.
A járási pártbizottság létrehozta a jelöltek listáját, mi meg teljesítet-
tük jó polgári kötelességünket és meghoztuk a 99,5 százalékot. A han-
gulat jó volt, mert J. Árpádot kellett Párkány város „predsedájának”
megválasztanunk. Árpádot már az első republikából ismertük, akkor
mint kiskatona itt focizott. Már a kultúrház átépítése is bejeződött,
amelynek J. Stefka volt az igazgatója. Nem értett jól magyarul, de na-
gyon rendes asszony volt. Elhatározta, hogy propagandát fog csinálni
az Árpádnak, akit ugyan mindenki ismert, különösen a szebbik nem
köreiben. Megrendelte a két hosszú vászonra felfestett szlovák és ma-
gyar szöveget: „VOLÍME NAJLEPŠÍCH – VÁLASSZUK A LEG-
JOBBAKOT”. A buzdító választási jelszót a kultúrházra, illetve a köz-
ségházára kellett felerősíteni. A községháza akkor a tejcsarnokkal szem-
beni épületben volt. A kultúrháznál nem is volt semmi fennakadás,
szépen elfért, de a községházánál a magyar szöveget ketté kellett vá-
lasztani egy nagy vakolatminta miatt. Ennek nyomán a választási jel-
szó imígyen alakult: VÁLASSZUK A LEGJOB  BAKOT 

Ez bizony mosolyra fakasztotta az embereket, de mindenki értet-
te, hogy ha kis hibával is, de találó volt a felirat!

fatter

Už sme v veľkými krokmi šliapali na cestu k socializmu, a z
prejavu súdruha Sz. sme presne vedeli, čo znamená reakcia. Blí-
žili sa voľby, no nevedeli sme presne, či ideme voliť alebo hla-
sovať. Výsledok bol totiž v každom prípade 99,5%. Keď sme ne-
šli, doniesli nám urnu domov. Nechápali sme ani to, prečo ne-
bolo povolené v ten deň konzumovať alkohol, ani len jedno pivo.
Nuž tak to bolo dobré, ako bolo. 

Okresný výbor strany vydal zoznam kandidátov, a my sme plni-
li svoju občiansku povinnosť, a sekali sme potrebných 99,5%.
Nálada bola dobrá, pretože za štúrovského predsedu sme mali
voliť Arpáda J., ktorého sme poznali už z prvej republiky, ako
vojačik tu hral futbal. Bola dokončená už aj prestavba kultúr-
neho domu, kde riaditeľkou bola Štefka J. Nerozumela dobre po
maďarsky, ale bola to veľmi dobrá žena. Napriek tomu, že Ar-
páda každý poznal, hlavne v kruhoch krajšieho pohlavia, Štef-
ka sa mu rozhodla robiť propagandu. Objednala dva transpa-
renty, s textom: „Volíme najlepších – Válasszuk a legjobbakot”.
Jeden mal byť vyvesený na mestský úrad (toho času oproti mlie-
kárne), druhý na kultúrny dom. Na kultúrnom dome nebol žiad-
ny problém s upevnením, ale na mestskom úrade museli maďarský
nápis rozdeliť, kvôli poriadnemu kusu stierky. Tým pádom vzni-
kol nasledovný nápis: Válasszuk a legjob  bakot (voľme najlepšieho
samca). 

Každý sa nad tým pousmial, ale vedeli, že aj keď s chybou, ná-
pis bol trefný.

-Fatter- (Preklad: gp)

Mundial Pupilles – Plomelin

Választás anno... Voľby anno...

A Petőfi utca 22. szám alatti panzióban május 31-én nyílt kiállítás
Albert István műveiből. A megnyitón Lábik János méltatta a szalkai
származású festő munkásságát. Az 1949-ben született Albert István 1970-
től Brünnben él. Ha néhány napra hazalátogat, rendszerint fest egy-
egy tájképet az Ipoly-menti tájról. Mostani kiállítására is több Szalkához
kötődő képet hozott. Emellett néhány, Brünn perifériáján festett mű-

vével is találkozhatott a mintegy tucatnyi érdeklődő. A szalkai művész
Brünnben végezte el a képzőművészeti középiskolát. Számos önálló
kiállítása volt, többek között Párkányban is. Decemberben a párká-
nyi városi galériában is újra bemutatkozik. Az utóbbi időben vallási
tárgyú digikonok (digikon=digitális ikon) készítésével is foglalkozik. 

-O-

Albert István tárlata



A Táti Musik-Land Utazási Iroda szervezésében immár ha-
gyományos rendezvénynek számító Dorogi Nemzetközi Kórus-
találkozón vett részt a Csemadok városi alapszervezete Szivárvány
Énekkara június 24-én. Janošovič Erika karnagy vezetésével és
Ganzer László zongorakíséretével az énekkar Liszt Ferenc, Ba-
lázs Árpád, Bárdos Lajos és Farkas Ferenc műveit adta elő sike-
resen. Szólót énekelt Steiner Zsuzsa. A zenei rendezvényen a Táti
Német Nemzetiségi Asszonykórus és a Nyergesújfalui Szent Ce-
cília Énekkar mellett, két Budapestről érkezett énekkar – a Ka-
levala Kórus, a Pasaréti Ifjúsági Kórus, és a svájci Chante-Vieze
Troistorrents vendégkórus színvonalas előadása tette emlékeze-
tessé a résztvevők számára az együttlétet. A Musik-Land Utazá-
si Iroda igazgatója Rózsavölgyi Károly úr az énekkarok vezető-
inek emléklapot és emléktárgyat adott át és megköszönte az ál-
taluk tolmácsolt zenei élményt. Egyben kifejezte reményét,
hogy a következő rendezvényükön is megtisztelik jelenlétükkel
a hallgatóságot. A kórusok tiszteletére rendezett díszvacsorát örö-
ménekléssel egybekötött szórakozás követte, ahol egymást vál-
tották a résztvevő kórusok ajkán felcsendülő dalok és nóták. 

Gubán József

15. júna slávnostne otvorili novú lekáreň na mieste bývalého
rehabilitačného oddelenia polikliniky pod menom City Farma.
Firma City Farma z Nového Mesta nad Váhom vybudovala novú
lekáreň na ploche 200 m² za približne 1,2-1,3 milióna Sk. 

Na slávnostnom otvorení predniesol slávnostný príhovor ma-
nažér firmy Martin Kačmár. City Farma prevádzkuje na Slovensku
približne 40 lekární. Priazeň pacientov sa snažia získať novými služ-
bami. M. Kačmár dúfa, že s ich službami budú spokojní tak lekári,
ako i pacienti. Symbolickú pásku prestrihli riaditeľ Polikliniky, And -
rás Czékus a lekárnik, Juraj Letocha. 

Lekáreň funguje už od 7. mája a stále viac Štúrovčanov ju nav -
števuje. Pacientov obslúžia v pracovných dňoch od 8.30 do 16.00
a prijímajú aj maďarské recepty. Maďarskí zákazníci musia zaplatiť
celú čiastku a potom môžu od svojej poisťovne žiadať späť časť uhra-
denej čiastky. V prípade, že daný liek nie je práve k dispozícii, sú
schopní daný prípravok do 24 hodín zabezpečiť. City Farma je zná-
ma aj tým, že svojim zákazníkom – ako pozornosť – vydáva mag-
netickú kartu, s ktorým sú pacienti schopní sledovať nakúpené lie-
ky a ich cenu. Za každý nákup nad 100 Sk dostane zákazník bo-
nusové body. Potom môže za hodnotu nazbieraných bodov v le-
kárni niečo kúpiť. City Farma plánuje zavedenie aj ďalších nových

služieb. Po zaobstaraní patričných prístrojov budú okrem mera-
nia tlaku merať aj hladinu cukru a tiež rednutie kostí. 

Oravetz (preklad: gp)

2007. június 5Párkány és Vidéke Štúrovo a okolie

Június 15-én a Poliklinika egykori rehabilitációs részlegének
helyén ünnepélyes külsőségek között megnyitották a City Far-
ma gyógyszertárat. A vágújhelyi City Farma nevű cég kb. 200
négyzetméternyi alapterületen hozzávetőleg 1,2-1,3 millió
korona ráfordításával alakította ki az új patika üzemeltetésé-
hez szükséges feltételeket. 

Az ünnepélyes megnyitón a meghívott vendégek előtt Mar-
tin Kačmár, a vágújhelyi beruházó menedzsere mondott rövid
nyitóbeszédet. A City Farma Szlovákiában már csaknem negy-
ven patikát üzemeltet. A menedzser elmondása szerint plusz szol-
gáltatásokkal próbálnak a betegek kedvében járni. Reményé-
nek adott hangot, hogy a jövőben mind a gyógyszereket fel-
író orvosok, mind a betegek meg lesznek elégedve munkájuk-
kal. A megnyitást szimbolizáló szalagot Czékus András, a Po-
liklinika igazgatója és Letocha György, gyógyszerész közösen
vágták át.

A patika már május 7-től üzemel és a párkányiak közül egy-

re többen tudatosítják létezését. Munkanapokon 8,30-tól
16,00 óráig szolgálják ki a betegeket és magyarországi vénye-
ket is elfogadnak. A magyarországi ügyfélnek azonban meg kell
fizetnie a gyógyszer teljes árát, majd a magyar biztosítótól utó-
lag kérheti a termékár egy részének megtérítését. Abban az eset-
ben, ha egy adott termék esetleg nem állna rendelkezésükre,
24 órán belül készek a hiányt pótolni. A City Farma arról is
nevezetes, hogy egyfajta figyelmességként mágneskártyát kínál
az ügyfeleinek, amelynek segítségével nyomon követhetők a pa-
tikában vásárolt termékek és azok értéke. Minden 100 koro-
na értékben vásárolt gyógyszerért az ügyfél úgynevezett bonusz-
pontot kap. Az összegyűlt bonusz-pontok értéke azután a pa-
tikában levásárolható. A cégvezetés idén további szolgáltatá-
sok bevezetését is tervezi. A szükséges műszerek beszerzése után
a vérnyomás mellett mérni fogják a vércukorszintet és képe-
sek lesznek megállapítani a betegek esetleges csontritkulását is. 

Oravetz Ferenc

Nová lekáreň na poliklinike

Új gyógyszertárral gyarapodott a város

Megcsendül, dalol a határ… ÁLLÁSHIRDETÉS
A Párkányi Szent Imre Egyházi Óvoda

igazgatósága szakképzett óvónőt keres. Az állás
2007. szeptember 1-i hatállyal tölthető be. Jelentkezni

lehet az egyházi óvoda igazgatóságán, Štúrovo –
Párkány, Družstevný rad 22 – Szövetkezeti sor 22,

személyesen vagy postai úton. Érdeklődni a
következő telefonszámon lehet 2007. július 25-ig:

036/7511433. A jelentkezési kérvényhez csatolni kell
a szakképzettséget igazoló okirat másolatát, részletes

életrajzot, továbbá a meghallgatáson szükséges a
keresztlevél felmutatása.

A meghallgatás 2007. július 30-án, 10.00 órai
kezdettel lesz az egyházi óvoda igazgatóságán.

Vízi Katalin, óvodaigazgató
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Június 22-24 között csehországi testvérvárosunkban, Bruntálban járt
a város héttagú küldöttsége. A ma 18 ezres lélekszámú várost 1213-
ban emelte városi rangra I. Přemysl Ottokár (1197-1230) cseh király.
Egyébként I Ottokár anyja, Konstancia III. Béla Árpád-házi magyar ki-
rály leánya volt.

A vidéken hatalmas arany- és ezüstérc lelőhelyre bukkantak, ame-
lyek kiaknázására Ottokár német telepeseket hívott be, akiknek városi
előjogokat adományozott. Így a középkori település és környéke ger-
manizálódott. A németek második világ-
háború utáni kitelepítésével azonban a ré-
gió etnikai összetétele gyökeresen megvál-
tozott.  

Bruntál (német nevén Freudenthal) a len-
gyel-morva határ közelében fekszik. A vá-
ros környéke egykor Sziléziához tartozott.
A Német Lovagrend jelentős mértékben be-
folyásolta az itt élő emberek életét. Erről ta-
núskodik a Bruntáltól délre található Svo-
rinec néven ismert vár (magyarul Bagolyvár),
ill. a hozzá társuló templom. 

A vár jó példával szolgál a turizmusban
rejlő lehetőségek kiaknázására. Ott tartóz-
kodásunk alatt a várban színházi előadás- és
számos régi mesterség bemutatója zajlott.  

Az átkos rendszerben itt is történtek próbálkozások az „intenzív föld-
művelés” meghonosítására (hasonlóan, mint Szőgyénben a kivi ter-
mesztésére – a szerző megj.), de ezek a kísérletek zátonyra futottak.
A magánkézben lévő területeket a gazdák ma többnyire legelőként hasz-
nosítják. Szilézia termékenyebb területein régen jó minőségű lent ter-
mesztettek, amelynek egy részét a bruntáli lengyárban dolgozták fel.
Ez a patinás múltú üzem azonban a párkányi keményítőgyár sorsára
jutott. Lebontották és a helyén a Kaufland épített egy élelmiszeráru-
házat. Bruntál napjainkban dinamikusan fejlődő város, jelenleg az ön-
kormányzat két figyelemre méltó beruházáson munkálkodik. Bővítik
a kórházat és felújítják a városi művelődési házat.

Oravetz Ferenc 

V dňoch 22-24. júna navštívila naše české družobné mesto,
Bruntál sedemčlenná delegácie mesta. Dnes 18-tisícovému mes-
tu udelil mestské výsady český kráľ Otakar I. v roku 1213. Mi-
mochodom matkou Otakara bola Konstancia, dcéra uhorské-
ho kráľa Belu III. z rodu Arpádovcov. V regióne Bruntálu sa naš-
li významné náleziská zlata a striebra, panovník tu preto usíd-
lil nemeckých baníkov, ktorým udelil aj mestské výsady. V stre-
doveku usadlosť a jej okolie boli teda germanizované. S de-

portáciou Nemcov po druhej svetovej
vojne sa však etnické zloženie regió-
nu radikálne zmenilo. 

Bruntál (nemecky Freudenthal) leží
v blízkosti poľsko-moravských hraníc.
Usadlosť voľakedy patrila k Sliezsku.
Rád nemeckých rytierov v značnej
miere ovplyvnil život tejto oblasti, o
čom svedčí aj zámok Svorinec, neďa-
leko od Bruntálu, a k nemu patriaci
kostol. 

Zámok je skvelým príkladom vy-
užitia možností cestovného ruchu. Po-
čas nášho pobytu tu prebiehalo di-
vadelné predstavenie a ukážky dáv-
nych remesiel. Za komunizmu aj tu sa

pokúsili udomácniť „intenzívne pôdohospodárstvo” (podobne
ako napr. pestovanie kivi vo Svodíne – pozn. autora), ale tie-
to pokusy stroskotali. Súkromní pôdohospodári zužitkujú
svoje role väčšinou ako pasienky. V úrodných oblastiach Sliez -
ska dávnejšie pestovali kvalitný ľan, ktorý bol spracovaný v brun-
tálskom textilnom závode. Tento závod s veľkou minulosťou
stihol osud štúrovskej škrobárne. Bol zbúraný a na jeho mies-
te postavil Kaufland obchod s potravinami. Bruntál je v dneš-
nej dobe dynamicky sa rozvíjajúce mesto, samospráva mo-
mentálne pracuje na dvoch pozoruhodných investíciách. Roz-
širujú nemocnicu a obnovujú mestský kultúrny dom.

Oravetz František (preklad: gé) 

Ritka ünnep egy egyházközség életében, ha az ott szolgáló pap
vagy papok egyike gyémántmiséjét tartja, tehát kerek hatvan esz-
tendeje szolgál az Úr szőlőjében. A párkányiakat, azt hiszem, több-
szörösen is kényeztetik odaföntről, hiszen nem oly régen ünne-
pelhettük Burián László (Laci bácsi) 60 éves papi szolgálatát, most
pedig Goda Károly lelki atyát, mindannyiunk Karcsi bácsiját kö-
szönthettük gyémántmiséje alkalmából 2007. június 24-én. Él kö-
zöttünk egy ember – szinte észrevétlenül, csendesen –, aki nem
törődve a múló idővel és kordivatokkal, töretlenül hű hivatásá-
hoz, rendületlenül szolgálja Istent és embertársait. Hihetetlen szí-
vósság, kitartás és belső tartás szükségeltetik mindehhez, mert egyál-
talán nem arról igyekszik bennünket meggyőzni nap mint nap a
média, a környezetünk és sajnos sok embertársunk se, hogy még-
is – minden nehézség ellenére – érdemes példamutató életet élni.
Karcsi bácsi, mint ahogyan a gyémántmise prédikációjában
Vanda Károly, szalkai plébános szájából elhangzott, naponta ko-
rán reggel felkel, akár esik, akár szél fúj vagy éppen hóvihar tom-
bol és elindul a reggeli szentmisére, hogy „lehozza a párkányi-
aknak az Úristent.” Vajon miért nem veszünk példát az olyan em-
berekről, mint ő, és vajon miért nem tudunk az ő nyomdokaiban
járni? Hiszen hivatástudatból és hűségből, ember- és istenszere-
tetből mindenképpen példa mindannyiunk számára. Mennyire hi-
hetetlen egy mai pályakezdő fiatal, számára, hogy igenis ki lehet
tartani a választott hivatás mellett, csak akarni kell! Nem elég a
pénz? Gyorsan keresünk egy jobban fizető helyet. Fárasztó vá-
lasztott hivatásunk gyakorlása, netán túl sok a nehézség? Sebaj,

átevezünk más vizekre és rövidesen elfelejtjük még azokat is, akik
esetleg segítő kezet nyújtottak volna a nehézségek leküzdéséhez.
Olyan társaságba csöppentünk, ahol úgymond kellemetlen a hi-
tünket megvallani? Nem gond, letagadjuk még azt is, hogy va-
laha templomban voltunk. Hogy miért teszik ezt sokan, miért hűt-
lenkednek az emberek, ha hivatásról vagy az Istenről van szó? Mert
bizony többségünk esendő, gyarló és túl nagy a világ csábítása.
Azé a világé, amely nem szereti a hűséget, elveti a ragaszkodást,
nem szívleli a hivatásukat tiszta hittel és odaadással gyakorlókat,
de az Istenben reménykedő és bízó embereket sem. Bizony, ezért
is jobban meg kellene becsülnünk az olyan embereket, mint ami-
lyen Karcsi bácsi! Kevés ugyanis a hiteles, a személyes életpéldájával
utat és a világ zűrzavarában irányt mutató ember. Világiasodik,
modern kifejezéssel: szekularizálódik a társadalom, benne pedig
az egyén, holott titkoltan, vagy netán félig-meddig bevallottan,
de ott van mindannyiunkban az igény az emberibb életre, az evan-
géliumok történeteiben főszerepet játszó Ember példájának kö-
vetésére. Karcsi bácsi az élő példa arra, hogy nem szabad félni,
nem szükséges meghátrálni a nehézségek, a problémák előtt és
kitartónak, állhatatosnak kell maradni a hivatásgyakorlás és az
istenszeretet megpróbáltatásokkal teli útján. Sok szép köszöntő
mondat elhangzott már a gyémántmisén. Ismételni – úgy érzem
– fölösleges volna, mindössze annyit szeretnék a magam és a pár-
kányi egyházközség nevében mondani, hogy: Köszönjük, Karcsi
bácsi!

Tátyi Tibor

Köszönjük, Karcsi bácsi!

Bruntáli anziksz Bruntálska pohľadnica
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Vedenie bytového podniku 12. júna informovalo v kultúrnom
stredisku zástupcov vlastníkov bytov v správe BP o očakávaných
zmenách.

Od 1. júla sa zo zákona mení status podniku, v činnosti bude
pokračovať ako Enerbyt s.r.o. V tejto súvislosti je potrebné zno-
vu uzatvoriť zmluvy o výkone správy s vlastníkmi bytov. Podľa
vyjadrenia riaditeľa Róberta Folka nedochádza okrem osoby správ-
cu k žiadnym iným zmenám. Pôvodne chceli banky rušiť aj čís-
la účtov domov, ktoré spravuje BP, ale nakoniec prišlo k doho-
de – účty zostávajú pôvodné. 

Čo sa týka ceny tepla, na 2. polrok predbežne klesla zo 698 na
693 Sk/GJ. Táto cena sa môže meniť v závislosti od vývoja cien
energií. Cena tepla podlieha prísnej regulácii a schvaľuje ju Úrad
pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Inak povedané, podnik
si ju nemôže svojvoľne stanoviť. Najväčšiu položku v nej (76%)
predstavuje nákup plynu, za vlaňajšok to bola čiastka 46,8 mi-
lióna Sk. Róbert Folk informoval zástupcov vlastníkov aj o tom,
že BP dal vypracovať projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu
tepelných rozvodov a výmenníkových staníc. Ak by sa akcia rea-
lizovala, veľké centrálne výmenníkové stanice by sa zrušili a do
každého domu by sa osadila malá výmenníková stanica. Veľkou
výhodou takéhoto systému by bolo meranie spotrebovanej ener-
gie priamo u odberateľov a centrálne diaľkové ovládanie.

V zmysle zákona od budúceho roka bude povinné aj vypraco-
vanie energetických certifikátov budov. Je to dôležité aj z toho hľa-
diska, že v závislosti od tvaru a stavu budovy sa môže merná spo-
treba tepla v jednotlivých domoch (GJ/m2/rok) líšiť o 50, ba aj
o 80 %. Väčší dom s menším pomerom okrajových bytov, navy-
še ak má zateplenie a vymenené výplne otvorov, spotrebuje pri-
rodzene menej energie. Zateplením a novými oknami sa dá na na-
šich typoch domov ušetriť až 40 – 60% nákladov na vykurova-
nie. Podľa riaditeľa podniku najväčším problémom sú teplovody,
ktoré je potrebné priebežne vymeniť. Tento problém nemožno obísť.
Investícia dosahuje viac desiatok miliónov. Jeden z účastníkov fóra
predniesol výhrady k aplikácii kapilárnych pomerových meračov
tepla. Totiž tekutina z týchto meračov sa odparuje aj v lete, keď
nie je kúrenie. Podľa vedenia BP táto skutočnosť sa pri vyhod-
nocovaní zohľadňuje a každému sa podľa polohy miestnosti od-
počítava letný odpar 6-7 dielikov. Existujú už elektronické po-
merové merače, ktoré sa v praxi osvedčili. Tieto sa montovali na-
príklad do nových bytov na Kasárenskej ulici. Cena jedného me-
rača sa pohybuje okolo 600 – 700 Sk. Výmena by teda zaťažila
každú domácnosť čiastkou cca tritisíc korún. 

-OF- (Preklad: Ing. Róbert Folk)

....gyí két lovam fussatok” – zengedezték harsányan a Szent
Imre Egyházi Óvoda gyermekei az idei gyermeknapon, mialatt
végigkocsikáztak a város utcáin. Kitörő örömmel fogadták, mi-
kor Juhász Gabi bácsi megengedte, hogy nyeregbe is pattanja-
nak és megsimogassák a lovakat az óvoda udvarán. E feledhe-
tetlen élmény az egész napot kitöltő  sportnap keretén belül va-
lósult meg. A gyermeknap egy nagy kincses ládához hasonlít-
ható, mely telítve van az élmények, az öröm, a meglepetés és
szeretet gyöngyszemeivel. Csupán ügyesen kell e ládában ke-
resgélni, hogy ezáltal sok örömet szerezhessünk másoknak.

Gyermekeink számára már évről évre hagyományosan meg-
rendezzük kovácspataki barangolásunkat, „Csipkerózsika” vá-
rának megtekintésével, s a gyerekek által elnevezett „fenék-
csúszda”-hegy megmászásával. Hasonlóan kellemes volt a sza-
lonna és kolbászsütés a Vadas termálfürdőben, nem beszélve a
táncmulatságról az óvodában.

Aztán ne feledkezzünk meg a kavicsfestésről a Duna parton,
ahonnan kívánsághajókat küldtünk a világba. Ezenkívül ren-

deztünk rajzversenyt, és minden gyermek személyre szóló aján-
dékcsomagot kapott. Az élmények megkoronázásaként az egy
hetes gyermeknapi mulatságokat budapesti kirándulással zár-
tuk. Pécsi L Dániel közbenjárásának köszönhetjük, hogy óvo-
dánkat immár második éve személyesen meghívták a budai gyer-
meknapra és a Kapisztrán téren rendezett szórakoztató kul-
túrműsorban a óvodánk is helyet kapott. Természetesen a szü-
lők is büszkék voltak gyermekeikre, hogy egy ilyen fantaszti-
kus helyszínen szerepelhettek. Megtekintettük a Halászbástyát
és környékét, délután pedig jutott idő egy Városligeti szóra-
kozásra is. A színes kultúrműsoron túl még számtalan szórakozási
lehetőség várta a gyerekeket. Így többek között pónilovaglás,
arcfestés, kézműves tevékenységek és sok egyéb. A gyerekek
mindezt díjmentesen vehettek igénybe, beleértve a szponzorok
által biztosított ételeket és italokat is. Köszönjük e páratlan le-
hetőséget s a feledhetetlen élményt, melyet e nap számunkra nyúj-
tott.

Vízi Katalin, óvodaigazgató

A helyi lakáskezelő vállalat vezetése június 12-én a művelődési köz-
pontban tájékoztatta a lakók által választott megbízottakat a július 1-
től várható változásokról. 

A törvényből eredően megváltozik a vállalat státusa, amely Enerbyt
Kft-ként folytatja tevékenységét. Ennek okán újra kell írni a lakókkal
kötött szerződéseket. Folk Róbert igazgató tájékoztatása szerint ezen
kívül lényegében nem változik semmi. Eredetileg a bankok a lakók szám-
láit is meg akarták szüntetni, de végül olyan megegyezés született, hogy
e téren sem lesz változás. 

Ami a hőenergiát illeti, őszig 698 koronáról 693 koronára módo-
sult egy GJ energia ára, ősszel pedig az energiaárak függvényében ér-
tékelik át ezt az összeget. Az árképzés szigorú szabályok szerint törté-
nik, az árat az árszabályozási hivatallal (URSO) kell jóváhagyatni. Te-
hát a vállalat nem állapíthatja meg önkényesen a hőenergia árát, amely-
nek több mint háromnegyedét (76 %) az energiahordozóra (gázra) for-
dított költség képezi. Tavaly ez a tétel 46,8 millió koronát tett ki. Folk
Róbert arról is tájékoztatta a bizalmiakat, hogy egy cseh cég bevoná-
sával a cég elkészített egy tervezetet a vezetékek és hőcserélő állomá-
sok felújítására. Abban az esetben, ha a tervezet megvalósulna, a nagy
központi hőcserélő-állomásokat felszámolnák és minden háztömb kap-
na egy hasonló, de kisebb berendezést. E megoldás nagy előnye, hogy
központilag lehetne kezelni e berendezéseket, emellett minden egyes
háztömbön külön lehetne mérni a hő- és vízfogyasztást. A törvény ér-
telmében, a jövőben fel kell térképezni az egyes épületek hőigényét is.
Ez azért fontos, mert az épületek alakjától és állagától függően egy négy-
zetméternyi lakóterületre átszámítva (GJ/m2/év) 50, sőt 80 százalékos
eltérések is lehetnek. Egy nagyobb háztömbben, kevesebb külső fallal
rendelkező, jól szigetelt lakásokban élő lakók értelemszerűen kevesebb
hőenergiát használnak fel. Megfelelő szigeteléssel, ablakcserékkel a fű-
tés költségeinek 60-40 százalékát is meg lehet takarítani. A vállalat igaz-
gatója szerint a legnagyobb gondot az idejét múlt távvezetékek okoz-
zák, amelyeket folyamatosan ki kell cserélni. Ezt a problémát nem le-
het megkerülni. A vezetékek teljes felújítása több tíz millió koronába
kerül majd. A fórum egyik résztvevője kifogásolta a hőenergia méré-
sére használt műszerek kifogásolható alkalmazását. Tudniillik nyáron
– amikor szünetel a fűtés – a fűtőtestekre akasztott kis ampullákban
lévő folyadék egy része elpárolog. A lakáskezelőség vezetése szerint a
kiértékelésnél e tényt figyelembe veszik, és hat-hét rovátkának meg-
felelő folyadékfogyást levonnak a leolvasott adatból. Különben létez-
nek már elektronikus elven működő, bevált mérőműszerek is. Ilyeneket
szereltek fel többek között a volt katonai laktanya területén átadott la-
kásokba. Egy ilyen műszer ára 600-700 korona. Öt radiátor esetén a
műszercsere mintegy háromezer koronát venne ki a család zsebéből.

Oravetz Ferenc

„Gyí te paci, gyí te Ráró...

Bytový podnik informuje A lakáskezelőség tájékoztatója



Prvá polovica júna sa v plaveckom oddiely Delphinus niesla v du-
chu príprav na Majstrovstvá Slovenskej republiky, ktoré sa vo všetkých
vekových kategóriách uskutočnia na prelome júna a júla. Do tejto prí-
pravy vhodne zapadla aj účasť našich plavcov na dvoch pretekoch v
Maďarsku. V dňoch 2-3. júna sa pretekári predstavili na veľmi dobre
obsadených pretekoch Harkány Kupa, kde dosiahli vo svojich roční-
koch nasledujúce umiestnenia:

Klára Vevurková – 3x 1. miesto, 1x4. miesto; Richard Tóth – 3., 4.,
5., 6. a 7. miesto; Antonio Mejia – 5., 6., a 7. miesto; Ladislav Né-
meth – 8., 12., a 2x14 miesto; Peter Koreň 3., 4., 6. a 8. miesto; Mar-
tin Koreň 2., 2x4. a 6. miesto. Po dlhom výpadku sa na súťaži pred-
stavila aj Paula Synaková, ktorá sa umiestňovala v druhej polovici vý-
sledkovej listiny. Okrem týchto výsledkov chlapci obsadili 6. a 7. mies-
to v štafetových pretekoch. Druhé preteky pod názvom Miniolimpia
sa uskutočnili v Pápe. V tomto meste naši pretekári súťažili po prvý
raz a predstavili sa naozaj v dobrom svetle. Ich umiestnenia boli na-
sledovné:

Klára Vevurková – 3x1. miesto; Richard Tóth – 2x1. a 2x2. mies-
to; Ladislav Németh – 2x3.,

1x4. a 1x5. miesto; Peter Koreň – 2x1. miesto; Martin Koreň – 2x1.
a 1x2. miesto; Denis

Capko – 2. a 6. miesto; Paulína Stašková – 1x9., 1x10. a 1x11. mies-
to; Viktor Csányi – 1x4., 1x7. a 1x11 miesto. Výsledky sú skreslené
skutočnosťou, že preteky boli absolvované z plnej tréningovej záťaže.

Od začiatku júna prebiehal na starom kúpalisku základný plavec-
ký kurz, ktorého sa zúčastnilo 33 detí. Veríme, že niektoré z nich do-
plnia v budúcnosti súťažnú skupinu. O ich program a výuku sa v ba-
zéne starali hlavne Gabriela Vevurková a Martina Koreňová, a plav-

ci pretekárskej skupiny Klára Vevurková, Richard Tóth, Paulína Sy-
naková, Ladislav Németh, Peter Koreň a Martin Koreň. Podľa svojich
časových možností im pomáhali aj tréneri Zdena Paksiová a Miroslav
Fránik, ktorých počas trvania kurzu pri ich plaveckých skupinách mu-
seli zastúpiť Gabriela Tóthová a Peter Synak. Všetkým menovaným
za odvedenú prácu ďakujem. 

O dosiahnutých výsledkoch na Majstrovstvách Slovenska budeme
informovať v najbližšom čísle mestských novín.

Miloslav Szabó, predseda PO 

8 jún 2007Štúrovo a okolie Párkány és Vidéke

„Kanoisti TJ Dunaj Štúrovo sa v tomto roku zúčastnili dvoch
pretekov Slovenského pohára, a to v Novákoch a Komárne, a jed-
ného klasifikačného preteku vo Zvolene, ktorý bol tiež započíta-
ný do Slovenského pohára – hovorí Miloslav Szabó, predseda pla-
veckého oddielu DELPHINUS. V Novákoch sa nám až tak nedarilo,
naši pretekári obsadili 5., 6. a 8. miesta a preteku sa zúčastnili len
traja naši odchovanci. Úspešnejší sme boli v Komárne na silne ob-
sadenej regate – Cene Slovenských lodeníc. Štartovali tu dva od-
diely z Maďarska a reprezentantky dorastenky a ženy z Venezue-
ly. Jutka Kecskemétiová obsadila druhé miesto v kategórii star-
ších žiačok, kým Veronika Takácsová v kategórii mladších do-
rasteniek vybojovala 6. miesto. Gabriel Nozdrovický s Viktorom
Kozubekom (mladší dorast) skončili v semifinálových jazdách a
Viktor Kecskeméti (mladší žiaci) sa umiestnil na 10. mieste. V tej-
to kategórii prvýkrát štartoval i Bence Fülöp, a vybojoval pekné

19. miesto z 34-členného štartovacieho poľa. K veľkej spokojnosti
zabojovali naši pretekári a pretekárky na zvolenskom kvalifikač-
nom preteku. Jutka Kecskemétiová vybojovala 2. miesto v singl-
kajaku na 500 m trati, a 3. miesto na 2 km trati. Mladšia doras-
tenka Veronika Takácsová získala 5. a 6. miesto, Viktor Kecske-
méti (mladší žiaci) získal 8. miesto na 2 km trati. Okrem nich po-
tešili i výkony mojich bývalých zverencov, seniora Petra Gelleho,
ktorý vyhral v singlkajaku 500 i 1000 m trať, a vybojoval si účasť
na ME v kategórii do 23 rokov. Výborne zajazdili aj dorastenci
Tomáš Fischer a najmä Radim Král.” 

Čaká nás ešte niekoľko štartov v Slovenskom pohári, ak bude-
me mať financie, a samozrejme vrchol – Majstrovstvá Slovenska.
V príprave sú okrem už menovaných aj Dominik Janso, Majo Adam,
Žofia Vargová, Máté Marschal, Oliver Varga, Peter Vasko.”

-m-

Podporte nás svojou účasťou
Plavecký oddiel Delphinus pri TJ Dunaj Štúrovo usporiada

v dňoch 3. a 4. augusta
v plaveckej dráhe číslo 8 termálneho kúpaliska Vadaš XIII.

ročník NON STOP plávania 24 hodín – Memoriálu Fridricha
Berkeša. Začiatok podujatia je 3. augusta o 15:00 hod. Všet-
ci, ktorí zaplávajú aspoň 100 m sú očakávaní. Veríme, že svo-
jou účasťou podporíte úspech tohto podujatia.

1. septembra bude v plaveckom bazéne termálneho kúpaliska
Vadaš usporiadaný

XXIX. ročník medzinárodných plaveckých pretekov „Štúrovské
stovky”. Pretekov sa zúčastní

300 – 350 plavcov z Čiech, Maďarska a Slovenska. Ak si náj-
dete čas, príďte povzbudiť našich plavcov počas najväčších pla-
veckých pretekov na Slovensku v otvorenom bazéne. 

Miloslav Szabó, predseda PO

25.mája sa v malom maďarskom mestečku Nyergesújfalu konal
žiacky koncert. Bol pripravený z príležitosti 20. výročia založenia ta-
mojšej umeleckej školy a prebiehal v Spoločenskom kultúrnom dome.
Oslávenci pozvali na túto slávnosť aj žiakov a ich pedagógov z oko-
litých susedných umeleckých škôl. V pestrom programe sa predsta-
vili malí umelci a ich učitelia z Dorogu, Ostrihomu, Tátu, Csolno-
ku, Komárna a zo Štúrova. Našu umeleckú školu reprezentovali Bar-
bara Szelecká (harfa) z triedy Zoltána Góru, Eva Baranyaiová (hus-
le) z triedy Alice Danišovej a Ráchel Noémi Izraelová (klavír) z trie-
dy Dagmar Járkovej. Naši žiaci podali hodnotné umelecké výkony.
Po skončení pestrého hudobného programu sme sa spoločne presu-
nuli do hudobnej školy, kde nás milo privítali pri prestretom stole.
Všetci sme zotrvali v priateľskom rozhovore. Bolo nám spolu príjemne
a pevne verím, že takéto spoločné muzicírovania budú mať pokra-
čovania, pretože sme všetci prežili nezabudnuteľné popoludnie.

Dagmar Járková

A Szabolcsi Bence Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
megalakulásának 20. évfordulója alkalmából ünnepi zenei hét zaj-
lott Nyergesújfalun. A jubileumi rendezvénysorozat keretében
szomszédoló hangversenyre is sor került május 25-én, amelyen
sikeresen szerepeltek a Párkányi Liszt Ferenc Művészeti Alapis-
kola növendékei is. Hegedűn Baranyai Éva, hárfán Szelecky Bar-
bara, zongorán pedig Izrael Ráchel képviselte iskolánkat. A mű-
sor többi résztvevője Dorogról, Tátról, Csolnokról, Nyergesúj-
faluról és Révkomáromból érkezett. A hangversenyt Litauszki Ká-
rolyné (alapító igazgató) rövid visszaemlékezéssel nyitotta meg.
A résztvevő tanulók és tanárok baráti találkozón vehettek részt,
ahol élményt és tapasztalatot cserélhettek egymással. Ez a hang-
verseny nem csak a diákok sikerélménye miatt volt fontos, ha-
nem azért is, hogy az iskolák kapcsolatot építsenek egymás közt,
ami elősegíti további fejlődésüket. 

Góra Zoltán

Szomszédoló hangverseny Priateľský koncert

Plavci v júni

Kanoistická sezóna rozbehnutá
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„Dunai halászat” címmel nyílt kiállítás június 20-án a Párkányi Vá-
rosi Múzeumban. Az érdeklődők visszatérhettek a múlt század ele-
jére, amikor a halászat nem horgászat volt, de kemény és hozzáér-
tést igénylő megélhetési forma. Megismerkedhettünk a halászok hasz-
nálati eszközeivel, melyeket Lábik János festőművész, Lábik János ha-
lászmester unokája őrzött meg az utókornak. Sok különleges – csak
erre a tájra jellemző – eszközt is felmutat a kiállítás, amelyek még a
szakmabeliek csodálatát is kiváltották. Érdemes alaposan megnézni!

A város a kezdetektől szoros kapcsolatban állt a halászattal, amely
sok ember megélhetését biztosította – mondta megnyitó beszédében
Eugen Farský, a Párkányi Horgászegyesület elnöke. Lábik János imí-
gyen idézte gyermekkori emlékeit: Az 1930-as években három ha-
lászmester működött Párkányban. Nagyapám öt-hat segédet is fog-
lalkoztatott. A mai plébánia területén volt a halak tárolására szolgá-
ló jégverem, mivel nagyban ment az halüzlet. Jöttek az ízletes halért
főleg Cseh- és Németországból. Nagyanyám kitűnően beszélt németül,
ezért el tudott adni a halon kívül még zöldséget, gyümölcsöt is a vá-
sárlóknak. Nagyapám együtt élt a vízzel – ismerte minden titkát. Ki-
tűnő érzékkel talált rá a halak tartózkodási helyére. Ebben utolérhetetlen
volt, éppúgy mint a csónak, haltartó bárkák és a különböző hálók ké-
szítésében.  

Annyit már gyerekfejjel is láttam, nagyon meg kellett dolgozni a
megélhetésért.

Bitter Péter szakírót a Duna vízminőségéről és a halállomány mai
helyzetéről kérdezem. 

- Nincs annyi hal, mint a múlt század elején, de a Dunának fan-
tasztikus öntisztító ereje van.

Régen élt a folyó vizében viza, csillagkecsege, vágótok, simatok –
ezek már nincsenek. Nemrégiben az esztergomi horgászegyesület kí-
sérletet tett a visszatelepítésükre. Lehet, hogy pár év múlva észlelhető
lesz az eredmény. A fajtiszta nyurgaponty is kipusztult – talán a Duna
deltájáról hoznak és megpróbálják újra honosítani. A nyolcvanas évek

elejével összehasonlítva letisztult a Duna – a biológiai élet gyarapo-
dik benne. A mezőgazdaságban mértékletesebben használnak vegy-
szereket és Pozsonyban is kevesebb a káros anyagokat kibocsátó üzem.
Sajnos kémiai és biológiai tisztítás nélkül kerül a folyóba Párkány vá-
ros szennyvize, ami bizony nagyban rontja az egyébként egyre javu-
ló vízminőséget. A legveszélyesebb mégis az olajszennyezés. Az oszt-
rákok nem engedik be területükre azokat a hajókat, melyek tartályaiban
nem megfelelő az olaj viszkozitása, ezért ezek a bolgár, ukrán, román
hajók – kihasználva a nálunk nem túl szigorú ellenőrzést – legtöbb-
ször Komárom és Izsa között kiengedik olajukat a folyóba. Ilyenkor
úsznak az olajfoltok a Dunán. Remélhetőleg hatóságaink hatékony
fellépése folytán idővel ez a szennyesési forma is ritkul majd. 

Bokor Klára, Foto: Himmler

S názvom „Dunajské rybárstvo” bola otvorená výstava v štúrovskom
Mestskom múzeu 20. júna. Záujemcovia sa mohli vrátiť na začiatok
minulého storočia, kedy rybárstvo nebolo rybolovom, ale tvrdá a ne-
všedné znalosti vyžadujúca forma živobytia. Mohli sme sa zoznámiť s
prostriedkami rybolovu, ktoré pre nás uchoval maliar Ján Lábik, vnuk
majstra rybára Jána Lábika. Medzi nimi sú aj také jedinečné – cha-
rakteristické iba pre náš región -, ktoré udivia aj odborníkov. Mesto žilo
od začiatkov s riekou a rybolovom, ktorý zabezpečil živobytie mnohých
jeho obyvateľov – povedal vo svojej otváracej reči Eugen Farský, pred-
seda miestneho rybárskeho zväzu.

Ján Lábik takto spomínal na roky svojho detstva: V tridsiatich rokoch
v Štúrove pôsobili traja majstri rybári. Starý otec zamestnal aj 5-6 po-
mocníkov. Na území dnešnej farnosti bola ľadovňa na skladovanie rýb,
nakoľko vo veľkom prebiehalo obchodovanie s rybami. Pre chutné ryby
prichádzali hlavne z Česka a Nemecka. Stará mama výborne rozprá-
vala po nemecky, preto okrem rýb vedela im predať aj zeleninu a ovo-
cie. Dedko žil spolu s vodou – poznal jej každé tajomstvo. Mal výni-
močný cit pre nájdenie lokalít rýb. Bol v tom jedinečný, ako aj vo vy-
rábaní člnov, bárky na ryby a rôznych sietí. Toľko aj detskou hlavou
som videl, že veľmi veľa musel pracovať na živobytie. 

Autora odborného kníh Petra Bittera som sa pýtala na kvalitu vody
a biosféru rieky.

Nie je toľko rýb, ako na začiatku minulého storočia, ale Dunaj má
fantastickú samočistiacu silu. Kedysi v Dunaji žili vyza, jeseter– teraz
už nie sú. Prednedávnom ostrihomský rybársky spolok sa pokúsil o ich
spätnú domiciláciu, možno o pár rokov bude badateľný výsledok. Jed-
notlivé druhy kapra tiež vyhynuli – možno ich dostaneme z delty Du-
naja. 

V porovnaní so začiatkom 80-tych rokov je Dunaj čistejší – biotopy
sa rozmáhajú. V poľnohospodárstve používajú menej chemikálií, aj v
Bratislave je menej závodov, ktoré vypúšťajú škodlivé látky do rieky.
Žiaľ, bez chemického a biologického čistenia sa dostáva do rieky odpadová
voda Štúrova, ktorá veru veľmi kazí vodu rieky. Najhrozivejšie je však
znečistenie olejom. Rakúšania na svoje toky nepustia lode s nádržami
s nevyhovujúcou viskozitou oleja, preto mnohé bulharské, ukrajinské
a rumunské lode – využívajúc našu benevolentnejšiu kontrolu, väčši-
nou vypúšťajú svoje oleje do rieky medzi Komárnom a Ižou. Vtedy plá-
vajú na Dunaji fľaky od oleja. Veríme, že účinnejším vystupovaním na-
šich úradov sa aj táto forma znečistenia stáva zriedkavejšou.

Bokor Klára (preklad: gé) 

Kincsünk a Duna

Dunaj – náš poklad

Všetci vieme, na koho sa môžeme spoľahnúť od najútlejšieho det-
stva. Je to mama a otec. A pre každého sú tí „jeho” najmilší na
svete. Tento rok patrilo vystúpenie aj oteckom. Žiaci Základnej
školy v Štúrove pod vedením pedagógov pripravujú každoročne
vystúpenie ku Dňu matiek. Všetci rodičia, starí rodičia i hostia boli
17. mája pozvaní na kultúrny program, ktorý sa uskutočnil v sále
MsKS. Žiaci pozdravili svoje mamy i otcov milými pesničkami,
scénkami, hovoreným slovom i tančekmi a aj takouto formou pre-

javili svoju lásku a vďačnosť svojim najbližším. Spev, tanec bás-
nička či scénka vyvolali na tvárach prítomných úsmev, spokojnosť
i slzy dojatia. Spoločne sme strávili príjemné popoludnie a domov
sme odchádzali s úsmevom na tvári. Vedenie školy touto cestou
ďakuje všetkým pedagógom, ktorí neľutovali svoj voľný čas a ve-
novali ho deťom, s cieľom prejaviť vďaku rodičom a vzbudiť zá-
ujem o umenie a kultúrne vystupovanie.

Anna Zemanová, ZŠ Štúrovo

Deň matiek a otcov

Lábik János, Eugen Farský, Halasi Tibor 
és Bitter Péter a megnyitón
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A Kereskedelmi Magánakadémián választható tantárgyként
„Alkalmazott közgazdaságtant” is oktatnak, amely a részvény-
társaságok vezetésének gyakorlatába avatja be a diákokat. A prog-
ram segédeszközeként egy internetes portál szolgál, amely elek -
tronikus tankönyvet tartalmaz. A harmadik évfolyam diákjai en-
nek keretében idén is megalapították diákcégüket. 

Az elnök és a vezetőség megválasztásával kezdtük alakuló köz-
gyűlésünket. Részvényeket bocsátottunk ki a vállalkozói tevé-
kenységhez szükséges anyagi eszközök megszerzése érdekében.
A hagyományos tevékenységek mellett (gyártás, eladás, cégve-
zetés…) lehetőségünk nyílt különböző versenyekbe bekapcso-
lódni. Egyes versenyekben maga a cég is szerepelhet résztve-
vőként, míg másokban 2-3 fős csoportok, a menedzseri verse-
nyen pedig egyéni részvétel is lehetséges. Idén bekerültünk az
ország első 20 fiatal menedzsere közé, ahol lehetőségünk nyílt
előadást tartani a cég vezetésénél szerzett tapasztalatainkról.

A tanév végén a cég likvidálására került sor, amelyen vissza-
vásároltuk a részvényeket és kifizettük az osztalékot. A prog-
ramban való részvételért oklevéllel ismerték el munkánkat, mely
előnyt biztosíthat a továbbtanulásban és a jövőbeli álláskere-
sésben.

Janok Márk, Lészkó Éva

ZUŠ Ferenca Liszta už tradične každý rok organizuje vý-
let s kultúrnym zameraním pre absolventov školy. Je to aká-
si odmena pre žiakov záverečných ročníkov hudobného, výt -
varného, dramatického a tanečného odboru našej školy, kto-
rí strávili dlhé roky zdokonaľovaním sa vo svojom odbore.
Tieto výlety sa zameriavajú na rozšírenie kultúrneho rozhľadu
nás žiakov i na motivovanie k dosiahnutiu čo najlepších výs -
ledkov. Sú to podujatia ako koncerty vážnej hudby, taneč-
né a dramatické predstavenia či návšteva galérie. I tento rok
sme sa mali možnosť zúčastniť na takomto kultúrnom po-
dujatí, ktoré sa bez prikrášlenia dá nazvať svetovým. 16. mar-
ca sme totiž navštívili koncert Symfonického orchestra ma-
ďarského Telecomu, ktorý tentoraz hral pod taktovkou diri-
genta svetových kvalít Kobayashiho Ken-Ichira. Tento kon-
cert sa konal v budapeštianskom Paláci umenia, presnejšie

v koncertnej sále Bélu Bartóka. Tu odzneli očarujúce meló-
die symfónie g-mol od Mozarta a IX. symfónia (Óda na ra-
dosť) od Beethovena, v ktorej spolupracoval aj Maďarský ná-
rodný zbor. Ozajstný zážitok nám však sprostredkoval cha-
rizmatický dirigent Ken-Ichiro, ktorý v šesťdesiatom šiestom
roku svojho života dirigoval orchester s neuveriteľným na-
sadením, ktoré by mu mohol závidieť i nejeden mladík. Účasť
na tomto koncerte bola zážitkom na celý život a určite naň
budeme ešte dlho spomínať. Touto cestou by som sa chcela
v mene všetkých absolventov poďakovať pani riaditeľke Ka-
taríne Pappovej za zorganizovanie a v neposlednom rade ro-
dičovskému združeniu ZUŠ Ferenca Liszta za financovanie
absolventského výletu.

Silvia Trenčíková

A Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola számos lehetőséget
nyújt növendékeinek arra, hogy kibontakoztassák tehetsé-
güket és fejlesszék tudásukat abban, amivel szívesen töltik
szabadidejüket, legyen az zene, rajz, tánc. Visszaemlékezve
az elmúlt 12 évre, mint a művészeti alapiskola növendéke,
én is rengeteg útravalót kaptam. Elsősorban egy olyan kiváló
tanárnőt, mint Baranovics Andrea, aki támogatott és báto-
rított, s legjobb tudása szerint ismertette meg velem a zene
világát és a harmonikajáték rejtelmeit. Ezért egész életem-
ben hálás leszek neki. Emellett sok nagyszerű barátra leltem.
Így nem csoda, hogy a zeneiskola a második otthonommá
vált.

Már az első órán csodálkozva hallgattam a harmonika jel-
legzetes hangját és örömmel gondoltam arra, hogy néhány
év múlva én is ilyen gyönyörű dallamokat csalhatok elő eb-
ből a hangszerből. Papp Katalin igazgatónő koncertek szer-
vezésével tette érdekesebbé és tanulságosabbá a zenesuliban
eltöltött éveket. Egyes hangversenyeken szerepelhettem is,
másokon pedig neves művészek, tanárok, vagy diáktársaim
zenéjében gyönyörködhettem.

Már hagyományossá vált a végzős diákok év végi kirán-
dulása, amely a szülői szövetség támogatásával valósul
meg. Május 16-án a budapesti Művészetek Palotájába láto-
gattunk. Megtekintettük a Ludwig Múzeumot, majd az est
fénypontja ezután következett. A világhírű Kobayashi Ken-
Ichiro vezényletével a Magyar Telekom Szimfonikus Zene-
kar foglalta el a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem szín-
padát. A hangverseny első részében Mozart g-moll szimfó-
niáját a második részben pedig Beethoven IX. (d-moll) szim-
fóniáját adták elő, ez utóbbit énekkar és szólisták közre-
működésével. Ken-Ichiro, ez a zseniális karmester nem elő-
ször állt magyar színpadon. A magyar közönség nagyon ked-
veli őt. A művész életkorát meghazudtoló energiával és szen-
vedéllyel vezényelte a koncertet. Köszönöm, hogy részt ve-
hettem egy ilyen felejthetetlen és színvonalas előadáson, de
nem ez volt az egyetlen, amely a 12 év alatt gazdagította a
lelkivilágomat. Ezekért a lehetőségekért szeretném hálás kö-
szönetemet kifejezni az igazgatónőnek és tanáraimnak, akik
maradandó értékeket adtak nekem.

Szelecky Anikó

Végzősök a Művészetek Palotájában

Kultúrny zážitok 

Na súkromnej obchodnej akadémii je zavedený voliteľný pred-
met „Aplikovaná ekonómia”, ktorá uvádza žiakov do praxe
vedenia akciovej spoločnosti. Pomôckou programu je inter-
netový portál, ktorý obsahuje elektronickú učebnicu. Aj v tom-
to roku tretiaci založili svoju študentskú akciovku. 

Začali sme voľbami prezidenta a manažmentu na ustano-
vujúcom valnom zhromaždení. Emitovali sme akcie, aby sme
získali potrebné finančné zdroje na podnikateľskú činnosť. Po-
pri zvyčajných aktivitách (výroba, predaj, vedenie spoločnosti...)
sme mali možnosť zapojiť sa do rôznych súťaží. Celá spoloč-
nosť má možnosť zúčastniť sa na súťažiach–veľtrhoch, na kto-
rých môže prezentovať svoju činnosť. Iných súťaží sa zúčast-
ňujú 2-3 členné skupiny, aby si vyskúšali ďalšie aktivity v ob-
chodnej sfére. Manažérska súťaž „Mladý líder” je určená pre
jednotlivcov. Tohto roku sme sa dostali na tejto celoštátnej
súťaži medzi prvých 20 mladých lídrov, kde sme prezentova-
li svoje skúsenosti vo vedení spoločnosti. 

Na konci školského roku sme usporiadali likvidačné valné
zhromaždenie, na ktorom sme vyplatili akcie a dividendy. Za
účasť na programe sme všetci dostali certifikát, ktorý sa dá vy-
užiť pri ďalšom štúdiu, ako aj pri hľadaní zamestnania.

Marek Janok, Eva Lészkó

Gazdálkodás diákszemmel Podnikanie očami žiakov
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21. mája v areáli Vadaš SZTP – ZO špecifická č. 99 usporia-
dala športový deň už desiaty krát, v rámci ktorého si pripomenuli
aj Deň matiek. Na podujatí sa zúčastnilo 115 členov. 

Naše podujatie poctili svojou účasťou Ing. Mária Boócz, po-
slankyňa mestského zastupiteľstva a predsedkyňa finančnej komisie,
Mgr. Gabriel Hulicska, pracovník odboru sociálnych vecí Okres-
ného úradu, a Erika Magyarová, pracovníčka sociálneho odboru
Mestského úradu. Prítomných privítala a pozdravila predsedky-
ňa ZO, Katarína Tácsiková, ktorá oznámila prítomným, že ria-
diteľ kúpaliska Vadaš poskytol vstupenky zdarma v limitovanom
množstve pre členov ZO, ďalej vedúci Relaxu Centra, p. Demo
umožnil v rehabilitačnom stredisku využiť klasickú masáž týždenne
dvakrát, v pondelok a utorok. Ďalej informovala členov, že kaž-
dý prvý utorok v mesiaci meriame tlak, cholesterol a cukor v krvi.

Z príležitosti Dňa matiek pozdravili básničkami mamičky a ba-
bičky deti Materskej školy na Adyho ulici a z Lipovej ulice, ďalej
z našich členov Zsuzsika Fazekasová a Magdaléna Molnárová. Po
kultúrnom programe boli odovzdané darčeky pre mamičky a ba-
bičky. Súťažilo sa v šiestych disciplínach. Súťažiaci, ktorí sa umiest-
nili na prvých troch miestach, obdržali diplomy a vecné dary, kto-
ré odovzdávali naši hostia. Po vyhodnotení športovej súťaže na-
sledovalo očakávané losovanie tomboly a nakoniec chutný obed. 

Vedenie ZO touto cestou ďakuje mestskému úradu a zastupi-
teľstvu, riaditeľovi kúpaliska Vadaš, bratom Fodorovcom, pra-
covníkom reštaurácie Delfin, p. Csemezovi a Bernáthovi, p. Nisz -
lerovi, p. J. Béresovi, ako aj ostatným sponzorom za poskytnutú
pomoc, bez ktorých by toto podujatie nemohlo byť realizované. 

Magdaléna Molnárová 

Idén immár tizedik alkalommal rendezték meg az Eötvös Ló-
ránd Tudományegyetem Simonyi Zsigmond helyesírási verse-
nyének kárpát-medencei döntőjét. E jubileumi rendezvényen fi-
gyelemre méltó párkányi siker született. Az Ady Endre Magyar
Tanítási Nyelvű Alapiskola kiemelkedő pedagógiai munkájáért
elnyerte a Simonyi Zsigmond serleget. A versenyen részt vett pár-
kányi diákokat már évek óta Jakubík Teréz magyar szakos taní-
tónő készíti fel. Őt kérdeztük e nemes vetélkedőről.

– Az indoklás szerint a Simonyi Zsigmond serleget az intézmény
kiemelkedő pedagógiai munkájáért kapta. Mi van e mögött, más
szóval mivel érdemelték ki ezt az elismerést? 

– Ezzel a serleggel több éves tevékenységünket díjazták. He-
tedikes és nyolcadikos diákjainkkal hét éve rendszeresen részt ve-
szünk ezen a nemzetközi viadalon, amelyen, a magyarországia-
kon kívül a határon túli magyar diákok is szerepelnek. Az igényes
versenysorozat több fordulóból áll. Először iskolán belül törté-
nik a megmérettetés, utána következik egy regionális forduló, majd
az országos döntő. Kezdetben csak ketten, az utóbbi években már
négyen kerültek be Szlovákiából a kárpát-medencei döntőbe. Gon-
dolom, a Simonyi serleg odaítélésekor a zsűri figyelembe vette,
hogy hét éven keresztül a párkányi iskola egy-egy tanulója min-
dig sikerrel vette az akadályokat és bekerült a kárpát-medencei
döntőbe. Idén hárman szálltak ringbe: Szabó Cintia (7. c) lett az
országos első, Korbéli Dávid (7. c) országos 8. helyezett és Csi-
pak Tímea (8. a) országos 6. helyezett, tavalyi döntős). A kárpát-
medencei döntőben két feladatot kell a versenyzőknek megoldani
– egy-egy tollbamondással és helyesírási feladatlappal kell meg-
birkózniuk. Diákjaink sokat tettek a siker érdekében, csak dicsérni
tudom őket. A feladatok igényességét úgy kell elképzelni, hogy
a felkészülésbe fektetett energia és erőkifejtés szerintem felér egy
egyetemi vizsgával. Egyébként a rendezvénysorozat ösztönzőleg

hat a gyermekekre, mert értékes díjak kerülnek kiosztásra. Az első
helyezett rendszerint egyhetes jutalomkiránduláson vehet részt
a Balaton melletti zánkai diáktáborban. A magyarországi ver-
senyzőkkel elég nehéz lépést tartani, de a határon túliaknak ala-
pított díjat már több ízben sikerült elhozni. Különben a Simonyi
Zsigmond serleg elnyerése csapatmunka eredménye. Azt kell mon-
danom, hogy jókor voltam jó helyen. Szerencsém volt, mert te-
hetséges, egyben szorgalmas diákokkal foglalkozhattam, akik haj-
landók voltak rengeteget dolgozni. A régiek közül, íme egy lis-
ta: Mészáros Tamás, Fodor Ildikó (ők voltak az úttörők); Ipo-
lyi Veronika, Vincze Roland; Folk Zsófia és Muszka Katica (ők
Szász Éva tanító néni növendékei); Csipak Tímea (a tavalyi győz-
tes); Szabó Cintia (az idei győztes). Ezúton szeretném megköszönni
Szász Éva tanító néninek a segítséget, aki számos hasznos tanáccsal
látott el és sokat segített a pályám kezdetén.

A szép siker kapcsán gratulálunk Jakubík Teréznek. Az isko-
lavezetés is nagyra értékeli pedagógiai tevékenységét, idén tud-
niillik őt terjesztették fel kitüntetésre. Jakubík Teréz eredményes
pedagógiai munkájáért elnyerte a Szlovákiai Magyar Pedagógu-
sok Szövetsége Területi Választmánya által odaítélt kitüntetést.

Oravetz Ferenc 

* Simonyi Zsigmond (1853-1919) nyelvtudós, egyetemi tanár,
a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Budapesten, Lipcsében,
Berlinben, majd Párizsban folytatott egyetemi tanulmányokat.
1895-től a Magyar Nyelvőr, majd 1903-tól a Nyelvészeti Füze-
tek szerkesztője. Négy évtizeden át nyelvészek új nemzedékét ne-
velte fel, és egyben tudósként is maradandót alkotott. 1903-ban
a közoktatásügyi miniszter megbízásából elkészítette az új isko-
lai helyesírást, amelyet csaknem az egész irodalmi élet is elfoga-
dott. (wikipedia) 

Május 21-én immár tizedszer rendezte meg hagyományos sportnapi
és Anyák-napi ünnepségét a mozgássérültek 99. sz. szervezete. A ren-
dezvényen a szervezet 115 tagja vett részt. Rendezvényünket megtisztelte
jelenlétével Boócz Mária, városi képviselő, a pénzügyi bizottság elnöke,
Mgr. Hulicska Gábor, a Járási Hivatal szociális osztályának munka-
társa és Magyar Erika, a városi hivatal szociális osztályának munka-
társa. 

A résztvevőket szervezetünk elnöke Tácsik Katalin köszöntötte, aki
tájékoztatta a jelenlévőkkel, hogy a fürdő igazgatójának jóvoltából szer-
vezetünk korlátozott mennyiségben ingyenes belépőket kapott tagjai
részére, továbbá a Relax Centrum vezetője, Demo úr jóvoltából tag-
jaink ingyenes masszázst vehetnek igénybe hetente kétszer, hétfőn és
kedden. Továbbá tájékoztatta a tagokat, hogy minden hónap első kedd-
jén irodánkban vérnyomást, koleszterint és vércukrot mérünk.

A kultúrműsor keretében az édesanyákat és nagymamákat az Ady,
ill. Hársfa utcai óvoda gyermekei verssel és dallal köszöntötték, majd
tagjaink közül Fazekas Zsuzsika és Molnár Magdolna egy-egy vers-
sel kedveskedett nekik. A kultúrműsor után ajándékkal leptük meg az
édesanyákat, nagymamákat. A verseny keretében tagjaink hat kate-
góriában mérhették össze erejüket. Minden kategória első három he-
lyezettje oklevelet és ajándékot kapott. A díjakat vendégeink adták át
a győzteseknek. Vezetőségünk ezúton mond köszönetet a városi hi-
vatalnak, a képviselőtestületnek, a Vadas termálfürdő igazgatójának,
a Fodor testvéreknek, Csemez és Bernáth uraknak, a Delfin étterem
dolgozóinak, Niszler Györgynek, Béres Józsefnek és minden támo-
gatónak, akik tárgyi és pénzbeli hozzájárulással támogatták rendez-
vényünket. 

Molnár Magdolna

Deň matiek a športový deň telesne postihnutých

Mozgássérültek ünnepe

Simonyi Zsigmond serleg az Ady Endre Alapiskolának
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A mi iskolánk
Nem volt könnyű év. Volt részünk iz-

galomban, építkezésben, de a végén meg-
elégedéssel nyugtázzuk, hogy jó évet zár-
tunk. Örömmel adjuk közzé elért ered-
ményeinket városunk lakosságának, hisz az
iskola nemcsak a diákoké és a pedagógu-
soké, hanem azé a közösségé, amely létre-
hozta, fenntartja és a jövőjét látja benne.

Ebben az évben először adtuk át iskolánk
Gyermekmosoly-díját, melyet reményeink szerint minden évben ki-
oszthatunk arra legérdemesebb végzős diákunknak. Az idei díjazott
Párkánszky Krisztina lett. A mindennapi tanulás-tanítás mellett arra
is biztatjuk diákjainkat, hogy jelentkezzenek a tanulmányi versenyekbe,
szerezzenek tapasztalatot, tudást, élményt.

Tanulóink rendszeresen bekapcsolódnak az országos matematikai
versenyekbe. A Zrínyi Ilona Matematikaverseny idei sikeres megoldói
oklevelet vehettek át, az első hat tanuló pedig meghívást kapott a díj-
kiosztóra. Sikeres megoldók lettek: Bielokostolsky Barbara, Szurcsík
Ádám, Galbavý Conrad, Kuklis Anikó, Mihálka Mátyás. Az orszá-
gos döntőbe, mely Veszprémben zajlott, Nyitrai Dániel (4.a) és Bré-
da Márton (5.b) jutott el. Felkészítőik – Horváth Ildikó és Morvai
Szilvia – szintén elismerő oklevelet kaptak. A versenyeredmények alap-
ján iskolánk a 6. helyen áll a kerület iskolái között.

Városunk szabadidőözpontja is megszervezte idei matematika-
versenyét, melyen a környék iskoláinak nyolcadikosai versengtek. A
polgármester díját az első helyezett Kuklis Anikó és Mihálka Mátyás
páros kapta. Nyitrai Krisztina és Štrbík Adrián a második helyen vé-
geztek. 

Felkészítőjük Muszka Katalin volt.
A Matematikai Olimpián Farkas Orsolya (4.b) végzett az élen, aki

Baláž Zsuzsanna tanítványa. Sikeresek megoldók lettek még: Szelecky
Anikó, Pathó Gyöngyvér, Nyitrai Dániel, Páldi Ádám. Az 5. évfo-
lyam sikeres megoldói: Papánek Bianka, Kabai Tamás, Bréda Már-
ton pedig 3. helyezett lett. A 6. évfolyamban Babindai Áron lett si-
keres, a 7. évfolyamban Kuklis Anikó 2. helyezettként végzett, Szur-
csík Ádám pedig szintén sikeres lett, mint ahogy a 9. évfolyam ta-
nulója, Menyhárt Andrea is.

A Pitagoriász matematikai verseny eredményei:
4. évfolyam: I. helyezett: Nyitrai Dániel (4.a)
5. évfolyam: I. helyezett: Bréda Márton (5.b)
6. évfolyam: IV. helyezett: Babindai Áron (6.a)
További sikeres megoldók: Gardenö Dániel (3.c), Bielokostolsky

Barbara (4.b), Kabai Tamás (5.b), Kuklis Anikó (7.d), Mihálka Má-
tyás (8.d).

Márciusban megünnepeltük a Víz Világnapját. Az Esztergomi Víz-
mű Rt. versenyt hirdetett a „Víz értékes kincs, vigyázzunk rá!” jel-
szó alatt, melybe a Fábián Viktor, Vnučko Krisztián (9.c) és Hege-
dűs Annamária (8.c) összetételű csapatunk nevezett be. 

A Richter – Kappa környezetvédelmi versenyen Bircsák Izabella
(7.c) jutott tovább. A verseny a jövő tanévben folytatódik. 

A Feichtinger Sándor Botanikai Versenyben, mely szintén Esz-
tergomban zajlott, a Putz Dominika, Szabó Evelin és Németh Kata-
lin összetételű csapatunk 4. lett. 

Igen sokoldalú és tehetséges diákunk Németh Katalin (8.c), aki a
biológiai olimpiára a Kovácspataki dombok védett növényeiről írt
munkájával sikeresen szerepelt. Iskolánk valamennyi osztálya kidolgozta
és dokumentálta az áprilisi környezetvédelmi nap hasznos eltöltését.

Örömmel és rendszeresen fellépnek csoportjaink a helyi város-
napokon, elsősorban a Kisbojtár, a Kuckó, a Pengetők, az Adrena-
lin és az Ady Street zenekar.

Megemlékeztünk nemzetünk nagyjairól is. Ebben az évben a Ko-
dály-emlékévet ünnepeltük, amelynek tiszteletére zenei napot tar-
tottunk az 5. és a 6. évfolyam részvételével – Dobszerda címen. „Ol-
vasni öröm” címmel rendhagyó irodalmi napot tartottunk minden
évfolyamban, annak örömére, hogy iskolánk könyvtára új, kultúrált
környezetben kapott helyet. 

Labdarúgóink kölyökcsapata májusban a franciaországi Plomelinben
járt Botlík István vezetésével, az amatőr futballcsapatok világbaj-
nokságán.

Kisbojtárosaink ebben az évben is eljutottak Erdélybe és Baróton
ismét sikert arattak – a néptáncversenyről elhozták a fődíjat.

„Elevenek” a neve annak a 8. évfolyambeli csapatnak, amely Bu-
dapesten ismét részt vett a „Kihívás 2007” számítástechnikai verse-
nyen és 3. helyezést ért el. Muszka Katalin foglalkozott velük.

Márciusban Drozdík Katalin ismét szorobán versenyt rendezett is-
kolánkban. A területi verseny eredményei: 1. Vančo Anna, 2. Riš-
ňovsky Carmen, 3.Wittman Tiffani, 4. Donovan Dávid. A XI. Or-
szágos Szorobán Versenyre, amely Budapesten zajlott Vančo Anna
és Rišňovsky Carmen (1.c) jutottak el.

A Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny a mindenkori 7-8. év-
folyam tanulói számára szerveződik. A szlovákiai döntőben Szabó Cin-
tia 1. helyezett lett, Korbéli Dávid 8., Csipak Tímea pedig a 6. he-
lyen végzett. Felkészítőjük Jakubík Teréz volt. 

Kassán rendezték meg a „Szép magyar beszéd” országos versenyét,
melyen Párkánszky Krisztina 2. helyezést ért el.

A Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Versenyre nagyon sokan
készültek. A kerületi fordulóig jutott Gyetven Mihály (3.c), Glázer
Bálint (4.d), Mucha Márk (4.b), Németh Marco (6.c), Bócz Domi-
nik (9.b), Szurcsík Ádám (7.d). A rimaszombati országos megmé-
rettetésre, Gyetven Mihály jutott el és 2.helyezett lett. Felkészítője
Juhász Gyula volt.

Ipolyságon rendezték meg a Palóc Mesemondó Versenyt, amelyen
Herman Ákos (1.c) vívott ki elismerést. Meséjével sikert aratott Ba-
lassagyarmaton, Táton és a garampáldi falunapon egyaránt. Felké-
szítője Drozdík Katalin volt.

Krúdy-verseny volt Rimaszombatban, melyen „A podolini kísér-
tet” című művet kellett diákjainknak feldolgozni. A 5. helyezést el-
ért kilencedikesek csapatát Menyhárt Andrea, Párkánszky Krisztina
és Szalatnyai Tamás (9.b) alkották. Németh Anita készítette fel őket. 

A „Jókai és kora” című irodalmi vetélkedőre Komáromban került
sor, amelyre Baranovics Róbert készített fel diákokat. A Szalatnyai
Tamás, Párkánszky Krisztina (9.b) és Csipak Tímea (8.d) összetéte-
lű csapatunk az ötödikek helyen végzett.

A Bendegúz Országos Anyanyelvi verseny rendezését iskolánk vál-
lalta fel és 120 tanulónk indult az iskolai fordulóban. Minden évfolyam
tíz legjobbja oklevelet és ajándékot kapott. A legsikeresebb nyelvé-
szeink:

3. évfolyam: Szebellai Dániel, Gúdor Márk, Retkes Kincső
4. évfolyam: Bielokostolsky Barbara, Galbavý Conrád
5. évfolyam: Folk Nóra, Javorka Viktória, Zajcsek Cintia
8. évfolyam: Csipak Tímea, Kanyicska Dalma, Kuklis Anikó
Az országos fordulóra, amely Szegeden zajlott, Csipak Tímea ka-

pott meghívást, aki ott is az előkelő 5. helyezést érte el. Felkészítő-
je Jakubík Teréz is jutalomba részesült.

Történelmi vetélkedő volt Érsekújvárott, melynek témája a Habs-
burg-ellenes felkelés kora volt. Iskolánkból Vnučko Krisztián, Fábi-
án Viktor és Tóth Erik (9.c) készült fel a versenyre, amelyen 3. he-
lyezést értek el. Szentgáli Éva segítette őket. 

Helyi történelmi versenyt szervezett Szentgáli Éva az 1848-49-es
szabadságharc témaköréből a 7-8. évfolyam diákjainak. A Csemadok
által szervezett körzeti fordulóból diákjaink egy 1. és egy 3. helye-
zést hoztak el. A nyertesek: Keresztényi Dávid, Szebellai Mátyás, Sza-
latnyai Nikoletta, Tamás Gabriella, Nagy Anikó és Lábik Nikoletta
(7.d).

A „Poznaj slovenskú reč” elnevezésű versenyen sikeres lett Bartalsky
Carmen (4.c) és Gajdoš Dániel (4.d). Baka Viktória (9.d) ezüstsávos
minősítést kapott.

Évek óta sikeresen versenyeznek gyermekeink a „Dobré slovo” szlo-
vák nyelvű tanulmányi versenyen. Az első kategóriában Izrael Dóra
(5.c) első lett, Zajcsek Cintia (5.d) második, Javorka Viktória (5.d)
pedig harmadik. A 3. kategóriában Tóth Barbara (8.c) első, Kozma
Szilárd (8.d) második, Bircsák Izabella (7.c) pedig harmadik lett. A
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4. kategória győztesei: Bábindeli Cintia (8.c) első, Baka Viktória (9.b)
második, Varga Dávid (8.d) harmadik lett.

Az első helyezettek versenyéből Bábindeli Cintia került ki győz-
tesen, aki aranysávos minősítést kapott.

A „Kárpát-medence ásvány- és gyógyvize” címmel országos föld-
rajzi verseny zajlott, amelyen Kozma Szilárd 17., Varga Dávid 16.,
és Mihálka Mátyás 22. lett. Varga Dávid (8.d) a földrajzi olimpia si-
keres megoldója lett. Felkészítőjük Dávid Mihály volt.

A 8.c osztály tíz tanulójának jutott az a megtiszteltetés, hogy a czer-
wonaki baráti iskola jóvoltából bejárhatták Lengyelországot és elju-
tottak egészen a Balti-tengerig.

Ugrik Angelika elsősegélynyújtásra oktatta tanítványait, akik a já-
rási versenyben 4. helyezést értek el. Molnár István hitoktatónk ta-
nítványai Zselízen a körzeti versenyen 2. és 3. helyezettek lettek. Izsák
Éva diákjait a Katedra versenybe kapcsolta be.

Asztalitenisz-bajnokságot hirdettünk a körzeti iskolák számára. A
Palička Gergely, Ölvecky Patrik, Treindl Ádám összetételű csapatunk
győztesként került ki a versenyből, majd a járási asztalitenisz verse-
nyen 2. helyezést ért el. Indultunk a szabadidő központ asztalitenisz-
bajnokságán is, ahol 1. lett Kovács Ádám, 2. Benkó Tamás, 3. Izsák
Dóra, 4. Sárközi Mercédesz. Márciusban labdarúgó tornát rendez-
tünk, ahol csapataink 2. és 4. helyezést érték el. A napközi otthon
áprilisban a legkisebbeknek is szervezett focibajnokságot.

A járási úszóversenyen 50 méteren 3. lett Santiago Mejia, 100 mé-
teren pedig 2. lett Antonio Mejia, 50 méteren pedig a 4. helyen vég-
zett Csányi Viktor. A járási atlétikai versenyen 1. helyezett lett Zá-
močník Attila távolugrásban, váltófutásban pedig 3. helyezett lett a
csapatunk.

A Föld Napját diákjaink egy része biciklizéssel köszöntötte. Az erre
a napra kijelölt távot jól teljesítették, elhozták Esztergomból az 1. és
a 2. helyezést is Botlík István vezetésével. Tóth Szilárd kollégánk hon-
védelmi versenyre vitte tanulóinkat.

Márciusban immár ötödik alkalommal rendeztünk aerobic-maratont
a sportpályán.

Jó hangú énekeseink is versenybe szálltak. Az esztergomi Mind-

szenty Iskola népdalversenyén sikeresen szerepelt Molnár György (1.a),
Fischer Noémi (2.b), Milus Fruzsina (4.a), valamint Javorka Viktó-
ria (5.d). Az érsekújvári alapiskola népdalversenyének győztesei: Mi-
lus Fruzsina (4.a), Fischer Noémi (2.b), Nágel Nikoletta (2.b) és Sóki
Csilla (6.b).

A „Pengetők” nevű citerazenekarunk Orosky Judit vezetésével rend-
szeresen fellép az iskolai rendezvényeken, de bemutatkoztak a ga-
ramkövesdi Orbán-napon és a kisgyarmati falunapon is. Meghívást
kaptunk a lévai Gyermekvilág fesztivál rendezvényére, melyen fel-
lépett a Kuckó bábcsoport és a Csángálók színjátszó csoport is. A Kuc-
kó ezen kívül műsor adott a szőgyéni gyermeknapon, a nyergesi re-
gionális bábfesztiválon, a pilismaróti falunapon és Esztergomban. A
környék óvodásainak és kisiskolásainak ebben az évben is megren-
deztük a Kuckó Fesztivált a helyi kultúrházban, melyen a hazai bá-
bosokon kívül felléptek a hetényi, marcelházi, táti, nyergesi báb-
csoportok is. Bekapcsolódtunk a helyi könyvtár által meghirdetett
Andersen-éjszaka szervezésébe is.

Az Ister-Granum Eurorégió által meghirdetett rajzversenyen Ta-
kács Veronika rajza lett díjazott, az ógyallai csillagvizsgáló rajzver-
senyén pedig Verseghy Regina (4.d) rajza kapott oklevelet.

Ebben az évben is sor került egy horgászversenyre, melyet Rózsa
István szervezett. 

Diákjaink az év folyamán voltak színházlátogatáson, sítúrán, osz-
tálykiránduláson, koncerteken, a negyedikesek pedig erdei iskolában.
Szabadidejükben 30 szakkör kínálatából választhattak a tanév folyamán.
Iskolánk nevelőnői a nyári szünidő alatt is alkotótábort szerveznek
az érdeklődőknek. 

És mindez csak a második félév összegzése. Azt szeretnénk, hogy
gyermekeink büszkék legyenek arra, hogy ebbe az iskolába járnak.
A szép tanulmányi eredmények azt bizonyítják, hogy tanulóink te-
hetsége, kitartó tanulása, valamint a kollégák áldozatos munkája nem
hiábavaló. Mindenkinek gratulálunk és köszönjük.

Az iskola igazgatósága nevében kellemes vakációt, jó pihenést kí-
vánunk, hogy az új tanévben jókedvűen találkozhassunk!

Himmler Zsófia, igazgatóhelyettes

Az Ady Endre Alapiskola 8.c osztályának tíz tanulója részesült
abban a megtiszteltetésben, hogy közelebbről megismerhesse észa-
ki szomszédunk, Lengyelország néhány nevezetességét. Erre az
utazásra a czerwonaki baráti iskola jóvoltából az E-Twinning pro-
jekt keretében került sor. A szeptembertől júniusig tartó szorgos
munka jutalmaként ők hívtak meg bennünket egy egyhetes iskolai

kirándulásra. Kísérőink Fodor Zsuzsa igazgató, valamint Szász Éva
és Marcibál Márta projektvezetők voltak. Május 30-án mintegy
15 órás vonatozás után megérkeztünk Poznańba, ahol már vár-
tak bennünket a vendéglátó családok. Másnap a lengyel diákokkal
együtt buszba szálltunk és a Balti-tenger felé vettük az irányt, Kryni-
ca Morskára. Útközben megnéztük Malbork csodálatos várát. Öt
napot töltöttünk az ún. „természtiskolában”, ahol szervezett ki-
rándulásokat tettünk a környező városokba.

Csodálatos látvány volt a tengerparti naplemente. Gdańsk,
Gdynia, Sopot és Oliwa megtekintése szintén maradandó élményt
nyújtottak. Az Oliwa-i székesegyházban orgonakoncertet hall-
gattunk. Jártunk tengerészeti múzeumban. Bejártunk egy tengerjáró
hajót a gépháztól a fedélzetig. Szomorú és megrázó élmény volt
a Sztutowo-i koncentrációs tábor megtekintése, ahol 110 000 em-
bert végeztek ki. Számunkra különös feladat volt a gyermeknap
fő attrakciója, a homokvár építése. Mi a pozsonyi várat igyekeztünk
megformázni a tengerparti homokból. Hajóval keltünk át From-
bork szigetére, ahol Kopernikusz a híres csillagász dolgozott, aki-
ről múzeumot és planetáriumot neveztek el a szigeten. Esténként
naplót írtunk, német és angol nyelvű projekteket készítettünk, és
persze buliztunk, ismerkedtünk, levelezőtársakat szereztünk, ba-
rátságokat kötöttünk. A hazautazás is sok látnivalót tartogatott.
A táj szépsége, az ismeretlen települések látványa fokozta az elő-
ző napok élményeit. Nagyon távol voltunk otthonunktól, volt egy
kis honvágyunk is, de kellemes érzéssel jöttünk haza, hisz meg-
ismerhettük egy más nép kultúráját, szokásait, ételeit, tájait, nyel-
vét. Nemcsak a fényképek lesznek maradandók, de az átélt él-
mények is felejthetetlenek maradnak.

Baka Viktória, Németh Katalin, 8.c

Látogatóban lengyel barátainknál
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Tri roky prešli ako voda. Roky kvalitne vykonanej práce na poli
kultúrno-spoločenskom. 23. mája po trojročnom cykle sa kona-
lo valné zhromaždenie MO Matice slovenskej v priestoroch Ob-
lastného pracoviska MS. Začať to nemohlo inak ako spevom hym-
nickej piesne „Kto za pravdu horí”. V klbku rodinnej atmosféry
zastúpenej prevažne matičiarmi z radov seniorov, a tlejúcimi hviez-
dičkami už aj z radov mladšej generácie zhromaždenie privítala
a otvorila pracovníčka pracoviska Mária Vavrecká. Následne sa
slova ujal predseda MO MS, Ing. Jozef Cerula, ktorý informoval
verejnosť o činnosti výboru a jeho kultúrnych aktivitách počas uply-
nulého volebného obdobia. Činnosť matičiarov sa orientovala sme-
rom, ktorý „káže” matičný kódex, t.j. organizovaním podujatí for-
mujúcich osobnosť po stránke kultúrno-spoločenskej so zamera-
ním na slovenské duchovné a pronárodne orientované kultúry. Dôs -

tojne pokračovali v obnove hodnôt, ktoré kultúry a podujatia v
minulosti spájali, nie rozdeľovali. Štúrovských matičiarov pozdravil
aj predseda MO MS Šurany, p. Steiner, a tajomník Matice slovenskej
Alexander Števík. Po oficiálnom úvode nasledoval kultúrny
prog ram detí pod vedením pedagógov zo ZŠ. Poéziu do radov zhro-
maždenia vniesla báseň v podaní Emílie Molnárovej. Kultúrny prog -
ram spestrilo vystúpenie Mariánskeho spevokolu.

Voľba predsedu a výkonného výboru mala určite najväčšiu váhu.
Organizovať a pracovať so štúrovskou klientelou je pre matičia-
rov viac ako zaväzujúcim faktorom. Počas uplynulých rokov sme
si vybudovali nemalú klientelu, nielen v rodine matičiarov, ale aj
mimo nej. Stratiť nechceme nikoho. Staronovým predsedom sa stal
Ing. Jozef Cerula, a bol zvolený 17-členný výkonný výbor so štyr-
mi novými členmi: Miroslavou Srnkovou, Petrom Kaplanom, Klá-
rou Samkovou a Tatianou Rapavou. Diskusia bola pomerne ruš-
ná. A. Števík hovoril prevažne o nedostatku mladšej generácie v
matičných radoch, o etickom formovaní národného povedomia
a problémoch Matice slovenskej na národnostne zmiešaných úze-
miach. Diskutovalo sa aj z radov pléna. Komunikácia a spätná väz-
ba bola žiadaná hlavne na nášho hosťa. Kritika padala na slabú
prácu s mladými ľuďmi, ale to je už dlhodobejší problém, mo-
mentálne ťažko riešiteľný. Po rušnejšom bode programu plnom otá-
zok a odpovedí sa valné zhromaždenie skončilo spevom hymnic-
kej piesne „Hej Slováci”.

Na prvom zasadnutí nového výboru 9. júna boli zvolení staronoví
podpredsedovia: Mgr. Katarína Valovičová a MVDr. Ivan Synak
. Výbor sa bude stretávať každý mesiac, vždy posledný pondelok.
MO MS má 250 členov a sympatizantov.

Oblastné pracovisko je k dispozícii každý utorok od 11:00 –
15:00 hod.

Mgr. Miroslav Chalmovský

Matica slovenská je miestom stretnutí ná-
rodného a kultúrneho povedomia Slovákov a
ľudí vyznávajúcich rôzne druhy a formy kul-
túr, etnických zoskupení spájajúcich pohodu
a vyrovnanie a odpudzujúcich nenávisť a ne-
znášanlivosť. Spájať ľudí cez kultúru je tou naj-
lepšou intelektovou vizitkou spoločnosti.
Matičný rok sme začali tradičným reprezen-
tačným Matičným plesom, ktorý má každo-
ročne veľmi dobrú úroveň, s bohatým kul-

túrno-spoločenským programom. Do taktu nám už každoročne hra-
la skupina Roberta Mankoveckého so skupinou Topky z Topoľčian.
V predsieni kultúrneho domu hrala folklórna hudobná skupina „An-
jelska muzika” z Terchovej, ktorá nešetrila svoje hlasivky do sko-
rého rána. Najväčším prekvapením býva hosť plesu. Každoročne ním
je významná slovenská, resp. česká osobnosť showbiznisu. Tohto
roku to bola Magda alias „majda” Paveleková a Gizela Oňová „ever-
grínová” speváčka. Hviezdy slovenského a českého populárneho neba
robia ples čoraz viac atraktívnejším. Vo februári sme „vyrazili” do
Nitry na muzikál: Divotvorný hrniec. Záujem bol veľký a ak by bolo

viac financií, určite by sme naplnili aj dva autobusy. V návštevách
divadelných predstavení mienime naďalej pokračovať, nakoľko majú
neuveriteľný „cveng” medzi Štúrovčanmi. Poslaním matičiarov je
obohacovať, zveľaďovať a formovať mladú generáciu. Mesiac ap-
ríl patril práve im. Zrealizovali sme viacero súťažných kultúrno-spo-
ločenských kvízov pre deti základných škôl pod názvom LOV SLOV
pre rôzne vekové kategórie. Dom MS navštívili okrem detí štúrov-
ských ZŠ aj deti zo ZŠ z Gbeliec a zo Svodína. Pre školské kluby detí
to boli Veľkonočné vystihovačky s tetou Katkou Valovičovou. Tra-
dičným stretnutím a poďakovaním bol Deň matiek venovaný tým,
ktorí dávajú ľudstvu život. Je to podujatie tvoriace dlhoročnú a úspeš-
nú tradíciu matičiarov v mesiaci máj. Kvízy, súťaže a vedomostné
hry mali priestor v letných mesiacoch. Zemepisného kvízu „Domovina
moja krásna” pre 1. a 2. stupeň ZŠ sa zúčastnili školy štúrovské-
ho obvodu: Gbelce, Svodín a Štúrovo. V letnom prázdninovom ob-
dobí pripravujeme nejedno pestré podujatie – napr. výlet za poznaním
Slovenska a Deň zvrchovanosti.

Bližšie informácie o podujatiach podávame na Oblastnom pra-
covisku MS každý utorok od 11:00 do 15:00 hod.

Mgr. Miroslav Chalmovský

Valné zhromaždenie MO MS

Zo života MO Matice slovenskej

Netradičný deň detí sa uskutočnil v Školskom klube pri Základnej
škole v Štúrove v spolupráci s predajňou elektrospotrebičov ELBA.
Pod vedením vychovávateľky Gabriely Maruničovej deti preme-
nili staré spotrebiče na hotové umelecké diela. Štetce vedené det-
skými rukami ozdobili práčky a chladničky motýlmi, stromami,
rozkvitnutou lúkou.

V systéme zberu a recyklácie elektro-odpadu zohrávame kľúčovú
úlohu my spotrebitelia. Vedieme k tomu aj naše deti a preto sme

sa zapojili do súťaže. Malí budúci spotrebitelia sa tak naučia, že
keď práčka alebo vysávač doslúžia, nepatria do koša, ale na zber-
né suroviny.

Dobrá nálada, pekné počasie, sladká odmena a príjemný pocit
zo zaujímavej činnosti sprevádzali nielen deti v ich sviatok, ale aj
ich rodičov a všetkých, ktorí sa podujatia zúčastnili.

Jana Kršňáková
vedúca ŠKD

„Maľujte s ENVIDOMOM“



28. júna vytvorili študenti gymnázia živú reťaz na pešej zóne
mesta. Takýmto spôsobom vyjadrili svoj protest proti fajče-
niu, a vlastnoručne vyhotovenými plagátmi a transparentmi
upozornili na civilizačné nebezpečenstvá tohto zlozvyku.
Protestná akcia je súčasťou kampane, v rámci ktorej žiaci si
zhotovujú plagáty a logá. Najvtipnejšie logo sa dostalo na klú-

čenku, ktoré sa rozdávalo na ak-
cii. „Sme si vedomí toho, že ci-
garety sú prvou takou drogou,
ktorá sa stále častejšie dostáva do
rúk detí už v adolescentnom
veku. 

Živou reťazou sme ich upo-
zornili na to, aby si nikdy neza-
pálili, a aby sa vyhli možnej fy-
zickej a duševnej závislosti, čím
môžu pokaziť najlepšie roky svoj-
ho života. Cigarety sú totiž len
klamlivým riešením na problé-
my”– povedala Beáta Mocsiová,
zástupkyňa riaditeľa školy, orga-
nizátorka akcie. Na protifaj-

čiarsku akciu škola získala grant od Nitrianskej filantropickej
spoločnosti, a na podujatí gymnazistov upozornili na škodli-
vé účinky fajčenia aj po anglicky.

(buch) Preklad: -g-

Június 28-án élőláncot alkottak a város korzóján a gimnázium
diákjai. A tanulók ekképp fejezték ki tiltakozásukat a dohányzás
ellen, s egyúttal saját maguk készítette plakátokkal, transzparen-
sekkel hívták fel a figyelmet a népbetegséggé fajuló káros szokás
ártalmaira és veszélyeire. A tiltakozó akció egy dohányzásellenes
kampány része, melynek keretében a diákok plakátokat és logó-
kat készítettek, a legötletesebb logó
pedig kulcstartóra került, s ezt osz-
tották szét a rendezvényen. „Tisz-
tában vagyunk azzal, hogy a cigaretta
az első olyan drog, amihez manap-
ság már a kiskamaszok is egyre
gyakrabban jutnak hozzá.

Az élőlánccal tehát arra figyel-
meztetünk: inkább sose gyújtsanak
rá, mintsem, hogy később fizikai,
pszichikai függőségben szenvedjenek,
s ezzel tegyék tönkre életük legszebb
éveit. A cigaretta ugyanis csak pót-
szer a gondokra” – taglalta a tilta-
kozó akció lényegét Mocsi Beáta
igazgatóhelyettes, a rendezvény szer-
vezője. A dohányzásellenes kampányra a nyitrai filantrópiai társaság
pályázatán nyertek támogatást, s a gimnazisták a megmozduláson
angolul is felhívták a figyelmet a dohányzás káros hatásaira. 

(buch) -Új Szó-

1. – Jaslovské Bohunice – Štúrovo 1:1 (0:1) – majstrovský futba-
lový zápas.

2. – Never Again – v Mestskom múzeu bola otvorená výstava z prí-
ležitosti 60. výročia deportácie Maďarov do Čiech. 

5. – Music Fest 2007. Na základe rozhodnutia poroty na prvom
mieste sa umiestnili dve skupiny: Rock Stone (Bátorové Kosi-
hy) a Trrr (Mostová), cenu obecenstva získala skupina Suck Us
(Štúrovo).

6. – Štúrovo – Galanta 1:1 (1:0) – majstrovský futbalový zápas.
8. – Kladenie vencov na cintoríne sovietskych vojakov z príležitosti

Dňa víťazstva.
10. – Slávnosť z príležitosti Dňa matiek v dome Matice slovenskej. 
12. – Medzinárodná súťaž silákov v prístavnom parkovisku. Súťa-

žili dve slovenské a dve maďarské družstvá. Zvíťazilo družstvo
László Fekete – László Fekete ml. 

13. – Domaniža – Štúrovo 1:0 (0:0) – majstrovský futbalový zá-
pas.

14. – Prednáška historika Dr. Gyula Popélya o povojnových osu-
doch Maďarov v mestskom múzeu. 

16. – V ostrihomskej mestskej knižnici sa uskutočnila prezentácia
básnických zbierok Ödöna Horvátha, Károlya Marosiho a Ber-
náta Wernkeho. Medzi ilustrátormi jednotlivých zväzkov figu-
rujú aj Alexander Bugyács, Laco Gyűgyi, Ernest Kocsis a Ján Lá-
bik. 
– V Mestskej galérii bola otvorená výstava z prác členov Cechu
ostrihomských umelcov.

20. – Štúrovo – Moravany 0:4 (0:2) – majstrovský futbalový zápas.
21. – Zbožňujem sa vydávať – vystúpenie Divadla Thália z Košíc

vo veľkej sále MsKS.
27. – Gabčíkovo – Štúrovo 3:0 (0:0) – majstrovský futbalový zá-

pas.
– Srdcu blízke melódie – program komorného zboru Stilla Pec-
tus, pedagógov a priateľov ZUŠ Ferenca Liszta vo veľkej sále MsKS.

30. – Zrážka motocyklistu s osobným automobilom na križovat-
ke ulíc Sv. Štefana a Petőfiho.

(p.j.) 
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1. – Jaslovské Bohunice – Štúrovo 1:1 (0:1) – bajnoki labdarú-
gó-mérkőzés.

2. – Never Again – a városi múzeumban megnyílt a csehorszá-
gi deportálások 60. évfordulója alkalmából megrendezett ki-
állítás. 

5. – Music Fest 2007. A zsüri döntése alapján két együttes: Rock
Stone (Bátorkeszi) és a Trrr (Hidaskürt)) végzett az első he-
lyen, a közönség díját a Suck Us (Párkány) nyerte.

6. – Štúrovo – Galanta 1:1 (1:0) – bajnoki labdarúgó-mérkőzés.
8. – Koszorúzás a szovjet katonai temetőben a Győzelem nap-

ja alkalmából. 
10.– Anyák napi ünnepség a Matica slovenská székházában. 
12.– Erős emberek nemzetközi tornája a kikötői parkolóban két

szlovák és két magyar csapat részvételével. A győzelmet a Fe-
kete László – ifj. Fekete László páros nyerte. 

13.– Domaniža – Štúrovo 1:0 (0:0) – bajnoki labdarúgó-mérkőzés.
14.– Dr. Popély Gyula történész előadása a „Hontalanság

évei”-ről a városi múzeumban.
16.– Az esztergomi Helischer József Városi Könyvtárban be-

mutatták Horváth Ödön, Marosi Károly és Wernke Bernát
új köteteit. A kötetekben megtaláljuk Bugyács Sándor, Gyű-
gyi László, Kocsis Ernő és Lábik János illusztrációit is. 
– A Városi Galériában megnyílt az Esztergomi Művészek Céhe
kiállítása.

20.– Štúrovo – Moravany 0:4 (0:2) bajnoki labdarúgó-mérkő-
zés.

21.– Imádok férjhez menni – a kassai Thália Színház előadása a
VMK nagytermében.

27.– Gabčíkovo – Štúrovo 3:0 (0:0) – bajnoki labdarúgó
mérkő zés.
– „Dalolva egymásért” – a Stilla Pectus kamarakórus és a Liszt
Ferenc Művészeti Alapiskola pedagógusainak és barátainak
műsora a VMK nagytermében.

30.– Motorkerékpáros ütközött személygépkocsival a Szent Ist-
ván és a Petőfi utca kereszteződésében.

(p.j.)

Májusban történt Stalo sa v máji

Élőlánccal a dohányzás ellen Živá reťaz proti fajčeniu
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Július 20.
Egressy Zoltán: Sóska, sültkrumpli

(Komédia két és fél felvonásban)

A Budapesti Kamaraszínház előadása

Július 21.
Kováts Kriszta és a Kovátsműhely koncertje

A legvidámabb barokk című műsor Sándor

György betegsége miatt elmarad.

Július 22. 14.00 óra
A Mare Temporis Történelmi

Hagyományokért Alapítvány előadása

Július 27-28. 
Konrad Haas-Rainer Lewandowski: Lieben

(musical)
A Bambergi Hoffmann Theater vendégjátéka 

Július 29.
THE IRISH DANCE EXPERIENCE

Ír sztepptánc show

Augusztus 3.

Martin McDonagh: Macskabaj

(gengsztervígjáték)

a Révkomáromi Jókai Színház előadása

Augusztus 4.

F.G. Lorca: Vérnász (ballada)

a Révkomáromi Jókai Színház előadása

Augusztus 6-12.

Bábostábor

Augusztus 10-11. 

Slawomir Mrozek: Mulatság

a Bárka Színház előadása 

Augusztus 14.

Carmen táncegyüttes

Augusztus 17-18. 

Kincses Elemér: Csatorna

A Nagyváradi Szigligeti Társulat előadása

VÁRSZERDÁK

Július 18.
Tolcsvay László és barátai, koncertműsor

Július 25.
Szarka Gyula : Bor és a lányka (zenés játék)

Ghymes 

Augusztus 1
Sziámi lemezbemutató koncert

Augusztus 8.
Hobo Blues Band

Kötéltánc versek és zenék között 

Augusztus 15.
Hófehérke és a svéd törpe

L'art pour l'art társulat előadása 

Az előadások 21 órakor kezdődnek, kivéve a
gyermekelőadásokat, melyek kezdési időpontja

délelőtt 10 óra

Esztergomi Várszínház
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Fájó szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik 2007. június 1-én

elkísérték utolsó útjára a párkányi öreg
temetőbe drága halottunkat, az életének 

94. évében elhunyt 
ULAHEL LÁSZLÓT 

A gyászoló család

Mély fájdalommal emlékezünk halálának 
harmadik évfordulóján 

HENCZ BÉLÁRA
Emlékét szívükben őrzik felesége, fia,

menye, unokái és a kis dédunoka. 

Aj keď nie si medzi nami, v našich srdciach žiješ stále s nami. 
S bolesťou v srdci si pripomenieme 3. smutné výročie úmrtia 

VOJTECHA HENCZA
S láskou spomínajú manželka, syn, nevesta, vnúčatá a malý pravnuk. 

Köszönetemet szeretném kifejezni minden
kedves rokonnak, barátnak, ismerősnek,
akik 2007. június 12-én elkísérték utolsó

útjára drága férjemet 
HORECSNYÍK NÁNDORT 

és enyhíteni próbálták mély fájdalmamat. 
Horecsnyík Jolán 

Ezúton mondunk köszönetet minden kedves
rokonnak, barátnak, volt munkatársnak és

mindazoknak, akik 2007. május 23-án
elkísérték utolsó útjára a párkányi új temetőbe

SZEKÉR FERENCET
aki élete 63. évében távozott körünkből. Külön

köszönet a koszorúkért és virágokért,
amelyekkel igyekeztek enyhíteni

fájdalmunkon.
A gyászoló család

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom,
susedom, bývalým spolupracovníkom a

známym, ktorí dňa 11. júna 2007 
odprevadili na poslednej rozlúčke nášho
drahého manžela, otca, dedka a svokra 

RUDOLFA PÁPEŠA 
Zároveň ďakujeme za kvetinové dary a

prejavenú sústrasť. 
Smútiaca rodina

Fájó szívvel emlékezünk július 21-én,

halálának első évfordulóján 

IFJ. MAGYAR BÉLÁRA (Kéménd) 

Emlékét örökké szívünkben őrizzük.

A gyászoló család

Hozzád már csak a temetőbe mehetünk, virágot csak a sírodra tehetünk.
Könnycsepp gördül végig az arcunkon, mert hiányzol nagyon.

Hiába szállnak el az évek, szívünkben őrizzük drága emléked. Bánatot
idéz fel minden kedves emlék, gondoljanak rá, akik szerették.

MsKS Štúrovo – VMK Párkány

HUDOBNÉ LETO 2007 ZENEI NYÁR
Pešia zóna – Sétálóutca

5. júl (štvrtok)
18.00 ZEPHYR koncert (Štúrovo)
20.00 JURAJ TURTEV and BLUES CLUB koncert
(Bratislava)

8. júl (nedeľa)
15.00 Bábkové divadlo pre najmenších – KUCKÓ
Bábcsoport
16.00 Tanečná show – EXTRÉM (Štúrovo)
17.00 Hudobný program – AKUSTIC (Štúrovo)

12. júl (štvrtok)
18.00 LA FUNK koncert (Štúrovo)
20.00 FLAT FIVE FUNKY koncert (Praha)

19-21. júl (štvrtok)
DANUBIAFEST
- Parkovisko pri Dunaji -

22. júl (nedeľa)
16.00 Dance club – DEVILS (Štúrovo)
17.00 EMINENT koncert (Hlohovec)

26. júl (štvrtok)
T-MOBIL DAY – PETER LIPA, CHARLIE koncert

2. august (štvrtok)
18.00 STONBRIDGE BB koncert (Štúrovo)
20.00 BONZO – BOBOŠ BLUES koncert (Trnava,
Šamorín)

5. august (nedeľa)
16.00 Hudobná skupina VARJOS Népzenekar
17.00 Hudobná skupina CÉCÓ együttes koncertje (H)

 9. august (štvrtok)
18.00 HATS OFF koncert (SK)
20.00 Hudobná skupina M-SYSTEM (Štúrovo)

16. august (štvrtok)
18.00 Brušný tanec (Štúrovo)
20.00 D BLUES BAND koncert (Levice)

19. august (nedeľa)
16.00 Zábavný program pre najmenších (Štúrovo)
17.00 RIO – zábavná hudba (Štúrovo)

23. august (štvrtok)
18.00 MINDLESS koncert (Štúrovo)
20.00 BIGMAN BAND koncert (Veľký Meder)

Zmena programu vyhradená! – A műsorváltoztatás joga fenntartva!
Hlavný sponzor podujatí: VADAŠ, s.r.o. – A rendezvénysorozat fő támogatója a VADAS Kft.
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D a n u b i u sD a n u b i u s
K i n o  –  M o z i

JÚL- JÚLIUS
15.-16. 20.00 Atentát v Ambasadore
17-18. 18.00 Pasca na žraloka (detské preds.)

20.00 Kráľovná
22.00 Zodiac

19-20. 18.00 Spláchnutý (detské predstavenie)
20.00 Škola zvádzania
22.00 Diablova žatva

22-23. 20.00 Hudba a text
24-25. 18.00 Shrek tretí (detské predstavenie)

20.00 Danny-ho 13-ka
22.00 Ostreľovač

26-27. 18.00 Noc v múzeu (rodinný film)
20.00 Fontána
22.00 Saw3

29-30. 20.00 Rande mesiaca
31.7-1.8 18.00 Tajomstvo Robinsonovcov 

(detské predstavenie)
20.00 TAXI
22.00 Číslo 23

AUGUST – AUGUSZTUS
2-3. 18.00 Shrek tretí (rodinný film)

22.00 Smrtiaca nenávisť 2
5-6. 20.00 Parfum: Príbeh vraha

7-8. 18.00 Most do krajiny Terabithia
20.00 Piráti Karibiku : Na konci sveta

9-10. 18.00 Happy Feet (detské preds.)
20.00 Veľkofilm 
22.00 Zodiac

12-13. 20.00 Fascut Nation

14-15. 17.00 Harry Potter a Rád Fénixa
19.30 Harry Potter a Rád Fénixa
22.00 Vratné láhve

16-17. 18.00 Pasca na žraloka (detské preds.)
20.00 Fantastická štvorka 
22.00 Hory majú oči 2

19-20. 20.00 Bestiář

21-22. 18.00 Noc v múzeu (rodinný film)
20.00 Smrtonosná pasca 4 
22.00 Hostel 2

23-24. 18.00 Tajomstvo Robinsonovcov (det. p.)
20.00 Simpsonovci
22.00 Predtucha

26-27. 20.00 Jednotka prílišného nasadenia

28-29. 20.00 Život, smrť a niečo medzitým

30-31. 20.00 Farebný závoj

Pozor! zmena hracieho profilu – letná sezóna! – Új kezdési időpontok a nyári szezonban!!!

Temné sily, čary, láska...
HARRY POTTER A FÉNIXOV RÁD (VB/USA 2007)
Réžia: David Yates, hrajú: Daniel Radcliffe, Rupert Grint      
Priaznivci slávneho „čarodejníckeho učňa” Harryho Pottera sa

môžu tešiť na ďalší napínavý, tajuplný, o trochu drsnejší príbeh,
plný zloduchov, kúziel a nečakaných zvratov. Atmosféra v Brada-
viciach naďalej hustne, čo spôsobil predovšetkým návrat Volde-
morta, úhlavného nepriateľa Harryho Pottera. Ten sa tentoraz bude
musieť odvážne postaviť zlu čelom. Medzi Harryho vernými pria-
teľmi Ronom a Hermionou to zrazu začne pekne iskriť a ani sa-
motný Harry neujde prvej láske. Spolu s prepracovanými
digitálnymi trikmi nám piaty diel „potterovskej ságy” sľubuje prí-
jemnú zábavu vo veľkom štýle. 

Film s Oscarom
KRÁĽOVNÁ (Veľká Británia 2006)
Réžia: Stephen Frears, hrajú: Helen Mirren, Michael Sheen                     
Do kín prichádza film, ktorý zaručene poteší všetkých fajnšme-

krov a vnesie trochu vážnejší tón do prehliadky letných nenároč-
ných trhákov. Dej životopisnej drámy o Jej Veličenstve Alžbete II.
sa začína nástupom Tonyho Blaira k moci a spomienkou na tra-
gickú smrť princeznej Diany. Smútok celého národa sa čoskoro
zmenil na hnev, ktorý dopadol na kráľovskú rodinu, samotnú krá-
ľovnú i celú inštitúciu monarchie. Na pozadí týchto udalostí sa roz-
víja zvláštny vzťahový trojuholník: dôstojná Alžbeta II., nový,
modernizáciechtivý ministerský predseda a britský ľud, o ktorého
blaho, priazeň i budúcnosť sa tu okrem iného hrá. Helen Mirre-
nová získala za skvelé stvárnenie postavy Alžbety II. tohtoročného
Oscara v kategórii herečka v hlavnej úlohe.                                                                                               

Bruce Willis opäť v akcii
SMRTONOSNÁ PASCA 4.0 (USA 2007)
Réžia: Len Wiseman, hrajú: Bruce Willis, Timothy Olyphant       
Na plátna kín sa znovu vracia slávny newyorský policajt s vyni-

kajúcimi „hláškami”, magnet na nepríjemnosti – John McClane.
Od roku 1988, kedy sa prvý raz postavil lupičom vydávajúcim sa
za teroristov, sa svet výrazne zmenil, preto nikoho neprekvapí, že
jeho najnovší prípad sa prenesie aj do kyberpriestoru. S pomocou
mladého hackera sa totiž pustí do boja s lotrami, ktorí zamýšľajú vy-
radiť všetky počítače na území USA, spôsobiť tým totálny chaos a
rozvrátiť tak celú ekonomiku krajiny. V záplave najmodernejších
trikových záberov si však prídu na svoje i obdivovatelia klasického
hrdinu zo starej školy.

Letná noc s láskavým českým humorom
VRATNÉ LÁHVE (Česká republika 2007)
Réžia: Jan Svěrák, hrajú: Zdeněk Svěrák, Daniela Kolářová   
S napätím očakávaná filmová novinka osvedčeného tímu Jana a

Zdenka Svěrákových rozpráva príbeh vyslúžilého učiteľa Tkalouna,
ktorý sa po štyridsiatich rokoch pred tabuľou ako penzista uchytil
v miestnom supermarkete pri výkupe fliaš. A práve tu nájde sám
seba. Z nevrlého dôchodcu sa postupne mení na zhovorčivého spo-
ločenského tvora, ktorý okolo seba úspešne spriada nitky rôzno-
rodých medziľudských vzťahov. Pán Tkaloun tak až na staré kolená
objavil nielen farby a vône sveta, ale i svoju vlastnú manželku. 

Animovaná rodinná komédia
PASCA NA ŽRALOKA (USA, Južná Kórea 2006)
Réžia: Howard E. Baker, John Fox, Lee Kyung-ho               
V animovanej morskej rozprávke sa zoznámime s bezstarostným

rybím chlapčekom menom Panki, žijúcim na koralovom útese. Po
tom, čo oboch jeho rodičov chytia do siete rybári, sa musí začať
starať sám o seba. Pomôžu mu pri tom jeho noví kamaráti i krásna
rybia slečna Kordélia. Na príťažlivú Kordéliu si však nanešťastie
brúsi špicaté zuby i nebezpečný žralok Troy. Podarí sa malému ry-
biemu hrdinovi získať lásku svojej vyvolenej a ochrániť svoj domov
pred divokým žralokom?

Prehľad zaujímavých titulov pre vás pripravila: Eva Sadloňová

Pozvánka do kina DANUBIUS na letné hity strieborného plátna
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Kamenárstvo – Szemők

Vyhotovenie pomníkov 

Sírkövek készítése
Kancelária: Ing. Ondrej Szemők, 

Komenského 4, Štúrovo, Tel.:0905/436 253.

(Bývalý areál mliekární – Az egykori tejgyár épületében)

Možnosť platby na splátky. Részletfizetés is lehetséges.

Itt a nyár!!!
Vásároljon a nyári pihenéséhez  könyveket! 
Szlovákiában a legolcsóbban és a legnagyobb 
kínálatból válogathat ( közel 70 000 könyvböl). 
Látogasson meg minket a www.ezokincs.com 
oldalon, vagy telefonáljon!
Tegyen egy próbát , meglátja MEGÉRI!!!

info: 0905 168 337
www.ezokincs.com
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RicsiPress 2 - Junglebook 
Štúrovo, Hlavná 31 

Könyvek-Knihy 
Játék-Hra�ky 

Ajándék-Dar�eky

AKCIÓKKK!!!

- 50 % árengedmények!!! 

Pôžičky pre všekých!

– bez ručiteľa                           
– aj pre dôchodcov                   
– rýchlo a bez formalít             
– prefinancovanie dlhov           

Čo požadujeme?

– občiansky preukaz                
– potvrdenie o výške príjmu

alebo dôchodkový výmer
– výpisy z bankového účtu       
– účet za telefón alebo

elektrinu alebo SIPO 

Pôžičky od 10.000 Sk do 600.000 Sk / Személy kölcsön 10.000Sk-tól 600.000 Sk-ig

Kölcsön mindenki számára 

– kezes nélkül  
– nyugdíjasok számára is

– gyorsan és formalitások nélkül 
– hitel átfüzetés  

Követelmények:

– személyigazolvány
– nyugdíj-vagy kereseti

kimutatás 
– bankszámla kivonat  

– telefon-vagy villanyszámla
vagy SIPO  

Váš finančný poradca: /

Az ön penzügyi tanácsadója:

Ing. Štefan Torňoši

Erika Hamranova

Sobieskeho 4, Štúrovo
Tel. č.: 036/75 10 410

Mobil: 0905 250 999, 0903 772 556
E-mail: istvan@mail.viapvt.sk

Ing. Štefan Torňoši

Tel: 0949 207 791

E-mail: tornosi@naex.sk

Dámska móda

MMaayyoo  CChhiixx  
&&  

MMIISSSSOO

Női divatáru

Štúrovo, 
Nám. Sv. Imricha 18

oproti autobusovej zastávky 
a buszmegállóval szemben
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Minden szerdán és pénteken 10.00-13.00, 14.00-17.00.
Vörösmarty u. 4 (csengő a hátsó bejáratnál)

Tel: 7510951, 0907/263350

Várja Önt az újonnan megnyílt AVON-centrum!
Ahol ajándék + ingyenes tanácsadás + nyereményjáték vár Önre! 

– 3 a 6-komorové profily – za rovnakú cenu!

– parapety – vonkajšie, vnútorné

– sieťky proti hmyzu, zhrnovacie dvere

– cenová ponuka, zameriavanie, dodávka a odvoz starých

okien zdarma

Vchodové dvere od 9000.- Sk

– három– és hatkamrás műanyag nyílászárók – egyazon áron!

– külső és belső ablakpárkányok

– szúnyoghálók, harmonikaajtók

– árajánlat, bemérés, szállítás ingyen!

Bejárati ajtók 9000.- Sk-tól
Széchenyiho 10, Štúrovo

Tel: 7511-058, 0905/664198
Otvorené: Po-Pia: 900 – 1200 1300 – 1700

DUNAPLAST
PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

T W I S T E RT W I S T E R
A legszélesebb horgászfelszerelés kínálat

A TWISTER horgászboltban!

NE HAGYJA KI!
Rybárske, chovateľské, umelecko-kreatívne potreby

Horgász, kisállattenyésztési, 
kreatív-kézműves kellékek boltja

Elő csalik – Živé návnady

Hlavná 50, Štúrovo – Fő u. 50, Párkány
Tel: 036/752 3143, 0911/880 858

• Predám stavebný pozemok v Štúrove pri kúpalisku Vadaš
vhodný na stavbu hotela, penzionu, rodinného alebo víkendo-
vého domu. 0907/836 205.

• TELJES INGATLAN KÍNÁLATUNK 
www.bluechipreality.sk

• Fürdőkádzománc felújítás. 0905/983 602.
• Két szoba, konyha hosszútávra albérletbe kiadó. 0905/648
919.

• Kúpim malý rodinný dom alebo chatu v Štúrove so zavede-
nou vodou a elektroinštaláciou. 0907/836 205.

• Esztergomi székhelyű cég keres festő szakmunkásokat folya-
matos bejelentett munkára, azonnali kezdéssel. Bérezés meg-
egyezés szerint. Tel.: 00-36-20/921-1901.

• Dám do prenájmu 2-izbový byt. Info: 0904/661 809.
• Kétszobás lakás kiadó. Info: 0904/661 809.
• Családi vállalkozás bővítéséhez keresek partnereket Párkány-
ból és környékéről. Mellékállásban. 30.000 Sk. Tel.: 0905/662
354. 

• Garázs bérbe kiadó Párkányban a Billa mögött. Info:
0904/650 680.

0915 976822 0908 733970GYALLA:  0905 444668 KOMÁROM:0902202951 www.bluechipreality.sk

Niszler Csilla

0905 597305
PárkányPárkány
3 szobás ház 
pincével,5,5á
telken

3,2mil.Sk
2

3 szobás, félig átépítve, 80m
Párkány 1,45 mil.Sk

PÁRKÁNY

L
A

K
Á

S
O

K

3 szobás lakás, Dunai panoráma
Párkány 1,32 mil.Sk

630 000Sk

Elindult a

PÉNZ KERESO

bõvebb info a www.bluechipreality.sk 
vagy:         0911 101951

$$
emeletes ház
8á telken, csak
25km-re Párkánytól

1,5 mil.Sk

LibádLibád
2 ház 1 árán 
15á telken

400 000 Sk ÉrsekkétyÉrsekkéty

3 szobás, átépített,  tégla lakás
 garázzsal,
Kéménden

950 000Sk

2
40m -es lakás, 3. emeleten 
 Párkányban

a tippekért fizetünkEladó 8á-as építkezési telek,
ideális környezetben
Párkány 1 mil.Sk

/adjon tippet eladó ingatlanra/

O2 Narovinu
Zakúpením balí�ka Rozba�te a volajte získate 
spä� 1200 Sk!p

Aktuálna ponuka
-Telefóny za výhodné ceny 
v balí�koch Rozba�te a volajte!

Nokia 2610 Sony Ericsson Nokia 6230i

v balí�koch Rozba�te a volajte!

-Dobíjacie kupóny
v hodnotách: 250, 350, 550 a 
950 Sk Nokia 2610

+
O2 narovinu

2494 Sk

Sony Ericsson          
.     K320i

+
O2 narovinu

+
O2 narovinu

5944 Sk

-Skvelé telefóny už od 
1,-Sk k mesa�ným 
paušálom bez zmlúv O2

2494,- Sk O2 narovinu

3944,- Sk
5944,- Skpaušálom bez zmlúv O2 

Vo�nos�

Hlavná 7                                                                                         0949/207791
Štúrovo                                                                                          tornosi@naex.sk
Vchod cez Záhradkárske potreby

Klasické a digitálne fotografie aj za

jednu hodinu – len za 3,90!

AKCIA!!!
Nad 100 kusov: 2,90.-

Predávame filmy, fotoaparáty, albumy

Párkány, Szent Imre tér 19 (a templomnál), Tel: 036/7512 108

FOTO FLIPP FOTO
Express
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w w w . p r o f i r e a l . s k

• aj maďarský aj český príjem

• aj so záložným právom na
nehnuteľnosti bez skúmania príjmu

0905/44 99 16

Hľadáme spolupracovníkov

GAMEX – Štúrovo
kompletná tieniaca technika

informácie a objednávky na tel. čísle 7510 950 a 0908/389 990

ROLETY
SIEŤKY 

PROTI HMYZU
UZAMYKACIE

SYSTÉMY ŽALÚZIE

Vonkajšie plastové ROLETY, ŽALÚZIE – medziokenné,
vertikálne, látkové, LAMELOVÉ DVERE, ČALÚNENIE

DVERÍ, MARKÍZY, SIEŤKY PROTI HMYZU

TTAAXXII

Q U I C K
NON STOP

00990088   775599   116666

Személyszállítás mikrobusszal is – 8 főig

Repterek akciós áron! – Letiská za akciové ceny!

SRDEČNE VÁS POZÝVAME 
OD SEPTEMBRA 

NA KURZY ANGLICKÉHO, RUSKÉHO 
A GRÉCKEHO JAZYKA

– pre deti, mládež, maturantov, dospelých
– pre začiatočníkov aj pokročilých

– kvalitná výuka
– vysoká úroveň

– nízke ceny

Informácie a prihlášky:
Mgr. Renáta Koleva-Valachová

943 01 Štúrovo, Družstevný rad 15
Tel: 752 28 97, 0902/319 400

Parketta lerakást vállalok Párkányban

és környékén. 1 m2 – 99 Sk. 

Tel.: 0915/272 383, 0908/876 842
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Hlavná 43
Fő utca 43

Tel.: 036 / 75 22 717, 0905 525 197, 0905 381 425

Hlavná ulica 47 (vedľa Agrovarie)
Fő utca 47 (Az Agrovaria mellett)

Tel.: 0905/557 128

DISKONTNÉ CENY!!!

NOVINKA! Chrobáky v príveskoch,

kľúčenkách a ťažítkach

Plastový riad na vaše grilovačky a

gulášové akcie za veľkoobchodné ceny!

DISZKONT ÁRAK!!!

ÚJDONSÁG! Bogarak fityegőkben,

kulcstartókban, nehezékekben

Műanyag edények grill-partykhoz és

gulyás-partykhoz nagykereskedelmi áron!

KS REALITY
Máte už kde bývať? Postaráme sa o Vás!
KS REALITY, realitná kancelária, Nánanská č. 22, Štúrovo

Tel: 036 753 4180, 0949 416 496 0908 772 508

Ostatné ponuky na www.ksreality.sk

Z našej ponuky:

Tel: 036 / 759 71 25

Fax: 036 / 753 28 41

e-mail: tlackollar@stonline.sk

1 izb. byt družstevný, v pôvodnom stave v Štúrove / 850 000.- Sk
3 izb. byt pri stanici v Štúrove / 800 000.-Sk

Veľký 3 izb. byt, prerobený v Štúrove / cena dohodou

RD – Nána, z hliny / 1 izba, kuchyňa, komora, hosp. budovy, vo dvore studňa,
kúrenie na elektriku 600 000.- Sk

RD – Chľaba, z hliny / 1 izba, kuchyňa, vodovod vo dvore, pekný výhľad 300 000.-
Sk

RD – Búč / 3 izby, kuchyňa, kúpeľňa, kúrenie lokálne 528 000.- Sk
RD – Nána / 3 izby, hala, kuch., jedáleň, kúp., kotolňa, všetky IS 1. 850 000.- Sk

RD – Salka / 5 izieb, kuch. kúp., komora, dielňa, garáž, záhrada, kúrenie na elektriku
1.260 000.- Sk

RD – Čata, z hliny / 3 izby, kuchyňa, kúpeľňa, predsieň, letná kuchyňa, garáž,
pivnica 290 000.-Sk

RD – Chľaba / nedokončený, predsieň, kuchyňa, kotoľňa, obývacia izba, podkrovie
750 000.- Sk

RD – Ľubá / 3 izby, kuchyňa, kúpeľňa, WC, špajza, predsieň, garáž, letná kuchyňa,
záhrada, všetky IS, kúrenie na plyn 900 000.-Sk

Chata – Štúrovo / Hegyfarok, z červeného smreku s betónovým základom. Veľká
obývacia hala, veľká terasa, kuchyňa, WC, elektrika, vodovod, 30 ár. pozemok 

280 000.-Sk

Dvojgeneračný RD v Štúrove / 9 izieb, 2 kuch, 3 kúp., špajza, 2 garáže, dielňa,
pivnica, veterný mlyn, záhrada 4. 000 000.- Sk

RD – Štúrovo / 5 izieb, kuch., kúp., komora, predsieň, všetky IS, kúrenie na plyn 2.
790 000.- Sk

Ventilátory
HELLER
STV 406 
(40 cm)

HELLER 
TWV 236 
(30 cm)

HELLER 
TWV 236 
(23 cm)

699.-

599.-

499.-



24 jún 2007Štúrovo a okolie Párkány és Vidéke

Firma Elektro Demar s.r.o. od 1.1.2007 zriadila dcérsku

spoločnosť Ferro-stavba s.r.o. so sídlom na Továrenskej 

ul. č. 1, ktorá poskytuje nasledovné služby :

Zámočnícke práce, klampiarske práce, vyhotovenie

oceľových dverí, brán, plotov a ohrád, zábradlí, posuvných

brán, prístreškov, schodíšť, garážových vrát, mreží, rámov,

železných rebríkov a pod.

Nájdete nás na vyššie uvedenej adrese (pri celulózke)

alebo nás volajte na telefónnom čísle 0907/739947,

036/7561942.

Az Elektro Demar vállalat 2007. január 1-től

leányvállalatot alapított Ferro-stavba néven a Továrenská

utca l. sz. Alatt, mely az alábbi szolgáltatásokat vállalja:

Lakatos és bádogos munkák, vasajtók, vaskapuk,

kerítések, korlátok, tolókapuk, födémek, vaslépcsők,

garázskapuk, rácsok, vaskeretek és vasból készült

szerkezetek legyártását.

A munkálatokat a fenti címünkön (a papírgyár mellett)

lehet megrendelni, érdeklődni pedig a 0907/739947 vagy a

036/7561942 telefonszámon lehet.

Elektro Demar spol. s r.o. 
Štúrovo, Továrenská 1, Tel./fax: 036/756 1942, 0905/690024COCHER ELEKTRO

Hlavná 19, tel.: 036/7511 191

· Externá pamäť: microSD

(TransFlash)

· Vstavaný fotoaparát 1,3 MP

· MP3

· FM rádio

· Bluetooth

Nokia 3110

NOVINKA !

6.500.- Sk

AJ NA SPLÁTKY
Akontácia: 650.- Sk

10 mesiacov po 650.- Sk

Pri nákupe nad 2000,- Sk získate možnosť nákupu oblečenia v L&S TEXTIL SHOP-e 
so zľavou od 5% do 50% !!!               

2000,- Sk feletti vásárlás esetén kedvezményt nyerhet ruhavásárlásra az L&S 
TEXTIL SHOP–ban 5%- 50 %-ig!!!         

A NAVYŠE !!! Ak nám pri nákupe bielej techniky odovzdáte svoj starý spotrebič, 
môžete vyhrať 15.000,- Sk !!!

ÉS EZENKÍVÜL !!! Ha háztartási gépet vásárol és leadja nálunk az ön használt 
gépét , nyerhet 15.000,- Sk – t !!! 

Komenského 1, 
ŠTÚROVO

Tel.: 036/7494502

2.999,-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


