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Kongói és görög küldöttség
Párkányban
A polgárháború sújtotta Kongó küldöttségét fogadta a vá‑
rosházán Párkány polgármestere és az önkormányzat néhány
tagja. Az egyelőre ismerkedő jellegű találkozón a lehetséges ön‑
kormányzati és gazdasági segítség módjairól tárgyaltak. Janu‑
ár végén Georgios Papastergiou, Pieria tartomány prefektusa is
a városba látogatott.
A kongói Dolisie város képviselője, és az ottani polgármester
asszisztense január 23-án járt Párkányban. A polgárháború sújtotta

Delegácia z Konga
v Štúrove
Primátor Štúrova privítal na MsÚ delegáciu z občianskou
vojnou postihnutého Konga. Na poznávacom stretnutí rokova‑
li o možných spôsoboch samosprávnej a hospodárskej pomoci.
Ján Oravec privítal na Mestskom úrade asistenta primátora
z mesta Dolisie.
V krajine postihnutej občianskou vojnou sa život veľmi pomaly
dostáva do koľají. Štyri mesiace po voľbách s radosťou príjmu všetky rady na formovanie novej, civilnej štátnej správy a každodenného spravovania miest a obcí. Delegácia sa zaujímala o možnostiach
riešenia odvozu odpadu, o výrobcoch smetných kontajnerov. S radosťou by prijali pre Štúrovo už nepotrebné technické zariadenia,
ktoré by mohli byť u nich ešte využité. Tieto by na vlastné náklady
prepravili do Afriky. Ján Oravec oznámil, zatiaľ nevznikla konkrétna dohoda medzi návštevníkmi z Konga a mestom Štúrovo, ale
chceli by nájsť spoločného menovateľa a nejakým spôsobom podľa
našich možností konkrétne poskytnúť pomoc tamojšej samospráve. Mesto hodlá vymeniť verejné osvetlenie, a staré by darovalo do
Konga. Taktiež by k nim putovali aj staré kontajnery a iné technické
zariadenia.

A kongói Dolsie látképe

Kongóban nagyon nehezen áll helyre az élet, így néhány hónappal
a választások után az új, civil közigazgatás megszervezésében, a
városi teendők ellátásában minden tanácsot, tapasztalatot és gazdasági segítséget szívesen fogadnak. A kongói küldöttség a találkozó során a hulladékszállítás megszervezéséről, a tárolóedények
gyártóiról is érdeklődött, valamint azt is jelezték, hogy szívesen fogadnak minden olyan használható műszaki, technikai berendezést,
amelyekre Párkánynak már nincs szükség. Ezeket a berendezéseket
saját költségükön szállítanák Afrikába. Mint azt Ján Oravec közölte,
egyelőre nem született végleges megállapodás a kongói vendégek
és a város között, ám Párkány mindenképp szeretne közös nevezőt
találni, és valamiképpen, saját erejéhez mérten konkrét segítséget
nyújtani az ottani önkormányzat működéséhez. Szóba került, hogy
ha a város új közvilágítást szereltet fel, akkor a lecserélt lámpatesteket megkaphatnák, de használt konténerek és egyéb műszaki
felszerelés után is mutattak érdeklődést.
Januárban Ján Oravec meghívására Georgios Papastergiou, Pieria tartomány (Görögország) prefektusa is Párkányba látogatott.
Georgios Papastergiou a találkozó során egy olyan ifjúsági programot javasolt a városnak, amely a 18-30 év közötti fiatalokat érinti.
A projekt a kapcsolatok létesítéséről, tapasztalatcseréről szól, de
foglalkozik a munkanélküliséggel és magával az ifjúsági lét fogalmával is. Papastergiou kereskedelmi együttműködést is kilátásba
helyezett.    
Forrás: ŠTV

V januári na pozvanie primátora Jána Oravca navštívil Štúrovo
Georgios Papastergiou, guvernér provincie Pieria z Grécka. Zoznámili sa v Bruseli. Georgios Papastergiou počas návštevy navrhol
mládežnícky program pre mesto, ktorý sa týka mladých vo veku 1830 rokov. Projekt sa zaoberá vytvorením vzťahov a výmenou skúseností, ale tiež aj s nezamestnanosťou a samotným pojmom života
mládeže. Papastergiou naznačil aj obchodnú spoluprácu.

ŠTV, (preklad: gp) Foto: www.sturovo.sk
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Správy mestského zastupiteľstva
ŠJ na roky 2008 a 2009.
- schválilo
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 2.2 operačného program Konkurencieschopnosť
a hospodársky rast na realizáciu projektu
„Rekonštrukcia a modernizácia verejného
osvetlenia pre mesto Štúrovo“, s celkovými oprávnenými výdavkami 250 000,00 €
(7 531 500 Sk).
b) zabezpečenie realizácie projektu po
schválení žiadosti o nenávratný finančný
príspevok
c) spolufinancovanie projektu vo výške 5 %
z celkových oprávnených výdavkov na
projekt t.j. vo výške 12 500,00 € (376 575
Sk).
- schválilo
a) predloženie žiadosti o dotáciu 39 833 €
(1,2 mil. Sk) v rámci verejnej výzvy Splnomocnenca vlády Slovenskej republiky
pre mládež a šport – na viacúčelové ihrisko s umelým povrchom pre ZŠ Štúrovo,
Adyho č. 6.

b) po pridelení dotácie na zabezpečenie realizácie projektu a záväzok ZŠ Adyho 6
na   vyčlenenie finančných prostriedkov
zo schváleného vlastného rozpočtu ZŠ
Adyho 6  na údržbu ihriska.
Ukladá: riaditeľke ZŠ Štúrovo a riaditeľovi MŠO Štúrovo zabezpečiť spolufinancovanie projektu vo výške 16 597 €
(500 tis. Sk) zo sponzorských darov.
- schválilo odpustenie   dlhu Strednej
odbornej školy – Szakközépiskola voči
Enerbyt s.r.o., Štúrovo, v celej výške.
- schválilo:
- pridelenie finančného príspevku z MFKVMaŠ pre Detský domov Štúrovo vo
výške 135,00 € (4.067,- Sk) na ceny –
medaile, pitný režim, občerstvenie na
projekt „Putovný pohár riaditeľa Detského domova v Štúrove.
- pridelenie finančného príspevku z MFKVMaŠ pre Klub hokejbalu v Štúrove vo
výške     200,00 € (6025,2 Sk) na projekt
„Hokejbalového ihriska“ na nákup materiálu.

Bréda László
kilépett a frakcióból

Ladislav Bréda
vystúpil z frakcie

Bréda László önkormányzati képviselő
december 11-ével kilépett a képviselőtestület MKP frakciójából.
Döntését a február 3-ai
képviselő-testületi ülésen
jelentett be. Az immár független városatya az építésügyi bizottság elnöki
posztjáról is lemondott,
elhatározásának
okáról
nem számolt be.

Poslanec samosprávy Ladislav Bréda
dňom 11. december 2008 vystúpil z MKP
frakcie mestského zastupiteľstva. Svoje
rozhodnutie zahlásil na zasadnutí mestského zastupiteľstva 3. februára 2009.
Teraz už nezávislý poslanec sa zdal aj
funkcie predsedu stavebnej komisie. Príčinu svojho rozhodnutia neoznámil.

Preklad: -gp-

A Párkányi csata emlékműve anyagi
támogatóinak névsora az előző lapzár‑
ta után további személyekkel bővült:
MUDr. Holop Mária, Irma Bázlik‑
ová, PhDr. Tátyi Tibor, Benyó Taxi.
Köszönjük a támogatást!

Mestské zastupiteľstvo v Štúrove na
svojom zasadnutí dňa 3. februára 2009:
- schválilo zmenu schváleného rozpočtu ŠKD (Školská družina) pri ZŠ s VJM
Endre Adyho, Štúrovo   na rok 2009
z 69.209,- € (2.085.000,- Sk) na  79.732,€ (2.402.000,- Sk)
- zamietlo žiadosť o navýšenie rozpočtu   Cirkevnej materskej školy sv. Imricha s výchovným jazykom maďarským
– Szent Imre Egyházi Óvoda o sumu
3 187 € ( 96 000 Sk) s tým, že ak CMŠ
bude mať voči mestu k termínu 28.2.2099
vyrovnaný svoj finančný záväzok, môže
sa uchádzať podľa VZN mesta č. 4/2008
o dotáciu z rozpočtu mesta na základe
predloženej písomnej žiadosti.
- zrušilo uznesenie MZ č. 401/08 žiadosť
o poskytnutie návratných finančných prostriedkov vo  forme  finančnej výpomoci
na modernizáciu   strojového vybavenia
a nákup  jedálenských stoličiek vo výške
1 000 tis. Sk s termínom zaplatenia – vrátenia do 31.12.2009. Uvedená suma sa
premietne do rozpočtu mesta  a rozpočtu  

Menoslov sponzorov pomníka Par‑
kanskej bitky sa po uzávierke predo‑
šlého čísla rozšíril o ďalších sponzorov:
MUDr. Mária Holopová, Irma Bázliko‑
vá, PhDr. Tátyi Tibor, Benyó Taxi.
Ďakujeme za podporu!

Ctený Čitateľ!
Dovoľte mi niekoľko myšlienok o plánoch do blízkej budúcnosti ako aj o roku za
nami, ktorý bol bohatý na udalosti a vyskúšal trpezlivosť a vytrvalosť mnohých z nás.
Dal nám dobré, veselé občas i horkasté. Druhá polovica minulého roka prekvapila celý
svet, vysvitlo – kráľ je nahý – a rozprávkové
bohatstvo neexistuje. Sleduje skôr sny než
skutočnosť, takýto re...(žim) je len pre dobrodruhov, samozrejme len krátkodobo.
Zámorské peňažné ústavy, veľkopodniky,
potom hodnotu tvoriaci malý človek padli
na kolená. Možno je to upozorňujúci znak
neprimeranej spotreby a hromadenia bez zábran? Skutočnosťou je to, že platiť bude aj
druhá strana sveta. Aj tí, ktorí s týmto divadelným predstavením nemali nič spoločné.
Tak sa rozlúčil starý rok, aby potom nový
rok hneď z rána nás, obyvateľov regiónu postavil zoči-voči skutočnosti, podľa ktorého
sme poriadne zraniteľný v dobe najtuhšej
zimy, veď diania  na východnom konci potrubia neprebiehali podľa obvyklého scenára. Samozrejme vieme, že na spomínanom
časti kontinentu, zvláštne, svojské ponímanie daného slova a zmlúv vôbec nie je prekvapujúci. Poťahovačky však jednej veci
nepochybne prospeli. Doma sa každý mohol
zamyslieť nad našou bezmocnosťou, nad
jednom pilieri odpočívajúcimi slabinami
zásobovania energie. Treba to všetko chápať samozrejme na úrovni kontinentu, štátu,
usadlostí, miest aj obcí.
Pravda máme aj dobré správy. Dlhodobo
zaostalé plány mesta nadobúdajú jasné črty.

Myslím tým predovšetkým na výstavbu štátom podporovaných nájomných bytov, alebo
na dianie okolo Sobieskeho obytného parku, postaveného z trhových dôvodov. V prvom prípade bude veľa záležať na úspechu
a posúdení podaného projektu, v druhom
prípade pôjde skôr o skutočnosť, ako našlo
mesto riešenie na realizáciu inžinierskych
sietí tak, aby takpovediac to nič nestálo. Ďalšou dobrou správou je dokončenie a podanie
projektu na rekonštrukciu budovy slovenskej
ZŠ a škôlky na Bartókovej ulici. Teraz sa pripravuje projekt cielený na zníženie spotreby
verejného osvetlenia, dúfajme, že februárový termín podania bude splniteľný. Mohol by som ďalej menovať schválené plány
investícií na rok 2009, ale už vyše mesiaca
sa nachádzajú na mestskom portáli (www.
sturovo.sk), taktiež môj poslanec - kolega
František Oravetz dopodrobna opísal v novinách Hídlap rozhodnutia mestského zastupiteľstva z novembrového zasadnutia. Musím
pripomenúť dokončenie protipovodňovej
hrádze, ktorá navždy vyrieši problémy mesta so záplavami, ako i rekonštrukciu budovy
Polikliniky. Za prvým stojí projekt rezortu
životného prostredia a peniaze daňových poplatníkov únie, a v pozadí realizácie posledného, samospráva VÚC z predošlého volebného obdobia, respektíve vtedajší štúrovskí
župní poslanci, ako aj vedúci inštitúcie.
Máme aj čo opravovať, hlavne v lete sú
preťažené komunikácie. S problémami zápasí a je zanedbaný odvoz odpadu, v oblasti
verejnej bezpečnosti je časté rušenie nočné-

ho kľudu a poškodzovanie majetku. MŠO
by si vedela predstaviť každodenný chod
aj s vyšším rozpočtom, zabezpečenie tepla
na terajšej báze pravdepodobne dlhodobo
nezlacnie, nehovoriac „ o spoľahlivosti“
niekdajšieho „veľkého brata“. Nevyhnutný
je ďalší významný rozvoj mestského kúpaliska, napriek každoročnej obnove ciest
a chodníkov sa stále nájdu také, ktoré by si
zaslúžili rekonštrukciu.
Samozrejme premostenie priepasti medzi predstavami a skutočnosťou závisí hlavne
od našich finančných možností, a akým spôsobom sa vieme dostať v blízkej budúcnosti
ku zdrojom, úspešne absolvovať konkurzy,
financovanie vlastného podielu a vôbec
účinne hospodáriť s danými možnosťami.
Z hore uvedených asi cítiť, že tí, čo prinášajú rozhodnutia a tí, čo vykonávajú rozhodnutia sú často postavený pred ťažké úlohy,
veď skoro vždy je kde sa „naťahovať“ a
„prikrývka“ skoro nikdy „nesiaha“ až tam,
kde by si to človek prial.
Bez nároku na úplnosť by bolo v krátkosti toľko, podľa mňa dôležitého inventára
udalostí,   o mestských investíciách blízkej minulosti a budúcnosti, o prekážkach,
o tom, s čím môžeme byť spokojný a kde
nás tlačí topánka.  
Vážení Štúrovčania! Dovoľte mi, aby
som Vás po prekročení prahu starého roku
pozdravil cez riadky mestských novín a poprial Vám úspešný Nový rok, plný mieru,
rodinnej pohody a šťastia.

Rudolf Szép, zástupca primátora
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Önkormányzati hírek
Párkány város önkormányzata 2009.
február 3. ülésén:
- jóváhagyta az Ady Endre Alapiskola
mellett működő Napközi Otthon számára
megszavazott költségvetési összeg módosítását a 2009-es évre – 69.209,- €-ról
79.732,- €-ra
- visszautasította a Szent Imre Egyházi
Óvoda költségvetés növelésről szóló beadványát, mintegy 3 187 €-val, azon feltétellel, hogy az óvoda kiegyenlíti 2009.
február 28-ig mindennemű anyagi kötelezettségét, s ezt követően a 4/2008-as
számú pont értelmében egy új, írásban
benyújtott kérelemben kérheti a város
költségvetési támogatását
- hatályon kívül helyezte a VKT
401/08 –as számú határozatát az 1 000
ezer. Sk értékben gépfelújításra és éttermi
székek vásárlására szánt visszatérítendő
anyagi segélyről szóló kérelem, melynek

fizetés-visszatérítési hatálya 2009. december 31.
- jóváhagyta
a) a vissza nem térítendő 250 000,- € anyagi
juttatásról szóló kérelem előterjesztését
a 2.2 számú operációs program intézkedése ügyében - Versenyképesség és gazdasági növekedés tervezetben foglalt „A
párkányi köztéri megvilágítás felújítása és
korszerűsítése“ címen
b) a tervezet kivitelezésének biztosítása
a vissza nem térítendő anyagi támogatásról szóló kérelem jóváhagyását követően
valósul meg
c) a tervezet közös, 5 %-os finanszírozása
a teljes jogosult költségekből - 12 500,- €
- jóváhagyta
a) a SzK kormánybiztosának hivatalos felhívásán belül megvalósítandó új, multifunkcionális játszótér kialakításával kapcsolatos 39 833,- € összegű támogatásról
szóló kérelem előterjesztését

Bez vody, bez tepla v januári...
Z dôvodu prasknutia potru‑
bia značná časť štúrovských
občanov ostala bez teplej vody
a tepla v januári. Poruchu na‑
šťastie rýchlo odstránili, avšak
modernizácia a výmena sta‑
rých potrubí je nevyhnutná
v blízkej budúcnosti.
Najprv sa zistila infiltrácia,
až neskôr prasknutie potrubia na
úseku siete, kde sa pripája nová
kotolňa so starým spojovacím
vedením. V piatok v popoludňajších hodinách v parku Obvodného úradu vystrekovala horúca
para a voda zo zeme, o čom informoval Enerbyt s.r.o. aj obyvateľov mesta Štúrovo. Druhý
deň poruchu úspešne odstránili,
čo zavinil stav 10-ročného prederaveného potrubia pri kontakte
a izolácii. Bola potrebná výmena
úplne zničeného 1,5 m potrubia
na úseku 3 m.
„Modernizácia a výmena potrubí, rúrovodu mesta je nevyhnutná. Nájdeme aj také úseky, časti
mesta, kde pod zemou potrubia
sú až 40 rokov staré“ – informo-

val nás riaditeľ Enerbytu Robert
Folk, ktorý sa zmienil aj o výmene rúrovodu v budúcnosti.
Spomínaná výmena bude realizovaná na základe zhotoveného
projektu a stavebného povolenia, finančné prostriedky čoho
sú však ešte obmedzené a nepostačujúce. Podľa minuloročného
uznesenia Mestského zastupiteľstva sa hľadá taký strategický
partner firmy, ktorý by financovaním, so svojimi skúsenosťami,
kvalifikovanou pracovnou silou
pomohol realizovať spomínaný
plán. Z dôvodu, že Enerbyt s.r.o.
má 100%-ný podiel z mestského majetku, v novej zostave by
dostala partnerská firma 50%ný podiel. Výmena potrubí totiž
vyžaduje investíciu až v hodnote 2 mil. Eur (60 mil. Sk).
Robert Folk upozorňuje obča‑
nov mesta, že o aktualitách sa
vždy môžu informovať aj na
webovej stránke: www.ener‑
byt.sk.
 Ondrejka, preklad: F.Cs.

Divatbemutató a „Fénysugárnál”
Valentin napján jótékonysági divatbemutatót tartott a Fénysugár Egészségvédő Alapítvány. A rendezvény
modelljei nemcsak ruháikat, hanem
tánctudásukat is megcsillogtatták.
A kifutón alkalmi viseletet, utcai-,
sportos, és lezser öltözéket, bikinit és
fehérneműt, menyasszonyi ruhákat és
hálóingeket csodálhattak meg az egybegyűltek. Volt ékszer-, kézzel festett
selyemsál, és festmény kiállítás is.
A divatbemutató Robo Beňo és az AutoGas anyagi adományával végződött,
mint Beňo elmondta, a legfontosabbak az ember számára a gyerekek,
ezért támogatják a gyerekekkel is
foglalkozó Fénysugár Egészség‑
védő Alapítványt.  

b) ezen tervezet anyagi juttatásának és
a vele kapcsolatos kötelezettségek biztosítása az Ady utcai Szlovák Tannyelvű
Alapiskola költségvetéséből
Feladatul hagyja: az alapiskola igazgatónőjének és az MŠO igazgatójának a
tervezet közös finanszírozásának biztosítását - 16 597,-€ -, támogatók segítségével
- jóváhagyta a Szakközépiskola Enerbyt
vállalattal szembeni tartozásának elengedését
- jóváhagyta:
-  a Gyermekotthon számára nyújtott anyagi támogatás odaítélését 135,- € értékben
„Az igazgató vándorserlege“ c. projekt
megvalósításához
-  a Hokejbal Klub számára nyújtott anyagi
támogatás odaítélését 200,- € értékben a
„Hokejbal játszótér“ megvalósítására

Fordította: F.CS

Csőtöréssel tarkított
januári hétvége

Ez év januárjában csőtörés
volt Párkányban, melynek
következtében több száz la‑
kás meleg víz és fűtés nélkül
maradt. A hibát szerencsére
gyorsan sikerült elhárítani, a
város alatt húzódó csővezeté‑
kek azonban modernizálásra,
cserére szorulnak.
Előbb szivárgás majd csőtörés
következett be a hálózat azon
szakaszán, ahol az új kazánház és
az öreg vezeték egymásra csatlakozik. A körzeti hivatal előtt lévő
parkban forró gőz és bugyogó víz
lövellt ki a földből. A történteket
péntek délután észlelték, Párkány
lakosságát azonnal értesítette a
lakáskezelő társaság. Másnap
elhárították a hibát. Mint kiderült, a körülbelül 10 éves cső
az összetételnél lyukadt ki és a
hőszigetelés alatt is, csaknem
másfél-két méteres szakaszon elrohadt a vezeték. Ezért mintegy
három méter hosszú részt kellett
kicserélni.
„A város alatt húzódó vezetékek modernizálásra, cserére
szorulnak. Vannak területek,

ahol a csövek egy részének a
kora eléri a negyven évet” –
mondta el lapunknak a lakáskezelő cég vezetője Folk Róbert,
akitől azt is megtudtuk, hogy
tervezik a cserét. Ehhez már
elkészült egy projekt és meg‑
van az építkezési engedély is, a
pénz azonban nem elegendő. Tavaly a képviselő-testület hozott
egy határozatot: stratégiai partner kerestetik a cégbe, a vállalat
befektetett pénzzel, tapasztalattal, szakemberrel segítené a terv
megvalósítását. Mivel az Enerbyt Kft. száz százalékban városi tulajdon, az új felállásban 50
százalékot kapna a partner cég.
A vezetékek cseréje egyébként
majd 2 millió eurónak (hatvan
millió koronának) megfelelő
összeget igényel.
Folk Róbert ezúton szeretné
felhívni a lakosok figyelmét,
hogy az aktualitásokról a www.
enerbyt.sk honlapon kap‑
hatnak információkat.


Ondrejka Rozália
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Gázvita Európában, krízishelyzet Párkányban

A január eleji orosz-ukrán vita Párkány
számára is fejtörést okozott. Több napig
fennállt annak a veszélye, hogy a kilences
regulációs fok életbelépésével leáll a papír‑
gyár és így fűtetlenül marad a munkásszál‑
ló. Az elmúlt hetekben a legtöbb falu, város
azon törte a fejét, hogyan lehetne településük
energiaellátását bebiztosítani. Ján Oravec
polgármester lapunknak leszögezte: ha talál‑
nak megfelelő megoldást, lépni fognak.
Ján Oravec, polgármester lapunknak elismerte, hogy a vita kirobbanásakor optimista
volt, azt hitte, hogy hamar megoldódik a helyzet. „Január eleje nem várt fejtöréseket okozott,
mert a munkásszálló gyári gázzal van fűtve.
Fennállt annak a veszélye, hogy ha a kilences
regulációs fok érvénybe lép, a gyárnak nem
szabad gázt használnia, így nem tud hőt szolgáltatni a szálló fűtésére sem. Ezért krízistervet

dolgoztunk ki” – magyarázta Oravec, akitől azt
is megtudtuk, hogy a kidolgozott listán az szerepelt, kinek hová kell menni abban az esetben, ha
a fűtés leáll. „Nem egyszerű a helyzet, egy médiumra vagyunk ráállva – a gázra. Most mindenki
tudja, mit kell csinálni és alternatív fűtési módra
szeretne áttérni. Környezetvédelmi-, és komfort
szempontjából azonban a gáz a legmegfelelőbb
alternatíva. Ha a január eleji históriák ismétlődni
fognak, valamilyen megoldást találni kell” – fejtette ki a polgármester, aki szerint az, hogy több
lábon álljon a fűtésrendszer, technikailag kivitelezhető, azonban nem olcsó mulatság. „Meg kell
találni azt az utat, amely a hő árát olyan szinten
tartja, amelyet az emberek meg tudnak fizetni. A
most érintett országoknak biztosítaniuk kell azt,
hogy az energiaellátás biztonságos legyen. Ez
nem lokális, párkányi probléma. Szlovákiában a
lakások fűtése 75 százalékban gázzal működik,

ezért a koncepcionális kérdést az államnak kell
rendeznie” – magyarázta Oravec, hozzátéve:
eddig a gáz volt a támogatott, de mostanában
van egy kis „bibi” a partnerekkel. „Ha egy‑
szer nem lesz gáz, fél Európa megáll. Ezen el
kell gondolkodni. Ha tudunk olyan lehetőséget
találni, amely nemcsak hogy kiváltsa a gázt,
hanem megfizethető lesz, lépni fogunk” – szögezte le.       
Zselízen 2009 nyarán szalmával működő
villamos erőművet épít fel az Agro Energy
nevezetű cég. Az erőmű teljesítménye 5 MW
lesz, 32 ezer tonna szalmát fogyasztva el.
Ez lesz az első olyan létesítmény Szlovákiá‑
ban, amely szalmából termel majd áramot.
A beruházás 13,28 millió euróba kerül. 2,5
kilogramm szalma elégetésével ugyanannyi
energia szabadul fel, mint egy köbméter gáz
elégetésével. 
Szép Éva

Legyünk résen! Sok a hamis euró!

Az utóbbi hónapok híradásai szinte
heti rendszerességgel számoltak be itt-ott
felbukkanó hamis euró bankjegyről. Fals
bankók Nyitra megye több településén is
feltűntek: Udvardon, Csúzon, Kisújfalun,
Kürtön, Fűrön és Párkányban is találtak
csalóka papírpénzt. Ezért nem árt résen
lenni, különösen a nagyobb címletek esetén
ajánlott a fokozott figyelem.
Az érsekújvári járásban 20 és 50 eurós a‑
kadt fenn a rostán, januárban 30 bankót fog‑
laltak le a rend őrei. A hamis pénzt általában
szórakozóhelyeken, boltokban helyezik forgalomba a csalók. A turpisságra legtöbbször csak
a bevétel leadásakor, a postán vagy a bank‑
ban derül fény. Az eddigi tapasztalatok szerint
leginkább a magasabb címletek – tehát 20,
50 és 100 eurós - esetén kell résen lenni, félő
azonban, hogy a kisebb értékű pénzjegyek és
az érmék is hamisításra kerülnek. Az év első
hónapjában 11 alkalommal bukkantak hamis

euróra Párkányban az üzletesek, leginkább 50
eurós került forgalomba. A bankjegyeket kisebb helyeken, így például büfékben, újságárus bódékban, üzletekben sütötték el sikeresen
a csalók. Február elején járókelőket megállítva
próbált meg hamis euróin túladni egy szélhámos, arra kérve a gyalogosokat, hogy 50 euró
készpénz fejébe utaljanak át bankszámlájára
ugyanannyit. A nyitrai kerületi rendőrkapitány‑
ság arra figyelmeztet, hogy az utcán ne vált‑
sunk fel pénzt senkinek, a boltosokat pedig
arra inti, hogy győződjenek meg a bankjegyek
hitelességéről. Hamisítás, nem engedélyezett
pénz és értékpapír-készítés miatt akár 10 éves
börtönbüntetés is járhat. A fals euró mennyisége egyébként Európa-szerte növekszik, Szlovákia az euró, így a hamis pénz keresésére is
rendőrkutyák kiképzésével készültek.
Hogyan lehet fölismerni a hamis bankje‑
gyet?
A valódi pénzjegy ropogós és „szilárd”, a

nyomás helyenként domború. Szemrevételezésnél tartsuk a bankjegyet ellenfénybe, és
ellenőrizzük a vízjelet. A bankjegy két felső
sarkában látható jelek kombinációja kiadja a
bankó névértékét. A biztonsági szál sötét, apró
betűkkel olvasható rajta az „EURO” felirat és
a pénz névérték. Döntsük ide-oda a bankjegyet, hogy ellenőrizhessük: a hologramban váltakozva látjuk-e az euró jelét és a névértéket
(az 5, 10 és 20 eurós esetében), illetve a névértéket és egy ablakot vagy ajtót (az 50, 100,
200 és 500 eurós esetében). A hamisítók az
érmékkel is csalnak, leggyakrabban kéteurós
kerül a célkeresztbe. Az euró érmék enyhén
mágnesesek, ezért a mágnes azokat csak enyhén vonzza. A valódi érméken a belső fehér
és a külső, aranyszínű gyűrű erősen eltérő, a
középső rész dombornyomott ábrája éles rajzolatú. A peremen éles, recézet és államonként
eltérően felirat is lehet benne.

Szép (forrás: www.securifocus.com)

Csavargó szolgált az őrbódéban - V strážnej búde na moste sa ubytoval tulák
Január végén a Mária Valéria híd párkányi hídfőjéhez
érve érdekes esetre lettem figyelmes. Az egykori
ellenőrző bódénál lopás ellen „alaposan” bebiztosított
biciklit pillantottam meg. A túlzott biztonságra törekvésben
nincs is semmi különös (főleg a mai világban), ám közelebb
merészkedve kiderült, hogy a bódéból kilógó csomagtartóhoz
rögzített drót másik végén egy csavargó alszik. A mai napig nem
tudom, hogy jutott be a férfi a helységbe, hisz annak a fényképen is jól látható kis ablakán kívül semmi sem volt be-, illetve
feltörve. Mindenesetre ezen eset jelzés értékű, hisz az egykor
mindennapos használatban lévő kis „épületeket” ennél talán
hasznosabb célra is fel lehetne használni.    

Koncom januára pri prechode mostu Márie Valérie som
si všimla zaujímavý úkaz. Pri jednej z kontrolných búd bol
pristavený a proti krádeži dobre zabezpečený bicykel. „Bezpečnosť nadovšetko“, na tom by nebolo nič divné (hlavne
v dnešnom svete), lenže na druhej strane drôtu pripevneného k bicyklu odpočíval v búde tulák. Do dnešného dňa
neviem, ako sa tam dostal, veď aj na fotke dobre vidieť, že
okrem malého okienka nebolo nič vylomené, ani rozbité.
Je na zamyslenie, či tieto „búdky“, ktoré donedávna boli
v každodennej permanencii, nemohli byť využité účelnejšie.                                                                       preklad: -gp-
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Emlékezünk

„Aki a lényében rejlő őstudást önmaga számára meghódította, mindent
elért, ami emberileg elérhető; az élet
és halál csak felületesen sebezheti,
lényegében sérthetetlen és teljes.”
(Weörös Sándor)
Egyszerű ember
volt, egyszerű szavakkal, gondolatokkal, cselekedetekkel
– mégis csodálatos.
Ez az ember Bernáth
Margit volt – mindenki Gita nénije.
Már
nem
is
emlékszem, hány éve
kezdte pályafutását,
de azt tudom, hogy
rég volt, nagyon rég.
A lévai Pedagógiai Középiskolát 1972-ben
végezte el, majd az iskola befejezése után
óvónői pályafutását a párkányi Ady utcai
(később Hársfa utcai) magyar óvodában
kezdte, ahol haláláig dolgozott. Szerencsés
embernek mondhatta magát, hisz a munkája
egyben a hobbija is volt. Szerette, nagyon
szerette ezt a szakmát, ezt a hivatást, számára a legnagyobb elismerés a gyermeki mo‑
soly és az ölelés volt. Az óvónői munkája
mellett a bábozás volt az élete. Hosszú évekig tevékenykedett a párkányi Magyar Taní-

tási Nyelvű Alapiskola Kuckó bábcsoportjában, vezetője, szervezője és irányítója
volt. Sikeresen szerepeltek a Dunamenti
Tavaszon, és ha nem is mindig sikerült a
fődíjat elhozniuk, mindig ott voltak az elsők között. A keze közül kikerülő bábok
életre keltek mikor játszott velük, és a gyer‑
mekekkel úgy éreztük, megelevenedik számunkra ez a világ is. Szerette a természetet
és ezt a természet iránti rajongását próbálta
átadni a gyermekeknek is. Élményekben
gazdag, vidám gyermekéveket nyújtott a
kis csöppségeknek és a gyermekek mindig
megfelelően felkészítve repültek ki szárnyai alól. Fontosnak tartotta, hogy kellemes környezetben és derűs hangulatban
éljük mindennapjainkat.
Tudjuk, soha nem látjuk, nem láthatjuk
már biztató, derűs mosolyát, nem halljuk,
nem hallhatjuk jó szándékú és kedves szavait, de megköszönjük neki, hogy ismerhettük, szerethettük, hogy mellette lehettünk.
Tudjuk, „értékes” ember volt MINDENKI
számára.
„Mert bennünk él egy arc, egy mosoly,
egy tekintet. Két simogató kéz, egy sóhaj,
egy lehelet. Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet.Amit tőlünk soha senki el nem
vehet.”
Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. 
N.G.

Spomíname
Bola jednoduchá žena, s jednoduchými
slovami, myšlienkami, skutkami – a predsa
čarovná. Tá žena bola Margita Bernáthová
– každému iba Gita néni.
Už sa ani nepamätám, pred koľkými rokmi
začala svoju životnú dráhu , ale viem, že to
bolo dávno, veľmi dávno. Strednú pedagogickú
školu v Leviciach ukončila v roku 1972, svoju  
kariéru – učiteľky v  materskej škole – začala
v štúrovskej maďarskej škôlke na Adyho ulici
(neskôr na Lipovej ulici), kde pracovala až do
smrti. Považovala sa za šťastného človeka, veď
pre ňu práca bola zároveň aj koníčkom. Túto
prácu mala veľmi rada, najväčším uznaním jej
bol detský úsmev a detské objatie. Okrem učiteľskej práce jej životom bolo aj bábkarstvo.
Dlhé roky pôsobila v detskom bábkovom súbore Kuckó pri ZŠ s VJM, bola  vedúcou a organizátorkou. Úspešne účinkovali na súťaži Podunajská jar, a aj keď sa nepodarilo získať vždy
hlavnú cenu, stále boli medzi prvými. Bábky
v jej rukách ožili, keď hrala s nimi, s deťmi

sme mali pocit, ako by ožil pre nás aj tento
rozprávkový svet. Mala veľmi rada prírodu
a nadšenie z prírody   odovzdávala deťom.
Bohaté zážitky, veselé roky darovala malým
škôlkarom a deti s pod jej krídiel boli vynikajúco pripravené. Považovala za dôležité, aby
sme každodenný život prežili v príjemnom
prostredí a vo veselej nálade.
Vieme, že ju už nikdy neuvidíme, nemôžeme vidieť jej povzbudzujúci, jasný úsmev, nebudeme ju nikdy počuť, nemôžeme počúvať
jej dobromyseľné a milé slová, ale poďakujeme sa jej zato, že sme ju mohli poznať, milovať, že sme mohli byť pri nej.  Vieme, že bola
cenným človekom pre každého z nás.
„Lebo žije v nás jeden tvár, jeden úsmev,
jeden pohľad. Dve hladkajúce ruky, jeden
vzdych, jeden výdych. Žije v nás minulosť,
jedna nekonečná láska. Ktorú od nás nikto
nemôže zobrať.”
Jej spomienku v srdciach navždy uchováme. 
N.G.(preklad: -gp-)

POZOR! Falošné euro
bankovky v obehu!

5.

Zo správ za posledný mesiac sme sa do‑
zvedeli, o premnoženom výskyte falošných
bankoviek v obehu. Falošné eurá sa vyskytli
vo viacerých obciach nitrianskej župy: Dvory
nad Žitavou, Nová Vieska, Strekov aj Štúro‑
vo. Preto je dôležité dôkladne si prekontrolo‑
vať obdržané euro bankovky.
V novozámockom
okrese sa objavili falošné
20 a 50 euro
bankovky. V
januári policajti nazbierali dokopy
tridsať ks falzifikátov. Tie sa dostávajú do obehu hlavne v obchodoch a zábavných podnikoch.
Odhalené sú väčšinou až na poštách a v bankách. Podľa doterajších skúseností sú falošné
hlavne bankovky s vyššou nominálnou hodnotou, t.j. 20, 20 a 100 €. Žiaľ, pomaly sa treba mať
na pozore aj pri minciach. V Štúrove v januári
odhalili jedenásť falošných bankoviek. Podvodníci za ich zbavili v bufetoch, novinových
stánkoch a v obchodoch. Začiatkom februára
chodcov zastavoval neznámy muž a presviedčal ich, aby previedli na jeho účet 50 €, za čo im
ponúkal falošnú 50 € bankovku. Za falšovanie
bankoviek môžu dostať podvodníci až 10 rokov
väzenia. Falšovanie sa rozrastá v celej Európe,
Slovensko na ich odhalenie začalo s výcvikom
psov. Počet falošných bankoviek (podľa údajov
Bundesbank z roku 2007) klesol na polovicu,
najčastejšie, v 15 tisíc prípadoch sa jedná o bankovku v nominálnej hodnote 50 €.
Ako rozoznať falošnú bankovku?
Pravá bankovka vydáva praskavý zvuk, je
„pevná“, tlač je na niektorých miestach vypuklá. Pri vizuálnej kontrole držme bankovku proti
svetlu a skontrolujme vodoznak. Kombinácia
znakov v horných rohoch bankovky vydá hodnotu bankovky. Bezpečnostná páska je tmavá,
malými písmenami je na nej uvedené slovo
„EURO“ a hodnota bankovky. Otáčaním bankovky zistíme, či sa mení hologram. Strieda sa
znak eura s hodnotou bankovky. Jedná sa o bankovky s hodnotou 5, 10, 20 €. V prípade 50,
100, 200 a 500 € strieda hodnota s dvermi alebo oknom. Falšovatelia už falšujú aj euro mince.
Najčastejšie 2 €. Euro mince sú jemne magnetické, preto ich magnet priťahuje iba jemne. Na
pravých minciach sa vnútorná strieborná časť
a vonkajší zlatý prsteň silne odlišujú. Vypuklá
stredná časť má jasné obrysy. Obvod je ostro
vrúbkovaný, nápis je podľa štátov odlišný.

Szép (zdroj: www.securifocus.com)

preklad: -gp-

Plynový spor v Európe, krízová situácia v Štúrove

Plynový spor medzi Ruskom a Ukra‑
jinou začiatkom januára spôsobil problé‑
my Štúrovu. Počas niekoľkých dní nastala
hrozba deviateho regulačného stupňa, čo by
znamenalo zastavenie výroby v papierniach,
tým pádom by bez kúrenia zostala aj „slobo‑
dárka“. V minulých týždňoch väčšina obcí
lámala hlavou nad tým, ako zabezpečiť pre
obce dostatočný prívod energie. Ján Oravec
potvrdil: ak nájdeme správne riešenie, pod‑
nikneme potrebné kroky.
Primátor Ján Oravec uznal, v čase vzniku
sporu bol optimistom, veril, že sa „problém“
rýchlo vyrieši. „Začiatkom januára nastali vážne
problémy, pretože „slobodárka“ je vykurovaná
plynom z papierní. V prípade, že by vstúpil do
platnosti deviaty stupeň, závod by nemohol používať plyn, tým pádom by neprichádzal plyn
na vykurovanie „slobodárky“. Preto sme vypra-

covali krízový plán.“ – vysvetľoval  Ján Oravec.
Dozvedeli sme sa, kto a kam by sa mal presunúť
v prípade zastavenia kúrenia. „Situácia nie je jednoduchá, sme napojený  na jediné médium – plyn.
Každý vie,   čo treba robiť a najlepšie by bolo
prejsť na alternatívny spôsob kúrenia. Z hľadiska
ochrany prírody a komfortu je najlepším riešením
plyn. Ak sa problémy z januára zopakujú, budeme musieť vymyslieť nejaké riešenie“ – povedal
primátor, podľa ktorého viac vykurovacích systémov je technicky realizovateľných, ale je to drahá
zábava.
„Musíme nájsť cestu, ktorá udrží cenu tepla
v takej výške, ktorú sú ešte ľudia schopný zaplatiť. Dotknuté štáty musia zabezpečiť riešenie,
aby bolo zásobenie energie zabezpečené. To nie
je lokálny – štúrovský problém. Na Slovensku
je 75%  bytov vykurovaných plynom, preto koncepčnú otázku musí riešiť štát“ – vysvetľoval Ora-

vec a dodal: doteraz plyn bol podporovaný, ale
momentálne sú problémy s partnermi. „Ak raz
nebude plyn, zastaví sa pol Európy. Nad tým treba porozmýšľať. Ak vieme nájsť takú možnosť,
ktorá nie len vystrieda plyn, ale bude aj zaplatiteľná, podnikneme kroky.“
V Želiezovciach v lete 2009 postaví firma
Agro Energy elektráreň fungujúcu na slamu.
Výkon elektrárne bude 5 MW a spotrebu‑
je 32 ton slamy. Bude to prvá elektráreň na
Slovensku, ktorá získava energiu zo slamy.
Investícia bude stáť 13,28 mil. eur. Spálením
2,5 kg slamy vznikne také isté množstvo ener‑
gie, ako spálením jedného kubického metra
plynu.


Eva Szépová (preklad: -gp-)
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Alakulóban a Múzeum Baráti Kör
Az ember valamit elképzel, de megva‑
lósításában különböző tényezők játszanak
szerepet. Fontos tényező az akaraterő, a ki‑
tartás, a lehetőségek megteremtése, a „csil‑
lagok szerencsés állása”. Egy ilyen elkép‑
zelés látszik most valóra válni azzal, amit
nemrégiben néhány lokálpatrióta elhatá‑
rozott. Szükség lenne egy olyan „szerve‑
zet” létrehozására, amely tevékenységével
szorosan kötődne a múzeum profiljához,
ugyanakkor a múzeum összefogná ezt a
széleskörű tevékenységet, és otthont nyúj‑
tana a kör számára.
Épp az otthonnyújtás igen-igen szűk lehetősége volt az akadálya annak, hogy eddig még
nem jött létre ez a csoportosulás. A képviselőtestület tavalyi határozata értelmében – miszerint a fő utcán található egykori Községi nagy‑
vendéglő épületének egy részét a múzeum fog‑
lalja el – megoldódni látszik ez a probléma.
Természetesen olyan emberek jelentkezését várjuk, akik vonzalmat éreznek városuk,
szülőföldjük iránt, tudnak és akarnak is tenni
annak szellemi és tárgyi emlékei felkutatása,
ápolása érdekében, e hatalmas kultúrörökség
megóvása céljából. A múzeumok történetére jellemző, hogy alapításukban, megépítésükben mindig is nagy szerepet játszottak a

civil szervezetek, az e céllal szerveződő egyesületek. Nem csak a 19. század végén és a századfordulón alakult, már patinás intézmények
esetében, hanem később, legújabb korunk‑
ban is tanúi lehetünk a társadalmi összefogás
és támogatás eredményességének. Röviden
igyekszem felvázolni, miről is szól majd a baráti kör tevékenysége? Elsősorban szeretném
hangsúlyozni, hogy egy politikamentes, önkéntességi alapon szerveződő csoportosulás‑
ról van szó, mely az alapszabályban meghatározott feltételek szerint működik. A társaság
Párkány város és annak természetes vonzás‑
körzete kulturális örökségének, tárgyi emlékeinek, hagyományainak és történelmi múltjának feltárásával, gyűjtésével és megóvásával
foglalkozik, szorosan együttműködve a múzeummal. Kutató tevékenységet folytat, kapcsolatot alakít ki a hasonló tevékenységet folytató egyesületekkel, népszerűsíti a város és
környéke történelmi értékeit, ápolja annak hagyományait. Tömören fogalmazva értékőrző
és értékközvetítő tevékenységet fejt ki. A‑
hány múzeum, annyiféle típusú múzeumi
baráti kör. Ezek hol szellemi, hol anyagi támogatást nyújtanak, másutt az intézmény
csak nevet és helyet ad egy civil műértőtársaság létrehozásának. Mai világunkban az

Kiskontár sa predstavil v
Štúrove

Dňa 11. februára v štúrovskej galérii otvorili výstavu diel
Jánosa Kontára, známeho pod pseudonymom Kiskontár. Ci‑
tová škála mladého umelca je výnimočne široká, hlavným
motívom jeho diel je v značnej miere žena.
Výstavu otvoril Svodínčan
Ladislav Konterman, patrón Svo‑
dínskeho medzinárodného výtvarného tvorivého tábora (členom je aj János Kontár). Podľa
jeho slov je z obrazov umelca
cítiť humor, iróniu a cynizmus.
Stretávame sa v nich s detskou
radosťou, uvoľnenosťou,  ale ani
pochmúrnosť a uzamknutosť nie
sú vzdialené pre v Ostrihome
narodeného a dodnes tam žijúceho autora. “Hlavnou postavou obrazov je samotná žena. Žena
je tá bytosť, ktorá všestrannosťou a pestrosťou udržuje umelca
v pochybnostiach. Zjavuje sa ako milenka, anjel alebo démon až
pokrytec“ – zhodnotil „Kiskontára“ Konterman, podľa ktorého je
pozoruhodné aj to, s akou podrobnosťou dokáže umelec predstaviť jednotlivé skoro až prevádzky schopné kompozície. Obrazy
Jánosa Kontára sú mystické, grafiky a maľby charakterizuje svojským spôsobom mytológia, groteska a symbolický spôsob myslenia. Hľadiac na jeho práce vytvára sa v nás trochu iný nový svet,
možno práve každodenný vnútorný zápas alebo radosť, ktorá sa
nám trochu iným spôsobom, namiesto slov v kontúrach v zocelenom štýle predstavuje v jeho tvorbe. Výstava potrvá do 6. marca
v Mestskej galérii.
Szép (preklad: gp)

elmúlt bő egy évszázad minden műpártoló
formája megjelenik, a hangsúlyokat a múzeum és a köré csoportosuló közösség ízlése határozza meg. Ez esetünkben sem lesz
másképp, így válik a múzeum baráti köre a
helyi szellemi élet és lokálpatriotizmus hordozójává. Magyarországon az első műpártoló egyesület, az 1861-ben alapított, művész‑
eket és műbarátokat tömörítő Országos Magyar Képzőművészeti Társaság a kezdetleges művészeti intézményrendszer alapvető
része volt; a tagság egyszerre jelentett biztos
közönséget, anyagi forrást, illetve szellemi
hátteret a nemzeti művészet reprezentációjához. Párkányban az előkészítési, szervezési
feladatokat egy szűkebb körű „bizottság”
vállalta magára. Addig is arra kérünk mindenkit, hogy aki rendelkezik a várost vagy
a régiót érintő dokumentumokkal (hiteles
tárgyi emlék, irat, fénykép, okirat, hivatalos
írás, stb.) és szeretne a Múzeum Baráti Kör
tagja lenni, jelentkezzen a városi múzeumban
(Vámház köz 2.). Reményeink szerint ez az
igyekezet belátható időn belül egy Párkányt
érintő monográfiává, amolyan párkányi történelemkönyvvé érik. A további teendőkről
értesíteni fogjuk a tisztelt lakosságot.

Juhász Gyula
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Pripravuje sa založenie Klubu priateľov múzea
Človek niečo vymyslí, ale pri uskuto‑
čnení týchto myšlienok zohrajú rôzne fak‑
tory dôležitú úlohu. Dôležitým faktorom
je sila vôle, vytrvalosť, vytvorenie pod‑
mienok, „správna konštelácia hviezd“.
Zdá sa, že rozhodnutím niekoľkých lo‑
kálpatriotov sa takáto predstava stane
skutočnosťou. Bolo by potrebné vytvoriť
takú „organizáciu“, ktorá by sa viazala
na činnosť múzea, múzeum by zase spoji‑
lo túto širokú aktivitu a poskytlo útočisko
členom klubu.
Prekážkou bolo – prečo nevzniklo takéto
združenie už v minulosti – práve nedostatok
miesta na vytváranie jeho činnosti. Vlaňajším rozhodnutím mestského zastupiteľstva,
v zmysle čoho múzeum môže obsadiť časť
budovy niekdajšieho veľkého obecného hostinca na hlavnej ulici, táto problematika sa
zdá byť vyriešená. Práve preto očakávame
takých záujemcov, ktorí by svojimi aktivitami dopomohli k zachovaniu kultúrneho dedičstva nášho mesta a regiónu. Pri zakladaní

Párkányban mutatkozott be a Kiskontár

Kontár János, művésznevén Kiskontár
kiállítása február 11-én nyílt meg a párká‑
nyi galériában. A fiatal művész érzelmi ská‑
lája rendkívül széles, képeinek főszerep‑
lője jelentős mértékben a Nő.
A tárlatot Konterman László, a Szőgyéni
Nemzetközi Képzőművészeti Alkotótábor
védnöke nyitotta meg. A megnyitón elmondott szavai szerint Kontár János képeiben a
humort, az iróniát, a cinizmust is megfigyel‑
hetjük. Találkozhatunk bennük a gyermeki
örömmel, a felszabadultsággal, de a komor
hangvétel, a bezárkózottság sem áll messze
az Esztergomban született és a mai napig ott
élő alkotó műveitől. „Képeinek főszereplője
nagymértékben a Nő maga. Ő az a lény, sok‑
színűségével, sokoldalúságával, aki kételyek
közt tartja a művészt. Megjeleníti szeretőként,
angyalnak és démonnak ábrázolva, sőt, álszentként is” – elemezte Kiskontárt Konterman, aki szerint az is figyelemre méltó, hogy
milyen aprólékossággal képes az alkotó szem‑
léltetni egy-egy szinte működőképes szerkezetét. Kontár János képei misztikusak, grafikáit és festményeit sajátos magán mitológia,
groteszk, szimbolikus gondolkodásmód jellemzi. Munkáit nézve egy új világ, talán épp
a mindennapok belső küzdelme, vagy éppen
öröme tárul fel bennünk egy kicsit másképp,
szavak helyett vonalakba, stílusba öntve. A
kiállítás március 6-ig tekinthető meg a városi
galériában.

Életrajzi adatok:
Kontár János a képzőművészettel édes‑
apja, Kántor János segítségével ismerkedett
meg, jelenleg közös műteremben dolgoznak.
A 1975-ben született alkotó a Kaposvári
Művészeti Szakiskolában végzett, jelenleg
grafikusként dolgozik. Az Esztergomi Mű‑
vészek Céhének és a szőgyéni Nemzetközi
Képzőművészeti Alkotótábornak is a tagja. 

Kép és szöveg: Szép

múzeí zohrávali vždy dôležitú úlohu civilné
organizácie. Nie iba v prípade staroslávnych
inštitúcií založených na konci a prelome 19.
storočia, ale i neskôr, v dnešnej dobe môžeme byť svedkami efektívnosti spoločenských
združení. V krátkosti sa snažím načrtnúť činnosť budúceho klubu. V prvom rade chcem
zdôrazniť, že ide o apolitické zoskupenie,
ktoré funguje podľa podmienok určených
v stanovách. Klub priateľov múzea sa zakladá ako dobrovoľné zoskupenie fyzických
osôb so spoločným záujmom o rozvoj kultúry so zameraním na dejiny. Medzi jeho ciele
patrí vytvorenie podmienok na možnosť bádateľskej činnosti a odborného vzrastu jednotlivých členov, zapojenie sa do kultúrneho
života mesta a okolia, rozvoj a zachovanie
kultúrneho dedičstva mesta a regiónu. Dôležitým momentom bude regionálna a cezhraničná spolupráca s organizáciami, občianskymi združeniami s podobnou činnosťou,
ďalej podpora, rozvoj, organizácia a realizácia aktivít zameraných na vytváranie bliž-

ších kontaktov medzi návštevníkmi múzea,
a v neposlednom rade prezentácia a propagácia mesta a regiónu z hľadiska historických hodnôt. Predmet činnosti klubu tvorí
organizovanie podujatí, prednášok, konferencií, výstav, besied súvisiacich s cieľmi
združenia, publikačná činnosť, výskum,
informácia a dokumentácia súvisiaca s činnosťou združenia, zabezpečenie aktivít členov združenia na naplnenie svojich cieľov.
Prípravné a organizačné práce vzal užší
„výbor“ na seba. Žiadame každého, kto má
vo vlastníctve dokumenty týkajúce sa mesta
a okolia (hodnoverný predmet, doklad, fotografia, listina, úradné písmo, atď.) a rád by
sa stal členom Klubu priateľov múzea, nech
sa prihlási v mestskom múzeu (Pri colnici
2). Dúfame, že v dohľadnej dobe táto snaha
dozreje na monografiu týkajúcu sa Štúrova,
onakú štúrovskú knihu dejepisu. O ďalších
úlohách budeme vážených občanov informovať.
Július Juhász

Művekkel élő társadalom - A gazdálkodás
eszközei maketteken

Február 18-án új kiállítás nyílt a
Párkányi Városi Múzeumban Hegedűs
Sándor esztergomi makettkészítő mun
káiból. A kiállítást az esztergomi Balas‑
sa Bálint Múzeum részéről Dr. Kövecses
Varga Etelka muzeológus nyitotta meg.
A megnyitó elején és végén Orosky Judit
citeramuzsikájában gyönyörködhetett az
érdeklődő közönség.
Hegedűs Sándor makettjei téma és technika szempontjából egy nagy egységet képviselnek: az államosítás előtti parasztgazda‑
ság építményeit, szerszámait és gépeit fa és
fém segítségével jelenítik meg. Láthatunk
itt parasztudvart, amelyben a lakóházon
kívül ott vannak a gazdasági építmények,
valamint a kisebb-nagyobb szerszámok, a
sarlótól a boronáig. Megelevenedik a régi
utca és a mező, kerekes és gémes kúttal.
A présház révén kitekinthetünk a szőlő‑
hegybe. A feldíszített lovas kocsit szemlélve
emlékezetünkbe idézhetjük a szüreti mulatságokat. Figyelemmel kísérhetjük a gabona
útját a szérűre, ahol gépi cséplés folyik. El-

látogathatunk a malmokhoz – szélmalmok‑
hoz vagy hajómalomhoz-, ahol a gabona
végül megőrlésre kerül. A fiáker révén egy
pillanatra a városba, a vadetetőt szemlélve
pedig még az erdőbe is bekukkanthatunk.
Hegedűs Sándor úgy készítette el a gazdálkodás építményeit és gépeit, hogy – a leemelhető tetők révén – azok berendezése,
illetve belső szerkezete is tanulmányozható lehessen.
A kiállításon szereplő makettek ké‑
szítőjük jó megfigyelő képességét dicsérik.
A tárgyak, vagy azok egy része már szerepelt különböző bemutatókon az ország több
pontján. A 2000. évi mezőgazdasági kiállításon a Magyar Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium elismerő oklevéllel
jutalmazta Hegedüs Sándor munkáját.
A kiállítási tárgyak témájához illően a falon régi fotók felnagyított képeit láthatjuk,
amelyek között szerepel az utolsó párkányi
és az utolsó esztergomi hajómalom is.
A kiállítás 2009.03.27-ig látogatható.

Dr. Kövecses Varga Etelka

Spoločnosť žijúca dielami – Hospodárske
nástroje na maketách
Dňa 18. februára 2009 sa konalo slávnost‑
né otvorenie novej výstavy Mestského mú‑
zea v Štúrove z diel ostrihomského umelca,
výrobcu makiet Sándora Hegedűsa. Výsta‑
vu otvárala spolupracovníčka Múzea Bálin‑
ta Balassiho z Osrihomu Dr. Etelka Kövec‑
ses Varga. Na začiatku a konci slávnostného
ceremoniálu prítomných očarila hra Judity
Oroskej na citare.
Makety Sándora Hegedűsa sú jednotné z pohľadu témy a techniky, a to: budovy, obrábacie
náčinia a stroje sedliackeho hospodárenia z obdobia pred poštátnením sprítomňujú pomocou
dreva a kovu, ale objaví sa tu aj pravý sedliacky dvor so svojimi hospodárskymi budovami
a náčiniami od kosáka až po brány, ba ožíva sa
aj typická starodávna ulica s tradičnou poľnou,
kolesovou a vahadlovou studňou. Prostredníctvom lisovne sa nám objaví vinica a obzeraním
ozdobeného, vyčačkaného konského koča si
pripomenieme pravú náladu slávností oberačiek. Naskytne sa aj príležitosť pozorovania
cesty obilia zo stodoly, t. j. spracovávanie me-

chanickou mlatbou, až po mlyny – veterné
a lodné mlyny - , kde sa napokon celé drobilo. Cez fiaker sa dostaneme na malú chvíľku
do prúdu mestského života, či cez kŕmidlo do
života lesa.
Sándor Hegedűs zhotovil makety hospodárskych stavieb a strojov pohyblivými
posúvateľnými strechami, aby ich vnútorné zariadenia a štruktúra sa dali študovať aj
bližšie. Počas celej výstavy si nemôžeme
nevšimnúť prítomnosť vynikajúcich, chvályhodných pozorovacích vlôh autora týchto
makiet. Určitá časť exponátov bola prístupná
aj vo viacerých miestach v Maďarsku a prácu
vystavovateľa ocenilo aj Ministerstvo poľnohospodárstva MR.
Na stenách výstavnej siene nájdeme zväčšené verzie starých fotiek prispôsobené k tematike výstavy, medzi nimi aj fotky štúrovského a ostrihomského vodného mlyna.
Výstava potrvá do 27.03.2009.

Dr. Kövecses Varga Etelka,

preklad: F. Cs.  
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Etymologické a výslovnostné skúmanie stredovekého
mena mesta Štúrovo - Párkány város középkori neve

9.

Az Ister-Gránum eurorégió kulturális folyóiratában, az Átkelő
V minuloročnom druhom čísle kultúrneho zborníka euroregi‑
2008/2 számában megjelent egy tanulmány, amely városunk közép‑ ónu Ister-Gránum Átkelő bola publikovaná štúdia, ktorá sa zao‑
kori nevével foglalkozik. Az írás teljes címe Kakath. Párkány város berá so stredovekým názvom nášho mesta. Príspevok nesie titul
középkori nevének kiejtési és etimológiai vizsgálata. A tanulmány Kakath. Etymologické a výslovnostné skúmanie stredovekého
egy olyan oldalról kísérelte meg megvizsgálni Párkány középkori mena mesta Štúrovo. Štúdia sa pokúsila preskúmať túto proble‑
nevét, amely mindezidáig elkerülte más kutatók figyelmét.
matiku z takého pohľadu, z ktorého doterajší bádatelia sa ešte
Levéltári források alapján rekonstruálható, hogy Párkány középko- nezaoberali.
ri neve Kakath volt. Annak ellenére, hogy a város történetét tárgyaló
Na základe listinných prameňov sa dá rekonštruovať, že stredoművekben gyakran csak ebben a formában szerepel, az említett forrá- veké meno mesta Štúrovo bol Kakath. Táto informácia je všeobecne
sokban más alakban is előfordul. Egyéb fennmaradt formák a kokot, známa, publikácie zaoberajúce sa s históriou mesta toto pravidelne
cokot, chokot, kokat, kokoth, Kokoth, Kakath, Kakathvár. Tény viszont spomínajú. Okrem toho však vyskytnú aj iné premeny názvu, ako koaz, hogy azokban az évszázadokban nem volt mai értelemben vett he- kot, cokot, chokot, kokat, kokoth, Kokoth, Kakath, Kakathvár. V spolyesírás. Volt természetesen valamilyen gyakorlat, de ez változhatott mínanom období ešte neexistoval pravopis v dnešnom zmysle slova,
az oklevelet kiállító kancelláriától, az írnok helyismeretétől – maga is avšak predsa bolo akési zvykové právo, na základe čoho pracovali
ismerte a lejegyzett települést vagy csak hallomásból
spisári. To záviselo od kancelárie, kde bol spis vydatájékozódott – illetve a szokásjogtól függően.
ný, od zapisovateľa, či poznal alebo nie spomínanú
Az évszázadok folyamán azonban nem csak maga
obec.
a helyesírás változott, hanem a kiejtés is. Az első előPočas storočí sa menil nie len pravopis, ale aj výfordulástól, 1075 egészen az 1550-as évekig, a Kakath
slovnosť. Od prvého výskytu slova, od roku 1075 až
név volt használatos. Ezen idő alatt előforduló helyedo polovice 16. storočia je možné vydokladovať, že
sírási különbségek viszont nem csak véletlenül alakulmesto sa volal Kakath. Počas tohto obdobia premeny
tak ki, hanem a hangalakok fejlődése miatt is. Érdemes
názvu v prameňoch sa nemenili náhodne, ale v súlade
ezért a szót megvizsgálni nyelvtörténeti szempontból
so zmenou výslovnosti jednotlivých foném. Preto je
is, azaz miként is ejtették a város nevét az adott koružitočné preskúmať slovo Kakath aj z vývynového
ban.
hľadiska, že v danom období ako presne vyslovili.
Első lépésben meg kell ismernünk, hogy a magyar
V bádaní je nutné siahať po vednom odbore vývinu
nyelvben melyik latin betűnek milyen volt az akkomaďarského jazyka.
ri hangértéke a Cokot, Kakath stb. szavakban. A leg‑
V prvom kroku je potrebné preskúmať, že v súkisebb problémát a mássalhangzók okozzák. Az első
dobom maďarskom jazyku, ktoré latinské písmeno
betűt teljes mértékben megegyezik a mai k hanggal
malo akú zvukovú hodnotu. Najmenší problém robia
legyen az k-val vagy c-vel írva. A második k esetében
spoluhlásky. Prvé písmeno k sa úplne zhoduje s dnešugyanez a helyzet. A t betűnél talán a legkönnyebb
nou výslovnosťou fonémy k nezávisle od toho, či sa
a dolgunk, azt kizárólag csak t-nek lehet ejteni. Népísalo s k alebo s c. To isté platí aj v prípade t. Za
mely variációban szerepel a h is. Esetünkben mindig
týmto písmon sa občas vyskytuje aj tzv. nemé h, ktoré
egy néma h-t kell érteni, azaz egy nem kiejtett hangot
sa však nikdy samostatne nevyslovuje.
jelöl.
Oveľa väčší problém robia samohlásky. V tomto
A nagyobb problémát a magánhangzók okozzák.
prípade vo výslovnosti už môžu nastať veľké rozItt már jelentős különbségek vannak az egyes betűk Kráľ Gejza II. v roku 1157 pričleňuje soľné diely medzi jednotlivými formami mena a taktiež v
hangalakjai között. Ehhez szükséges megvizsgálni a mýto v Cokote k majetkom ostrihomského časovom období. O tejto otázke treba vedieť  naslekét magánhangzó minőségi változását. Az o > a vál- arcibiskupa. Na začiatku 8. riadku listiny sa dovné fakty: V stredovekej maďarčine neexistovala
nachádza názov Cokot.
tozásnak, valamint a feltehetően vele párhuzamosan
labiálna a, teda a   v dnešnej forme. Vyslovovala sa
Géza király 1157-ben a cokoti sóvámot
működő a˙ > a labializációnak, köszönhető, hogy azII.esztergomi
hercegprímási birtokhoz csa- ako ilabiálna a, ako napríklad v dnešnej slovenčine,
a nyelvben megjelenik a labiális (ajakkerekítéses) a. tolja. Az okirat 8. sorának elején olvasható resp. v iných dnešných svetových jazykoch (nemčina,
a Cokot név.
A jelenség idejét nehéz meghatározni. Tudjuk ugyanis,
francúzština atď.) alebo v niektorých súčasných nárehogy a korai magyar helyesírás az a betűt az illabiális (ajakréses) a˙ čiach maďarčiny (palócčina). V istom období však sa objavila fonéma
jelölésére használta, a labiláis a-t pedig sokáig o betűvel írhatták. Más a, dnešná uzavretejšia a. Keďže časom pisári sa pokúsili zachytiť novú
szavakkal úgy lehet megfogalmazni, hogy az ómagyar kor kezdetén hlásku, no nechceli nato použiť písmo a, začali používať písmeno o.
nem volt a ma kiejtett a hang, ezt a˙-nak ejtették, ami azonos a szlovák, Toto sa však uskutočnilo postupne. Ako sme spomínali vyššie, aj keď
de szinte a többi nagy nyelv (német, francia stb.) a hangjával illetve a v stredoveku neexistoval kodifikovaný pravopis, predsa bola prítomná
mai palóc nyelvjárásban előforduló a hanggal. A labiális, azaz a most istá stálosť, snaha pridržania k úzusu. Bolo určité prechodné obdobie,
használt a csak a fentebb említett változásokon keresztül alakult ki keď hláskoslovné zmeny sa rozšírili a v plnej miere sa udomácnili aj
a középkor folyamán, hogy aztán a 14. század folyamán végleg átve- v písaných prameňoch. Tento vývin veľmi pekne znázorňuje variácia
gye az a˙ helyét és annak csak bizonyos nyelvjárásokban (például az spoluhlások o a a aj v jednom slove.
Na základe vymenovaného logického toku je možné dôjsť k záemlített palóc) maradt meg.
Ezen rövid nyelvtörténeti kitérő után arra a következtetésre lehet veru, že keby sme sa pokúsili prečítať stredoveký názov nášho mesta
jutni, hogy volt olyan időszak, amikor a mindig kissé konzervatív he- so súčasnou výslovnosťou, by sme prišli k chybnému záveru. Aj keď
lyesírás még o betűket írt városunk nevében (cokot stb.), de ezt egy vždy konzervatívny pravopis istý čas používal pri písaní mena mesta
bizonyos idő után, valószínűleg a 13. századtól, már a-nak kell ejteni. písmeno o, po určitom období – pravdepodobne od 13. storočia – by
sa malo vyslovovať ako labiálna a. 
Horbulák
A mellékelt oklevél a helyi múzeumban tekinthető meg.
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Érdekesség
Nemrég a kezembe került egy szá‑
momra teljesen ismeretlen kis verses
kötet, melynek a címlapján a következő
olvasható: Magyar Sion Himnusza,
Buchnerné Nyárasdy Ilona költemé‑
nyei. A kötet vallásos jellegű verseket
tartalmaz, főleg Esztergom nevezetes‑
ségeiről, illetve a királyi város jelentő‑
sebb személyiségeiről. A költemények
között rábukkantam a „Párkány”
című versre, amelyen keresztül a köl‑
tőnő anno ily módon próbált üzenni
az akkori párkányi magyaroknak.
PÁRKÁNY
Párkányi mezőkön szomorú az élet,
Kupolád keresztje fénye arra téved.
Toronyórád délt üt, harangod csilingel,
Magyarok szívein az öröm kilincsel.
Húsz éven át tartád te bennünk a lelket,
Áhítattal töltél be minden kis telket.
Imára serkentéd, búban vígasztalád,
Megáldád, terítéd mindenki asztalát.
Tornyod adott irányt, merre haladjanak,
Lelki szenvedőnek irgalmat adjanak,
Hogy imádkozzanak az ellenségekért,
Rajtad elkövetett égbántó vétkekért.
Most szabad vagy újra!
Szabad minden utad,
Szellő, víz s a nagy híd, mind-mind
feléd mutat.
Párkányi magyarok!
Hű szívet hozzátok!
A Bazilika vár! Zarándokoljatok!


Összeállította: Cucor Roland
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O zabudnutom veršíku
Jeden z najvýznamnejších a najradikál‑
nejších predstaviteľov slovenskej roman‑
tickej generácie, velikán slovenskej lyriky
Janko Kráľ sa narodil v roku 1822 v Lip‑
tovskom Mikuláši. Vyrastal v mäsiarskokrčmárskej rodine pod stálym dohľadom
veľmi prísneho otca. Študoval na lýceách v
Kežmarku a Levoči, v rokoch 1842 — 1844
v Bratislave, kde sa zapojil do aktivít roman‑
tickej generácie. Vedel po francúzsky, ang‑
licky, nemecky, maďarsky, poľsky, rusky,
srbsky a česky. Stal sa praktikantom v ad‑
vokátskej kancelárii radikála Augustína B.
Vrchovského v Pešti. V tom čase sa často vie‑
zol s furmanmi z Obyckej sklárne na svoje
pracovisko do Pešti. Cesta bola dlhá, trvala
3-4 dni s prenocovaním v Leviciach, Šahách,
Váci, Pešti. Odtiaľ potom s iným nákladom
sa vracal späť domov, niekedy i budínskou
stranou Dunaja popod Vyšehradské kopce
do Ostrihomu a cez Dunaj do Parkanu. Prá‑
ve na takejto ceste vznikli jeho málo známe
veršíky, ktoré nie sú zaradené do žiadnej

jeho zbierky. Sú to tzv. grošovky – básnič‑
ky, ktoré písal väčšinou na objednávku. Sú
ale uvedené v knižke Pavla Vongreja „Syn
sveta“, Bratislava 1989, vydavateľstvo Tat‑
ran. V rokoch meruôsmych zadumal aj nad
vtedajším Parkanom. Poukazuje na rastúce,
ozdravujúce sa mesto po tureckej porobe,
ktorá tu trvala takmer poldruha storočia:
Dvíhaš sa a rastieš, Parkan na Dunaji,
cez veky – stáročia, v radostiach i žiali.
Cez veky tajomné, čo ťa formovali,
cez turecké hordy, čo ti kožu drali.
V ďalšom veršíku o Ostrihome sa zmieňuje
ako o pyšnom mieste, a opisuje seba, svoje
utrpenie, ako tam „Janíčko skapíňal“.
Ostrihom, Ostrihom ty pyšné helisko
pod tvojou úbočou skapíňal Janíčko.
Skapíňal, zaklíňal brojom zmordovaný,
Uštvali ho na smrť košútski tyrani.
Meno Janka Kráľa v Štúrove nesie ulica.

Július Juhász

Felhívás

A Párkányi Gimnázium Igazgatósága valamint a Gimnázium mellett működő Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége ezúton mond
köszönetet mindenkinek, aki 2008-ban jövedelemadójának 2%-át az iskola támogatására ajánlotta fel, ezzel is elősegítve az intézményünk‑
ben folyó munka anyagi hátterének biztosítását.
A befolyt összeget informatikai és számítástechnikai berendezések vásárlására fordítottuk.
Ezúton fordulunk a szülőkhöz, iskolabarátokhoz és mindenkihez, aki számára nem
közömbös a Párkányi Gimnázium további fej-

lődése, hogy adójának 2%-át ez évben is utalja
át a következő számlára:
Združenie maďarských rodičov na Sloven‑
sku – Gymnázium Śtúrovo
Szlovákia Magyar Szülők Szövetsége – Gim‑
názium Párkány, Adyho 7, 943 01 Štúrovo
OTP Banka Slovensko, a.s. Štúrovo,
Szám‑laszám: 7762171/5200, IČO: 35626356,
Sid: 395
Támogatásukat előre is köszönjük.
A SZMSZSZ vezetősége és az iskola igazga‑
tósága
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MÁRCIUS 15

Március 15-i megemlékezések régiónkban
Az 1948. március 15-én lángra lobbanó
forradalom és szabadságharc a magyar
újkori történelem egyik meghatározóbb,
ha nem a legmeghatározóbb eseménye.
Ezt a napot Párkányban és a város régió‑
jának számtalan településén is megünnep‑
lik. Nézzük hát, hol-hogyan emlékeznek
meg a magyarság legnagyobb ünnepéről.
Párkány. Március 14-én 17 órakor az
Ady Endre Alapiskola Kossuth táblájánál
kezdődik a megemlékezés, 17.30-kor a kop‑
jafánál koszorúznak az egybegyűltek. Este
hat órakor a Városi Művelődési Központban
folytatódik az ünnepély, a megnyitó beszédét Hrubík Béla, a Csemadok országos elnöke mondja el. A Csemadok helyi alapszervezete által szervezett rendezvényen fellép
a Szivárvány énekkar, a kulturális műsorba
az Ady Endre Alapiskola diákjai is bekapcs‑
olódnak.
Bajta. Egy 1261-ből származó oklevél által villa Boytaként említett faluban március
22-én emlékeznek meg a szabadságharcról.
Az ünnepélyre már hagyományosan a helyi
kultúrházban kerül sor, ahol Bajta lakosaiból verbuválódott csoport viszi színpadra a
forradalmi hangulatot.
Ebed. Az 1999-ben önállósult faluban a
helyi Csemadok szervezésében emlékeznek
meg a szabadságharcról. Gál Ferdinánd sír‑
jánál nemcsak a helyiek, hanem a magyar
nagykövetség is koszorút helyez el. A kultúrműsorért a helyi színkör a felelős.
Garamkövesd. Az 1307-ben Kuesd néven említett településen március 8-án és

15-én is megemlékeznek a szabadságharc‑
ról. Március 8-án a Szent Korona másola-

186 éve készült el a Himnusz
Száznyolcvanhat éve, hogy Kölcsey Ferenc 1823. január
22-én befejezte a Himnuszt. Ennek emlékére 1989 óta ezen
nap a magyar kultúra napja.
Hogyan lett Kölcsey verse a magyar himnusz?
A nemzeti himnusz a modern nemzeti állammal megszülető
fogalom, Európában a 18. század végétől az egyik legfonto‑
sabb mintának a francia Marseillaise számított. Kölcsey Ferenc a
Himnuszt 1823-ban nem felkérésre vagy pályázatra írta. Így nem
meglepő, hogy az először csak 1828 decemberében megjelenő
költeményt sokáig csak egy értő, szűk közönség ismerte
és becsülte.
Megzenésítésére Bartay András 1844. február 29-én tűzött ki 20
arany pályadíjat. A pályadíjat egyhangúlag Erkel Ferenc
nyerte 13 pályázatból. A mű a nagyközönség előtt 1844. július
2-án a Nemzeti Színházban hangzott fel először. Az első nyilvános, szabadtéri előadása 1844. augusztus 10-én az óbudai hajógyárban, a „Széchenyi” gőzhajó vízre bocsátásakor történt. A
reformkor utolsó éveiben, majd 1848-49-ben vált a költemény és
ének, – Vörösmarty Szózata és Petőfi Nemzeti dala mellett -, igazi
magyar nemzeti jelképpé. Állami hivatalos rendezvényen először
1848. augusztus 20-án a Mátyás templomban csendült fel. Köl‑
csey és Erkel műve Magyarország törvényileg elfogadott
himnuszává 1903-ban vált. A nemzeti és állami ünnepségek
szokásrendje úgy alakult, hogy a Himnusz eléneklése a nyitány,
és a szintén a reformkorban született Szózat pedig a befejezés.
A kommunista uralom idején felmerült a himnusz megváltoztatása: Rákosi Mátyás megbízta Illyés Gyulát és Kodály Zoltánt
egy másik, „szocialista” himnusz szerzésével, mely szerinte a
címerhez hasonlóan, változtatásra szorult. A két művész megtagadta a kérést. 
F.Cs.  Forrás: N. G.

ta érkezik a faluba, ekkor 11 órakor Bíró
László budapesti tábori püspök cereblálja a
szentmisét. Délután háromkor Bakos Batu a
Szent Korona Lovagrend nagymestere tart
előadást a Szent Korona eszméről. Március 15-én 11 órakor ünnepi szentmise lesz a
hősökért, 15 órakor a falu középpontjában
lévő kopjafánál tartanak megemlékezést, ezt
követően Báthory Sulcz Bódog emléktábláját koszorúzzák meg.  
Nána. Nánán a Csemadok helyi szervezete rendezi az emlékünnepélyt. Március
15-én fáklyás felvonulás, koszorúzás, és
emlékünnepély is lesz a faluban.
Muzsla. Az ideiglenes római katonai tábor nyomait rejtő településen nagyszabású
ünnepéllyel emlékeznek meg március 15éről és arról, hogy az idén 60 éves a helyi
Csemadok. A muzslai alapszervezetet az
elsők között hozták létre, az akkori tagok
közül ma már csak hárman élnek. A kerek
évforduló alkalmából az alapítók, illetve a
már elhunytak hozzátartozói emlékplakettot
kapnak. A március 13-ai ünnepély fáklyás
felvonulással kezdődik, lesz kopjafa koszorúzás, 18.00-tól pedig a kultúrházban ünnepi
műsorral várják az érdeklődőket. A megem‑
lékezésen a helyi kulturális csoportok is
színpadra lépnek, az est fénypontja a Korzár
együttes fellépése lesz.   
Ipolyszalka. Szalkán március 15-én a
helyi római katolikus templomban Magyar
keresztút lesz. Minden egyes stációnál könyörgő imát mondanak el.

Összeállította: Szép Éva
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Helembán búcsút
mondtak a télnek

A hagyományok szerint a mohácsi busó‑
járáshoz hasonlóan Helembán is maskarába
bújt helybéliek hangoskodással, nagy zajjal,
zenével végigvonulva a falun mondanak
búcsút a télnek. Az idén farsang utolsó szom‑
batján, február 21-én tartották a mulatságot.
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Štyri vodné elektrárne na Hrone
Investori plánujú na Slovensku postaviť
štyri malé vodné elektrárne za približne 788
miliónov korún (26,16 mil. €). Tri by mali
vyrásť na rieke Hron. Firma Hydroenergia
plánuje pri obci Želiezovce postaviť vodnú
elektráreň za takmer 400 miliónov korún
(13,28 mil. €). Súčasťou vodného diela by

mala byť malá vodná elektráreň s dvoma
turbínami,  ročná výroba elektrickej energie
má dosiahnuť vyše 15 200 MWh elektrickej
energie. Začiatok výstavby spoločnosť plánuje na marec roku 2010 s predpokladaným
termínom jej ukončenia v októbri 2012.

Vízi erőművek a Garamon

A farsangi felvonulás Helembán több évtizedes hagyomány, csak a háború évei alatt nem tartották meg a mulatságot. Eredetileg három napig
tartott a télbúcsú ünnepe, és a két szomszédos
falu Ipolydamásd és Helemba együtt rendezte
meg azt. Ennek 2000 nyarán lett vége: a településeket összekötő híd alappilléreit a tavaszi
árvíz alámosta és elsodorta az építményét. A
két szemközti falu azóta is megrendezi a maga
farsangját: idén február 21-én intettek búcsút a
télnek. A felvonulás a falu elején kezdődött, a
lakók maskarába öltözve, tréfálkozva vonultak
végig a tábortüzekkel végigrakott utcán. Több
helyszínen megállva, szalma tüzeket gyújtottak,
amit a bátrabbak átugrottak, majd körbe táncoltak. A felvonulás végén egy meggyújtott szalmabábut dobtak az Ipolyba, ezzel szimbolikusan
elűzve a telet. Az eseményre a szomszédos Ipoly‑
damásdról is érkeztek vendégek, voltak, akik
farsangi jelmezbe bújva látogattak Helembára. A
vidám hangulatú felvonulás hatalmas mulatozás‑
sal ért véget.
Ondrejka Rozália

Négy kisebb teljesítményű vízierőmű
létrehozását tervezik a Garamon illetve a
Vágon, a beruházás 26,16 millió eurót (788
millió koronát) emésztene fel. A Hydroenergia nevezetű cég Zselíz mellett 13,28 eurót (400 millió koronát) készül befektetni, a

kivitelezés 2010 márciusában kezdődne el,
a befejezés 2012 októberére van előirányoz‑
va. Az erőmű két turbinával rendelkezne,
és évente 15200 MWH elektromos energiát
lenne képes előállítani.  

Pálenie Moreny v Chľabe
21. februára tohto roku podľa tradí‑
cií, podobne s moháčskymi fašiangovými
tradíciami, aj miestni obyvatelia Chľaby,
zaoblečení do krikľavých masiek, spieva‑
ním, tancovaním sa lúčili so zimou.
Fašiangový sprievod má už svoju dlhoročnú tradíciu, ktorý bol životodarným momentom tamojších ľudí, len počas vojny bol
prerušený. Oslava pôvodne trvala až 3 dni,
ktorú zorganizovali dve susedské dediny
Ipolydamásd a Chľaba spolu. Tradícia spoločného fašiangovania sa prerušila v roku
2000, keď sa zruinovali základné piliere
pontónovéhu mostu kvôli jarným povodniam. V obidvoch spomínaných dedinách,

keď aj zvlášť, usporadúvajú aj dodnes odháňanie zimy, pálenie Moreny.
Maškarný sprievod sa začínal na začiat‑
ku dediny, odkiaľ zaoblečení dedinčania
tancovaním, spievaním, žartovaním vyhľadávali a preskakovali uložené plané kopce
slamy, vatry po celej dedine. Na konci sprievodu upálením Moreny symbolicky zničili
chladné počasie a rozlúčili sa s neúprosnou
zimou. Účastníkmi tohto veľkolepého podujatia boli aj tradične zaoblečení obyvatelia Ipolydamásdu.
Fašiangová oslava sa skončila obrovskou
zábavou prítomných hostí.

Ondrejka, preklad: F.Cs.

Foto: Muszka Robert
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Sokan nem is sejtjük, milyen kincsek ta‑
lálhatók közvetlen környezetünkben. Tudták
például, hogy Nánán veterán gépcsodákat
láthat az, aki Sklenár Péterhez látogat? A
múlt század járművei restaurált állapotban
és működésre készen várják az igazi értékek‑
re éhezőket.
- Öt éve foglalkozik veterán autókkal. Miért éppen a kocsi csodák váltak a szenvedélyévé?
- Mindig is érdekeltek a régi dolgok, a régi
tárgyak, bútorok. Így ismerkedtem meg a régi
autókkal, majd váltak szenvedélyemmé, mára
életemmé.
- Mennyire tudnak Önről a helyiek?
- Nem igazán tudják, éppen ezért szerepel
a terveim között az, hogy alapítsak egy olyan
veteránautós klubot, amely független baráti körként működik. Nem lenne tagdíj sem, a

Veterán csodák Nánán

régi autók szeretete és restaurálása lenne a fő
cél. Szeretnék létrehozni egy bazárt is, ahol
bemutathatnám a négykerekűeket.
- Hol található ezekhez a kocsikhoz alkat‑
rész?
- Vannak különböző börzék, többek között
Csehországban, de sokunk otthonában is fellel‑
hető egy-egy szükséges alkatrész. Az emberek
nincsenek tisztában azzal, milyen kincs van a
tulajdonukban, gondolok itt például egy régi
alkatrészre, amit aztán kidobnak. Szeretném,
ha inkább nekem adnák azokat.
- Van kedvenc autója?
- Nemrégiben sikerült megszereznem egy
olyan autót, amelyből csak ez az egy darab van
egész Európában. Egy éven át gyártották, 6
hengeres, 3,5 literes motorral rendelkezik, res‑
taurálásra vár.

Kép és szöveg: Ondrejka Rozália

Veteránske zázraky v Náne

Mnohí ani netušíme, aké poklady sa na‑
chádzajú v blízkom okolí. Vedeli ste naprí‑
klad, že kto navštívi Petra Sklenára v Náne,
môže vidieť zázračné veterány ciest? Vozid‑
lá z minulého storočia očakávajú zvedavých
návštevníkov v reštaurovanom stave pripra‑
vené na jazdu.
- Päť rokov sa zaoberáte veteránmi. Prečo
sa práve cestné zázraky stali Vašou záľubou?
- Stále ma zaujímali staré veci, staré predmety,
nábytok. Tak som sa zoznámil so starými autami, neskôr sa stali mojou záľubou, dnes mojim

životom.
- Nakoľko o Vašej záľube vedia miestni?
- Vie o tom málo ľudí. Preto v mojich plánoch figuruje založenie klubu veteránov, ktorý by pôsobil ako nezávislý krúžok priateľov
veteránov. Žiadne členské, hlavným cieľom by
bolo  reštaurovanie áut. Chcel by som založiť
aj bazár, kde by som mohol predviesť veteránske štvorkolky.
- Kde sa dajú zaobstarať súčiastky k týmto
vozidlám?
- Sú rôzne burzy, napr. v Českej republike,

kde sa môžu zaobstarať súčiastky, ale môžeme
ich nájsť aj v našich domoch. Ľudia ani netušia, aké poklady vlastnia, myslím tým napr. na
staré súčiastky, ktoré potom vyhodia. Bol by
som rád, keby ich dali radšej mne.
- Máte obľúbené auto?
- Nedávno sa mi podarilo získať také auto,
ktoré je jediné v celej Európe. Vyrábali ho celý
jeden rok, má 6 valcov, disponuje 3,5 l motorom, momentálne čaká na reštaurovanie.

Ondrejka Rozália (preklad: gp)
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Beíratás előtt - A Szent Imre Egyházi
Óvoda lehetőségei

A Szent Imre Egyházi Óvodában az ál‑
lamilag meghatározott nevelési programon
túl mindenekelőtt nagy hangsúlyt fektetünk
anyanyelvi kultúránk ápolására, a szép
magyar nyelv gyakorlására, tiszteletére.
Hisszük és valljuk, hogy hitünk és anyanyel‑
vünk korai időben történő ápolása elsőren‑
dű feladatunk.
Óvodánkban vegyes korcsoportok lévén
együtt nevelkedik a kicsi a naggyal, úgy, mint
egy igazi családban. Tevékenységeinket mesetörténet szövi át, így barangolunk a számok,
a zene és a bennünket körülvevő világ birodalmában. Évente 8-10 mesejátékot tanulnak
meg a gyerekek. E célra elsőként a magyar
népmeséket használjuk fel, színi jelenetté dolgozva őket. Ovisaink a bábozás fortélyaiba is
betekinthetnek, az angol nyelvvel ingyenes barátkozhatnak. Kiindulópont ebben az esetben
is a játékosság, különféle beszédhelyzeteket,
a számok és a színek világát ismerhetik meg.
Nagy hangsúlyt fektetünk a szlovák nyelv
gyakorlására: naponta, szervezett formában,
játékosan gyakoroljuk azt. Óvodánknak saját,
központilag jóváhagyott környezetnevelési
programja van, nagy gondot fordítunk az egészséges életmódra is. Napirendünkben továbbra
is szerepel a játékos reggeli torna és a keddenként megvalósuló testnevelési nap, amikor

a gyerekek korszerű tornaszerekkel fejleszt‑
hetik mozgáskészségüket. Mint új lehetőség
megemlíteném, hogy óvodánkban divattánc
tanfolyam indult a nemzetközileg elismert
esztergomi „Carmen schowtánccsoport“ vezetésével. Az iskolára való hatékony felké‑
szítés érdekében rendszeresen oldunk meg
feladatlapokat matematikai, grafomotorikai,
környezetismereti jártasságok elsajátítására
és a képzőművészkör keretén belül kreativitást fejlesztő tevékenységeket végzünk. Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk segíteni
a családoknak. Az újonnan beíratott gyermekek számára az első év tandíjmentes, az elballagó gyermekek tanszercsomagot kapnak
ajándékba. Rendszeresek a népi játszóház
programok, a sportrendezvények, ingyenes
kirándulások, a gyermeknap nálunk egy hétig
tart. Évente megrendezzük a hagyományos
szülő – gyermek bálunkat. Szeretettel várunk
minden gyermeket már 2 éves kortól.
BEÍRATÁS: 2009. március 4 – 6, reggel 8.00
– 17.00 óráig.
Március 5-én délelőtt játszóházat szervezünk,
10.00-tól „A három kismalac és a farkas“ c.
mesejelenet óvodásaink mutatják be.
Címünk: Szent Imre Egyházi Óvoda, Párkány, Družstevný rad 22, „C“ pavilon. Telefon:
036/7511433

Felhívás:

Amennyiben programunk szimpatikus az Ön számára, kérjük, támogasson bennünket adója
2 %-val. A szükséges nyomtatvány a nyilatkozat kitöltéséhez óvodánkban is beszerezhető. A
nyilatkozatot szíveskedjenek április végéig eljuttatni az adóhivatalba óvodánkon keresztül,
személyesen, illetve postán.  Pénzalapunk neve: Pre deti n.f. – A Gyermekekért
Jogi formája: Neinvestičný fond, Cím: Petőfiho 24, 943 01 Štúrovo, IČO: 35606401, Szá‑
mlaszám: 0034740074/0900. Támogatását tisztelettel köszönjük: Vízi Katalin, Óvodaigazgató, a „Gyermekekért” alapítója

Dbajme o estetický vzhľad
nášho mesta

Zber, odvoz a separácia odpadu v našom meste vykonáva‑
jú technické služby mesta. Ovšem niektorí obyvatelia mes‑
ta im túto úlohu čoraz viac sťažujú. Pozrime sa na okolie
kontejnerov pár dní po ich vyprázdnení. Okolie je smetisko.
Skúsim pomenovať niektoré neduhy a nedostatky.
Jedným už dlhodobo pretrvávajúcim problémom je veľkoobjemový odpad a nie len komunálny, ktorý je pri kontajneroch.
Kladú ho tam obyvatelia okolitých rodinných domov, ale i z blízkych malých obchodov. Ale často i obyvatelia čo prestavujú
svoje byty. Pracovníkom TS takto sťažujú prístup ku kontejnerom pri odvoze. Ďalším neduhom sú ľudia čo sa v kontejneroch
prehrabávajú a hľadajú pri nich potrebné veci, pričom veľa vecí
z kontejneru vyhodia a nevrátia späť. Tretím neduhom je neskorý
odvoz nádob z plastovými fľašami, ktoré sa prepĺňajú a fľaše sú
pohodené vedľa kontejnerov. Toto všetko je nielen neestetické,
je to priam na vracanie, keď človek ide okolo, ale vytvára i predpoklady na rozmnožovanie hlodavcov a tým pádom na roznášanie chorôb. A preto apelujem na občanov mesta, aby boli v tejto
oblasti dôslednejší a upozorňovali jednotlivcov vo svojom okolí
ak si takto počínajú, aby naše sídliská nevyzerali ako smetiská.
Druhá stránka je finančná, je to míňanie verejných peňazí na činnosti spojené s upratovaním. Tieto financie by mohli byť použité
na ďalší rozvoj odpadového hospodárstva. Samozrejme viac by
mala zapracovať i Mestská polícia, Mestský úrad a Technické
služby pri eliminácii týchto negatívnych javov. Napr. včasným
odvozom kontejnerov a potom by obyvatelia nenechávali vrecká s PET fľašami pri kontejneroch. Verím, že v záujme udržať
naše životné prostredie čisté, zdravé a estetické nám všetkým
pomôže v rozhodovaní ako sa správať i k malému kúsku nášho
sídliska – priestoru okolia kontajnerov. Je potrebné si uvedomiť,
že sme od prírody závislí a jej prostredie je pre človeka nenahraditeľné a zdraviu prospešné. Aj keď ľudia dokázali vytvoriť veľa
krásnych a a obdivuhodných diel, krásy prírody sú a vždy budú
najfantastickejšie. 
J.Kužel

A Hársfa utca
gondjai

2/2009

Párkányban van egy nagyon rövid utca,
a Hársfa utca. Ez az utca, amely talán még
150 méter sincs, egy kiadósabb eső után
kisebb-nagyobb tavakká alakul át. Sőt, a
mostanában divatos „trópusi nyári zivatar”
után, amely manapság már nálunk sem ritka
jelenség, mintha a város belső patakja lenne. Télen, olvadás után sem jó a helyzet, ha
meg fagy, akkor a szakasz tiszta jégfelület.
Mindkét változat nagyon balesetveszélyes!
Ez időszakban szinte járhatatlanná válik az
út, legalábbis az idős emberek, nyugdíjasok számára. Sokakat évek óta bosszant ez
az állapot. Ha nincs is az óriás gödrökben
víz, akkor sem ajánlatos még gépkocsival
sem erre közlekedni. Pláne este és idegennek, aki nem ismeri az útviszonyokat, mert
könnyen tengelytörés lehet a vége. Ha nem
gondolunk az idegenforgalomra, akkor vegyük figyelembe, hogy mennyi idős ember
megy a lakáskezelő-vállalathoz ügyes-bajos
gondjaival. Nem beszélve arról, hogy ezen
épület már évek óta egy egész lakótelep
voksolásának-népszavazásának a helyszíne.
Nagyon szép, hogy elkészült a Bartók utca
a dunai sétány és még sorolhatnám mi minden, de gondoljunk bele, hogy mennyi baleseti forrást rejteget ez a néhány méternyi
Hársfa utca, amelyet kisebb összegből is fel
lehetne újítani és egész éven át balesetmentessé tenni.

P.L., az utca lakója       
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Új Baba - Mama Klub
az óvodában

Új Baba-Mama Klub nyílt 2009. január 27-ével a párkányi
Szövetkezeti sori óvodában. A klub Párkány város, valamint a
Szülői Szövetség, különböző vállalkozások, és az óvoda támo‑
gatásával nyitotta meg a kapuit.
A nyári hónapokban került sor az óvoda egyik kihasználatlan
részének a rekonstrukciójára. A munkálatokban részt vettek az óvoda dolgozói, szülők és nagyszülők egyaránt. Az ötlet megvalósítása
a szükséges átalakítások miatt elhúzódott, a Baba-Mama Klub január végétől várja a látogatókat. Az óvoda igazgatója, Kozma Beáta
lapunknak elmondta, hogy a klub iránt óriási az érdeklődés. Ebből
is látszik, hogy a babás szülők, nagyszülők igényt tartanak az ilyen
típusú szolgáltatásokra. A mintegy 10-12 gyermek befogadására alkalmas klubban egy óvónő vesz részt a foglalkozásokon. A szülők
szakmai segítséget kérhetnek tőle és megbeszélhetik gyermekeik
esetleges problémáit, fejlődési szintjeit. A klub rendelkezik játszó
szobával, pihenővel, konyhai résszel, öltözővel és szociális hely‑
séggel is. A mamáknak lehetősége nyílik a szoptatásra és a pelenkázásra, valamint babazsúrok, maszkabálok megrendezésére,
nyári hónapokban akár az udvaron is megtarthatják a találkozót. A
további tervek között szerepel különböző fórumok, beszélgetések,
előadások szervezése, ahová orvosokat, pedagógusokat, nevelési
szaktanácsadókat és a szülők igénye szerinti szakembereket hívnának. A Baba-Mama Klub minden kedden és csütörtökön 10 és 12
óra között működik. Tiszta, szép, higiénikus környezetben várják
Párkány és környékéről az érdeklődő szülőket és babáikat 0-tól 3
éves korig.
Ondrejka Rozália

Párkányba érkezett a
beiratkozási körút

Január 22-én, csütörtökön tartotta a Via Nova Ifjúsági Csoport
beiratkozási körútjának következő állomását a párkányi Ady End‑
re Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában. A rendezvényre azok a
szülők kaptak meghívást, akiknek gyermekei a következő tanévben
kezdik meg alapiskolai tanulmányaikat. A rendezvény fő témája az
anyanyelvi oktatás volt. Elsőként Farkas Iván, parlamenti képviselő tartott beszédet az anyanyelvi oktatás előnyeiről, amelyben
elmondta, hogy ő is a párkányi alapiskolában kezdte tanulmányait.
Farkas Iván után Stredl Terézia pszichológus, majd Pék László, a
Szlovákiai Magyar Pedagógusszövetség elnöke következett. Mind‑
hárman kihangsúlyozták az anyanyelvi oktatás nélkülözhetetlenségét. Míg a szülők az előadásokat kísérték figyelemmel, addig a
jövendőbeli elsősök az ugráló várat élvezhették. A programot Cúth
Csaba és Bara Zoltán beszámolója zárta.

Környi

68 elsőse lesz az Ady Endre
Alapiskolának

15.

A párkányi Ady Endre Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
február 5-én és 6-án tartotta meg a beíratást. A szülők mindkét
napon reggel nyolc órától délután öt óráig írathatták be az első
osztályba gyermekeiket.
A 2009/2010-es tanévre beíratott gyermekek teljes száma 90,
ennek ellenére csak 68 kisdiák ül be szeptemberben a padokba. Ez
azzal magyarázható, hogy huszonkét esetben jeleztek a szülők egy
éves halasztási igényt. Az új oktatási törvény alapján ennek meg
vannak a feltételei: a szülőnek nem elegendő a halasztást kérvényezni, orvosi, illetve pszichológusi szakvéleménnyel is alá kell
támasztani annak indokoltságát.
Szeptemberben tehát 68-an kezdik meg tanulmányaikat, 4 első
osztály nyílik. Az új törvény előírásai alapján az első tagozat maxi‑
mális gyermeklétszáma osztályonként huszonkét fő. Az eddigiekhez képest alacsonyabb létszámú osztályok előnyt jelentenek
az oktatás hatékonyságát illetően. „Az iskola előzetes számításokat végez. Ebben felmérjük, hány elsős gyermek jöhet számításba.
A számok jelentősen kisebbek, mint az előző években voltak” –
mondta el lapunknak Fodor Zsuzsanna, az iskola igazgatója. „Igaz,
kevesebb gyermek is született, viszont vannak olyan szülők, akik
még mindig bizalmatlanok iskolánkkal szemben” – vélekedett az
intézményvezető. 
Ondrejka Rozália

Léda Galéria

A környék művészeinek alkotásaiból nyílt kiállítás-sorozat 2009.
január 28-án az Ady Endre Alapiskolában. A Léda Galéria első kiállítója Bugyács Sándor párkányi képzőművész volt. Az esztergomi Babits Mihály Általános Iskolától kölcsönzött ötlet célja, hogy
az iskola diákjai közelebb kerülhessenek a képzőművészethez,
felhívják figyelmüket a színek, formák, technikák sokszínűségére,
bemutatva ezáltal is az egyes kifejezésmódok széles repertoárját. A
művész alkotásai április közepéig tekinthetők meg a párkányi Ady
Endre Alapiskola épületében. 
F. Cs.

16.

2/2009

ŠKOLSTVO - ISKOLAÜGY

Nový Klub matiek

Zápis 2009

Dňa 27. januára 2009 otvorili nový
Klub matiek v Materskej škole na Druž‑
stevnom rade. Projekt sa uskutočnil zo
zásluhy a podpory mesta Štúrovo, rodi‑
čovského združenia, miestnych podnika‑
teľov a materskej školy.
Počas letných mesiacov sa realizovala
rekonštrukcia nevyužitej časti škôlky, do
čoho sa zapojili aj zamestnanci MŠ, rodičia,
ba aj starí rodičia. Zrekonštruovaná budova
tak zabezpečuje aj priestor pre nový Klub
matiek od januára, o čo je veľký záujem aj
podľa riaditeľky Beáty Kozmovej. Je jednoznačné, že existujú už konkrétne požiadavky, nároky aj na takúto formu poskytnutých
služieb zo strany rodičov a starých rodičov.
V Klube matiek, s kapacitou 10-12 detí,
sa na aktivitách zúčastňuje učiteľka MŠ, na
ktorú sa môžu obrátiť rodičia so svojimi
problémami ohľadom vývoji dieťaťa, rôznych metód atď. MŠ má k dispozícii aj kútik
na hranie, odpočinok, na kojenie a výmenu
plienok, kuchynskú linku, šatňu a potrebné
sociálne miestnosti. Popritom sa mamičkám otvára aj príležitosť na usporiadanie
detských žúrov, maškarných plesov, ktoré
je možné realizovať počas letných mesiacov aj na školskom dvore. V budúcnosti si
plánujú organizovanie rôznych seminárov,
prednášok, diskusií s lekármi, pedagógmi,
výchovnými poradcami a inými známymi
odborníkmi.
Klub matiek je otvorený každý utorok
a štvrtok od 10 -12 hod. S radosťou, v peknom, čistom, hygienickom prostredí očakávajú rodičov a ich ratolesti, od 0 do 3 rokov,
zo Štúrova a okolia.  

Podľa všeobecnozáväzného nariadenia
mesta sa zápis do prvých tried základných škôl
koná vždy v prvý februárový týždeň. V základnej škole s vyučovacím jazykom slovenským sa tento zápis  uskutočnil 5. a 6. februára.
V týchto dňoch sa do prvého ročníka zapísalo
64 detí, z toho asi 10 nahlásilo odklad. Počet
žiakov sa rozdelí do troch tried. V tomto roku
sa nahlásili deti aj z iného školského obvodu,
nielen zo štúrovského. Do školského klubu sa
prihlásilo až 47 detí. V každom oddelení školského klubu detí sa ponúkajú rôzne záujmové
útvary. Novinkou od tohto školského roku je,
že sa deti budú odprevádzať k autobusovým
spojom. Tieto služby sa ponúkajú nielen prvákom, ale aj druhákom. Počet prihlásených
prvákov je porovnateľný s predchádzajúcimi
rokmi, veľmi sa nemení. Riaditeľka základnej
školy Judita Viziová sa touto cestou chce poďakovať všetkým rodičom za ich dôveru.

Šimoneková Andrea



Ondrejka, preklad: F.Cs.

Školská galéria „Léda”
Z výtvarných diel umelcov štúrovského
regiónu otvárali tzv. sériu výstav v hale Základnej školy Endre Adyho 28. januára 2009.
Prvým vystavovateľom v poradí bol výtvarný umelec Sándor Bugyács zo Štúrova.
Na základe prepožičaného ostrihomského nápadu sa vedenie školy snaží o agitáciu,
priblíženie výtvarného umenia aj v kruhu
žiakov ZŠ, usmernenie ich pozornosti na
rôznorodosť farieb a techník, čím sa objasnia
aj kontúry obšírneho repertoáru jednotlivých
spôsobov vyjadrovania. Vystavené diela výtvarníka sú prístupné až do 15. apríla v Základnej škole Adyho. 
Preklad: F.Cs.

Személyiségformáló
Szeminárium
Párkányban
A Személyiségformáló Szeminárium
a hátrányos helyzetű emberek számára
volt megtartva az egykori teraszoki iskola‑
épületben. Nagy erőkkel készültünk a rendezvényre, s attól féltünk, hogy az idő nem
fog kedvezni a kerekes székben ülő lányok
számára. Szép napos időre virradtunk. Vendégeink Érsekújvárból, Komáromból jöttek,
az előadásokat tartó lektorok Pozsonyból
érkeztek. A szemináriumon szép számban
részt vettek a sérült gyerekek Párkány és
környéki szülei is. Rendezvényünk bemutatkozással kezdődött, majd Mirka Vávrová
elmagyarázta nekünk, hogy a sérült emberek számára mit jelent pontosan az, hogy
önmegvalósítás, személyiség formálás.
Előadását a valós életből vett példákkal színesítette és arra buzdított bennünket, hogy
ne legyünk gátlásosak, mindenki a maga
módján próbálja kifejezni önmagát, saját
véleményét. Azt javasolta, hogy alakítsunk
egy olyan csoportot, ahol megtárgyalhatjuk
a kényes témákat, bizalmas dolgokat, azokat a rázós kérdéseket, amelyek bennünket
érdekelnek. Pozsonyban egy olyan újságot
is kiadnak, amelyben a sérült fiatalok írják
le gondolataikat. Szlovákiában több sérültekből álló csoport is munkálkodik a személyiségfejlődés, önmegvalósítás jegyében.
Remélem a hasznos találkának lesz folytatása Párkányban is.


Szücs Teréz, a szervezet elnöke
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Influenza-világjárvány veszélye fenyeget – 1. rész
Régi ellenségünk, az influenza új, még
csúnyább arcát mutatja az idén kezdődő
szezonban - hangzott el a portugáliai Vi‑
lamourában tartott európai influenza‑
konferencián. A WHO távlati előrejelzése
szerint az influenza-világjárvány is kö‑
zeledik, amennyiben bizonyos országok
egészségügyi rendszerei nem javulnak.
Az idei járvány azért lehet rosszabb, mint
a korábbi években, mert a fenyegető vírus
új típusú. Az infektológusok a tanácskozáson felhívták a figyelmet: ebben az esztendőben még fontosabb a védekezés, aki
teheti, oltassa be magát, különösen a “ve‑
szélyeztetett csoportokba” tartozók. “Nem
azért lesz rosszabb az idei szezon, mert az
új vírus fertőzőképesebb vagy ártalmasabb
volna, hanem mert az emberek szervezete
nem „emlékszik“ a kórokozóra, ezért könynyebben alakulhatnak ki szövődmények és
könnyebben betegíthet meg minket” - emelte ki Giancarlo Icardi, a genovai egyetem
közegészségügyi tanszékének munkatársa.
A fenti módosulás miatt az Egészségügyi
Világszervezet (WHO) úgy döntött, hogy
teljes egészében megváltoztatja a 20082009-es szezonra szánt oltóanyag összetételét. Húsz év óta először történik ilyesmi,
a változtatás általában csak egy vagy két
vírustörzs kicserélésére korlátozódik. Az
érkező vírusok teljesen új típusúak, minden
bizonnyal komolyabb járványt idézhetnek
elő. Vélhetően három új törzzsel találkozik

idén először Európa. Az egyik ausztrál eredetű, rendkívül virulens törzs, az utóbbi öt
évben közel háromszor annyi megbetegedést
okozott Ausztráliában, mint a hagyományos
változatok. A WHO távlati előrejelzése szerint az influenza-világjárvány is közeledik,
amennyiben bizonyos országok egészségügyi
rendszerei nem javulnak. Minden 20-30 évben ugyanis egy teljesen új altípus alakul ki,
az egész világra kiterjedő járványt – pandémiát - okozva. A 20. században már néhány‑
szor előfordult ilyen: így például 1918-ban a
spanyolnátha, 1957-ben az ázsiai influenza,
1968-ban hong-kongi vírus. Az újabb világméretű járvány kialakulását a 21. század első,
vagy második felére várják, a feltételezések
szerint az ázsiai kontinensen fog kialakulni.
A WHO tanácskozásán ismertetett modellek
szerint csak a nyugati országokban 2,2 millió
megbetegedésre számíthatunk, ezért a szak‑
emberek a kormányzatok közös felkészülésének fontosságát hangsúlyozzák egy esetleges egészségügyi vészhelyzet esetére. Ennek
része a veszélyeztetett csoportok (idősek,
krónikus betegek, kisgyermekek) védőoltása, amelyben kulcsszerepet játszanak az
egészségügyi szakemberek. Ahhoz viszont
már kormányzati összefogás szükséges, hogy
megszülessen olyan egyéb intézkedések akcióterve, amely a világjárvány esetén a vírus
elleni oltóanyag kidolgozásához szükséges
9-12 hónapig kordában tartja a betegséget.
Mindennek ellenére a szakemberek nem

győzik hangsúlyozni, hogy azért az influenza közel sem annyira veszélyes betegség,
mint sokan hiszik. Európában évente általában 40 ezer halálos áldozatot szed, ez a szám
elenyésző például a közlekedési balesetek
következtében elhunytakéhoz viszonyítva.
Régiónkban is tombol az influenza
Szlovákiában hétről-hétre több bete‑
get regisztrál a Közegészségügyi Hivatal,
a számok meghaladják a tavaly feljegy‑
zetteket. Február végén 100 ezer lakosra
több mint háromezer gyengélkedő jutott,
gyakoriak voltak a szövődményes esetek
is. Influenza és influenzaszerű megbetege‑
désből jelenleg Nyitra megye áll az élen.
A helyi jellegű járványok miatt február
közepén 12 oktatási intézményt kellett
bezárni a megyében: ebből 6 az Érsekúj‑
vár-i járásban található. Az influenza
lappangási ideje 1- 3 nap is lehet, izom‑
fájdalom, légúti panaszok, száraz torok,
köhögés, hányinger, láz jellemzik a be‑
tegséget. Az esetek 1-2 százaléka szövőd‑
ményekkel jár, főleg a gyerekek, idősek,
és más kórban szenvedőket sújtja a jár‑
vány. A megfázás és az influenza között
egyébként az a lényeges különbség, hogy
az utóbbi magas, akár 39, 40 fokos lázzal
is jár, ez pedig nagy veszélyt jelenthet a
szívbetegek számára.

F.Cs, Szép, Forrás: Inforádió
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Az északi madarak is kedvelik Párkányt és vidékét
Az idei tél több északi vándormadarat
hozott a térségünkbe. Az ornitológusok a
Duna párkányi illetve csenkei szakaszán
figyeltek fel az eddig tájainkon ritkán
észlelt példányokra. Ilyen többek között
a hegyi réce és a rétisas, valamint a sarki
búvár.
A Szlovák Ornitológiai Szövetség (BirdLife Slovensko) koordinátorától, Gúgh Jánostól megtudtuk, hogy gyakran a Mária
Valéria híd közvetlen közelében is észlelhetünk északi madarakat, ilyen például
a nagy bukó, kerceréce, kis bukó. „Csenke és a Csenke-i sziget környéke a Duna
speciális szakaszának számít. Ez a terület
hosszú évszázadok, sőt évezredek óta a vízi
madarak kedvelt találkozó-, és telelőhelye. Ezt bizonyítják azok a kétezer éves
madár csontok is, amelyeket ezen a területen találtak. Itt telel a nagy lilik, a vetési
lúd, valamint a nyári lúd is. Ezek a szárnyasok Skandináviából és Észak-Orosz‑
országból repültek hozzánk” – mondta el
lapunknak a szakavatott. Az említett „tollasok” napközben a környékbeli legelőkön
tanyáznak-portyáznak, kedvelt térségük
Ebed, Muzsla és Párkány határának rétjei,
az éjszakát azonban a folyó sekélyebb

Kisbukó

részein töltik. Mint megtudtuk, a legtöbb
madár decemberben és januárban telel
a környékünkön, számuk pedig a Duna
vízszintjétől, az élelem mennyiségétől, a
hőfoktól, és attól függ, hogy milyen mértékben zavarják őket a halászok, vadászok.
Ha megfelelőek a körülmények, Csenkénél
9600 lúd és 3000 más vízi madár (így például nagy- és kis bukó, kontyos réce) lelhető fel. Az idén felfedezett északi fajok
közül a legértékesebbek a hegyi réce és
a telelő rétisas, a párkányi híd alatt sarki
búvárt is megfigyeltek. A szakértő szavai
szerint az északi madarakat nem szükséges
etetni, a természet elegendő táplálékot biztosít a számukra. „Olyan madarak etetése
ajánlott, amelyek az emberek közelében,
városokban, falvakban élnek. Ilyen a cinke,
a veréb, vagy a tengelic. Számukra madár‑
etetőket készíthetünk, ezekbe különböző
magvakat érdemes beletenni. Telelni északi énekes madarak is érkeznek hozzánk: a
csonttollúak és a fenyő pintyek szintén az
emberek közelében tartózkodnak, etetésük
megengedett.      

Szép Éva
(Forrás: Slovenská ornitologická spoloč

nosť/BirdLife Slovensko)

Severské druhy vtákov uprednostňujú Štúrovo a jeho okolie
Viaceré druhy severských husí sa popri
Dunaji v úseku pri Štúrove a Čenkove pri
Mužli vyskytujú tento rok vo väčšom poč‑
te ako po minulé roky. Priamo v Štúrove
pod mostom Mária Valéria je možné po‑
zorovať severské druhy vtákov ako potá‑
pače veľké, hlaholky severské, potápače
biele.
Tieto vtáky sú rozptýlené po celom Dunaji. Špeciálnym úsekom Dunaja je okolie
Čenkova a Čenkovský ostrov. Tento úsek je
historickým zhromaždiskom a zimoviskom
vodného vtáctva. Našli sa tu napríklad 2000
rokov staré kosti kačíc, čo len potvrdzuje
význam tohto územia. V okolí Čenkovského
ostrova sa zhromažďujú husi (husi bieločelé,
husi siatinné a husi divé), ktoré k nám prilie‑
tajú zo Škandinávie a severného Ruska. Tieto husi tu trávia zimu, na deň sa rozlietajú
na okolité pastviny (napríklad pri obci Obid,
Mužla, ale aj blízko Štúrova), kde sa pasú a
na noc sa zlietajú späť stráviť noc na vode na plytčinách, ostrovčekoch a lagúnach, ktoré sú v okolí Čenkova a Mužlianskej sihote
vyskytujú. Najvyšší počet husí je vždy okolo
decembra až januára. Ich početnosť je závislá
od ďalších faktorov ako sú výšky hladiny Dunaja, dostatok potravy na okolitých pasien‑

Husi bieločelé
kov, teplota (čím je chladnejšie tým je husí
viac - nakoľko vplyvom chladu ich prilieta
viac zo severnejších častí Európy) a veľmi
významným faktorom je aj rušenie (vtáky
sú rušené poľovníkmi, rybármi a pod.). V
prípade vhodných podmienok sa napríklad
v okolí Čenkova vyskytuje 9600 jedincov
husí rôzneho druhu a 3000 kačíc vrátane se-

verských druhov (hlaholky, potápače, chochlačky vrkočaté). Najvzácnejším pozorovaným severským druhom v okolí Čenkova
bola napríklad chochlačka morská, orliak
morský alebo priamo v meste pod mostom
sa túto zimu vyskytovala potáplica severská.
Severské vodné vtáky netreba prikrmovať
ničím. Nájdu si dostatok potravy vo voľnej
prírode. Ľudia môžu prikrmovať ďalšie skupiny vtákov a to tie, ktoré sa nachádzajú v
blízkostí ľudí – sýkorky, stehlíky, vrabce ktoré nachádzajú v mestách a dedinách menej potravy. Vykladať im môžeme v záhrade
do kŕmidla napríklad slnečnicu, pšenicu,
proso, pšenicu a ďalšie nepražené, nesolené
a nekorenené zrná. Na zimu k nám prilietajú
aj severské druhy spevavcov (menšie druhy vtákov), ktoré sa vyskytujú aj v blízkosti
človeka - sem patria napríklad chochláče
severské a pinky severské. Tie môžeme tiež
prikrmovať. Severské vodné vtáky (husi,
kačice, potápače) sú však veľmi plaché,
človeka k sebe blízko nepúšťajú oni si však
nájdu dostatok potravy vo voľnej prírode
takže ich prikrmovať netreba.
Zdroj: Slovenská ornitologická spoločnosť/

BirdLife Slovensko
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Štúrovský Kyokushin karate
klub má 15 rokov

ŠPORT

21. januára oslávil miestny karate klub 15. výročie vzniku. Pred
15 rokmi na Slovensku ako prvý v štýle kyokushin karate vznikol
Kyokushin karate klub v Štúrove s 50 členmi. V prvom roku tréningy
prebiehali v telocvični gymnázia, čo nám umožnil p. László Szigeti, ri‑
aditeľ školy. Po roku sme sa presťahovali do telocvične SOU, kde sme
vydržali skoro 10 rokov. Touto cestou chcem poďakovať riaditeľovi
školy, p. Ing. Františkovi Valkovi za výbornú spoluprácu.
V živote klubu  v roku 2003 nastal veľký zlom. Presťahovali sme sa
do budovy bývalej materskej školy na Lipovej ulici. Usilovnou prácou
sme upravili miestnosť a máme tam výborné podmienky na tréning (veľké
zrkadlá na stenách, boxerské vrecia, tréningové pomôcky).
Hlavný tréner klubu, Norbert Rácz je od roku 1998 aj predsedom Slovenského Zväzu Kyokushin Karate. Eva Ráczová ako pomocná trénerka
už roky trénuje začiatočníkov (ako jediná ostala z prvej skupiny od  založenia klubu – od roku 2005 manželka hlavného trénera).
Naši členovia pravidelne sa zúčastnia domácich a medzinárodných súťaží a sústredení. Najdôležitejšie zahraničné súťaže a sústredenia, kde nás
reprezentovali naši pretekári:
- Majstrovstvá Európy Zaragoza – Španielsko jún 1998
- Majstrovstvá Európy Kijev – Ukrajina máj 1999
- Majstrovstvá Európy Vila de Conde – Portugalsko jún 2000
- Majstrovstvá Európy Katowice – Poľsko október 2000
- Otvorené majstrovstvá Ruska Jekaterinburg február 2001 – Jozef Elischer, František Kovács, Marián Papšo, Zuzana Pócziková, Viktor Pozsár, Norbert Rácz
- Majstrovstvá Európy Szentes – Maďarsko máj 2001 – František Kovács, Marián Papšo, Viktor Pozsár, Norbert Rácz
- Európsky Pohár Baja – Maďarsko máj 2002 – Eva Godóová získala
bronzovú medailu
- Majstrovstvá Európy Wroclaw – Poľsko november 2002
- Majstrovstvá sveta Tokyo – Japonsko november 2003 – Norbert Rácz
- Majstrovstvá Európy Baja – Maďarsko december 2003
- Majstrovstvá Európy Varšava – Poľsko november 2004
- letné medzinárodné sústredenie Európskeho Zväzu Kyokushin Karate
Heino – Holandsko júl 2005 – Norbert Rácz úspešne zložil skúšky na
3. dan
- letné medzinárodné sústredenie Krakov – Poľsko júl 2005 – Eva Ráczová úspešne absolvovala skúšky na 2. dan
- Majstrovstvá Európy  Belehrad – Serbia november 2005
- Majstrovstvá sveta Tokyo – Japonsko november 2007 – Norbert Rácz
- letné medzinárodné sústredenie Európskeho Zväzu Kyokushin Karate
Krakov – Poľsko júl 2008 – Diana Krištofčíková, Norbert Rácz, Miroslav Rybár
Štúrovský klub zorganizoval v rokoch 2000 a 2001 na termálnom kúpalisku Vadaš letné sústredenie Slovenského Zväzu Kyokushin Karate. Od
roku 1998 každý rok sme usporiadali Otvorené medzinárodné majstrovstvá Slovenska, v rokoch 1998-2003 v miestnej športovej hale, od roku
2004 v športovej hale v Mužle. Okrem našich tu súťažili pretekári z Českej
republiky, Chorvátska, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rakúska.
Z našich členov za 15 rokov vyhrali Majstrovstvá Slovenska v rôznych
kategóriach:
Tomáš Baracska, Peter Bottyán, Oliver Éder, Tomáš Hamran, Marek
Janok, Kamila Katolinová, Diana Krištofčíková, Peter Liszkovics, Patrik
Matus, Emese Mészárosová, Jozef Pásztor, Zuzana Pócziková, Viktor
Pozsár, Eva Ráczová, Gabriel Szabó, Jozef Szekér, Veronika Tanková, Tomáš Tarr, Adela Urbánová
Náš klub zorganizoval na termálnom kúpalisku Vadaš 30. júna a 1. júla
2007 24 hodinový tréning karate, čím sme vytvorili slovenský rekord.
Touto cestou chcem poďakovať všetkým, ktorí podporovali náš klub
a tým dali šancu našim pretekárom.
Norbert Rácz – tréner
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Keď Dunaj vymenil za Váh
Na slovíčko s kajakárom Petrom Gellem
Keď sa pozrieme na poradie najúspešnejších športovcov
Slovenského zväzu kanoistiky za uplynulý rok, tak na piatom
mieste figuruje jeden z talentov tohto športu Peter Gelle, te‑
raz člen Dukly Trenčín, ktorý vyrastal pri Dunaji, v Štúrove.
Na prvých štyroch miestach sú členovia skvelého štvorkajaku
z Komárna, ktorý si na OH v Pekingu vypádlovali striebornú
medailu. Hneď za nimi je strieborný z akademických majs‑
trovstiev sveta a celkový víťaz tohtoročného slovenského po‑
hára Peter Gelle.
Aké boli Tvoje začiatky?
Začínal som pomerne neskoro, vari keď som mal 12 rokov. Mojim prvým trénerom bol v dobrom slova zmysle fanatik do vodáckeho športu Jozef Kužel v Štúrove. Pod jeho vedením som sa zaúčal do tajomstiev rýchlostnej kanoistiky. Na Dunaji sa nám veľmi
dobre trénovalo a tréningy boli pestré.
O niekoľko rokov si však vymenil Dunaj za Váh...
Áno, od 16-tich rokov som začal študovať v Športovom gymnáziu v Trenčíne, takže som sa zoznamoval s Váhom. Tu som sa
stretol s pokojnejšou vodou a 8 kilometrovým okruhom. Trénovali
ma manželia Mrvovci.
Potom však prišla Dukla Trenčín a s ňou aj ďalší tréneri...
Áno, v Armádnom stredisku Dukla, kde som sa zamestnal je
našim šéftrénerom veľká postava tohto športu Slávo kňazovický,
ďalej Rastislav Kužel a Rado Šimočko. Tu mi Váh pod hradom
Matúša Čáka prirástol k srdcu. Ale rád sa vraciam i na Dunaj.
Vo svojich 24-rokoch si pobehal s pádlom v ruke svet krížom
krážom. Čo Ťa čaká v najbližšom čase?
Máme v plnom prúde rozbehnutú prípravu na novú sezónu. V
decembri sa chystáme do talianskej Sabádie, kde je výhodné klimatické prostredie. Po novom roku si už tradične obujem lyžiarske
bežky a budem ukrajovať kilometre na Skalke, kde sú ideálne trate
a potom zase pôjdem do Sabadie, alebo do Španielskej Sevilly.
A aký je Peter v súkromí?
Úplne normálny, tak ako ostatní aj ja počúvam dobrú hudbu,
hoci vyhranený žáner nemám. Rád si prečítam knihu ,ktorá ma zaujme alebo osloví.
A čo škola?
Od jesene študujem na Univerzite M. Bella v B. Bystrici na
fakulte humanitných vied. Verím, že v budúcnosti z toho budem
profitovať. V kajaku by som chcel dosiahnuť ešte výraznejšie výsledky, najmä na svetovej univerziáde v roku 2009.
Zhováral sa P.Buček.
Prevzaté a krátené zo Slovenskej kanoistiky, časopis SZTK.

J. Kužel.

Vyhodnotenie roka 2008

- 9. februára – sústredenie Slovenského zväzu kyokushin karate (Štúrovo)
- 15. marca – Majstrovstvá Maďarska v kata Balassagyarmat – Marcsa
Arnold bronz, Matus Patrik bronz, Krištofčíková Diana striebro v družstve,
bronz v jednotlivcoch
- 22. marca – Majstrovstvá Maďarska v kumite Baja – Papšo Marián
bronz
- 16-20. apríla – sústredenie Európskeho zväzu kyokushin karate Varna
(Bulharsko) – Rácz Norbert
- 31. mája – Jahodná – kumite: Šándor Márk zlato, Hegedűs Lukáš striebro, Marcsa Arnold striebro, Matus Patrik bronz, kata: Marcsa Arnold zlato,
Hegedűs Lukáš zlato, Matus Patrik zlato, Šándor Márk striebro
- 7. júna – Krosno (Poľsko) – Matus Patrik
- 15. júna – Majstrovstvá Rakúska Viedeň – Matus Patrik, Krištofčíková
Diana
- 16-20. júla – sústredenie Európskeho zväzu kyokushin karate Krakov
(Poľsko) – Rybár Miroslav, Krištofčíková Diana, Rácz Norbert
- 6-10. augusta – letné sústredenie Slovenského zväzu kyokushin karate
(Nové Zámky) – Marcsa Arnold, Hegedűs Lukáš, Šándor Márk, Matus
Patrik, Krištofčíková Diana
- 20. septembra – sústredenie Slovenského zväzu kyokushin karate (Štúrovo)
- 4. októbra – Majstrovstvá Slovenska Mužla – Matus Patrik zlato, Hegedűs Lukáš striebro, Marcsa Arnold bronz, Éder Oliver bronz
- 8-12. októbra – sústredenie Európskeho zväzu kyokushin karate Varna –
Rácz Norbert
- 25. októbra – sústredenie Slovenského zväzu kyokushin karate (Štúrovo)
- 15. novembra – sústredenie Slovenského zväzu kyokushin karate (Štúrovo)
- 6. decembra – Mikulášsky pohár Salgótarján – Šándor Márk zlato, MarPárkány és Vidéke - A Mi lapunk, kiadja a Párkányi Városi Művelődési Központ (Hasičská 25, Párkány) Főszerkesztő:
Szép Éva,
szerkesztőbizottság: Glázer Péter, Juhász Gyula, Ondrejka Rozália.
csa Arnold
bronz
Hirdetésfelvétel: a 036/7511108-as számon, a parkanyesvideke@gmail.com e-mail címen, a szerkesztőbizottsági tagoknál
a művelődési
központban. Nyomdai
kivitelezés
és tördelés:
DEEMPatrik,
Design s.r.o.
- 20. vagy
decembra
– páskovanie
Nové
Zámky
– Blaško
Feketšová
A lapban megjelent hirdetések, cikkek tartalmáért és helyesírásáért a nyomda nem vállal felelősséget.
Ivica, Feketšová Soňa, Laki Patrik, Máčai Tomáš, Mátyás Adam, Reznik
Štúrovo a okolie - Naše noviny, vydáva Mestké kultúrne stredisko (Hasičská 25, Štúrovo) Šéfredaktor: Eva Szépová, redakčná rada: Peter Glázer, Július Juhász, Rozália Ondrejková.
Zsolt, Treindl Péter.
O inzerciách sa môžete informovať na tel čísle: 036/7511108, na mailovej adrese: parkanyesvideke@gmail.com alebo v Mestkom kultúrnom sterdisku.

Norbert Rácz
Zalomenie a tlač: DEEM Design s.r.o. Tlačiareň nezodpovedá za obsahovú a gramatickú stránku v článkoch a inzerciách.
Nyilvántartási szám / Registračné číslo: RP 408/2008
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SPORT - ŠPORT

Rozhovor s Bohumilom Toběrným, športovým
manažérom MŠO Štúrovo

- Štúrovský futbal nie je v závideniahodnej situácii. „A“ mužstvo v III. lige západ
sídli na poslednej 16. priečke s 8 bodmi. Čo
k tomu dodať?
- Zmeniť rétoriku futbalu, prejsť na výchovu mládeže je pekná predstava, ale potom to
s futbalom aj tak vyzerá. Chýba nám stredná generácia skúsených futbalistov. Zostali
tu veľmi mladí chlapci, ktorí boli preradený
z dorastu, pričom ešte by mohli hrať aj v dorasteneckej súťaži. Dvaja starší hráči, vynikajúci chlapci, ale nie vodcovské typy, ktorí
by dokázali mladých vyburcovať. Už tretí
rok sa zachraňujeme. Obrovské šťastie sme
mali už i prvý rok. U chlapcov prevládala eufória, viac bojovali ako hrali futbal, aj preto
sme sa zachránili. Nastala stagnácia, sú mladí a psychicky to ešte nezvládajú. Poľavili
v tréningovom nasadení, v zápasoch prestali
dodržovať taktické pokyny, a to je predsa základ futbalu. Po obdržanom góle sa nevedeli
sústrediť a mužstvo sa zosypalo. Mali sme
gólové šance, ktoré sme pre neskúsenosť hráčov nepremieňali. Lepšia hra na súperových
ihriskách pre typická štúrovská choroba. Za
čo z časti vďačíme aj niektorým divákom,
ktorý namiesto povzbudzovania hanlivo urá-

Évértékelés – 2008

žajú mladých hráčov.
- Je vyriešená otázka trénera „A“ mužstva?
- Áno, je. Trénerom mužstva bude bývalý
hráč Štúrova Igor Zelník. Oslovil som ho už
vlani v septembri, ale vtedy bola jeho odpoveď záporná. V januári sme si opäť sadli –  
a dohodli sa. Igor Zelník trénoval III. ligu vo
Veľkých Ludinciach ako asistent aj ako hlavný tréner, preto je znalý pomerov v III. lige
západ. Asistentom bude Jozef  Tácsik. Pretože
sú obaja zamestnaný, budú sa navzájom dopĺňať, ale hlavné slovo bude patriť Zelníkovi.
-Ako
prebieha
zimná
príprava?
- Začali sme 8. januára a potrvá vlastne
až do začiatku súťaže. Trénujeme každý deň
dvojfázovo. Jeden týždeň sme boli nútený
vynechať pre vysoký počet nemocných. Pretože máme v mužstve študentov aj pracujúcich, tréningy musíme zosúladiť. Chlapci sa
aj napriek zlému počasiu tvrdo pripravovali.
17. januára sme na zľadovatenom teréne prehrali 0:1 so Želiezovcami. 31. januára sme porazili Hurbanovo 4:2, hlavne prvý polčas bol
z našej strany dobrý. Odohráme ďalšie zápasy
proti Okoličnej, Komárnu, Topoľčanom a Nitre „B“.

- február 9. – Szlovák kyokushin karate szövetség
edzőtábora (Párkány)
- március 15. – Magyar kata bajnokság Balassagyarmat – Marcsa Arnold bronzérem, Matus Patrik bronz‑
érem, Krištofčíková Diana csapatban ezüstérem,
egyéniben bronzérem
- március 22. – Magyar kumite bajnokság Baja –
Papšo Marián bronzérem
- április 16-20. – Európai kyokushin karate szövetség
edzőtábora Várna (Bulgária) – Rácz Norbert
- május 31. – Pozsonyeperjes – kumite: Šándor Márk
aranyérem, Hegedűs Lukáš ezüstérem, Marcsa Arnold ezüstérem, Matus Patrik bronzérem, kata: Marcsa Arnold aranyérem, Hegedűs Lukáš aranyérem,
Matus Patrik aranyérem, Šándor Márk ezüstérem
- június 7. – Krosno (Lengyelország) – Matus Patrik
- június 15. – Osztrák bajnokság Bécs – Matus Pat‑
rik, Krištofčíková Diana
- július 16-20. – Európai kyokushin karate szövetség
edzőtábora Krakkó (Lengyelország) – Rybár Miros‑
lav, Krištofčíková Diana, Rácz Norbert
- augusztus 6-10. – Szlovák kyokushin karate szövetség nyári edzőtábora (Érsekújvár) – Marcsa Arnold,
Hegedűs Lukáš, Šándor Márk, Matus Patrik, Krištofčíková Diana
- szeptember 20. – Szlovák kyokushin karate szövetség edzőtábora (Párkány)
- október 4. – Szlovák bajnokság Muzsla – Matus
Patrik aranyérem, Hegedűs Lukáš ezüstérem, Mar‑
csa Arnold bronzérem, Éder Oliver bronzérem
- október 8-12. – Európai kyokushin karate szövetség edzőtábora Várna (Bulgária) – Rácz Norbert
- október 25. – Szlovák kyokushin karate szövetség
edzőtábora (Párkány)
- november 15. – Szlovák kyokushin karate szövetség edzőtábora (Párkány)
- december 6. – Mikulás kupa Salgótarján – Šándor
Márk aranyérem, Marcsa Arnold bronzérem
- december 20. – övvizsga Érsekújvár – Blaško Pat‑
rik, Feketšová Ivica, Feketšová Soňa, Laki Patrik,
Máčai Tomáš, Mátyás Adam, Reznik Zsolt, Treindl
Péter.

Rácz Norbert

Kedves Olvasó!
A Párkány és Vidéke lapzártá‑
ja minden hónapban 15-én van.
Amennyiben ez a nap hétvégé‑
re esik, a cikkeket, apróhirde‑
téseket, megemlékezéseket az
adott időponthoz legközelebb
eső péntekig várjuk.

Milý Čitatelia!
Uzávierka mesačníka Štúrovo
a okolie je vždy do 15-teho dňa
v mesiaci. V prípade, ak ten‑
to deň spadá na víkend, Vaše
články, inzeráty, spomienky
prijímame do najbližšieho pi‑
atka pred uvedenom termíne.
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- Budú nové posily?
- Nové? Skôr staronové. Čo ma veľmi teší,
do brány sa vracia Oto Proházka, do zálohy
odchovanec Zoltán Kovács. Ďalší záložník
Patrik Franta a štúrovský odchovanec hráč
FC Nitra Janko Bajza. Domov sa chcel vrátiť aj Gejza Baranyai, žiaľ on je profesionál,
musí z niečoho žiť, a my nevieme splniť ani
jeho skromné požiadavky, pretože musíme
zvážiť všetky financie. Gejzu hneď ulapili
Novozámčania, ktorí sa nám v rámci dobrých vzťahov aj ospravedlnili.
- Zachráni sa mužstvo v III. lige?
- Urobíme všetko preto, aby sa mužstvo
zachránilo. Neviem, čo prinesie hospodárska
kríza ostatným mužstvám, možno práve my
z toho vyjdeme víťazne.
- Čo očakávate od svojich zverencov
v jarnej sezóne?
- Aby pristupovali k futbalu svedomite.
Počas tréningov a zápasov plnili príkazy
a taktické pokyny trénerov. A samozrejme,
aby v zápasoch bojovali zo srdca a išli až na
doraz, potom prídu aj výsledky.
Ďakujem za rozhovor a prajem veľa športových úspechov.
-gp-

A párkányiak is
szívesen vettek
részt a Dunaparti
Futópartin
Második évadját zárta tavaly az Eszter‑
gomi Futóművek Amatőr Sportegyesület
szervezésében zajló Dunaparti Futópartik.
Az elmúlt évben 636-an vettek részt rajta,
köztük számos párkányi és szlovákiai futó
is.
A szabadidős sportot szolgáló versenysorozat az elmúlt szezonban számos újdonságot
kínált a futás szerelmeseinek: volt Vaskapucsúcsfutás, családi váltó, babakocsis futam
és félmaratoni verseny is. A 2007-ben útjára
indított Dunaparti Futópartik legelső futamán
csupán negyvenöten álltak rajthoz. Az egyre
nagyobb népszerűségnek köszönhetően végül az elmúlt évben 636-an vettek részt rajta,
köztük számos párkányi és szlovákiai futó is.
A legtöbb versenyzőt a júliusi éjszakai teliholdfutam vonzza, erre idén 174-en neveztek
Magyarország minden tájáról, sőt külföldről
is, így komoly esély van arra, hogy ez a verseny előbb-utóbb országos sportrendezvénynyé nője ki magát – vélekedett Érdy Gábor,
az Esztergomi Futóművek Amatőr Sportegyesület alelnöke. A 2009-re vonatkozó tervek‑
ről Érdy Gábor elmondta, hogy az első két év
tapasztalata alapján az Erzsébet-park és a kerékpárút helyszíne, illetve a hagyományos 4
és 10 kilométeres távok jól beváltak, így ezek
a futamok jelentik majd a március 29-én kez‑
dődő harmadik Dunaparti Futópartik vázát is.

Gábor Éva

Párkány és Vidéke - A Mi lapunk, kiadja a Párkányi Városi Művelődési Központ (Hasičská 25, Párkány) Főszerkesztő: Szép Éva, szerkesztőbizottság: Cucor Roland, Frunyó Csilla, Glázer Péter, Juhász Gyula,
Ondrejka Rozália. Hirdetésfelvétel: a 036/7511108-as számon, a parkanyesvideke@gmail.com e-mail címen, a szerkesztőbizottsági tagoknál vagy a művelődési központban. Nyomdai kivitelezés és tördelés: DEEM
Design s.r.o. A lapban megjelent hirdetések, cikkek tartalmáért és helyesírásáért a nyomda nem vállal felelősséget.
Štúrovo a okolie - Naše noviny, vydáva Mestké kultúrne stredisko (Hasičská 25, Štúrovo) Šéfredaktor: Eva Szépová, redakčná rada: Roland Cucor, Csilla Frunyóová, Peter Glázer, Július Juhász, Rozália Ondrejková.
O inzerciách sa môžete informovať na tel čísle: 036/7511108, na mailovej adrese: parkanyesvideke@gmail.com alebo v Mestkom kultúrnom sterdisku.
Zalomenie a tlač: DEEM Design s.r.o. Tlačiareň nezodpovedá za obsahovú a gramatickú stránku v článkoch a inzerciách. Nyilvántartási szám / Registračné číslo: EV 2667/08
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EGY KIS JÁTÉK

Szerkesszük együtt a lapot,
hogy az valóban a Mi lapunk
legyen!

Kedves Olvasónk! Szeretnénk, ha a Párkány és Vidéke minél inkább
megfelelne az Ön tetszésének, ennek érdekében egy kérdéssort állítottunk
össze. Kérjük, szánjon néhány percet az alábbi kérdőív kitöltésére és március 16-ig dobja be azt a Városi Művelődési Központ postaládájába, vagy
küldje el a parkanyesvideke@gmail.com email címre. A beküldők között
a Slovenská Sporiteĺňa ajándékcsomagját sorsoljuk ki.
Elnyerte a tetszését az új Párkány
Egészség, Sport
és Vidéke?
Történelmi írások
Tetszik, örülök neki
Helytörténeti írások
Ha nincs jobb dolgom, elolvasom
Önkormányzati hírek, rendeletek
Egyáltalán nem tetszik
Milyen egyéb rovatokat javasolna
Elégedett a lap küllemével?
a Párkány és Vidékébe? (több váIgen
laszt is megjelölhet.)
Nem
Gazdaság
Számomra egy újság kinézete nem
Egyházi hírek
lényeges
Gyereksarok
Egyéb:..........................................
Elégedett az újság tartalmával?
Igen
Ismeri a Párkány és Vidéke interNem
netes oldalát (www.sao.sturovo.
org)?
Milyen témákról olvas szívesen
Igen, rendszeresen olvasom
a lapban?
Néha rákattintok
Párkányi hírek
Nem hallottam még róla
Régiós hírek
Közéleti témákat feldolgozó írások Köszönjük, hogy válaszaival segí‑
Programajánlók
ti a szerkesztőség munkáját!

21.

Zostavme spoločne mesačník,
aby boli noviny skutočne naše

Milí Čitatelia! Chceli by sme dosiahnuť, aby Štúrovo a okolie čo najviac
vyhovovalo Vašim predstavám. V záujme toho sme pre Vás pripravili niekoľko otázok. Prosíme Vás, obetujte niekoľko minút na vyplnenie hárku
a do 16. marca doručte do poštovej schránky MsKS, alebo pošlite emailom
na adresu parkanyesvideke@gmail.com. Medzi zúčastnenými vylosujeme
darčekový balík.
Páči sa Vám nové Štúrovo a okolie?
Áno, páči sa mi.
Miestne príbehy
Ak nemám lepší program,
Správy Mestského zastupiteľstva
prečítam si ho.
Vôbec sa mi nepáči.
Aké iné rubriky navrhujete do
Štúrovo a okolie? (môžete označiť
Ste spokojný s výzorom
aj viac odpovedí)
mesačníka?
Hospodárstvo
Áno.
Cirkevné správy
Nie.
Horoskop
Pre mňa nie je dôležitý výzor novín.
Detský kútik
Lekár radí
Ste spokojný s obsahom
Iné..................................................
mesačníka?
Áno.
Poznáte internetovú stránku
Nie.
Štúrovo a okolie (www.sao.sturovo.org)?
Ktoré témy najradšej čítate?
Áno, pravidelne navštevujem.
Štúrovské správy
Občas naň kliknem.
Regionálne správy
Nepočul som o tejto stránke.
Témy z verejného života
Ponuka programov
Ďakujeme, že odpoveďami uľah‑
Šport
čujete prácu redakčnej rady.
Historické články

Rejtvényünkben Benjamin Franklin humoros gondolatát idézzük.
A megfejtéseket március 16-ig várjuk a Városi Művelődési Központ postaládájába. A beküldők között a Slovenská Sporiteľňa ajándékcso‑
magját, illetve két személyre szóló mozi belépőjegyet sorsolunk ki (a jegy a Párkányi Filmszínház szabadon választott áprilisi vetítésére szól).
Múlt havi keresztrejtvényünk helyes megfejtése: Az állam megtartja, amit ígér. Ha pénzt ígér, azt is megtartja.
A beküldők közül kisorsolt Klacsán Erika (Rákócziho 37) a Slovenská Sporiteľňa ajándékcsomagját, Németh
Piroska (Družstevný rad 15) két személyre szóló belépőjegyet nyert a Párkányi Művelődési Központ március
15-i Szécsi Pál élete című zenés előadására. Kérjük nyereményükért március 13-ig jelentkezzenek.
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INFORMÁCIE - INFORMÁCIÓK

INFORMÁCIA o čase a mieste
konania voľby prezidenta
Slovenskej republiky

Mesto Štúrovo  podľa § 14 ods. 1 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o
jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že:
l. Voľba prezidenta Slovenskej republiky sa vykoná
v sobotu 21. marca 2009 od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny.
Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov,  
bude sa druhé kolo voľby konať v  sobotu 4. apríla 2009 od 7.00
hodiny do 22.00 hodiny.
2. Miestom  konania voľby prezidenta Slovenskej republiky v Štúrove
sú:
Okrsok č. 1 - volebná miestnosť Centrum voľného  času - Hlavná ul.
č.32
Okrsok č. 2 - volebná miestnosť Základná umelecká škola - Komenského č. 2
Okrsok č. 3 - volebná miestnosť  Budova ZŠ E.Adyho - na  sv. Štefana
č. 16 (budova býv. MŠ)
Okrsok č. 4 – volebná miestnosť Základná  umelecká škola - na sv.
Štefana č. 25 (budova vo dvore bývalej  pôrodnice)
Okrsok č. 5 - volebná miestnosť  Administratívna  budova BP m.p. na
ul. Lipová č.1
Okrsok č. 6 - volebná miestnosť Stavebné bytové  družstvo - zasadačka, Lipová ulica č. 3
Okrsok č. 7 - volebná miestnosť  Súkromná obchodná akadémia na
ul. sv.Štefana č.36
Okrsok č. 8 - volebná miestnosť Materská škola na ul. Bartókova č.38
(horná časť)
Okrsok č. 9 - volebná miestnosť Materská škola na ul. Bartókova č.38
(dolná časť)
Okrsok č. 10 - volebná miestnosť   v budove ŽSR Železničný rad
č.14
Pre voličov oprávnených voliť prezidenta Slovenskej republiky bývajúcich:
Okrsok č.1 – Hasičská ulica, Sobieskeho ulica, Dunajská ulica,
Pri starej pošte, Hlavná ulica, Námestie Sv. Imricha, Námestie slobody ( aj občania s trvalým pobytom Štúrovo, bez ďalšej adresy.),
Pri colnici, Ulica Jozefa Bema, Jesenského ul. - nepárne čísla 1165,67,69,7l,75,77,79,81A,83 a párne čísla od 14 – 64, Széchenyiho
ulica, Ul. svätého Štefana - stará časť (1 - 17 a 2, 10, 12, 14),  M.Zrínskeho, Krátka ulica, Trhovnícka ulica, Vörösmartyho ulica (len rodinné domy ), Nánanská cesta, Orechová ulica, Agátová ulica, Javorová
ulica, Orgovánová ulica
Okrsok č.2 –   Komenského ulica, Pri majeri, Ulica kozmonautov,
Svätoplukova ulica, Ulica Mateja Bela, Bocskaiho rad, Dolná ulica,
Ružová ulica, Želiarsky svah (len rodinné domy), Kasárenská ulica.
Okrsok č. 3 –  Ul. svätého Štefana (18 - 44 a 48 párne čísla), Balassiho ulica, Kossuthova ulica, Mierová ulica, Petöfiho ulica stará časť
(rodinné domy 1-63 a 2-90), Adyho ulica, Športová ulica, Vajanského
ulica, Ulica Jána Husa.
Okrsok č. 4 -  Ul. svätého Štefana (19 – 33 nepárne čísla), Záhradnícka ulica celá (31, 33), Petőfiho ulica (staré sídlisko 67 - 113), Petőfiho
ulica (92 - 108 -  sídlisko „Papagáj“), Jesenského ulica (76,78,80,82
-  sídlisko „Papagáj“), Gaštanová ulica ( 1,3,5 -  sídlisko „Papagáj“).
Okrsok č. 5 – Gaštanová ulica (2 - 10 čínsky múr), Ul. svätého Štefana (35 - 75 nepárne čísla), Družstevný rad (39 a 41), Družstevný rad
(33, 35, 37), Jesenského ulica č.87 - služobný byt Polikliniky.
Okrsok č. 6 – Jesenského ulica ( 66, 68, 70, 72, 74, ), Družstevný rad
( 1 - 31 a 6 - 22 ).
Okrsok č. 7 – Bartókova ulica celá, Smetanova ulica celá.
Okrsok č. 8 – Ul. F. Rákócziho celá ulica (35 - 41 a 58 - 80), Želiarsky
svah (len činžový dom 27 a 29), Na vyhliadke ul., Nárcisová ulica,
Nová ulica, Jesenského ulica (len č. 73).
Okrsok č. 9 –  Vörösmartyho ulica  -  len  činžový dom č. 2, 4, 6,
Štefánikova ulica celá ( 12 - 48 a 13 - 23 ).
Okrsok č. 10 –  Ulica Janka Kráľa, Dubčekova ulica, Železničný rad,
Sládkovičova ulica (štúrovská časť).
Mgr. Ján O r a v e c

Rozpis služieb/Patika ügyelet - Marec-Március 2000
Ne 1.3. Aesculap Jesenského 71
So 7.3. Na Poliklinike Jesenského 85
Ne 8.3. Na Poliklinike Jesenského 85
So 14.3. Maja Hlavná 49
Ne 15.3. Maja Hlavná 49

So 21.3. Maja Hlavná 49
Ne 22.3. Lacrimula Továrenská 1
So 28.3. Astra Hlavná 57
Ne 29.3. Astra Hlavná 57
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„VOĽBA prezidenta SR 2009“
Čo by sme mali vedieť o voľbe
prezidenta Slovenskej republiky?

Deň voľby:
Voľby sa konajú jeden deň, 21.marca 2009 -  sobota,  od 07,00 hod. -   do  
22,00 hod.,
Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska
nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, bude sa druhé kolo voľby konať
v sobotu 4. apríla 2009, od 07,00 hod. -   do  22,00 hod.,
Spôsob voľby:
Volič môže voliť na území Slovenskej republiky vo volebnom okrsku ,kde
je zapísaný do zoznamu voličov   podľa miesta trvalého pobytu , alebo
voličským preukazom v ktoromkoľvek inom volebnom okrsku ,  ktorý mu
bol vydaný  z dôvodu ,že nebude môcť voliť v mieste ,kde je zapísaný do
zoznamu voličov. Voliči s trvalým pobytom v Štúrove bez uvedenia ďalšej
adresy sú zapísaní do voličského zoznamu vo volebnom okrsku č. 1.
Voličský preukaz
Oprávnenému voličovi vydá Mestský úrad Štúrovo  na jeho žiadosť,  po
preukázaní totožnosti ( OP) v kancelárii č. 43,  na II. poschodí.
Hlasovanie:
Volič hlasuje osobne. Po príchode do volebnej miestnosti volič preukáže
svoju totožnosť predložením OP a po zázname v zozname voličov dostane  
jeden hlasovací lístok a jednu prázdnu obálku. Volič sa musí odobrať do
priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Do obálky  vloží  hlasovací lístok , na ktorom môže zakrúžkovať poradové číslo jedného kandidáta. Hlasovací lístok bez označenia je neplatný. Podrobné poučenie pre
voličov je na druhej strane „Oznámenia pre voličov“, ktorý každý volič má
obdržať od  mestského úradu do 1.3.2009.
Hlasovanie mimo volebnej miestnosti:
Volič , ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných,
najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať hlasovanie do prenosnej
volebnej schránky – urny.  Požiadavky  je možné dopredu nahlásiť na mestskom úrade MsÚ   tel.č. 7511073, 7511462, osobne na II.posch. č.dv.  42
alebo 43  a v deň konania voľby aj v príslušnom volebnom okrsku. Počas
volebného dňa bude zabezpečená stála služba  aj na MsÚ.
Zoznam voličov:
vedie mesto  - mestský úrad a zároveň rieši aj prípadné podania k zoznamu
voličov alebo akékoľvek ďalšie  požiadavky  na II. posch. č.dv. 42   alebo
č.43. Informácie telefonicky  na t.č. 7511462 , 7511073  , e-mail: org@
sturovo.sk
					
Irén Pakošová
					 vedúca OOVS MsÚ

Köszönetnyilvánítás!

A Csemadok párkányi alapszervezete 2008. január 10-én tartotta 41.
Magyar Bál-ját a Városi Művelődési Központban. A bál sikeréhez nagyban hozzájárultak támogatóink, elsősorban a:  
SmurfitKappa Štúrovo
Kollár Nyomda Nána
K + K asztalosműhely, Kamanca László
Pacific Slovakia kft – Kovács József
Éva Virágszalon – Stugel Éva
Sok szép, értékes tomboladíjat is sikerült összegyűjtenünk. Festményeiket
ajánlották föl: Lábik János és Bugyács Sándor. További adományozók:
Oravec Ján polgármester, Bartusz Katalin – ékszerüzlet, Kormos László, Vénusz cukrászda, Lengyel Attila – Miratti vendéglő, Nagy Gusztáv
vállalkozó, Be-ba – Beňo Ladislav, Búcsi Elektro, Rakovsky Gabriella –
TIK, Fazekas Tünde – Twister, Bábel Éva – Kozmetika, Stáreková Andrea
– Candy butik, ICOPAL Štúrovo, Vadaš kft, Farkas Attila, Tóth Anna, Sir
Higgins Vendéglő, Vígh Gábor – Drevovoz Svodín, OTP Banka Štúrovo, FYTOMEDI gyógyszertár, Cocher mobil, Krakó István – virágüzlet,
FABO Computer s.r.o., Optika - Visus s.r.o., Virga Edit vállalkozó, Camélia – Ing. Záhoreczová; valamint országgyűlési és megyei képviselőink:
Szigeti László és Fekete László.
Az ASz vezetősége és a bál rendezője nevében köszönetemet fejezem
ki valamennyi támogatónknak, mert csak segítségükkel tudtuk hagyományainkhoz méltóan megrendezni az ez évi Magyar Bált.
                    Tisztelettel és köszönettel,

Boócz Mária, az ASz elnöke
Múlt havi számunk 17. oldalán olvashattunk a párkányi mozgássérültek 99-es szervezetének hagyományos karácsonyi ünnepségéről. A
cikkben a rendezvény és egyben a szervezet támogatói is fel voltak sorolva, a köszönetnyilvánító sorból Melajová Adriana – CERON, Benzinol –
Remiš és Niszler Juraj kimaradt. A szervezet minden egyes támogatójának
köszöni a segítséget!
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EMLÉKEZZÜNK - SPOMÍNAJME SI

23.

24.
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