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Szenzációs leletek ősrégi múltunkból! A nyitrai régészeknek 
sikerült rátalálni valamikori őseink, az egykori Kakath tele-
pülés temetőjére. 

Senzačné nálezy z našej dávnej minulosti! Nitrianskym ar-
cheológom sa podarilo odhaliť objekt, ktorý zodpovedá cintorí-
nu našich dávnych predkov, niekdajšieho Kakathu. 

A régészek megtalálták a középkori 
Kakath temetőjét

Archeológovia našli cintorín  
stredovekého Kakathu

A régészeti mentő feltárás a Sobieski utca, Keleti rakpart hely‑ 
színen,  a  „Rezidencia  Sobieski“  lakás  együttes  építése  okán 
kezdődött április 22‑én. A régészeti feltárás vezetője, Mgr. Noémi 
Pažinová, PhD. kérdésemre elmondta, hogy a temető a 166/27‑es 
számú parcella északi felétől húzódik. Az első sírt a Nyitrai Kon‑
stantin Filozófus Egyetem Filozófiai Kara Régészeti Tanszékének 
hallgatói  segítségével  találták meg  április  27‑én. A  terepmunkák 
során  150‑200  sírt  lokalizáltak,  a  temető  azonban  jóval  nagyobb 
is lehet. Öt sírt teljes egészében feltártak, ebből négy felnőtt (való‑ 
színűleg 3 férfi és 1 nő) és egy gyerek sír volt (15 éves korig). Ezek 
a sírok a földmunkák következtében közvetlen veszélybe kerültek. 
A sírok törmelékeiből 12‑13. századi, különféle kerámia töredékek 
is felszínre kerültek. Minden sír fakoporsót tartalmazott, melyekből 
csupán  fa maradványok maradtak  fenn. Dr.  Pažinová  leszögezte, 
hogy nagyon szegény sírokról van szó. Elárulta továbbá, hogy a le‑
letanyagot elemzésnek vetik alá a régészeti tanszéken, a kiásott sí‑
rok tartalma pedig visszakerül a földbe. A régészek eddigi megálla‑
pítása szerint a temetőt valószínűleg a 12‑17. században használták 
az itteni emberek. Az ásatás területén ezen kívül két újkori gödröt 
is  találtak a 18‑19. századból, amelyekben kerámia (fazék, amfo‑
ra, váza) és állatcsontok voltak. Az ásatás szakmai fővédnöke prof. 
PhDr.  Romsauer  Péter,  CSc.,  a  Nyitrai  KFE  FK  Régészeti  Tan‑ 
székének a vezetője. Az archeológusokat is meglepte az utolsó nap, 
május 11‑e, mikor is további két őskori objektumot sikerült feltár‑
ni – kerámiával teli tároló gödröket, állatcsontokat és agancsokat. 
Ezek az objektumok a Kr.e. 3600‑3400 évekből származnak és a 
rézkori badeni kultúrához  tartoznak. Az ásatás a beruházó építési 
terveitől függően fog folytatódni.

 Juhász Gyula, foto: Halasi Tibor

Záchranný archeologický výskum z dôvodu výstavby obytného 
súboru „Rezidencia Sobieski“ sa začal 22. apríla tohto roku v loka‑
lite Sobieskeho ulica, Východné nábrežie. Vedúca výskumu, Mgr. 
Noémi Pažinová, PhD. na moju otázku odpovedala, že cintorín sa 
tiahne od severnej časti parcely č. 166/27 v k.ú. Štúrova. Prvý hrob 
bol nájdený pomocou študentov Katedry archeológie Filozofickej 
fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre dňa 27. apríla. Po‑
čas  terénnych  prác  bolo  lokalizovaných  cca.  150‑200  hrobov,  no 
celý cintorín je nepochybne väčší. Na výskume bolo úplne odkry‑
tých 5 hrobov, z toho 4 dospelé osoby (pravdepodobne traja muži 
a  jedna  žena)  a  jeden  chlapec  vo  veku  do  15  rokov. Tieto  hroby 
boli bezprostredne ohrozené zemnými prácami. V zásype hrobov sa 
nachádzalo aj niekoľko črepov z 12‑13. storočia. Všetky hroby ob‑
sahovali drevené rakvy, z ktorých sa zachovali len zvyšky dreva. Dr. 
Pažinová konštatovala, že všetky odhalené hroby boli veľmi chu‑
dobné. Prezradila ešte, že nálezový materiál bude analyzovaný na 
katedre archeológie a obsah vykopaných hrobov bude opäť uložený 
do zeme. Podľa doterajších zistení archeológov cintorín používali 
tunajší ľudia pravdepodobne v období od 12. do 17. storočia. Ďalej 
sa na ploche výskumu odkryli ďalšie dve novoveké jamy s nádoba‑
mi z 18.‑19. storočia (hrnce, amfory, vázičky) a zvieracími kosťami. 
Odborným garantom výskumu je prof. PhDr. Peter Romsauer, CSc., 
vedúci Katedry archeológie FF UKF Nitra. Na prekvapenie arche‑
ológov sa posledný deň výskumu, t.j. 11. mája ešte podarilo odkryť 
aj dva praveké objekty –  zásobné jamy plné keramiky, zvieracích 
kosti a parožia. Datovanie  týchto objektov je do badenskej kultú‑
ry doby medenej cca. 3600‑3400 rokov pred Kr. Výskumné práce 
budú pokračovať v závislosti od stavebných plánov investora.

 Július Juhász, foto: Tibor Halasi

Dr. Pažinová a sírfeltárásnál Dr. Pažinová pri odkrývaní hrobu 
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Városunk fürdője méltán híres 
nemcsak az országban, de a határokon 
túl is: itt van Szlovákia egyetlen hullám-
medencéje, 25 hektáros területén 9 me-
dencével és rengeteg szórakozási lehető-
séggel várja látogatóit. Nyáron egy város 
a városban, hisz 12500 fős befogadóké-
pessége túltesz Párkány lakosságán is.

Bár  a  beharangozott  csúszdapark  öt‑
letét  sajnos  mégsem  szavazták  meg  a 
képviselők,  azért  idén  is  készült  pár 
újdonsággal  a Vadas. Megváltoztak  a  pár‑
kányi  igazolványok.  Ezentúl  nem  fény‑ 
képes igazolvánnyal juthatnak kedvezmény‑ 
ekhez  városunk  lakói,  hanem  csökkentett 
árú  belépőket  vásárolhatnak  az  Informá‑
ciós  irodában,  a  sétálóutcán. A  reggeli  ú‑ 
szás  már  nem  bérlethez  kötött,  hanem  2 

Kúpalisko nášho mesta je právom 
známe nielen v našej krajine, ale i za hra-
nicami. My jediný máme bazén s vlnobi-
tím a na rozlohe 25 ha ponúkame okrem 
9 bazénov aj množstvo atrakcií. V lete je 
to „mesto v meste“, veď kapacita 12500 
návštevníkov je vyššia ako celkový počet 
obyvateľov Štúrova.

I napriek tomu, že vopred oznámený to‑
boganový  svet  zatiaľ  nie  je  schválený  ani 
vybudovaný, aj tento rok na Vás čaká mno‑
ho noviniek. Zmenili sa Štúrovské preuka‑
zy. Odteraz sa zľavy neposkytujú na základe 
preukazov, môžete si však zakúpiť zľavne‑
né  permanentky  na  kúpalisko.  Predaj  per‑
manentiek prebieha v Informačnej kancelá‑
rii  na  Pešej  zóne. Aj  v  programe  ranného 
plávania nastali zmeny: pre vstup nepotre‑

bujete permanentku, ale jednorázové lístky. 
Lístky si môžete kúpiť na hotelovej recepcii 
za 2,00 € aj v predpredaji. Novinky sú aj v 
bazénovom areáli: pri bazéne Hviezda sme 
vybudovali novú rodinnú kĺzačku, ktorú si 
iste obľúbia deti  i dospelí. Novopostavená 
šmýkačka je vysoká 4,20 metra a dĺžku má 
13,67 metra. Dávame Vám na vedomie, že 

Városi fürdő - országos hírnévvel és attrakciókkal

Mestské kúpalisko – celoštátna známosť a atrakcie

eurós  jegyeket  válthatnak  meg  a  korai  ú‑ 
szás  kedvelői  a  szálloda  recepcióján,  akár 
elővételben  is.  Újdonság  a  medencéknél 
is  akad:  a  Csillagmedencéhez  egy  4,20 
méter  magas  és  13,67  méter  hosszú  csú‑
szófelületű  családi  csúszda  épült,  amely 
minden  bizonnyal  kicsik  és  nagyok  ked‑
vence  lesz.  Itt  emelném  ki,  hogy  az  idei 
évtől  a  csúszdák  használatáért  fizetni  kell. 
A  napi  jegy,  amely  korlátlan  számú  csú‑ 
szást  biztosít,  a  masszázsmedence  mellett 
váltható meg,  ára 3 euró  (90,38 
Sk).  Szlovákiában  elsőként  a 
Vadasban  nyitja  meg  kapuit  a 
nyilvános  strandtól  elkerített 
nudista  napozó.  A  napozó  az 
uszoda  épületénél,  a  külső  ülő‑
medencénél kap helyet, a kíván‑
csi szemektől elzárva, a nudista 
napozásra  vágyók  kényelmét 
szolgálva. A napozó június 1‑től 
lesz  látogatható.  Idén a  férfiak‑
ra  is  gondoltunk.  Valószínűleg 
nem  csak  a  nudista  napozó,  de 
vélhetően a most készült strand‑ 
focipálya  is  örömet  okoz  majd 
az  erősebb  nem  képviselőinek. 
A  pályán  nyáron  bajnokságot 
is  rendezünk,  a  foci‑kupa és az 
ahhoz  tartozó  strandröplabda‑
bajnokság részleteit nemsokára megosztjuk 
Önökkel. Az  idén  is  helyet  kap  az  animá‑
ciós nyár programsorozat, melynek keretén 
belül a  felnőttekre vízi‑aerobic, zenés szó‑
rakoztató  programok  és  vetélkedők, míg  a 
gyerekekre animációs sátor vár. Az animá‑
ciós  és  a  hétvégi  különleges  programok‑ 
ról részletesebben a nyár közeledtével szá‑
molnunk majd be weboldalunkon. Bár nem 
újdonság, még mindig mi büszkélkedhetünk 

začínajúc  touto sezónou sa za užívanie kĺ‑
začiek platí. Denný lístok za 3 eurá ( 90,38 
Sk) Vás  oprávňuje  využívať  šmýkačky  po 
celý deň, a môžete si ho zakúpiť v poklad‑
ni  pri  sedacom  bazéne. VADAŠ  ako  prvý 
medzi kúpaliskami na Slovensku otvára pre 
verejnosť  nudistickú  pláž  na  opaľovanie. 
Pláž na slnenie dostane miesto pri  budove 
krytej plavárne ukryté pred zvedavými po‑
hľadmi,  aby  zabezpečil  pohodlie  pre  všet‑
kých, ktorí sa rozhodnú pre tento netradičný 
spôsob opaľovania. Pláž bude v prevádzke 
od  1.  júna. Muži  –  pozor!  Nezabudli  sme 
ani  na  Vás.  Pravdepodobne  nielen  nudis‑
tická pláž, ale i plážový futbal poteší všet‑
kých  príslušníkov  „silnejšieho“  pohlavia. 
Počas  leta usporiadame  turnaj v plážovom 
futbale.  O  podrobnostiach  turnaja,  ako  aj 

o  turnaji  v  plážovom volejba‑
le  budete  v  dohľadnom  čase 
všetko  vedieť.  V  rámci  let‑
ných aktivít budete mať znova 
možnosť  využívať  i  animač‑
né    programy.  V  rámci  nich 
čakajú  na  dospelých  zábavné 
hudobné programy, vodný ae‑
robic a rôzne súťaže, kým deti 
sa  môžu  zabávať  v  animač‑
ných  stanoch.  S  blížiacim  sa 
letom Vám  postupne  budeme 
oznamovať  na  našej  webo‑
vej  stránke  novinky  ohľadom 

plánovaných  animačných programov a ne‑
zabudneme ani na víkendové prekvapenia. 
I keď to už novinka nie je, ale ešte vždy je 
naše kúpalisko jediným na Slovensku, ktoré 
sa môže pochváliť bazénom s vlnobitím. Ba‑
zén s vlnobitím ‑ Lagúna bude v prevádzke 
od júna, hoci vlnobitie si návštevníci môžu 
v  júni  vychutnať  iba  počas  víkendov.  Na 

Szlovákia  egyetlen  hullámmedencéjével. 
A hullámmedence  júniustól üzemel, bár  a 
hullámveréseket júniusban csak hétvégen‑
te  élvezhetik  vendégeink.  A  végére  egy 
technikai  közlemény  maradt:  a  2009‑es 
évtől változik a termálfürdő területére való 
belépési  rend. Az üdülőkomplexum egész 
területén  forgókapuk  és  sorompók  teszik 
lehetővé a bejutást. A forgókapuk a jegyen 
található vonalkód (vagy a szálláskártyában 
található chip) leolvasása után, míg a par‑

koló sorompója ezentúl  távozáskor, a par‑
kolójegyen  található  vonalkód  leolvasása 
után nyílik majd ki. A bérletesek a főpénz‑ 
tárban kérhetik ki a belépéshez szükséges 
vonalkódos  jegyet,  ekkor  kerül  levonás‑ 
ra a bérletből a megfelelő számú belépés.

Mindenkit  nagyon  sok  szeretettel  vá‑
runk a hét minden napján reggel 9 és este  
8 óra között!  Németh Lívia

koniec zostala jedna technická informácia: 
od roku 2009 nastanú zmeny vo vstupnom 
systéme  termálneho  kúpaliska.  Vstup  do 
celého areálu rekreačného komplexu bude 
možný  cez  turnikety  a  závory.  Turnikety 
umožnia  vstup  po  odsnímaní  čiarového 

kódu na lístkoch (alebo čipov na ubytova‑
cích kartách). Automatické závory na par‑
kovisku sa otvoria pri odchode po načítaní 
čiarového kódu parkovacích lístkov. Maji‑
telia permanentiek si môžu vyzdvihnúť lís‑
tok s čiarovým kódom v hlavnej pokladni, 
kde im bude odrátaný z permanentky daný 
počet vstupov. 

Všetkých srdečne očakávame každý deň 
od 9.00 do 20.00 hod!   
 Németh Lívia
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Podľa znenia zmeneného zákona o  
miestnych daniach poplatky za parkovanie 
od januára 2008 nepodliehajú miestnym 
daniam, preto spomínané poplatky nemô-
žu žiadať jednotlivé obce a mestá. Podľa 
znenia rozhodnutia Ústavného súdu SR 
z roku 2000 finančnú pro-
tihodnotu môžu žiadať len 
za vykonávanie služieb. Na 
základe tohto rozhodnutia 
viac ako rok a pol sme ne-
museli ani v Štúrove platiť 
za parkovanie vo verejných 
priestranstvách, čo sa ale 
onedlho pozmení. 

Od advokáta Gábora Gála 
sme  sa  dozvedeli,  že  ani  po 
zrušení miestnych daní nežia‑ 
dajú  neoprávnene  poplatky 
za  parkovanie.  „V  súčasnosti 
ako  za  prenájom  verejných 
priestranstiev  môžu  žiadať 
spomínanú taxu. V tomto prí‑
pade neplatíme za parkovanie, ale za obsade‑
nie  verejných  priestranstiev  majiteľovi,  čiže 
obci, mestu alebo nájomníkovi danej využitej 
plochy“ – dodal Gábor Gál. 

Na základe rozhodnutia Mestského zastu‑
piteľstva v Štúrove zo dňa 7. apríla si verejné 
priestranstvá mesta určené na parkovanie  pre‑

A helyi adókról szóló törvény módosí-
tását követően a parkolásért fizetett díja-
kat 2008 januárjától nem lehet helyi adó 
címen szedni. A szóban forgó összeget par-
kolási díjként sem kérhetik el az egyes te-
lepülések: egy 2000-ben meghozott alkot-
mánybírósági döntés értelmében pénzbeli 
ellenértéket csak szolgáltatásokért cserébe 
lehet kérni. A fentiek tükrében majd egy 
és fél évig Párkányban sem kellett a köz-
területi parkolásért fizetni, ez azonban ha-
marosan megváltozik. 

Párkány  parkolásra  kijelölt  köztereit  az 
április  7‑i  képviselő‑testületi  döntés  által  a 
közterületfenntartó‑vállalat bérli. Az időköz‑
ben részvénytársasággá válló cég április 15‑
től  2010.  december  31‑ig  évi  100  euróért 
(3012,60 koronáért) vette birtokba a szóban 
forgó  helyeket.  A  vállalat  vezetője,  Nagy 
Imre lapunknak elmondta, hogy a turistasze‑
zon nyitányakor már szeretnék, ha működné‑
nek az automaták. Ez azonban attól is függ, 
milyen gyorsan sikerül az egy és fél éve tét‑
lenül  porosodó  gépeket  feléleszteni.  Nagy 
Imre szavai szerint már átnézték a berendezé‑
seket, a vizsgálat során kiderült, hogy műsza‑
kilag rendben vannak. „A részvénytársasági 

Poplatky za parkovanie od letnej sezóny

Nyártól ismét fizetünk a parkolásért

Háromezer forint büntetést fizetett 
az a szlovák állampolgárságú hölgy, aki 
papírok nélkül lépte át a szlovák-ma-
gyar határt Dél-Komáromnál- számolt 
be a magyarországi rendőrség hiva-
talos oldala, a police.hu. Ennek apro- 
póján Szórád Györgyöt kérdeztük, aki 
elmondta, hogy Párkányban is történt 
hasonló eset. 

Mint  kiderült,  hiába  szabad  az  átjárás 
Szlovákia  és  Magyarország  között,  tud‑
nunk kell  igazolni magunkat, ha a  rendőr 
erre  kér.  Igaz,  a Mária Valéria  Hídon  el‑
lenőrzés nincs, a híd tövében azonban ilyes‑ 
mi  előfordulhat. Mint  azt  Szórád György 
elmondta,  nem  a  polgárok  bosszantása  a 
cél,  a  rutin  ellenőrzések  a  bűnmegelőzés 
miatt  valósulnak  meg.  „Általában  akkor 
szoktunk ilyet végezni, ha olyan információ 
jut a birtokunkba, amely szerint olyan sze‑ 
mély,  vagy  éppen  szállítmány  jön,  vagy 
megy  át  a  határon,  amely  érdekes  a  szá‑
munkra,  vagy  olyasmi  történt,  ami  miatt 
útlezárásos  körözés  folyik”  –  fejtette  ki, 
majd  megjegyezte:  mindenkinek  köteles‑
sége  valahogy  igazolni  magát  Szlovákiá‑
ban és Magyarországon is. A rutinellenőr‑
zések  tehát  a  bűnmegelőzést  szolgálják, 
ami  mindannyiunk  érdeke.  Azért,  hogy 
elkerüljük  a  fölösleges  kellemetlenséget, 
ne feledkezzünk meg az okmányainkról. A 
két illetékes rendőrkapitányság egyezsége 
alapján egyébként az esztergomi és a pár‑
kányi rend őrei  is elnézőek a  törvénytisz‑
telő  polgárokkal  szemben,  ha  épp  otthon 
felejtik az okmányaikat.

 Kép és szöveg: Szép É.

Okmány nélkül  
drága a séta najíma za 100 eur ročne od 15. apríla 2009 do 

31. decembra 2010 akciová spoločnosť Komu‑
nálne služby. Imrich Nagy riaditeľ spoločnosti 
nás informoval už o prevádzkovaní automatov 
od začiatku letnej sezóny, čo však závisí od toho, 
ako rýchlo sa dá vrátiť do obehu rok aj pol sta‑

ré zariadenia. Podľa neho tieto 
zariadenia už prekontrolovali a 
z technickej stránky sú v abso‑ 
lútnom poriadku. „Kvôli štruk‑
turálnym  zmenám  spoločnosti 
sme sa stali daňovými poplatník‑ 
mi, preto na lístkoch musí byť 
uvedená  suma  už  v  eurách 
a  zariadenia  sa  musia  prepro‑
gramovať“  –  povedal  Nagy. 
O konkrétnej výške poplatkov 
rozhodne  2.  júna  2009  mest‑
ské  zastupiteľstvo.  „Plánuje‑
me  zavedenie  dvojtarifného 
systému. V  tých  uliciach,  ako 
napríklad:  Hlavná  ulica,  Ná‑
mestie  sv.  Imricha,  Ulica  sv. 

Štefana,  kde  parkovanie  je  problematickej‑
šie,  taxa  bude  vyššia.  Naším  cieľom  je,  aby 
sme  odľahčili  centrum  a  využili  parkovacie 
miesta vzdialenejšie od  centra,  akým napr.  je 
aj parkovisko pri Hoteli Zahovay či pri býva‑
lom  prístave  kompy“  –  vysvetľoval  dotyčný.  
  foto a preklad: F. Cs. 

Autoservis Juhász
Vám ponúka nasledovné služby:

- emisné kontroly motorových vozidiel: BEZKAT,
NKAT, RKAT, RKAT EOBD (vozidlá po roku
výroby 2005)
- diagnostika motorových vozidiel
- príprava vozidiel na STK a ich realizácia
- meranie emisných parametrov dieselových
vozidiel
- predaj ťažných zariadení a ich montáž
s certifikátom
- výmena rozvodových remeňov
- dovoz terénnych motocyklov a štvorkoliek zo zahraničia (Yamaha, Suzuki,
Honda, Kawasaki) a ich servis
- pri dovoze motorových vozidiel vykonáme EK, STK, KO, EVČ a náležitú
administratívu pri dovoze
- predaj, dovoz a servis japonských malotraktorov a príslušenstva

Svätoplukova 34, Štúrovo, tel.: 0905 214 850

QUICK TAXI

NON STOP

0908/759166

Repterek a legolcsóbban!
Személyszállítás 8 személyig!

Utánfutókölcsönző
Požičovňa prívesov

5 €-tól - od 5 €

cégforma miatt adófizetővé váltunk, így a je‑
gyeken már az adónak, illetve az eurós összeg‑
nek kell szerepelnie, ezért át kell programozni 
a gépeket” – mondta Nagy. A parkolási díjak 
nagyságáról egyelőre nem tudott konkrétumot 
mondani, mint megtudtuk,  erről  a  június 2‑i 
testületi  ülésen  születik  döntés.  „Kéttarifás 
rendszert  szeretnénk  bevezetni. Azokban  az 
utcákban,  ahol  problémás  a  parkolás,  több 
centbe kerül majd a díj. Ilyen többek között a 
Fő utca, a Szent Imre tér, a Szent István utca. 
A célunk az, hogy tehermentesítsük a belvá‑
rost és azoknak a parkolóhelyeknek, amelyek 
a központon kívül találhatók, nagyobb legyen 
a  kihasználtságuk.  Ilyen  a  Zahovaynál  lévő, 
vagy  az  egykori  kompkikötőhöz  vezető  út 
mellett  található  parkoló”  –  magyarázta  az 
illetékes.   

Gál  Gábor  jogásztól  megtudtuk,  hogy  a 
helyi adózás eltörlését követően sem jogtala‑
nul szednek a parkolásért pénzt. „Most, mint 
közterületbérletet kérhetik a szóban forgó dí‑
jat“ ‑ fogalmazott. „Ebben az esetben nem a 
parkolásért, hanem a közterület elfoglalásáért 
fizetünk  annak  tulajdonosának,  tehát  a  tele‑
püléseknek, vagy épp a  terület bérlőjének“  ‑ 
fűzte hozzá.   Szép É.
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Házalói csalások, áruházi 
lopások, postakirablások. Az 
első negyedév párkányi és 
környékbeli bűnügyi gyors-
mérlege következik, de Halá-
dik Attila rendőrparancsno-
kot arról is kérdeztük, hogy 
az új közlekedési törvény és 
az általuk használt új radar 
okozott-e érzékelhető válto-
zásokat a közúti közlekedés-
ben. 

Januártól  életbe  lépett  az  új 
közlekedési  törvény.  Mint  azt 
Haládik Attila, a párkányi állami 
rendőrség  igazgatója kifejtette, 
az új jogszabálynak és az új ra‑
darnak köszönhetően az első ne‑
gyedévben jelentősen csökkent 
a közlekedési balesetek száma, 
és a sofőrök is sokkal fegyelme‑
zettebben vezetnek. 2008 első negyedévéhez képest régiónkban a 
közlekedési balesetek száma 40 százalékkal csökkent. A sofőrök 
alkoholfogyasztása  miatt  bekövetkező  balesetek  száma  viszont 
nem lett szembetűnően kevesebb. Ez azért is furcsa, mert az új tör‑ 
vény szerint ezért akár öt év eltiltás, és akár 1300 eurós büntetés is 
kiszabható. Az utóbbi időben jelentős mértékben megnőtt a lopá‑
sok száma szinte valamennyi párkányi bevásárlóközpontban, a tol‑
vajok az ellenőrizetlenül, bevásárlókocsikban hagyott pénztárcák‑ 
ra utaznak. Az efféle lopások száma az előző évi esetekhez képest 
ötven százalékkal nőtt. A tettesek kiszemelik az áldozatukat, főképp 
az idősebb személyeket, akik a bevásárlókocsiban ellenőrizetlenül 
hagyják a retiküljüket, kézitáskájukat. A tettes ezt használja ki, és 
lopja ki onnan a pénztárcájukat, majd eltűnik a tömegben. Azzal, 
hogy a Mária Valéria Hídon már nincs ellenőrzés, egyre több háza‑

Pokrok nastal vo veci čiastočnej privatizácie technických slu‑
žieb. Dňa 29. apríla bolo uzavreté výberové konanie, ktoré bolo 
vyhlásené na čiastočnú privatizáciu podniku. Ako informoval pri‑
mátor  Ján Oravec, do tendra sa prihlásili dve firmy. Víťazom sa 
stala firma Ave z Tatabáne. Mesto a zastupiteľstvom určená výbe‑
rová komisia vybrala víťaza na základe troch kritérií. Na zákla‑ 
de ponúknutej ceny za akcie, cieľov, ktoré má podnik a jeho pla‑
tobnej schopnosti. S víťaznou firmou už nadviazali kontakt a na‑
ďalej rokujú o podmienkach zmien v technických službách. Ján 
Oravec povedal,  že ak všetko pôjde dobre, nový  investor môže 
vstúpiť do firmy už na konci júla. Mesto Štúrovo by do novovytvo‑ 
reného podniku vstúpilo sumou 13 miliónov korún, čiže 431 tisíc 
520 eur. Na druhom mieste v tendri skončila dánska firma Marius 
Pedersen, ktorá pôsobí aj v Trenčíne.  ŠTV

Előrelépés történt a műszaki‑szolgáltató vállalat részleges ma‑
gánosításának ügyében. Április 29‑én ugyanis lezárult az a pályá‑
zat, amelyet a cég részleges privatizációjára írtak ki. Mint azt Ján 
Oravec polgármester közölte, a tenderbe két vállalat jelentkezett 
be, a győztes pedig a tatabányai Ave lett. A város és az önkormány‑ 
zat  által  kijelölt  pályázati  bizottság  három  fő  kritérium  alapján 
választotta  ki  a  nyertest. A  részvényekért  felajánlott  ár  alapján, 
a vállalat működési  szabályzatának  irányelvei alapján, valamint 
a fizetési kondíciók alapján. A nyertes tatabányai céggel már fel‑
vették a kapcsolatot, és tovább egyeztetnek a műszaki‑szolgáltató 
vállalat átalakításának feltételeiről. Ján Oravec elmondta: ha min‑
den jól megy, akkor akár már július végén is beléphetne az új be‑
fektető a cégbe. Az új befektetővel kialakítandó vállalatba Párkány  
városa mintegy 13 millió koronás, azaz 431ezer 520 eurós vagyon‑ 
résszel szállna be. A tenderben a második helyen a Trencsénben is 
működő dán cég, a Marius Pedersen végzett.

 Párkányi Televízió

Rendőrségi mérleg az első negyedévből 

Privatizácia technických služieb 

A műszaki szolgáltató vállalat  
privatizációja

ló érkezik hozzánk, akik külön‑
féle  háztartási  és  fogyasztási 
cikkeket  árulnak a környékbeli 
falvakban  is.  Sok  esetben  vi‑ 
szont nem az eladás a céljuk, ha‑
nem az, hogy felmérjék a hely‑ 
színt,  s  aztán  néhány  napon 
belül  kirabolják  a  főképp  idő‑
sebb,  magányosan  élő  vevőt. 
Vigyázzunk  azokkal  a  mester‑ 
emberekkel is, akik csatornaja‑
vítási munkát kínálnak, szintén 
főképp  idősebb,  egyedülálló 
„néniknek“. Mert  a munkát  el‑
végzik ugyan, de  aztán megfé‑
lemlítik  őket  és  jóval  nagyobb 
összeget követelnek a munkáért. 
A  „nénik“  pedig  inkább  fizet‑ 
nek. A  legnagyobb  gond  ezzel 
az, hogy az efféle eseteket rend‑
szerint  csak  az  elkövetés  után 

néhány nappal jelentik be, s akkor már nehéz bármit is tenni. En‑
nek ellenére volt már olyan eset, amikor olyan román állampolgárt 
tartóztattak le, aki ellen büntetőjogi eljárás indult. Idén több pos‑ 
tarablás is történt Párkány vonzáskörzetében, a profi betörők spe‑
ciális  fűrésszel vágták  fel  a  trezorajtókat  és vittek el komolyabb 
összegeket.  Ilyen  eset  történt  Nánán  és  Kisgyarmaton  is,  Bény‑
ben pedig szintén ki akarták rabolni a postát, de ott a  tettest  fel‑
tehetően  megzavarták.  A  rendőrparancsnok  épp  ezért  arra  kéri 
mindazokat az állampolgárokat, akik postaépületek közelében lak‑
nak, hogy ha bármiféle gyanús mozgást észlelnek a posták körül, 
esetleg gépjárműveket, főképp az esti és éjjeli órákban, akkor azt 
jelentsék  a  150‑es  központi  számon,  vagy  a  párkányi  rendőrség 
036/7511113‑as  telefonszámán,  mert  ezzel  a  tettesek  kézrekerí‑ 
tésében segítenek.  Párkányi Televízió

1155   kkmm DDEE  MMEEGGÉÉRRII !!
Dorogon, a Mária utca
21 szám alatt, bolttal
szembeni parkolási
lehetőséggel várja
kedves vásárlóit 
szaküzletünk. 

Törzsvásárlóinknak
külön kedvezményt

nyújtunk! 
Egyedi árakkal várjuk

kivitelezők, 
villanyszerelők érdek-

lődését is!
Kiszállítás megoldott,
kiszolgálás akár nyit-
vatartási időn kívül is

lehetséges!
Választékunkból:
vezetékek, kapcsolók, lámpák, 
csillárok, kaputelefonok, égők, izzók és minden, ami a 
villanyszereléskor szóba jöhet.

Alkuszház Kft. Dorog, Mária utca 21
Tel.: +36-33-441168, +36-20-3308309

Nyitvatartás:
H-P 8.00-17.00
Sz:8.00-12.00
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Drahá prechádzka bez  
dokladov

Začína sa cyklistická sezóna 

Zadržali 860 kg látky na výrobu heroínu

Bilancia I. štvrťroka z  
policajného hľadiska 

„Slovenka, ktorá prešla bez preukazu totožnosti cez sloven-
sko-maďarskú hranicu pri Komárne, môže platiť pokutu až vo 
výške 3000,- HUF“– bolo uverejnené na webovej stránke ma-
ďarského PZ – www.police.hu. 

Ako sme sa dozvedeli, darmo je povolený prechod medzi Slo‑
venskom a Maďarskom, napriek tomu pri kontrole sa musíme vždy 
preukázať osobným dokladom. Pravdou je, že na Moste Márie Va‑
lérie nekontrolujú občanov, čo však nie je vylúčené na maďarskej 
či slovenskej strane. Podľa mienky Juraja Szóráda cieľom takejto 
kontroly je predovšetkým prevencia proti kriminalite. „Vo všeobec‑
nosti vykonávame takéto kontroly v prípadoch, ak sa k nám dostá‑
vajú informácie o transakciách podozrivých osôb či zásielok, alebo 
prebieha pátranie po verejnej cestnej sieti“ – dodal a pripomenul: 
„Občianskou povinnosťou každého  je  preukázať  svoju  totožnosť 
– aj na Slovensku, aj v Maďarsku. Aby sme predchádzali rôznym 
zbytočným nepríjemnostiam, nezabúdajme na naše doklady!“   

Na  základe  dohody  ostrihomského  a  štúrovského  policajného 
zboru sú však príslušníci PZ lojálni voči zábudlivým občanom aj 
v takýchto prípadoch. 

  Preklad: F. Cs.

Podľa  vyjadrenia  Alexandra  Fehéra,  zá‑
stupcu riaditeľa mestskej polície, na cyklistov 
nie  sú  podávané  sťažnosti  často,  no  ani  oni 
predpisy  nedodržiavajú.  Pri  porušení  zákona 
cyklistom  sa  výška  pokuty  pohybuje  v  roz‑
medzí 10 až 60 eur. Podľa cestného zákona je 
bicyklovanie na chodníku v meste zakázané, 
podľa nariadenia mesta je však možné využí‑
vať pešiu zónu na bicyklovanie od 7. hod do 
10. hod dopoludnia, potom je možné bicykel 
len  tlačiť.  Podľa  nového  zákona  je  potrebné 
nosiť  reflexnú vestu aj v meste,  za zlej vidi‑
teľnosti,  deti  do 15  rokov musia  vestu  nosiť 
počas bicyklovania vždy. Dieťa do 10  rokov 
sa  môže  bicyklovať  len  v  sprievode  osoby 

Colníci spolu s Národnou protidrogovou jednotkou zadrža- 
li v obci Chľaba  860 kilogramov acetanhydridu, ktorý sa po-
užíva na výrobu heroínu, legálne sa však využíva vo viacerých 
odvetviach priemyslu.

Z tohto množstva by sa dalo vyrobiť minimálne 400 kg drogy, 
ktorú by na čiernom trhu predali za osem miliónov eur. Pri akcii 
zadržali  štyroch Slovákov, ktorým hrozí  trest od 15 do 20 rokov 
väzenia.  Pri  medzinárodnej  akcii  spolupracovali  aj  partnerské 
zložky Českej, Maďarskej a Poľskej republiky. S acetanhydridom 
obchodovala  skupina,  ktorá  pôsobila  na  území  viacerých  štátov 
strednej Európy. Ako agentúru SITA  informoval zástupca hovor‑

Od januára vstúpil do platnosti nový cestný zákon. Podľa 
slov Atillu Haládika, riaditeľa policajného zboru v Štúrove, sa 
vďaka zákonu vo veľkej miere znížil počet nehôd a šoféri jaz-
dia oveľa bezpečnejšie. 

V poslednej  dobe  sa  zvýšil  počet  krádeží  aj  v  niektorých  ob‑
chodných domoch v Štúrove. Zlodeji sa zameriavajú najmä na pe‑
ňaženky v nákupných vozíkoch. Počet podobných krádeží vzrástol 
oproti predchádzajúcim rokom o 50%. V dôsledku toho, že na mos‑
te už nie je colná  kontrola, prichádza k nám stále viac podomových 
obchodníkov, ktorí predávajú  tovary aj v  susedných dedinách. V 
mnohých prípadoch im nejde o predaj  , ale o to, aby si zmonito‑
rovali miesto a mohli sa  tam v priebehu nasledujúcich dní vrátiť 
a okradnúť najmä starších ľudí. Pozor si máme dávať  aj na tých  
opravárov, ktorí ponúkajú opravu odkvapových rúr, hlavne starším 
vdovám.  Hoci svoju prácu urobia tak ako majú, vypýtajú si  za ňu 
podstatne vyššiu sumu a to aj pod hrozbou násilia. V tomto roku sa 
zvýšil  aj  počet  poštových  krádeží.  Profesionálni  vlámači  odpílili 
zámky na dverách trezorov a vzali si väčší obnos peňazí. Polícia 
preto žiada  každého, kto býva v blízkosti pošty, aby v prípade aké‑
hokoľvek  nezvyčajného pohybu v jej blízkosti, najmä v nočných 
hodinách, zavolal na číslo 150, alebo na tel. č. štúrovskej polície 
0367511113, a tak pomohol polícii pri dolapení zlodejov.

 Štúrovská televízia

staršej  ako  15  rokov.  U  hlavného  architekta 
mesta sme sa informovali o projekte cyklistic‑
kých  chodníkov. Na  niektoré  úseky  už  vyda‑
li  stavebné  povolenie,  a  konali  už  aj  vo  veci 
dopravných značiek. Tam, kde nebude v meste 
možné vybudovať samostatnú trasu pre cyklis‑
tov,  bude pre nich vyznačený samostatný pás.  
Samostatné  cyklistické  trasy  budú  vytvorené 
v druhej časti projektu. V Štúrove má byť vy‑
tvorená cyklistická trasa na  ceste ku železnič‑ 
nej  stanici,  od OD Terno  po  ul.  Petőfiho,  na 
ul. Jesenskeho od OD Terno po OD Lidl. To, 
kedy budú tieto  trasy vytvorené, závisí podľa 
slov hlavného architekta od rozpočtu mesta a 
schválenia výstavby.   ŠTV

cu  generálneho  riaditeľa CR  SR Vojtech  Jakab,  predpokladá  sa, 
že dodávka prekurzorov mala smerovať do Turecka a následne do 
Afganistanu. Podľa Jakaba v súčasnosti je na čiernom trhu nedos‑ 
tatok tohto prekurzora, čo sa odráža na zvýšenom dopyte a raste 
jeho ceny. Zadržané množstvo by na čiernom trhu predali asi za 
60 200 eur. Nedostatok  látky  je spôsobený viacerými úspešnými 
medzinárodnými operáciami, pri ktorých jej zaistili niekoľko sto 
ton. Pri poslednej akcii objavili aj ďalšiu dodávku chemickej lát‑
ky, išlo až o 21 ton acetanhydridu, bližšie informácie však colníci 
neposkytli.

 SITA
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Két keréken 

Óriási drogfogás Helembán - 860 kilónyi alapanyag finánckézen 

Sumár rekordných úlovkov štúrovských rybárov

Két és fél mázsa márna:  
rekordfogás a párkányi  

horgászoknál
A tavasz és a jó idő beköszöntével a kerékpárosok is bicajra 

pattantak. A Párkányban tervezett kerékpárutak projektjéről 
a városháza építészeti osztályán érdeklődtünk, a kerékpárosok- 
ra vonatkozó új szabályokról és a Párkányon belüli biciklis 
közlekedésről a városi rendőrséget kérdeztük. 

Fehér Sándor, a városi  rendőrség parancsnokhelyettese szerint 
bár a kerékpározókra nincs különösebb panasz, azért ők sem min‑
dig tartják be az új közleke‑
dési  törvény  szabályait.  A 
kerékpárosok  esetében  sza‑
bálysértéskor  10  eurótól  60 
euróig  terjedhet  a  büntetés. 
Városon  belül  a  járdákon 
egyáltalán nem szabad bicik‑ 
lizni  a  törvény  szerint, Pár‑
kány belső rendelete szerint 
pedig a korzón reggel héttől 
délelőtt  tíz  óráig  lehet  ke‑
rékpározni,  utána  már  csak 
tolni szabadna a biciklit.  Az 
új  törvény  szerint  rossz  lá‑
tási  viszonyokkor  városon 
belül  is  kell  fényvisszaverő 
mellényt viselni, a 15 évnél 
fiatalabbaknak  pedig  Pár‑
kányon  belül  is  kötelező  a 
kerékpáros  sisak.  Tíz  éves 
korig  legalább  15  éves  kísérő  személlyel  szabad  csak  biciklizni. 
Párkány főépítészénél a leendő kerékpárutak projektjéről érdeklőd‑
tünk. Bizonyos  szakaszokra már megvan  az  építkezési  engedély, 
és a  táblák ügyében  is  intézkedtek. Párkányon belül, ott,  ahol az 
útviszonyok nem engedik meg, hogy önálló kerékpárutat építsenek 
ki, útburkolati jelekkel tüntetik majd fel a kerékpárosok sávját, mi‑
ként táblák is figyelmeztetnek majd a bicikliforgalom sűrűségére. 
Az önálló kerékpárutakat pedig a kivitelezés második szakaszában 
alakítják ki. Párkányban az állomási úton, továbbá a Terno bevásár‑ 
lóközponttól a Petőfi utcáig, plusz a  Jesensky utcán a Ternótól a 
Lidl áruházig húzódna egy oldalon az önálló bicikliút. S hogy mind‑ 
ez mikor készül el, arra a főépítész úgy válaszolt, mindez a városi 
költségvetés függvénye, és a beruházások jóváhagyásától is függ.
 Párkanyi Televízió

400 kilogramm kábítószer előállításához 
szükséges  alapanyagokat  foglaltak  le  a  vá‑
mosok  a  Nemzeti  Drogellenes  Egységgel 
karöltve április végén Helembán. A 860 ki‑
logramm  ecetsavanhidrid  felhasználásával 
előállítható négymázsányi heroin feketepiaci 
értéke nyolcmillió euró körüli. Az akció során 
őrizetbe  vettek  négy  szlovák  állampolgárt, 

Dňa 28. februára 2009 sa konala výročná členská schôdza Rybárskeho zväzu v Štúrove, kde 
minulý rok hodnotili ako mimoriadne úspešný z pohľadu úlovkov a hospodárenia – vylovilo sa 
rekordné množstvo mreny severnej.  

Na stretnutí sa diskutovalo o hospodárení a organizačných záležitostiach členstva. Výročnú členskú 
schôdzu otváral predseda RZ Eugen Farský, po ktorom pokladník László Szeifert referoval o minulo‑
ročnom hospodárení a navrhol schválenie rozpočtu za rok 2009. Hospodár Alexander Mikuš sa zmienil 
o minuloročnom sumári úlovkov a dodal, že v roku 2008 sa vylovilo historicky rekordné množstvo rýb, 
a to 2400 kg.  

Rybársky zväz v Štúrove má 950 dospelých členov a 130 členov z radov mládeže. Minulý rok z dôvo‑
du zarybnenia miestna organizácia MO SRZ kúpila 108 q rýb. Od septembra 2008 znovu funguje aj krú‑
žok mladých rybárov pod vedením Štefana Peruteka a Gejzu Lettanga. Jozef Horváth z Levíc navrhol, 
aby lov sumca bol povolený aj počas doby hájenia. Podľa mienky predsedu by však k tomu bola potrebná 
novelizácia rybárskeho zákona, čo je v súčasnosti nemožné. 

Na schôdzi sa medzi iným diskutovalo aj o znečisťovaní prostredia a vodných tokov, rozhodovalo 
sa aj o náprave kvality a čistoty vody v rámci oblasti Berek –II., na lovných miestach, ktoré pripadajú 
organizácii. Z tohto dôvodu 25.‑26. apríla organizovali aj brigádu.       Preklad: F. Cs.

Február 28-án tartotta évzáró taggyűlését a párkányi hor-
gászegyesület. Az évértékelőn kiderült, hogy a szervezet jól 
gazdálkodott, és tavaly rekordmennyiségű márnát fogtak. 

A találkozón a szervezet gazdálkodását vitatták meg, valamint 
a tagság ügyeit. Az évértékelőt Eugen Farský elnök nyitotta meg, 
utána Szeifert László pénztáros számolt be a múlt évi gazdálkodás‑ 
ról, s egyúttal  javaslatot  tett a 2009‑es költségvetés elfogadására. 
Alexander Mikuš  halgazda  a  tavalyi  fogásokról  is  beszámolt,  és 
elmondta, hogy 2008‑ban történelmileg rekordmennyiségű márnát 

fogtak  ki, mégpedig  2400  kilónyit. A Szlovák Horgászszövetség 
párkányi egyesületének 950 felnőtt tagja van, de 130 fiatal és gyer‑
mek is űzi ezt a sportot. Tavaly az egyesület telepítés céljából több 
mint 108 mázsa halat vásárolt. 2008 szeptemberétől ismét működik 
a Fiatal Horgászok Köre, Štefan Perutek és Gejza Lettang vezetésé‑
vel. A vitában többek közt a környezet‑ és vízszennyezésről is szó 
esett. Horváth József Léváról azt javasolta, hogy harcsázni védelmi 
időben is  lehessen. Farský elnök erre úgy válaszolt, ehhez a hor‑
gásztörvényt  kellene megváltoztatni,  de  ez  jelenleg nem  lehetsé‑
ges. A taggyűlés arról is döntött, hogy javítani kell a vízminőségen 
és tisztaságon a B kettesen, azokon a horgászhelyeken, melyek az 
ő területükhöz tartoznak. Épp ezért április 25‑ére és 26‑ára brigádot 
szerveztek.  

 Párkányi Televízió

akik 15‑20 év közötti börtönbüntetésre szá‑
míthatnak. A felderítésben magyar, lengyel 
és cseh rendőrök is közreműködtek. Vojtech 
Jakab  vámőrségi  szóvivő  szerint  a  szállít‑ 
mány  Törökországba,  majd Afganisztánba  
irányult volna, hogy ott aztán heroin gyár‑ 
tásra használják föl az acetánhidrid elneve‑
zésű prekurzort.  SITA
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Születés Hete Fesztivál a Fénysugár Alapítvány szervezésében

Autoškola Hílek - Štúrovo
Kurzy na vodičský preukaz skupiny: A,B,C,D,E,T.

Začiatok nasledujúceho kurzu:
16. jún a 7. júl o 15 hod. (Šport Hotel)
Info: 0915 633 975, 0903 587 877

Možnosťplatby aj v troch splátkach!Akciová cena: 330 €!

Autoškola Hílek - Párkány
Tanfolyam minden típusú jogosítvány megszerzésére:

A, B, C, D, E, T.
Következő tanfolyamaink június 16-án és július 7-én,

15.00-kor kezdődnek (A Šport Hotel)
Info: 0915 633 975, 0903 587 877

A tandíj 3 részletben is kifizethető!
Akciós ár: 330 €/személyautó!

Idén májusban – immár hetedik 
alkalommal – került ismét megren-
dezésre a Születés Hete. A 2003-ban 
útjára indult rendezvénysorozat 
keretén belül az érdeklődők Ma-
gyarország számos városában, tele-
pülésén találkozhatnak egymással, 
illetve a várandósággal, szüléssel, 
születéssel kapcsolatos hasznos in-
formációkkal. Eme fesztivál eszter-
gomi és párkányi nemzetközi nyi-
tórendezvényére 2009. május 17-én 
került sor a Fénysugár Központban, 
melyet számos jeles vendég jelenlé-
tében (Soma Mamagésa és Szekeres 
Nóra a Szülés Hete két dívája) Man-
hercz Balázs, a Fénysugár Alapít- 
vány elnöke és Haas György a Szüle-
tés Hete kurátora nyitottak meg.
A  rendezvény  célja  a  várandósok  és 
családjuk minél szélesebb körű tájékoztatása 
választási és döntési lehetőségeikről, újszerű 
alternatíváiról,  kutatási  eredményekről.  Hét 
évvel  ezelőtt  a  szervezők  azzal  a  céllal  in‑
dították  útjára  a  rendezvénysorozatot,  hogy 
a várandós, szülés előtt álló kismamák, csa‑
ládok  minél  szélesebb  körű  tájékoztatást 
kapjanak  az  előttük  álló  nagy  eseményről 
–  hogy  a  szülés  életük  legemlékezetesebb, 
legszebb élménye lehessen. Mindehhez olyan 
körülményeket biztosítva, amely mamának és 
babának  egyaránt  megnyugtató,  bensőséges 
környezetet  teremt  és  háborítatlanul  figyel‑ 
hetnek egymásra, saját igényeikre. 
A  rendezvénysorozat  keretén  belül  te‑
hát  szülészek,  szülésznők,  bábák,  dúlák, 
védőnők,  szülésfelkészítők,  pszichológusok, 
homeopaták,  gyógytornászok,  mentálhigié‑
nés  szakemberek,  szoptatási  tanácsadók  be‑ 

szélgetnek az érdeklődőkkel, remélve, hogy a 
programok egyre több várandós nőt segítenek 
ahhoz,  hogy  a  várandóság  ideje  és  a  szülés 
ne szorongással, bizonytalansággal, aggodal‑
makkal teli időszak legyen. 
Idén a május 16‑24‑ig  tartó héten a  sok‑sok 
program  között  találhattak  az  érdeklődők 
szakmai,  tájékoztató és kulturális eseménye‑
ket,  előadásokat,  beszélgetéseket,  filmvetíté‑
seket, kiadványok ismertetését, melyek közös 
célja a háborítatlan szülés hazai  lehetőségei‑ 
nek  ismertetése  –  legyen  szó  akár  intézmé‑
nyes  avagy  otthoni  keretek  között  történő 
szülésről. 
A  párkányi  nyitórendezvény  első  előadója, 
Soma  Mamagésa  az  anya,  az  apa  és  a 
beköszöntő  lélek  összekapcsolásáról  me‑
sélt,  aki  a  sejtmemória,  tudatalatti  és  a Hel‑
linger‑féle  terápia,  ill.    kineziológia  szerepét 

vette  alapul  a  születés  és  az  életpálya 
alakulásának  vizsgálata  során.  Soma 
szerint egyetlen feladatunk e földi lét‑
ben a BOLDOGSÁG, ezért nem mind‑ 
egy,  hogyan  sikerül  a  „start”  már  a 
születés  első  pillanataiban,  mégpedig 
az  egyik  legszorosabb  energetikai  kö‑
teléken ‑ a családon belül. Soma kelle‑
mes,  humoros,  de  ugyanakkor  tárgyi‑
lagos és lebilincselő előadói stílusának 
köszönhetően  közelebb  hozta  minden 
jelenlévő  számára  a  szüléssel,  szüle‑
téssel, az anyaszereppel járó felelősség 
tudatosítását, fontosságát.  
A  Születés  Hete  hitvallása  szerint 
ugyanazon cél eléréséhez mindig több‑
féle út vezet A mára mozgalommá vált 
kezdeményezés nemcsak egy héten át, 
hanem egész évben arra törekszik, hogy 
hidakat  építsen  és  ne  falakat,  valamint 

segítse a párbeszédet a különböző szemléletű 
szakmai és civil csoportok között. 
A szervezők remélik, hogy ezen értékes infor‑
mációk segítségével évről‑évre mind többen 
és  többen megtapasztalják, hogy vannak az 
életnek olyan pillanatai, órái, hetei, hónapjai, 
amelyek nemcsak az addigi személyes törté‑
netnek foglalatai, nemcsak a család történe‑
tét és a valóságot sűrítik és tükrözik, hanem 
fordítva: visszahatnak a személyes és családi 
történetre,  sorsot,  életet  változtathatnak,  se‑
beket, világot gyógyíthatnak.
A  rendezvénysorozat  programjai  a  Fénysu‑
gár  Központban  (május  16‑19.),  az  eszter‑
gomi  Városi  Könyvtárban  (május  20‑22.), 
valamint  az  esztergomi Aquaszigeten  belül 
(május 24.) valósulhattak meg.    
 
  Kép és szöveg: F. Cs.

2.-3 Nebo, peklo, zem (Zuzana Kanóc, Bronis-
la Wroclawski,Lukáš Latinák) 
4. Valkýra (Tom Cruise, Kenneth Branagh, Bill 
Nighy, Tom Wilkinson)
5.-6.-7. Milionár z chatrče (Dev Patel, Freida 
Pinto, Anil Kapoor)
11.-12. Po prečítaní spáľte (Goerge Clooney, 
Bratt Pitt, John Malkovich)
13.-14. Kuriér 3 (Jason Statham, Robert 
Knepper, François Berléand, Natalya Rudako-
va)
16.-17. Líbáš jako búh (Jiří Bartoška, Kamila 
Magálová, Oldřich Kaiser)
18.-19. X-Men Origins: Wolverine (Hugh Jack-
man, Ryan Reynolds, Liev Schreibe)
20.-21. Znovu 17 (Zac Efron, Matthew Perry)
23.-24. Spoveď nákupnej maniačky  (Isla Fis-
her, Hugh Dancy, John Goodman, Joan Cusack, 
Kristin Scott Thomas, Jon Lithgow)
25.-26. Vojvodkyňa  (Keira Knightley, Ralph Fi-
ennes, Charlotte Rampling, Dominic Cooper)
30.6.-1.7.-2.8. Anjeli a démoni (Tom Hanks, 
Ayelet Zurer)
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Pekná slnečná sobota, v televízii sa začí‑
na hokejový zápas Česko ‑ Slovensko. Dú‑
fal  som,  že  naši  chlapci  po  predošlých ne‑
presvedčivých  výsledkoch  na MS  v  hokeji 
konečne  zabojujú  a  uvidím kvalitný hokej. 
Žiaľ,  nemal  som čas  otvoriť  ani  dobre  vy‑
chladené  pivo  a  už  bolo  4:0  v  náš  nepros‑ 
pech.  Znechutený    som  presvedčil  syna, 
aby sme sadli na bicykle a stihli ešte druhý 
polčas futbalového zápasu Štúrovo – Veľké 
Ludince.  Nálada  na  poloprázdnej  tribúne 
bola  na  bode  mrazu,  diváci  a  fanúšikovia 
v  tichosti  sledovali  dianie  na  ihrisku.  Do‑
máci prehrávali 0:1, predvedená hra oboch 
mužstiev zaostala za kvalitou, ktorú by mali 
predvádzať  III.  ligové  mužstvá.  Osvieže‑
ním nudnej  „medzišesťnástkovej“  hry  bola 
jedine  mladá,  sympatická  a  spravodlivo 
rozhodujúca  rozhodkyňa. Mňa však zaujali 
celkom  iné  veci.  Okrem  iného  aj  členovia 
bezpečnostnej  služby  ozbrojení  strelnou 
zbraňou alebo správanie niektorých fanúši‑
kov. Medzi  domácimi  fanúšikmi  vyčnieval 
sivovlasý pán v stredných rokoch, ktorý za‑
chrípnutým hlasom aktívne „povzbudzoval“ 

Két évvel ezelőtt, 2007‑ben alakult meg 
a Gyermekmosolydíj, melyre az Ady Endre 
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola kilence‑
dikes diákjait jelölik. Közülük is a legjobb, 
legaktívabb, kitűnő tanulmányi eredménnyel 
rendelkező,  versenyeken  jeleskedő  tanuló‑

Fanúšikovia futbalu

Nagy Anikó és Szurcsík Ádám kapta a Gyermekmosolydíjat

domácich hráčov. Napríklad: „Molnár, načo 
hráš  futbal,  ani  loptu  nevieš  spracovať“, 
alebo „Franta, už si starý, vráť sa, odkiaľ si 
prišiel“.  (Podotknem,  Patrik  Franta  svojou 
hrou  jednoznačne    vyčnieval  medzi  domá‑
cimi  hráčmi).  Uznám,  že  hra  nášho  muž‑
stva  nenadchla,  ale  takéto  správanie  istých 
„fanúšikov“  je  veľmi  rušivé  a  nedôstojné 
voči hráčom. Čo, keby sme skúsili povzbu‑
diť chlapcov, zopár pochvalných slov by im 
pridalo  na  sebavedomí,  a možno  by  aj  vý‑
sledky boli lepšie. Prečo nie sme  „fanúšiko‑
via“ tzv. hnacím motorom a dvanástym hrá‑
čom  mužstva? Syn sa ma spýtal, prečo ten 
ujo  vykrikuje  a  uráža  hráčov?  Nedalo  mu, 
prečo urážajú jeho pána profesora – Frantu – 
z gymnázia? Žiaľ, nevedel som odpovedať. 
V  polovici  druhého  polčasu  si  pred  nás  na 
tribúnu sadol starší pán (počas prestávky si 
odskočil na pivo), ktorý sa namiesto futbalu 
sústredil  na  už  spomínanú mladú  a  sympa‑
tickú  rozhodkyňu.  Všetky  odpískané  fauly 
proti domácim komentoval  šťavnatými  slo‑
vami: „Čo pískaš, ty p...? K.... patria do bor‑
delu, píšťalku si strč medzi nohy!“ a ďalšími 

kat.  A  diákokra  nemcsak  tanáraik,  hanem 
társaik is szavazhattak. A 2008/2009‑es tan‑ 
évben nehéz helyzetben voltak  a  döntésho‑
zók, végül két kilencedikes, Nagy Anikó és 
Szurcsík Ádám vihette haza a pénzjutalmat, 
valamint Szép Rudolf alpolgármester könyv‑ 

Veľko-maloobchod Kis- és nagykereskedés

Lipová 8 (vedľa Fitness centra)
Tel.: 0905/557128, rolandelzer@mail.t-com.sk

Umelohmotné taniere, príbory,
poháre za VEĽKOOBCHODNÉ
CENY! Príďte sa zabezpečiť na

Vašu grilovačku!
Priemyselný papier a zásobníky, hygienický papier,
čistiace prostriedky, kancelárske potreby, reštauračné

doplnky, obalový materiál, plastový riad.

mastnými poznámkami. Úctivo som ho po‑
žiadal, aby s tým prestal, veď sú tu aj deti. 
Podráždene mi oznámil, aby som ho nechal 
na pokoji, on zaplatil vstupné, a preto môže 
vykrikovať,  čo  len chce. Do konca zápasu 
som  si  vypočul    ešte  veľké množstvo  rôz‑
nych nadávok a hanebných slov. Odchádzal 
som  domov  sklamaný,  ani  nie  z  výsledku 
0:1, ako zo správania niektorých jedincov – 
„fanúšikov“. Nemali by  sa  dospelí správať 
kultúrne a byť príkladom pre deti, veď čo sa 
od nás naučia...

Pokúsme  sa  to  naše  štúrovské,  aj  keď 
pravdepodobne  z  III.  ligy  vypadávajúce 
futbalové mužstvo povzbudzovať počas zá‑
pasov, aby hráči cítili našu priazeň. Naobra‑
cajme sa im chrbtom, vinu na zlých výsled‑
koch  nenesú  len  hráči. Hovorí  sa,  že  ryba 
smrdí  od  hlavy...  Úpadok  futbalu  sa  začal 
už pred rokmi a nielen vinou hráčov, ale aj 
vtedajšieho vedenia. To, čo sa odohráva te‑
raz, je výsledkom ich práce. Verím, že nové 
vedenie  nasmeruje MŠO na  správnu koľaj 
a  my  diváci  budeme  chodiť  na  futbalové 
zápasy opäť s radosťou.  ‑gp‑

vásárlási  utalványát. A  Gyermekmosolydíj 
létrehozása  egy  valóban  szép  kezdemé‑
nyezés. Mindezt mi sem bizonyítja jobban, 
mint a mögöttem álló 8‑10 éves kisdiák áta‑
dót követően mondott szavai: „Ezért megéri 
jól tanulni!”.  Szép
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Projekt Detský čin roka  oslo-
vuje  deti z celého Slovenska už 
desiaty rok. Počas jeho priebehu 
zareagovalo na výzvu  viac ako 
840 000 detí. Za týmto číslom sa 
ukrývajú tisícky drobných, ale aj 
veľkých príbehov každodenného 
života. Deti vedia, kde prebý-
va dobro. Dokážu sa okolo seba 
a hlavne do svojho vnútra poze-
rať s otvorenými očami. Vidia, 
kde je treba pohladiť, kde po-
doprieť, podať pevne ruku a ne-
pustiť. Obzerajú sa okolo seba 
a ak je treba, pohotovo pribehnú 
na pomoc. Dôverne poznajú adresu, na 
ktorej dobro prebýva. Ak sa nám, dospe-
lým, občas zdá, že sme zablúdili, radi ju 
pripomenú a dovedú nás na miesto, kde 
je dobro doma.

V týchto dňoch prichádza do škôl výzva, 
aby sa deti zapojili do projektu Detský čin 
roka  2009.    Deti  môžu  napísať  o  svojich 
dobrých  skutkoch,  za  ktoré  sú  považova‑
né  nielen  veľké  činy  ako  záchrana  života, 
ale  i  každodenné  drobné  skutky  vykonané 
s dobrým úmyslom pomôcť, potešiť, prekva‑
piť, podporiť... Písať môžu  i o činoch svo‑
jich kamarátov, ktoré  si všimli a myslia  si, 
že  by mali  byť  ocenené. Veľkú  váhu majú 
kolektívne dobré skutky, na ktorých sa deti 
spoločne  dohodnú  a  zrealizujú.  Správu 
o  dobrých  skutkoch môžu  deti  zasielať  do 
30. júna 2009. Na jeseň zašlú realizátori pro‑
jektu do škôl 30 nominácii, ktoré vyberie zo 
všetkých skutkov expertná skupina zložená 

Deti vedia, kde je dobro doma

z tvorcov pre deti, pedagógov a psychológa. 
Deti,  pridelením  svojich  hlasov,  rozhodnú 
ktoré  skutky  získajú  ocenenie  Detský  čin 
roka 2009. Ocenenia  v šiestich kategóriách 
sú deťom odovzdané na slávnostnom vyhlá‑
sení  v  Bratislave.  Z  dobrých  skutkov  detí 
má  úžitok  nie  len  ich  najbližšie  okolie,  ale 
aj ich znevýhodnení rovesníci. Žiaci, ktorí sa 
zapoja do projektu Detský čin roka, svojím 
postojom  vyjadrujú  spolupatričnosť  a  pod‑
poru  dobra.  Projekt Detský  čin  roka  si  be‑
rie  pod  patronát  inštitúcie,  ktoré  sa  starajú 
o deti. Každý hlas  školáka  symbolicky pri‑
spieva  na  ich  podporu  v  podobe  domácich 
spotrebičov,  ktoré  patronátnym  inštitúciám  
venuje  spoločnosť Whirlpool Slovakia. Za‑
pojenie žiakov do projektu Detský čin roka 
je teda aj  vyjadrením spolupatričnosti. Do‑
terajšia  podpora  predstavuje  67  670  EUR. 
Aj podporiť slabšieho je dobrý skutok. Deti 
môžu svojím dobrým skutkom a hlasovaním 

v detskej porote zároveň podporiť 
aj  svoju  školu.  Každá  škola,  kto‑
rej žiak získa ocenenie Detský čin 
roka  2009  v  niektorej  z  kategórií 
získa  školské  potreby  v  hodnote 
500 EUR. Projekt vyzýva deti, ale 
i  dospelých,  aby mali  oči  otvore‑
né a všímali si dobré skutky okolo 
seba. Veď okrem pocitu, ktorý člo‑
vek zažije, keď vykoná dobrý sku‑
tok,  je nesmierne dôležitá odozva 
na naše konanie:   Úsmev , pohla‑
denie, poďakovanie... Koho z nás 
to nepoteší? Detský čin roka dáva 
priestor  deťom,  aby  sa  o  svoje 

dobré skutky a radosť z nich podelili s ostat‑
nými.  Dospelým  ponúka  možnosť  zasta‑
viť   a zamyslieť sa nad svojim správaním: 
Podporujem  dobro?  Robím  niečo  dobré? 
Viem dobro oceniť? Občas  sa  stáva, že na 
to jednoducho nezostáva čas. Stratil sa kde‑
si medzi   prácou, nákupmi a upratovaním. 
Zabúdame  si  všímať,  koľko dobrých  skut‑
kov  sa  počas  dňa  okolo  nás  udialo,  koľko 
pekného sme spravili, koľkých ľudí sa nám 
podarilo rozosmiať, komu sa podarilo pote‑
šiť a pohladiť nás. Aj vďaka Detskému činu 
roka dostalo dobro adresu, na ktorej sa ne‑
stratí ani jeden dobrý skutok, ktorý nezostal 
bez povšimnutia. Stačí len málo, pozorne sa 
pozerať okolo seba a poslať správu o dobre. 
Deti vedia kde prebýva dobro. Stačí sa ich 
len opýtať.

Viac  informácií  o  projekte  nájdete  na 
www.dcr.sk
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Az utóbbi néhány évben egyre 
nagyobb figyelem fordul közeli 
és távoli múltunk emlékei felé.  
A történelem és a néprajz egyre 
szélesebb érdeklődésre tart szá-
mot. Mindez lényegesen nagyobb 
mértékben igaz a helytörténeti 
írásokra. 

Napjainkban számos faluról  je‑
lenik  meg  önálló  monográfia.  Je‑
lentős  részük  teljesen  új  munka, 
amelynek összeállításakor a szerző 
nem  hagyatkozhatott  korábbi  fel‑
dolgozásokra.  Többjüket  szakem‑
berek  írják,  akik  bár  nem helybé‑
liek,  tudományos  képzettségükkel 
járulnak hozzá a könyv sikeréhez. 
Szép számmal akadnak olyan kiad‑ 
ványok  is,  amikor  helybéliek,  lel‑
kes  amatőrök  írnak meg és  adnak 
közre áttekintést falujuk múltjáról. 

Egy ilyen munkának volt a bemutatója 2009. február 27‑én Kőhid‑ 
gyarmaton.

A könyv  szerzője  Juhász Gyula, Kőhidgyarmatról  elszármazott 
lakos,  a Párkányi Városi Múzeum  referense. Elkészítésével  az  író 

V posledných rokoch stále viac pozor-
nosti získava naša vlastná bližšia a dávnej-
šia minulosť. História a etnografia, krok 
za krokom vzbudzujú väčšiu popularitu u 
čitateľov. To všetko oveľa viac platí v prí-
pade publikácií o miestnych dejinách. 

V  súčasnosti  o  mnohých  dedinách  vy‑
chádzajú samostatné monografie. Veľa z nich 
sú úplne nové, pri ktorých sa autor neopiera 
o predchádzajúce práce. Viaceré napísali od‑
borníci, ktorí aj keď nepochádzali z predmet‑
nej dediny, ich prínosom je vedecká erudova‑
nosť. Mnoho publikácií však napísali domáci 
autori,  nadšení  amatéri,  ktorí  sa  rozhodli  z 
vlastnej  iniciatívy  predložiť  opis  svojej  de‑
diny čitateľom. Takáto práca bola prezento‑
vaná 27. februára 2009 v Kamennom Moste. 
Autorom  knihy  je  Gyula  Juhász,  referent 
Mestského múzea v Štúrove, ktorý pochádza 
z obce Kamenný Most. Publikovaním knihy 
ukončil  svoju dlhú, desaťročnú zberateľskú 
činnosť. Kniha obsiahne celú históriu dediny, 
od doby kamennej až po súčasnosť, geogra‑
fický a hydrologický opis,    taktiež etnogra‑
fický rozbor miesta. Práca sa vo veľkej miere 
opiera o vlastnú bádateľskú činnosť autora, 
ktorý využil  čo najširšiu dostupnú odbornú 
literatúru, jednak robil vlastné výskumy, po‑
zbieral pramene nachádzajúce sa v archívoch 
a v rodinných zbierkach. Všade kde bolo pot‑ 
rebné, materiál doplnil vysvetlivkami alebo 
poznámkami. Zdroj prameňov  taktiež uvie‑
dol v poznámkovom aparáte. Takýto vedec‑
ký prístup v podobných publikáciách je oje‑
dinelý. Kniha obsahuje mimoriadne bohatú 
obrazovú prílohu. Mapy, schémy a fotografie 
sfarbia publikáciu a robia ju zaujímavejšou. 
Tieto  uvádzajú  mnoho  takých  spomienok, 
ktoré sú ešte uchované v pamäti miestnych 
ľudí. Veľa obyvateľov spoznalo na nich svo‑
je, možno už neexistujúce časti dediny alebo 
svojho príbuzného a známeho, ktorý ešte do‑
nedávna žil medzi nimi. Práca takmer vyčer‑
pala svoju tému, no napriek tomu by mohla 
byť aj dlhšia. Je to možné vysloviť kvôli ob‑
razovej časti, ktorá sa celkom nezmestila do 
publikácie. Dúfajme, že čoskoro vyjde nové, 
rozšírené vydanie knihy a taktiež sa dočká‑
me  aj  slovenského  prekladu. Knihu  vydalo 
Vydavateľstvo KT,  spol.  s  r.o.  v Komárne, 
má  175  strán.  Zakúpiť  sa  dá  na  Obecnom 
úrade v Kamennom Moste. Zsolt Horbulák

Kicsinden  első  alkalommal  rendeztek 
kézimunka  kiállítást,  az  április  26‑i  meg‑
nyitón nagyszámú (megközelítőleg 70) ér‑
deklődő jelent meg. A kiállítás főszervezője 
Sáska  Iveta,  a  helyi  könyvtár  vezetője  és 
Soboslai Dáša, a községi hivatal dolgozója. 
Az előkészületek már a tárlatnyitás előtt két 
héttel  elkezdődtek. Kicsind minden  egyes 
lakosához  szórólapok  lettek  elküldve,  eb‑
ben  arra  kértünk minden  fiatalt  és  időset, 
ha  rendelkezik  valamilyen  kézimunkával, 
akkor a begyűjtésre kinevezett személyhez 
küldje el. Páratlan gyűjtemény jött  létre, a 
hagyományostól  a  klasszikuson  át  a  mo‑
dern mintákig. Volt horgolt, hímzett és ke‑
resztszemmel kivarrt  terítő,  vert  csipkével 
készült,  keresztszemmel  kivarrt  faliképek, 
kézzel  vart  népviseleti  ruhák,  vesszőből 
font  kosarak,  színes  huzallal  körbefont 
üvegek,  égetett  agyagból  készített  sípok, 
gyönyörű ceruzarajzok s még egyéb kézi‑ 
munka.  Hálával  és  köszönettel  tartozunk 
mindazoknak, akik alkotásukkal  részt vet‑
tek a kiállítás létrehozásában. 

 Barič Rita, helyi óvónő      

Ezekkel a szavakkal kezdődött a 10. 
Karácsonyi Kupa nemzetközi teremlab-
darúgó torna Muzslán, 2009. március 
28-án. Muzsla község önkormányzata 10 
évvel ezelőtt úgy gondolta, hogy a meg- 
szokottól eltérően olyan tornát indít az 
útjára, amelynek résztvevői a baráti te-
lepülések önkormányzatait képviselik. 

Azóta  további  csapatok  csatlakoztak  a 
megmozduláshoz  és minden  egyes  kupán 
legalább  egy  meglepetés  csapat  is  részt 
vesz. A legutóbbi tornán Kápolnásnyék, Pi‑
lisszentlászló,  Mogyorósbánya‑Tát,  Pász‑ 
tó, MKP‑ICS, a Rákóczi Szövetség, a po‑ 
zsonyi  Magyar  Nagykövetség  és  Muzsla 
csapata  mérettetett  meg.  A  települések 
csapatait  a  polgármesterek  irányították, 
a  többit  a  legmagasabb  szintű  vezetők. A 
tágas nézőtéren a  szurkolás mellett bőven 
nyílt  lehetőség a baráti kapcsolatokat erő‑
sítő  beszélgetésekre  is,  de  nem  maradtak 
el  az  aktuális  témák megvitatásai  sem. A 
torna kiértékelése most is bővelkedett kel‑
lemes meglepetésekben. A szakértők négy 
különdíjat  is  odaítéltek  a  játékosoknak. A 
torna  legjobb  kapusa  Eckhardt  László  a 
Rákóczi Szövetség játékosa lett. A legjobb 
játékos címet Nyíri Ferenc Pásztó képvise‑
letében vihette haza. A  legidősebb  játékos 
Somogyi Mihály volt, a 63 éves férfi Mo‑
gyorósbánya‑Tát  csapatában  rúgta  a  bőrt. 
A  gólkirályi  címet  Sipos  István  nyerte  el, 
Kápolnásnyék  színeiben  7  gólt  varázsolt 
be a kapuba. Ami a végeredményt illeti, a 
tornát  Kápolnásnyék  csapata  nyerte  meg. 
A  második  helyet  Muzsla  szerezte  meg. 
Bronzéremmel a Rákóczi Szövetség  távo‑
zott. A kiértékelést hasonlóképpen, mint a 
megnyitót  is,  Duka‑Zólyomi  Árpád  aktív 
részvételével bonyolítottuk le. A képviselő 
9 éve védnöke és támogatója a rendezvény‑ 
nek.  Az  ízletes  ebéd  és  kiváló  muzslai 
borok  kóstolgatása  mellett  a  következő, 
11.  Karácsonyi  Kupa  időpontja  is  ki  lett 
tűzve. Viszontlátásra 2009. december 5‑én,  
Muzslán.  Drapák Károly    

Juhász Gyula: Kőhidgyarmat

Juhász Gyula:  
Kőhidgyarmat 

(Kamenný Most)
Kicsindi kézimunka 

kiállítás
Kissé megkésve, de 

annál nagyobb  
szeretettel…

RÉGIÓ - NÁŠ REGIÓN

évtizedes gyűjtőmunkájára tett pontot. A könyv felöleli a település 
egész  történetét, a kőkorszaktól napjainkig, hely‑és vízrajzát vala‑
mint néprajzi leírását. A könyv nagyon nagy részben saját kutatások‑
ra és gyűjtésekre épül. A szerző egyrészt felhasználta a legszélesebb 
körben  hozzáférhető  szakirodalmat,  másrészt  önálló  kutatásokat 
végzett levéltárakban és családi gyűjteményekben. Az anyagot min‑
denütt,  ahol  ez  szükséges, magyarázatokkal  látta  el  vagy  lábjegy‑
zeteket  készített. Az  ellenőrizhetőség  kedvéért  a  források  eredetét 
úgyszintén a jegyzetapparátusban adta meg. Ez a tudományos mód‑
szer az ilyen helytörténeti munkák esetében ritkának számít.

A nagyon bőséges képanyag szintén a könyv sajátja. Térképek, 
vázlatok,  és  fényképek garmadája  teszi  reprezentatívvá  a munkát. 
Ezek sok olyan emléket bemutatnak, amit még a helyi élő emléke‑
zet is megőrzött. Számos lakos ismeri fel rajtuk falujuk egy‑egy, ma 
már talán nem létező részletét, nem olyan régen még közöttük élő 
rokonát, ismerősét.

A munka szinte kimerítette a témát, ennek ellenére lehetett volna 
hosszabb is. Ez első sorban a hatalmas képanyag miatt mondható, 
amely nem fért bele a kiadványba. Remélni lehet, hogy előbb‑utóbb 
lehetőség lesz a könyv egy újabb, bővített kiadására, illetve elkészül 
szlovák fordítása is.

A könyvet a KT Könyv‑és Lapkiadó kft. adta ki Komáromban, 
hossza 175 oldal. Megvásárolható a kőhidgyarmati községházán.

  
 Horbulák Zsolt
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FATIMA SALON
BRONZÁRIUM
Vo dvore Cukrárne u Turka

Török Cukrászda udvarában
V Kaderníctve Kristína
Kristína Fodrászatban
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SWEET HOME s.r.o.
- Montované rodinné domy na
kľúč
- Výroba drevených konštrukcií
- Výroba nábytku na mieru

Nánanská 65
943 01 Štúrovo

Tel:
0908040549
0907266150

Fax: 036 7512316
www.sweethome.sk
sweethome@sweet-

home.sk

2004. május 27. Várakozással teli, 
verőfényes májusvég, ünneplőbe öltözött 
régi iskolaépület, díszes szónoklatok és 
színvonalas kultúrműsor. Ez jellemezte 
azt az öt évvel ezelőtti napot, mely kitárta 
előttünk az új múzeum kapuit Párkány-
ban. Messzire nyúlik a történet, mely ezt 
a múzeumavatót megelőzte. 

A múzeumalapítás gondolata még a múlt 
század ötvenes  éveiben  fogant meg,  ám az 
akkori hatalom ezt nem tette lehetővé. A vál‑
tozást az új évezred hozta magával. A városi 
képviselőtestület 2001. decemberi határoza‑
ta értelmében jóváhagyta egy néprajzi múze‑
um létrehozását a városi művelődési központ 
mellett.  Megkezdődött  az  anyaggyűjtés  és 
az épület felújítása. Ez 2004. április végére 
be is fejeződött, így semmi nem állt az útjá‑
ban annak, hogy rövidesen megnyíljon az új 
múzeum. A néprajzi anyagot elsősorban ön‑
kéntesek, szűkebb pátriájuk iránt vonzalmat 
érző  múzeumbarátok  gyűjtötték  össze.  A 
levéltári  anyag  az  esztergomi  archívumok‑ 
ból, főleg a megyei és a prímási levéltárból 
került felszínre. Régészeti anyaggal egy ma‑
gángyűjtő  látta  el  a múzeumot mindaddig, 
amíg nem sikerült a SZTA Nyitrai Régésze‑
ti  Intézetével megegyezést kötni a  régióból 
származó régészeti leletanyag biztosításáról. 
Ezáltal  több  ezer  évre,  egészen  a  kőkorig 
visszamenőleg  láthatja  a  közönség  az  egy‑
koron itt élt népek használati tárgyait, kerá‑
miáját. A múzeum helytörténeti és néprajzi 
állandó  kiállításai  mellet  igyekszik  mindig 
valami újat, valami érdekeset bemutatni  az 
érdeklődő látogatóknak. Summázva az eltelt 
öt évet, a 32 időszaki kiállítás mellett volt itt 
muzeológiai szeminárium, történelmi témá‑
jú  előadás,  filmvetítés,  folyóirat  bemutató, 
a  diákok  számára  élő  néprajz  óra. Az  idén 
immár negyedik éve kapcsolódunk be abba 
a  nagyméretű  nemzetközi  rendezvénybe, 
mely a Múzeumok Éjszakája nevet viseli. Ez 
az izgalmas rendezvénysorozat sok látogatót 
vonz minden  évben,  az  éjfélig  tartó  nyitva 
tartáshoz  pedig  színvonalas,  több  műfajra 
kiterjedő  kísérőrendezvények  tartoznak.  A 
szükséges  elbírálás  alapján  múzeumunkat 
2005 februárjában a SZK Kulturális Minisz‑
tériuma hivatalosan bejegyezte a szlovákiai 
múzeumok sorába. A Párkányi Városi Mú‑
zeum működésének öt éve alatt bizonyságát 
adta annak, hogy nemzeti értékeink, őseink 
kultúrörökségének megmentése és megóvá‑
sa  érdekében  igen  fontos  szerepet  tölt  be. 
Állandó  kiállításainak  tárgyi  anyaga  egyre 

Öt éve alakult a Párkányi Városi Múzeum
bővül, az időszaki kiállítások pedig érdeklő‑
désre számot tartó, izgalmas anyagok egész 
sorát kínálják az érdeklődők számára. Ez idő 
alatt Európa, sőt a világ számos országából 
jártak itt vendégek, hogy megismerkedjenek 
városunk múltjával,  régiónk  történelmével. 

A múzeum dokumentumgyűjteménye mint‑ 
egy 950 év keresztmetszetét  tárja a nyilvá‑
nosság  elé  azzal  a  céllal,  hogy  eligazodást 
nyújtson  városunk  kalandos,  sorscsapások‑
tól  sem mentes  történelmének  jobb megis‑
merésében.  2009.  május  13‑án  az  eltelt  öt 
év  anyagából  nyílt  dokumentumkiállítás  a 
múzeum Vámház köz 2. számú épületében. 
Halasi Tibor,  a  városi művelődési  központ 
igazgatója  megnyitó  beszédében  méltatta 
az  elmúlt  időszakot,  kiemelve  néhány  fon‑
tosabb,  nagyobb  lélegzetvételű  tárlatot. Az 
elkövetkező évekre pedig további sikereket 
kívánt azzal az óhajjal, hogy a múzeum ké‑
pes  legyen  maradéktalanul  teljesíteni  kül‑
detése valódi célját. Vagyis, hogy őrizze és 
ápolja a kultúrörökség részét képező muze‑
ális  értékeket,  törődjön  azok megóvásával, 
tegye lehetővé megtekintésüket a nyilvános 
ság  számára.  Hogy  ezek  az  értékek  járul‑
janak  hozzá  az  ismeretek  gyarapításához, 
és  nyújtsanak  betekintést  a  történelem  né‑
hol  sejtelmes,  néhol már homályba merülő  
világába.

Juhász Gyula, a Párkányi Városi Múzeum 
referense

Az ipolyszalkai születésű Albert Ist-
ván érmeiből nyílt kiállítás május 6-án a 
Fő utca 6. szám alatti, újonnan kialakí-
tott kiállítóteremben. A városi múzeum 
szervezte tárlat jelenlegi helyszíne ez év 
őszéig fogja gazdagítani városunk kultu-
rális életének további lehetőségeit. 

Albert  elsősorban  festészettel  foglalko‑
zik,  de  festményein  kívül  a  keze  nyomát 
viseli számtalan rajz, szobor, érem és egyéb 
műalkotás, melyekben  egyedi  interpretáci‑
óval jelenik meg a portré, a szokatlan cse‑
lekmény, a táj és a természet által inspirált 
motívumok. Alkotásaiban a természet arány‑ 
lag  olvasható  valóságának  formázásától 
idővel  átérlelődött  annak  radikális  leegy‑ 
szerűsítéséhez,  a  képzőművészeti  jel  felé, 
mely új értelembe, szimbólumba, üzenetbe 
olvad  át.  A  most  kiállított,  hagyományos 
technikával készült érmei ritkán kerülnek a 
nagyközönség elé. Találkozhatunk azonban 
olyan dolgokkal is ezen a tárlaton, melyek‑
nek a nevét hiába keresnénk szótárban, vagy 
lexikonban. Ezek a „fényérmek”. Albert Ist‑
vánnal sok műfajban lehet barangolni, hisz 
a  „fényérmek“  mellett  majdnem  ikerként 
született meg  számítógépes  „land‑artizmu‑
sa”, melynek  segítségével  egy  csodás  vir‑
tuális  világot  alkotott. Albert  István  újból 
letette tiszteletét az előtt a táj előtt, melyet 
szeret,  melyben  született.  Szobrász  szeme 
által  egy  szép  csokor  látnivaló  keletkezett 
a szerint, ahogy ő érez, és alkot. Ebben az 
általa létrehozott új térben párbeszéd kelet‑
kezik a tőle kínált műalkotás és a táj között. 
Vetített  képeiben  rácsodálkozhatunk  a  táj 
szépsége és a művész meghökkentő „fény‑ 
‑szobrainak”  térbeli  ötvözésére,  mellyel 
még  nagyobb  élményben  lehet  részünk. A 
kiállítás  június  21‑ig  lehet  megtekinteni  a 
Fő utca‑i kiállítóteremben.   
 Juhász Gyula

Albert István érmei 
és virtuális világa
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27. máj 2004. Slneč-
ný májový deň plný 
očakávania, sviatočne 
oblečená stará budo-
va školy, slávnostné 
príhovory a pestrý 
kultúrny program. To 
je charakteristika dňa 
spred piatich rokov, 
keď sa pred nami ot-
vorili brány nového 
múzea v Štúrove.

Ďaleko  siaha  his‑
tória,  ktorá  predchádzala  otvoreniu  múzea.  Myšlienka  založenia 
sa  zrodila  ešte  v  päťdesiatych  rokoch minulého  storočia,  ale  vte‑
dajšia moc  neumožnila  túto myšlienku  uskutočniť.  Zmenu  so  se‑
bou prinieslo až nové tisícročie. Mestské zastupiteľstvo na základe 
uznesenia z decembra 2001 schválilo  štatút národopisného múzea 
pri MsKS. Začala sa rekonštrukcia budovy a zhromažďovanie vý‑
stavného  materiálu.  Práce  boli  ukončené  koncom  apríla  2004  a 
nič nebránilo čo najskoršiemu otvoreniu múzea. Národopisný ma‑
teriál  pochádza  hlavne  zo  zbierok  úzkeho  okruhu  dobrovoľníkov, 
múzejných nadšencov a priateľov múzea. Dokumentačný materiál 
pochádza  z  ostrihomských  archívov,  najmä  zo  župného  a  prima‑ 
ciálneho  archívu.  Archeologický  materiál  dočasne  zapožičal  sú‑
kromný  zberateľ,  až  kým  nevznikla  dohoda  s  Archeologickým 
ústavom SAV Nitra o zapožičaní archeologického materiálu z vy‑
kopávok  štúrovského  regiónu.  Návštevníci  majú  možnosť  vidieť 
úžitkové predmety a keramiku používanú niekdajšími obyvateľmi 
nášho  regiónu spätne až po dobu kamennú. Múzeum sa  snaží ná‑
vštevníkom okrem regionálnej a národopisnej expozície ponúknuť 
niečo nové, niečo zaujímavé. Za uplynulých päť rokov sme uskutoč‑
nili popri 32 dočasných výstavách muzeologický seminár, prednáš‑
ku s historickou tematikou, premietanie filmu, prezentáciu kultúrne‑
ho časopisu a pre študentov živú hodinu národopisu. Toho roku sa 
po štvrtýkrát zapájame do veľkolepého medzinárodného podujatia 
pod  názvom  Noc  múzeí.  Zaujímavé  podujatie,  ktoré  každoročne 
priláka veľké množstvo návštevníkov rôznymi kultúrnymi a hudob‑
nými podujatiami s otváracou dobou až do polnoci. Po potrebných 
posúdeniach bolo naše múzeum MK SR v roku 2005 úradne zare‑
gistrované. Mestské múzeum Štúrovo počas päťročnej činnosti po‑
tvrdilo dôležitú úlohu pri zachovaní a ochrane kultúrneho dedičstva 
našich predkov. Materiál našich expozícií sa neustále rozrastá. Do‑
časné výstavy ponúkajú pestrú paletu zaujímavých zbierok pre náv‑ 
števníkov. Za týchto päť rokov do múzea zavítali návštevníci z celej 
Európy, ba čo viac z celého sveta, aby sa zoznámili s históriou nášho 
mesta a regiónu. Dokumentačná zbierka ponúka návštevníkom prie‑
rez dobrodružnou a ťažko skúšanou históriou nášho mesta 950 rokov 
dozadu. V budove múzea na ul. Pri colnici č. 2 bola otvorená dňa 
13. mája  2009  dokumentárna  výstava  z materiálu  vystavovaného 
za uplynulých päť rokov. Mgr. Tibor Halasi, riaditeľ MsKS, v sláv‑
nostnom príhovore hodnotil uplynulé obdobie a vyzdvihol niektoré 
významnejšie výstavy. Poprial veľa úspechov do budúcich rokov so 
želaním, aby múzeum bezo zvyšku napĺňalo svoje poslanie: aby za‑
bezpečilo zachovanie predmetov múzejnej hodnoty ako súčastí kul‑
túrneho dedičstva, utváranie podmienok na ich ochranu, využívanie 
a sprístupňovanie tak, aby prispievali k šíreniu poznatkov a poskytli 
nahliadnutie do hmlistej a tajomnej minulosti. 

Július Juhász referent mestského múzea,   preklad: (‑gp‑)

Z medailí Štefana Alberta, rodáka zo 
Salky, bola 6. mája otvorená výstava v no-
vovytvorenej výstavnej sieni na Hlavnej 
ulici č. 6. Miestnosť aktuálnej výstavy (v 
réžii mestského múzea) bude obohacovať 
ďalšie možnosti kultúrneho života nášho 
mesta až do jesene tohto roka. 

Albert  sa  zaoberá  v  prvom  rade maľbou, 
okrem  toho  je  autorom množstva  sôch, me‑
dailí a kresieb, na ktorých sa v jeho osobitej 
interpretácii  objavuje  portrét,  nevšedný  dej, 
krajina  a  motívy  inšpirované  prírodou.  Od 
pomerne  čitateľných  záznamov  prírodnej 
skutočnosti, časom dospel až k jej radikálne‑

Päť rokov Mestského múzea  
v Štúrove

Medaily Štefana Alberta a jeho virtuálny svet
neznámy virtuálny svet. Štefan Albert znovu 
dal hold, poctu tej krajine, v ktorej sa narodil, 
ktorú má najradšej. Dal prednosť svojmu so‑
chárskemu zraku,  vytvoril  nám zbierku  „so‑
chárskej symfónie” podľa toho, ako on cíti a 
tvorí. Tým pádom si vytvoril nový priestor, v 
ktorom zaznie dialóg medzi krajinou a objek‑
tom, ktorý on ponúka. Pomocou premietaných 
obrázkov nám otvára oči svojou schopnosťou, 
spojiť krásu krajiny s jeho zarážajúcimi „sve‑
telnými sochami” v priestore, čím poskytuje 
ešte väčšie zážitky divákom. Výstava potrvá 
do 21. júna na Hlavnej ulici č. 6.   
 Július Juhász

mu zjednodušeniu na výtvarný znak, ktorý je 
pretavený do nového zmyslu, symbolu a po‑
solstva. Medaily prezentované na tejto výsta‑
ve, vytvorené z  tradičného materiálu  sa má‑
lokedy  dostávajú  do  výstavných  siení.  Keď 
sa rozhliadneme po miestnosti, uvidíme veci, 
ktorých názvy by sme márne hľadali v slov‑
níkoch či v lexikónoch. Sú to jeho „svetelné 
medaily”. Sledovaním tvorby Štefana Alberta 
sa dostávame do viac oblastí výtvarného ume‑
nia. Vedľa  svetelných medailí  vznikla  skoro 
ako  dvojica,  nová  cesta,  ktorú  pomenoval 
ako  „počítačový  land‑artizmus”.  Pomocou 
toho dokázal  vytvoriť  obdivuhodný,  doteraz 
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Mint ahogy arról már írtunk, 2007 
novemberében útjára indult egy EU-s 
nemzetközi projekt, melynek három 
résztvevője Törökország, Olaszország és 

Szlovákia. Az utóbbit Párkány városa, 
pontosabban a Párkányi Városi Művelő-
dési Központ képviseli. A projekt lényege 
az, hogy az egyes résztvevő országok köl-
csönösen megismerjék egymás hagyo-
mányait, kultúráját. Közös nyelvként 
pedig a táncot és a zenét használják. Ez 
év április 29-től május 2-ig az olaszor- 
szági Sant´Angelo in Vado látta vendé-
gül a törökországi Ordut és a szlovákiai 
Párkányt és azok képviseletében a ha-
gyományőrző csoportokat.

A  vidám,  hangos  (olaszos)  fogadta‑
tás  után  elkezdődött  a  munka.  Elsőként 
szakmai  tájékoztatót  tartottak  a  projekt 
jelenlegi helyzetéről  annak vezetői, mely‑ 

Sant´ Angelo in Vado 09
a török, olasz, a szlovákiai magyar egyaránt. 
Hatalmas sikerrel! Aztán, hogy a nézők sem 
üljenek  tétlenül,  rögtönzött  táncház  kereke‑
dett az addig is fergeteges hangulatból.

A  fesztivál  keretén  belül  gasztronómiai 
napot is tartottak. A török sátorban kebabot, a 
szlovák sátorban gulyást, míg az olasz sátor‑
ban spagettit készítettek az érdeklődőknek.

A fesztivál végén a projekt olasz képvi‑
selője  Elmo  de  Angelis  elmondta,  hogy 
boldog  amiatt,  hogy  vannak  olyan  pro‑
jektek, amelyet nemcsak megírnak és „le‑ 
számolnak”, de sikerre  is viszik és ehhez 
olyan nyitott európai emberekre van szük‑
ség, mint  amilyenek a Táncoló nemzetek 
a nemzetek táncai című projekt résztvevői: 
az  olasz,  a  török  és  a  szlovákiai magyar, 
névszerint bényi csapat.

  Kép és szöveg: Hajtman Borbála

ből az is kiderült, hogy lassan a végéhez kö‑
zeledik  a  projekt.  Majd  intenzív  táncpróba 
következett.  A  dolog  érdekessége  az  volt, 
hogy az urbinoi testnevelési főiskola hallgatói 

kutatómunka  gyanánt  mérőműszerek‑
kel látták el a táncosokat: a próba és 
a fellépés alatt olyan méréseket vé‑
geztek, amelyek megmutatták, hogy 
mennyi  energiát  égetnek  el  a  tán‑
cosok egy‑egy fellépés alatt,  illetve 
a  tánc  szervezetre mért  egészséges 
hatásait is vizsgálták.

Az ünnepi felvonulás és a fesztivál 
május 1.‑én vidám hangulatban zaj‑ 
lott. Emberektől volt hangos a négy‑ 
ezer  lakosú  kis  város.  Az  utcákon 
közös játékokat játszottak a helyiek, 
ami  számunkra  nagyon  érdekes  és 
látványos volt. Megható pillanatnak 
számított az, amikor a rezesbanda el‑
játszotta a szlovák, a magyar, a török 
és az olasz himnuszt.
A környékbeli folklórcsoportok is 

vidáman táncoltak, kicsik és nagyok egyaránt 
boldogan  ropták.  A  fesztivál  záróképeként 
ismét  együtt  táncoltak  a  projekt  résztvevői: 
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Egy kamaszodó párkányi zsidó fiú po-
koli történetéről szól el ez a könyv. Az 
emberi kegyetlenség legprecízebb, legma-
gasabb szintre emelt stációjáról nézhetjük 
végig az elvadult fasizmus borotvaéles, 
égett emberhús szagú ideológiájának a fi-
camait. A könyv szerzője, a Prágában élő 
tudós Tomáš Radil a saját, és családja élet-
történetét meséli el, pontosabban annak 
egy szeletéről nyújt hiteles képet. Ez az egy 
szelet viszont szó szerint „életbevágó” volt 
számára. 

A párkányiaknak, és elsősorban az időseb‑
beknek érdekes lehet, hogy ki is valójában az 
a – ma már 79. életévében járó – Tomáš Ra‑
dil? Anyai nagyapja Büchler Markus, nagy‑ 
anyja  Langer  Janka.  Nekik  hentesüzletük, 
pontosabban  húscsarnokuk  volt  a  fő  utcán, 
ahol jelenleg az Orange üzlet található. Atyai 
nagyapja Weiss  Isidor  (a  párkányi  zsidó  te‑
metőben  nyugszik,  1930‑ban,  Tamás  szüle‑
tése előtt halt meg), nagyanyja Weiss Laura 
–  egy másik Weiss  családból. Ők  egy  ideig 
Garamkövesden  laktak,  a  primaciális  bir‑
toknak voltak a bérlői. Ebből a bevezetőből 
már nyilvánvaló, hogy a vaskos könyv (736 
oldal)  szerzője  –  az  egykori  párkányi  fiú  –, 
maga  a  főhős,  aki  saját  bőrén  tapasztalta  a 
zsidóüldözés  minden  gyötrelmét.  Megrá‑
zó  az  az  élmény,  ahogy  marhavagonokban 
viszik  őket  az  auschwitz‑birkenaui  táborba, 
melynek  átlépve  kapuját,  a  család  nagy  ré‑ 
sze néhány nap múlva a dachaui halálkamrák‑ 
ban  végezte.  A  tizennégy  éves  fiú  egyedül 
maradt árván Birkenauban. Hogy a németek 
milyen  sorsot  szántak  a  vele  egykorú,  több 
ezer  kiéheztetett  fiatalnak,  nem  nehéz  kita‑
lálni.  A  sors  kiszámíthatatlan  fintora,  hogy 
a  gázkamrákba  menetelő  fiatalok  közül  az 
utolsó  pillanatban  egynéhányat  kiemeltek, 
és  a birkenaui munkacsapatba  terelték őket. 
Köztük volt a mi Tamásunk is, így menekült 
meg a már elkerülhetetlennek vélt haláltól. A 
felszabadulást az auschwitzi fő táborban érte 
meg. Egyedül indult útnak Lengyelországon 

Párkány  is  azok közé  a  helységek közé 
tartozott  (tartozik),  ahol  sok  az  egyforma 
vezetéknevű lakos, ráadásul még a kereszt‑
nevük is ugyanaz. Így aztán, hogy beszélge‑
tés közben pontosan meglehessen határozni 
azt,  hogy  tulajdonképpen kiről  is  van  szó, 
és  ne  kelljen  hosszadalmasan  körülírni  a 
személyt,  elterjedt  szokássá még  egy  név, 
legtöbbször valamiféle csúfnév használata. 
Nekem  sikerült  összegyűjtenem  pár  ilyen 
pótnevet. Ha valaki ráismer ezen nevek alap‑ 
ján  valakire,  gondoljon  vissza  a  békebeli 
Párkányra.

   
Például  ketten  beszélgetnek  az  ürgeváros‑
ban:
‑ Ma találkoztam a Bucival.  
‑ Az nem lehet, az már három napja betegen 
fekszik, mondja a másik.
‑ Bocsánat akkor az a Radu volt, vagy talán 
a Fingos. 
     
Hát valahogy így zajlott  le egy utcai  talál‑
kozás a régi párkányiak között. 
               
Most  leírok  egy  pár  megkülönböztető  ne‑
vet: 
Buci, Csámpi, Csanyo, Csicso, Csibe, Csik‑
kes, Csomos. Csuhi, Dosi, Genyes, Giríny, 
Golya,  Gunyics,  Kacsa,  Kamcsi,  Kancsi, 
Letyo, Núdli, Nyilas, Ördog,  Pacal,  Papa‑
nya, Szúnyogcsődör

Tizennégy évesen egyedül OświęcimbenEgy kis humor  
- csúfnevek és  Magyarországon  keresztül  „új”  hazáját 

megtalálni. A szerző főleg azokról és azokért 
ír, akik nem élték túl e szörnyű kataklizmát. 
A holokausztot, elsősorban persze a birkenaui 
haláltábort  belső  szemmel  láttatja, mérlegre 
téve az áldozatok súlyát a túlélőkével, magá‑
val  a  túléléssel  szemben. A könyv nemcsak 
a  szenvedésről,  a  kínról,  a megsemmisülés‑ 
ről  szól,  de  a  túlélésért  gerjesztett  vágyról, 
az összetartásról,  az önzésről  és  a kiállásról 
is. Benne rejlik a félelem, a szorongás és az 
aggódás, de legfőképpen az életbe vetett hit, 
az optimizmus. A könyv a prágai Academia 
kiadó  gondozásában  jelent  meg  cseh  nyel‑
ven, a Paměť (Emlékezés) könyvsorozat 13. 
köteteként. Tomáš Radil 1955‑ben végzett a 
prágai  Károly  Egyetem Orvosi  Karán. Már 
a  stúdium  alatt  neurofiziológiai  vizsgálato‑
kat  végzett  különféle  laboratóriumokban, 
melyekből később kialakult a Cseh Tudomá‑ 
nyos  Akadémia  Fiziológiai  Intézete.  Rövi‑
debb  ideig  klinikai  ideggyógyászként  dol‑
gozott  Komáromban.  1960  óta  a  Cseh  Tu‑
dományos Akadémia Fiziológiai Intézetének 
tudományos munkatársa. Az orvostudomány‑ 
ban elért Csc., és DrSc. akadémiai rang után a 
pszichofiziológia (az emberi és állati viselke‑
dés,  ill.  a pszichológiai  jelenségek, úgymint 
az  észlelés,  tanulás,  érzel mek  stb.  élettani 
alapjaival, a kettő összefüggéseivel foglalko‑
zik) docensének nevezték ki. Később a prágai 
Károly  Egyetem  Bölcsészettudományi  Ka‑
rának lett a pszichológia tanára. Megkapta a 
Helsinki Egyetem díszdoktora címet. Hosszú 
pályafutása  során  jelentős  pozíciókat  töltött 
be a Cseh Tudományos Akadémián, valamint 
a  Károly  Egyetemen.  Az  agykutatás  terén 
kifejtett  tevékenységével  óriási  elismerést 
vívott  ki magának  a  világban. A  professzor 
úr  egyébként ma  is  kitűnően  beszéli  a ma‑
gyar nyelvet. A világ számos országában te‑
vékenykedett, mint meghívott  professzor  és 
tudományos  munkatárs,  főleg  az  USA‑ban, 
Olaszországban,  Finnországban,  Németor‑ 
szágban,  Lengyelországban,  Magyarorszá‑
gon,  Montenegróban  és  Ausztriában.  1992 
óta  rendszeresen  együttműködik  a  Penn‑
sylvaniai  Egyetemmel. Az  elmúlt  17  évben 
rendszeres munkatársa  volt  a  vegyi  érzéke‑
lést  kutató  központnak  Filadelfiában,  mely 
az  emberi  szaglás problematikáját  tárgyalja. 
Mintegy  húsz  éve  foglalkozik  a  holokauszt 
témakörével. Munkatársa a washingtoni Ho‑
lokauszt Múzeumnak,  valamint  a  jeruzsále‑
mi Yad Vashem múzeumnak. A könyv úgy a 
felnőttekhez, mint a felnövekvő ifjúsághoz is 
szól. Ajánlom mindenkinek,  aki  ismerkedni 
szeretne a múlt(unk) eme sötét  szakaszával, 
átérezni azokat az emberi sorsokat, melyeket 
a mindenhatóságuk csúcsán tetszelgő téboly‑
ult hatalom a semmi szintjére süllyesztett. 

 Juhász Gyula

Kezdetben még utca nevek sem voltak, 
csak házszámok.  Így aztán  az  egyes utcá‑
kat  a  lakosság  nevezte  el,  ezen  elnevezé‑
sek  sokáig  fennmaradtak.  Ezek  közül  is 
megemlítek egypárat: Fő utca (ma Fő utca 
és  folytatása a Komenský), Öregutca  (So‑
biesky), Csillag köz (Tűzoltó utca), Kis köz 
(megszűnt), Templom köz (Szent Imre tér), 
Temető  köz  (Szent  István  utca),  Mélyút 
(Istenhegyi  ‑  a  Szent  Istán  út  folytatása), 
Kaszárnya utca (Nánai út). A városka egy‑
es részeinek is voltak a lakosság által adott 
nevei. Ilyenek a Kertek alja, Siralom völgy, 
Isten  hegy,  Gurgyal,  Béka  telep,  Füvellő, 
Ürgeváros,  Vágóhíd,  Dögtemető,  Kutya‑ 
szorító.    Fatter Imre

Az egykori Libalegelő!

Design by DEEM Design s.r.o.
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DIAMENT PLUS
celková šírka: 1150 mm

skutočná šírka pokrytia: 1045 mm
výška prelisovania krytiny: 20 mm

výška profilu: 34 mm
dĺžka modulu „škridle“: 350 mm

min. a max. dĺžka plechovej tabule:
850-5750 mm

KINGAS
celková šírka: 1195 mm

skutočná šírka pokrytia: 1100 mm
výška prelisovania krytiny: 20 mm

výška profilu: 23 mm
dĺžka modulu „škridle“:

350/400 mm
min. a max. dĺžka plechovej tabule:

850-5750 mm

JOKER
celková šírka: 1210 mm

skutočná šírka pokrytia: 1150 mm
výška prelisovania krytiny: 21 mm

výška profilu: 19 mm
dĺžka modulu „škridle“: 400 mm
min. a max. dĺžka plechovej

tabule: 950-5750 mm

T 14 PLUS
celková šírka: 1140 mm
skutočná šírka pokrytia:

1100 mm
hrúbka plechu: 0,50-0,60 mm
odporúčaná dĺžka: max 8 mb

Komenského 4, 943 01 Štúrovo
(vedľa kúpelného strediska, v areáli STAVMAX)

tel./fax: +421 367593514 email: btmond@gmail.com
mobil: +421 915 449 043

Plechové škridle DIAMENT PLUS, JOKER a KINGAS sú
výrobkami vysokej kvality odporúčané pre všetky architektonické
štýly moderných rodinných domov, výrobných hál, objektov
všeobecného úžitku a samozrejme na rekonštrukciu striech.
Ponúkame široký sortiment príslušenstva ako napr. žľaby,
hrebenáče, vetrolamy a iné. Toto všetko spolu aj s vybraním farby
dovoľuje získať požadovaný efekt a najvyššiu akosť krytia.

Kniha je o pekelnom príbehu jedného židovské-
ho chlapca zo Štúrova. Môžeme byť svedkami naj-
krutejšej a najostrejšej ideológie zverského fašizmu. 
Autor knihy, vedecký pracovník Tomáš Radil žijúci 
v Prahe, rozpráva svoj životný príbeh, osud svojej 
rodiny a blízkych v období holocaustu. Presnejšie 
povedané, podáva autentický obraz o svojej životnej 
skúške a utrpení. 

Pre  štúrovčanov,  predovšetkým  pre  starších  ľudí, 
môže byť veľmi zaujímavé, kto je v skutočnosti Tomáš 
Radil?  Jeho  dedo  z  matkinej  strany  sa  volal Markus 
Büchler, babka Janka Langerová.  Ich bolo mäsiarstvo 
na  hlavnej  ulici,  toho  času  predajňa  Orange.  Dedo 
z otcovej  strany  sa volal  Isidor Weiss  (zomrel v  roku 
1930 tesne pred narodením Tomáša a je pochovaný na 
židovskom cintoríne v Štúrove), babka Laura Weisso‑
vá – z inej rodiny Weissovcov, ktorí nejaký čas býva‑
li v Kamenici, kde boli prenajímateľmi primaciálneho 
majetku. Z tohto krátkeho úvodu je evidentné, že autor 
tejto  objemnej  knihy  (736  strán),  niekdajší  štúrovský 
chlapec Tomáš Weiss je zároveň hlavným hrdinom príbe‑
hu, ktorý na vlastnej koži okúsil súženie prenasledovania židov. Otri‑
asajúci je zážitok, keď ich odvážajú vo vagónoch pre dobytok do vy‑
hladzovacieho tábora Osvienčim‑Birkenau. Niekoľko dní po vstupnej 
selekcii veľká časť  jeho rodiny skončila v komore smrti v Dachau. 
Štrnásťročný chlapec zostal sám, osirelý v Birkenau. „Spát se neda‑
lo...Snažil jsem se nejdříve vzpomenout si na každý detail v našem 
domě. Potom u babičky v Parkanu. Potom jsem si představoval, že 
jedu na kole do školy z Parkanu do Ostřihomi...Udivilo mne ale, že 
se nedokážu rozpomenout na mnohé domy, které jsem míjel po cestě 
od našeho domu do města. Zato panoráma Dunaje s mostem, hrad‑
ním návrším a s ostřihomskou Bazilikou...jsem si vybavil pokaždé. 
To místo se svými stavbami pro mou paměť symbolizovalo všech‑
no, co představovalo domov, ale byly už jen něčím jako název knihy 
nebo filmu, který jsem si zapamatoval, zatím co jejich obsah se mi 
pozvolna vytrácel.“ Nie je ťažké si domyslieť, aký osud čakal tisíce 
vyhladovaných dorastencov, medzi ktorými kráčal aj náš Tomáš. Ne‑
vyspytateľným úškľabkom osudu bolo, že ho v poslednej chvíli spo‑
lu s niekoľkými desiatkami ďalších vybrali z útvaru pochodujúceho 
k plynovej komore a bol zaradený do pracovného komanda v Birke‑

V štrnástich sám v Osvienčime
nau. Oslobodenia sa dočkal v Hlavnom tábore Osven‑
čim. Sám sa dal na cestu cez Poľsko a Maďarsko nájsť 
svoj  „nový“ domov. Autor však hovorí hlavne o  tých 
a za tých, ktorí neprežili túto hrôzostrašnú kataklizmu. 
Predstavuje nám dôveryhodný obraz holocaustu a hlav‑
ne Birkenau zvnútra. Kniha nie je len o utrpení, súžení 
a záhube, ale aj o túžbe a úsilí o prežitie, o súdržnosti, 
sebeckosti a o solidarite. Skrýva sa v nej strach, úzkosť 
a obava, ale hlavne viera v život a optimizmus. Kniha 
vyšla s podporou Nadačného fondu obetiam holocaustu 
v pražskom vydavateľstve Academia v českom jazyku 
ako  13.  zväzok  edície  Pamäť.  Tomáš  Radil  absolvo‑
val v roku 1955 Lekársku fakultu Univerzity Karlovej 
v Prahe. Už v priebehu štúdia pracoval v laboratóriách 
zaoberajúcich sa neurofyziológiou, z ktorých bol vytvo‑
rený Fyziologický ústav Akadémie vied v Prahe.  Istý 
čas pôsobil ako klinický neurológ v Komárne. Od roku 
1960 pôsobí už ako vedecký pracovník Fyziologické‑
ho ústavu Akadémie vied v Prahe. Po dosiahnutí titulu 
CSc. a neskôr DrSc. v odbore lekárskych vied bol vy‑

menovaný za docenta psychofyziológie (odbor psycholó‑
gie orientovaný na psychologické pochody súvisiace s fyziologickými 
procesmi centrálneho nervového systému). Neskôr sa stal profesorom 
psychológie na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity. Udelili mu aj 
čestný doktorát Helsinskej univerzity. Počas svojej dlhej kariéry zastá‑
val významné pozície v Českej akadémii vied a na Karlovej univer‑
zite. V oblasti výskumu mozgu dosiahol obrovské uznanie vo svete. 
Vo viacerých štátoch pôsobil ako pozvaný profesor a vedecký pracov‑
ník, hlavne v USA, Taliansku, Fínsku, Nemecku, Poľsku, Maďarsku, 
Čiernej Hore a v Rakúsku. Od  roku 1992 každoročne spolupracuje 
s Pensylvánskou univerzitou. V uplynulých 17 rokoch sústavne spo‑
lupracoval s Centrom pre výskum chemických zmyslov vo Filadelfii 
na problémoch týkajúcich sa mechanizmov ľudského čuchu. Dvadsať 
rokov sa zaoberá tematikou holocaustu. Spolupracoval pritom s Pen‑
sylvánskou univerzitou, Múzeom holocaustu vo Washingtone a Mú‑
zeom Yad Vashem v Jeruzaleme. Kniha osloví tak dospelých ako aj 
dospievajúcu mládež. Odporúčam ju každému, kto by sa rád obozná‑
mil s touto temnou minulosťou a ľudskými osudmi, ktorých šialená 
moc na vrchole svojej všemohúcnosti totálne zdegradovala.   
 Július Juhász
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Egy kis nosztalgia, politikum 
és miegymás

A múlt rendszerben a május elseje a 
dolgozók nemzetközi ünnepét és egyben 
a munkások szolidaritásának világnapját 
jelentette. Az évente megismétlődő május 
elseji ünnepségről 1889-ben, Párizsban, a 
II. internacionálé alakuló kongresszusán 
döntöttek. Akkor ezzel állítottak emléket a 
chicágói munkások hőstetteinek tiszteletére, 
akik 1886-ban általános sztrájkkal és töme-
ges tüntetésekkel szálltak harcba az alap-
vető jogaikért. 

Szlovákiában legelőször a május elseji ün‑
nepségeket  1890‑ben  tartották meg. Az  I.  vi‑
lágháború  előtt  háborúellenes  jellegük  volt. 
1921‑ben megalakult a Csehszlovák Kommu‑
nista  Párt  (CSKP)  s  a május  elseji  ünnepség 
ezen  túl  már  a  párt  ideológiai  programjának 
az  ún.  főirányvonalnak  a  propagálására  szol‑
gált. Idővel a szocialista Csehszlovákiában ez 
a fontos májusi nap módosult és egyrészt a dol‑
gozók kimagasló munkasikereinek szemléjévé 
vált,  másrészt  a  felvonulók  elkötelezettségét, 
a  szocializmus  építésébe  vetett  töretlen  hitét 
demonstrálta  a  világbéke  jegyében.  Egészen 
1989‑ig, a bársonyos forradalom elérkezéséig. 
Tehát kerek 20 esztendeje volt Párkányban az 
utolsó május elseji felvonulás, békés tömeges 
megmozdulás. Már  ez  is  lassan kitörlődik  az 
emlékezetekből,  a  többiről  nem  is  beszélve, 
így hát nem árt egy kis visszapillantás ezekre 
az  izgalmas  újkori  történésekre.  Mindegyik 
május elseji (kötelező) felvonulásnak megvolt 

Régi május elseji  
körkép Párkányból 

„Azok a szép májusi napok…”
a  pontos,  részletes  forgatókönyve. Az  ünnep 
előestéjén  a  város  lakossága  lampionos  fel‑
vonuláson  vett  részt,  majd  a  harmonika  szót 
és  az  éneklést  követően  az  egykori  komp‑
kikötő  közelében  hatalmas  tábortűz  zárta  a 
hangulatos estét. Másnap kora reggel az egy‑
es  lakótelepek  panelházainak  ablakai  alatt  a 
„Štúrovčanka“ nevezetű helyi rezesbanda fújta 
a  szokásos  ébresztőt. Az  ünnepi  alkalomhoz 
illő öltözékben (öltöny, kosztüm, ballonkabát, 
különböző egyenruhák, stb.) a  lakosok lassan 
gyülekeztek  a  megszokott  helyeken  (gyárak, 
intézmények,  hivatalok,  iskolák,  stb.),  majd 
miután  rendezték  soraikat  a  kor  szellemére 
jellemző különféle frappáns jelszavakkal ellá‑
tott nagyobb transzparensek mögött, az iskola 
utcán keresztül megérkeztek a volt keményítő‑
gyárhoz, ahol  türelmetlenül várakoztak. Köz‑
ben  teherautókról  kis  lobogókat,  integetőket, 
lufikat,  papírsapkákat  és  egyéb  május  elseji 
„kellékeket”  osztogattak  a  felvonulóknak.  A 
város közepén, a nagy dísztribünön pedig Pár‑
kány  akkori  vezetősége,  pártfunkcionáriusok, 
partizánok,  szovjet  katonatisztek  (olykor  ros‑
kadó  kitüntetésekkel  teleaggatva)  ácsorogtak. 
Kilenc óra körül elhangzottak a himnuszok (a 
Csehszlovák és a baráti Szovjetunióé), az inter‑
nacionálé, a munka dala, majd a hosszú szónok‑ 
latok következtek, melyekből nem hiányzott a 
dübörgő  szocialista  gazdaság  túldimenzionált 
sikereinek „végehosszanincs” felsorolása sem. 
Ezt követően a fúvószenekar rázendített az is‑
mert indulókra, és az ünneplő tömeg a kemé‑
nyítőgyár felől a Klement Gotwald utcán (ma 

Fő utca) elindult a tribün felé. Ez előtt röviden 
meg‑megállva  integetett  és  különböző  velős 
„szocis”  jelszavakat  (Éljen május  elseje!, Él‑
jen a Csehszlovák Kommunista Párt!, Éljen a 
munkásosztály!) torkaszakadtából kiáltozott. A 
dísztribünről pedig az akkori elvtárs elit széles 
mosollyal, elégedetten tapsolt és integetett visz‑ 
sza az alattuk elhaladó (haladó) lelkes dolgozó 
népnek. Az  egész  felvonulási  ceremónia  há‑
rom órán át tartott. Kristálytisztán emlékszem, 
hogy először „szikraként” (legifjabb diákként) 
orosz katona nyakából fapálcikára erősített szí‑
nes  csíkokkal  integettünk  a  tribün  felé, majd 
pionírként  fegyelmezetten  meneteltünk  a  tri‑
bün előtt. Akkor még halvány gőzünk sem volt 
arról, hogy vajon miről is szól ez a nagy pará‑
dé. A későbbiekben a  fúvószenekar  tagjaként 
már oldalról nézhettem végig a májusi felvo‑
nulást. Szerencsére már nem kellett sokat vá‑
rakozni és menetelni, csak fújni a trombitát. A 
jutalmunk egy nagy szelet kirántott hús finom 
majonézes krumplival, és két deci sárga málna 
volt a Dunaj hotelban (ma Zahovay). Délután 
az ünnepség majálissal folytatódott. Egy alkal‑
mi színpadon színes kultúrműsor szórakoztatta 
a helybélieket. Feltöltődve, hazaérkezvén még 
este  az MTV 1  csatornáján megnézhettük  az 
„Önök  kérték”  különkiadását  a  „Felvonulók 
kérték” című műsort. Méltó befejezése volt ez 
a nagy napnak. A naptár  szerint május elseje 
továbbra is a munka ünnepe. Talán ma is sokan 
ünnepelnének. Már ha sok esetben lenne mit. 
Hoppá?

A párkányi Fő utcán a Muzslai Mezőgaz‑
dasági Termelő Szövetkezet képviselete 
önfeledten ünnepli május elsejét. Kifejező 
jelszavuk: „Szakosítással előre a több ter‑

melésért!” (1967)

Szőgyéni felvonulók a párkányi keramitú‑
ton. Transzparensükön a következő szöveg 
olvasható: „Mi erős emberi összefogással 
teljesítjük a CSKP XIII. kongresszusának 

határozatait!” (1967)

A tribünről az akkori városi vezetőség 
és pártfunkcionáriusok hatalmas tapssal 

köszöntik a környező falvak delegációit. A 
háttérben a nagy tábla mindenkinek hirdeti: 
„Világ proletárjai egyesüljetek!” (1967)

Felvonuló ifjú párkányi sportolók viszik a 
zászlókat. Fiatal erő, büszke erő. Egyértel‑

műen ők a jövőnk záloga. (1980)

A feldíszített teherautó után ballagó papír‑
gyár dolgozói épp az Ady utcába kanyarod‑
nak. A keményítőgyár felé tartanak. Bizony 

1981‑ben már 60 éves volt a CSKP. 

 Fiatal anyukák csemetéikkel együtt a május 
elseji felvonulók között. Fő a derű és a 

jókedv. (1981)
Összeállította: Cucor Roland

A dísztribün előtt egy‑egy rövid műsorszám előadására 
is volt lehetőség. Mint látható, itt a néptáncosok szóra‑

koztatják az elvtársakat. (1983)
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2009. április 4-én, 
szombat délelőtt húsvét- 
váró játszóházzá válto-
zott a Párkányi Szent 
Imre Egyházi Óvoda. 
Az érkező családokat 
egy mosolygós nyuszi- 
leány, Nyuszi Zsuzsi  
fogadta. Húsvéti tojás-
gyűjtő versenyünk is 
ezzel a nappal ért véget, 
melyet immár harmadik 
alkalommal hirdettünk 
meg. 

A  versenyláz  gyerme‑
keket és szülőket egyaránt 
magával  ragadott.  „Nyúl 
apó“,  ki  már  hetekkel 
előre óvodánkba költözött, 
szorgalmasan  számlálta 
a  tojásokat  a  kosarakban.  
A  szülők  és  rokonok  pe‑
dig  szorgalmasan  fújták 
odahaza a  tojásokat,  hogy 

reggel gyermekük büszkén hozhassa az óvodába. Végül is a verseny 
győztese Szabó Ferike 4 és fél éves óvodás lett, ki 195 tojást gyűj‑
tött össze. Az első három helyezettet, Szabó Ferikét, Rácz Ádámot 
és Sztyehlík Endrét, Nyuszi Zsuzsi oklevéllel és ajándékcsomaggal 
jutalmazta. Természetesen a versenyben résztvevő minden gyermek 
részesült apró ajándékban. Köszönet illeti a szülőket is, kik nagyon 
komolyan vették a versenyfelhívást, s ezáltal sok örömteli percben, 
sikerélményben  részesítették  gyermeküket.  A  nyuszilak  a  festett 
papírtojások által percről percre vált  egyre  színpompásabbá,  igazi 
mesebeli hangulatot kölcsönözve a délelőttnek. Legnagyobb sike‑
re, mint minden évben, a mézeskalács sütésének volt. A szülők és 

Húsvéti ötletház
gyermekek  megismerkedhettek  a  mézeskalács  készítésének  forté‑ 
lyaival. A kisült figurákat cukormázzal és színes ételfestékkel tehet‑
ték még ínycsiklandóbbá. Fogyott is a mézeskalács bőven, minden‑
ki örömére. Szorgalmasan készültek a locsolóknak szánt ajándékok 
is. Az ügyes kezek nyomán készült mókás  tojásbábok, a csibebáb 
pamutból,  vagy a  cukros batyut  cipelő nyuszi  biztosan  sok  locso‑
ló  legényt örvendeztettek meg Húsvétkor. A  szülők és  a gyerekek 
ötleteket kaptak az ünnepi asztal hangulatosabbá  tételének  lehető‑
ségeiből  is. A  húsvéti  kosárkák,  a  térítéshez  szolgáló  ültető  kár‑ 
tyák, tojás‑ és gyertyatartók kedves színfoltjaivá válhattak a húsvéti 
asztalnak.  Ilyenkor  ünnepek  előtt  sokszor  gondolunk  tőlünk  távo‑
labb  élő  szeretteinkre  is. A húsvéti  üdvözlet,  ha magunk készítet‑
tük,  még  meghittebbé,  különlegesebbé  válhat.  Nem  csoda,  hogy 
nagy volt az érdeklődés a képeslapok készítése iránt is, melyet akár 
a helyszínen meg is írhattak. Minden évben tervezünk valamilyen új 
technikát is. Az idén a méhsejt papírral való munkát sajátíthatták el 
azok, kik különféle bábokat készítettek a mutatós papírból. Hagyo‑
mányőrzésként fűzfából korbácsot fontunk, hisz ez nem hiányozhat 
az  igazi    locsoló  legény  kezéből.  De megpróbálkoztunk  a  húsvé‑
ti  koszorú  kötésével  és  díszítésével  is.  Pihenésként  volt  lehetőség 
húsvéti kifestők színezésére, közös körjátékokra  is. Nyuszi Zsuzsi 
kosarából  sűrűn  jutalmazta  édességgel mindazokat,  kik  az  óvodá‑
ban szorgoskodtak a délelőtt folyamán. A vidám hangulatot fokozták 
a gyermek‑ és locsolóversek, a halk tavaszi zene. Elmondhatjuk, ez 
egy jól sikerült nap volt. Újból sikerült közelebb hozni egymáshoz 
a családokat, erősíteni a szülő‑gyermek kapcsolatot, szorosabbá fűz‑
ni a családok és az óvoda kapcsolatát. Az óvodát a délelőtt folyamán 
a vidám kacagás, a dal és a barátság gyöngyszemei  töltötték meg, 
megéreztetve az elkövetkező Húsvét örömét. A Szent Imre Egyházi 
Óvoda húsvéti ajándékaként pedig ki mit készített, azt hazavihette. 
A  szép  nap  emlékére  Nyuszi  Zsuzsi  is  az    óvodánkban  hagyta  a  
nyusziházat. Szeretettel várunk mindenkit az egyházi óvoda további 
rendezvényeire is, hogy minél többen élhessük meg azt az örömöt, 
melyet a mások felé közvetített szeretet és törődés nyújt számunkra.              
 Vízi Katalin, óvodaigazgató         
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Május  23‑án  a  párkányi  Kyoku‑
shin Karate Klub 9 versenyzője vett 
részt  a 2.  alkalommal megrendezett 
karateversenyen  Pozsonyeperjesen. 
Eredmények:

Formagyakorlat (kata)
Aranyérmesek  –  Hegedűs  Lukáš, 
Marcsa  Arnold,  Máčai  Tomáš,  
Feketšová Soňa
Ezüstérmesek – Šándor Márk, Gubrica  
Adrián, Reznik Zsolt
Bronzérmesek – Laki Patrik, Szauder 
Zsolt

Küzdelem (kumite)
Aranyérmesek  –  Šándor Márk, He‑
gedűs  Lukáš, Gubrica Adrián,  Laki 
Patrik,  Feketšová  Soňa,  Szauder 
Zsolt, Reznik Zsolt
Ezüstérmes – Marcsa Arnold
Bronzérmes – Máčai Tomáš

23. mája 9 pretekári  štúrovského 
Kyokushin Karate Klubu sa zúčast‑
nili na 2. ročníku súťaže karate v Ja‑
hodnej. Výsledky:

Súborné cvičenia (kata)
Zlatá  medaila  –  Hegedűs  Lukáš, 
Marcsa  Arnold,  Máčai  Tomáš,  Fe‑
ketšová Soňa
Strieborná medaila  –  Šándor Márk, 
Gubrica Adrián, Reznik Zsolt
Bronzová  medaila  –  Laki  Patrik, 
Szauder Zsolt

Zápas (kumite)
Zlatá  medaila  –  Šándor  Márk,  He‑
gedűs  Lukáš, Gubrica Adrián,  Laki 
Patrik,  Feketšová  Soňa,  Szauder 
Zsolt, Reznik Zsolt
Strieborná medaila – Marcsa Arnold
Bronzová medaila – Máčai Tomáš

V dnešnej dobe sa zriedka stáva, aby tréne-
ri rôznych športových odvetví boli spokojní 
s podmienkami a možnosťami svojho klubu. 
Opakom je tréner vzpieračov MŠO Štúrovo, 
Vladimír Hudec.

„Štúrovskí vzpierači trénujú v tzv. zelinkovej 
hale“,  (názov  zostal  po  bývalom  dlhoročnom 
trénerovi štúrovského vzpierania p. Zelinkovi), 
„kde majú vytvorené výborné podmienky na tré‑
novanie a prípravu“ – povedal tréner. Štúrovský 
vzpieračský oddiel má 12 členov, hlavne žiakov 
a  dorastencov.  Oddiel  je  účastníkom  doraste‑
neckej  ligy  skupiny  Západ.  Dorastenecká  liga 
pozostáva  z  dvoch  kôl,  v  ktorých  sa  družstvá 
snažia kvalifikovať do finále ligy. Prvé kolo pre‑
behlo 28.3.2009 v Trenčíne. Vzpierači Štúrova 
v zložení Róbert Hatala, Richard Horváth, Ni‑
kolas Klenko a Dávid Horváth sú v priebežnom 
poradí na 5. mieste so súčtom 725 bodov.  
Druhé kolo sa uskutoční  20.6.2009 vo Veľkom 
Mederi. Dorastenecké družstvo Štúrova má reál‑
nu šancu na postup medzi 6 najlepších družstiev 
Slovenska a zúčastniť sa finále. Dvaja vzpierači 
sa zúčastnili 9.5.2009 Majstrovstiev SR doras‑
tencov. V hmotnostnej kategórii do 85 kg získal 
Róbert Hatala striebornú medailu výkonom 227 
kg (105 kg trh + 122 kg nadhod). Žiaľ, Richard 
Horváth   nezvládol základ v  trhu  (65 kg) a zo 
súťaže vypadol.
Najbližšie  sa  zúčastní  Dávid  Horváth  Majs‑
trovstiev SR starších žiakov v Hlohovci a potom 
nasleduje  už  spomínané  2.  kolo  dorasteneckej 
ligy Západ vo Veľkom Mederi. 
Tréner Vladimír Hudec očakáva záujem mláde‑
že o vzpieranie a každého záujemcu s radosťou 
privítajú v oddieli vzpierania MŠO Štúrovo. Zá‑
roveň touto cestou by sa chcel poďakovať spon‑
zorom a vedeniu MŠO za ich doterajšiu pomoc 
a podporu.  ‑gp‑

Karateverseny 
Pozsonyeperjesen

Súťaž karate  
v Jahodnej

Plavci v marci 8  
medailí

Vzpierači MŠO  
Štúrovo

Hlavná 50, Štúrovo - Fő utca 50, Párkány
Tel.: 0911 880 858

TWISTERTWISTER
Rybárske, chovateľské a umelecko-

kreatívne potreby
Horgász, kisállattenyészeti és kreatív-

kézműves kellékek boltja
A reklám bemutatását követően minden
vásárlónk 10%-os kedvezményt kap!

Po zimnej pretekárskej pauze sa za-
čalo pretekať až v marci, kedy sa naši 
plavci zúčastnili troch pretekov.

7.‑8. marca‑ „Veľká cena OPAVY“, kde 
nás  reprezentovalo  osem plavcov  a    o  tri 
medaily  sa  postarali  Denis  Capko  a Klá‑
ra  Vevurková.  Vo  svojich  kategoriách  sa 
umiestnili na:
Capko Denis ‑ 7,5,2,3 mieste, 
Vevurková Klára ‑ 11,4,4,2,6 mieste,
Tóth  Richard  ‑  27,22,11,12,15,7  mieste, 
Koreň Martin‑ 20,5,9,5,13,18 mieste,
Koreň Peter ‑ 27,18,12,20,15 mieste, 
Srnka Filip ‑ 16,11,16,14,17 mieste,
Stašková  Paula  ‑  12,9,14,13,16  mieste, 
Srnková Natália ‑ 32,20,30 mieste.
100 m polohový pretek sa plával na finále, 
do ktorého sa vo svojich kategoriách prebo‑
jovali M. Koreň a K. Vevurková. Vo finále 
tejto disciplíny obsadili 5. a 2. miesto.
14. marca štyria plavci s trénerom M. Frá‑
nikom odcestovali na medzinárodný pretek 
„Veľká  cena Trnavy“,  kde  si  plavci  zme‑
rali svoje sili v konkurencii 35 oddielov z 
Čiech,  Maďarska,  Poľska  a  Slovenska  v 
jednej vekovej kategórii, kde obstáli veľmi 
pekne  aj  s  osobnými  rekordmi:  Tóth  Ri‑
chard ‑ 49,27,38,26 miesto, Koreň Martin 
‑ 78,40,78 miesto,
Capko Denis ‑ 90,36,48,7 miesto, Stašková 
Paula ‑ 45,15 miesto.
28.‑29.  marca  ‑“Veľká  cena  mesta  Nové 
Zámky“. Z pôvodne prihlásených 11 plav‑
cov  do  N.  Zámkov  odcestovalo  len  šesť 
plavcov,  lebo  zaúradovala  chrípka. Aj  tu 
dokázali, že prípravu nepodcenili a získlali 
množstvo  osobných  rekordov  a  medailo‑
vých bilancií, o ktoré sa tentoraz postarali 
R. Tóth, D. Capko a M. Koreň.
Tóth  Richard  ‑  2,7,13,2,8,7,2  miesto, 
Capko  Denis  ‑  8,1,4,5,8  miesto,  Koreň 
Martin  ‑  5,27,10,4,6,3 miesto, Vevurková 
Klára  10,8,11,7  miesto,  Stašková  Paulí‑
na  ‑  8,9,9,5,6  miesto,  Baňárová Vivien  ‑ 
9,11,10,7 miesto.
V  tomto  roku máme  v  plávaní  zastúpené 
všetky kategórie:  ženy,  junioriov,  starších 
žiakov, mladších žiakov a žiakov. 
Všetkým prajem krásne výkony.

TJ  DUNAJ  ŠTÚROVO  Plavecký  oddiel 
Delphius Vás pozýva na: 
Letné  majstrovstvá  SR  (starších  žiakov 
13‑14 r.), 12‑14 júna 2009, plavecký bazén 
RK VADAŠ Štúrovo
 G.V
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Európske voľby 2009

Európai választások 2009

Európsky parlament je jediný priamo vo‑
lený orgán Európskej únie. Úlohou 785 po‑
slancov Európskeho parlamentu je zastupo‑
vať vás, občanov. Poslancov volia každých 
päť  rokov voliči vo všetkých 27 členských 
štátoch Európskej únie v mene 492 miliónov 
občanov. Činnosť Európskeho parlamentu je 
dôležitá, lebo v mnohých oblastiach politiky 
prijíma Parlament rozhodnutia o nových eu‑
rópskych právnych predpisoch  spolu  s Ra‑
dou ministrov, ktorá zastupuje členské štáty.

Parlament zohráva aktívnu úlohu pri prí‑
prave právnych predpisov, ktoré ovplyvňu‑
jú  každodenný  život  občanov:  napríklad  v 
oblasti  ochrany  životného  prostredia,  práv 
spotrebiteľa,  rovnosti  príležitostí,  dopravy 
a  voľného  pohybu  pracovníkov,  kapitálu, 
služieb a tovaru. Parlament je zároveň spo‑
lu  s  Radou  zodpovedný  za  ročný  rozpočet 
Európskej únie. Účasťou vo voľbách do EP 
rozhodnete, kto ovplyvní vašu budúcnosť a 
každodenný život takmer 500 miliónov eu‑
rópskych spoluobčanov. 

Poslanci EP – váš hlas v Európe
Váš poslanec je vaším hlasom v Európe, 

prečo  by  ste  ním  teda  mrhali?  Európsky 
parlament, ktorý sa volí raz za päť rokov, je 
významným a vplyvným aktérom pri prijí‑
maní rozhodnutí Európskej únie. Hlasovanie 
v Parlamente formuje konečné znenie práv‑
nych predpisov EÚ ovplyvňujúce váš každo‑
denný život, či už ide o jedlo na tanieri, ceny 
nákupov,  kvalitu  vzduchu,  ktorý  dýchate, 
alebo bezpečnosť hračiek pre vaše deti.

Účasť  vo  voľbách  do  Európskeho  par‑
lamentu  je pre vás  ako  európskeho občana 
základným právom a spôsobom, ako sa vy‑
jadriť k fungovaniu EÚ. Hlasovaním vo voľ‑
bách sa podieľate na určení tých, ktorí budú 
v Európe zastupovať reálnych ľudí, ako ste 
Vy, Vaši príbuzní a priatelia, susedia a spolu‑

Az  Európai  Parlament  az  Európai  Unió 
egyetlen 1979 óta közvetlenül megválasztott 
testülete, és 785 tagjának feladata, hogy Önt, 
az uniós polgárt képviselje. Az Európai Unió 
27 tagállamának választói ötévente választják 
meg őket 492 millió polgár képviseletére. Az 
Európai Parlament tevékenysége azért fontos, 
mert számos területen közösen dönt a tagálla‑
mokat  képviselő Miniszterek Tanácsával. A 
Parlament  aktív  szerepet  játszik  a  polgárok 
mindennapjait  befolyásoló  jogszabályok  ki‑
dolgozásában,  például  a  környezetvédelem, 
a  fogyasztói  jogok,  az  esélyegyenlőség,  a 
közlekedés és a személyek, a tőke, a szolgál‑
tatások és az áruk szabad mozgása területén. 
A  Parlament  a Tanáccsal  együtt  hatáskörrel 
rendelkezik az Európai Unió éves költségve‑
tése fölött is. Az európai parlamenti választá‑
sokon történő részvétellel Ön dönt arról, hogy 
ki befolyásolja az Ön és közel 500 millió má‑
sik  európai  mindennapjait. A  megválasztott 
európai parlamenti képviselők formálják Eu‑
rópa jövőjét öt éven keresztül. 
Az európai parlamenti képviselők – az Ön 

hangja Európában
Az Európai Unió állampolgáraként az eu‑

rópai parlamenti választásokon történő rész‑
vétel az Ön alapvető joga, és egy eszköz arra, 
hogy beleszóljon az EU működésébe. Az Ön 
európai parlamenti képviselője az Ön hangja 
Európában – miért ne élne választásának le‑
hetőségével? Szavazataival formálja az uniós 
jogszabályok véglegesítését, amely jogszabá‑
lyok  hatással  vannak mindennapi  életünkre, 
így  az  élelmiszerárak  alakulására,  a  levegő 
tisztaságára vagy akár a gyermekjátékok biz‑
tonságosságára. Fiatal, öreg, diák, nyugdíjas, 

pracovníci. Ako občan EÚ môžete voliť (ale‑
bo kandidovať vo voľbách) v ktoromkoľvek 
štáte EÚ, v ktorom žijete, dokonca aj keď ne‑
máte jeho občianstvo. Navyše vás to nebude 
stáť ani halier.

Hoci si to často neuvedomujeme, Európa 
sa  týka  nás  všetkých:  mladých  i  seniorov, 
študentov  i  dôchodcov,  mužov  i  ženy,  za‑
mestnancov  i  samostatne  zárobkovo  čin‑
ných, prívržencov väčšinového  i  alternatív‑
neho prúdu, obyvateľov miest i vidiečanov. 

Vďaka Európe môžeme bez ťažkostí ces‑
tovať,  študovať  a  pracovať  v  zahraničí. EP 
sa neúnavne usiluje o čistejšie životné pro‑
stredie,  bezpečnejšie  chemikálie,  kvalitnej‑
šie  služby  a  pracovné  miesta.  Je  horlivým 
obhajcom práv spotrebiteľov, rovných príle‑
žitostí  a  ľudských práv nielen v EÚ,  ale  aj 
v zahraničí.V  júni 2009, presnejšie 6.  júna, 
budete  mať  spolu  s  ďalšími  375  miliónmi 
európskych  voličov  jedinečnú  príležitosť 
zúčastniť  sa  volieb.  Načo? Aby  ste  zvolili 
jediný priamo volený nadnárodný a mnoho‑

jazyčný parlament na svete a jedinú priamo 
volenú  inštitúciu EÚ. Európsky parlament, 
volený občanmi od roku 1979, dnes zastu‑
puje takmer pol miliardy občanov.

Vplyvní poslanci
Poslanci  majú  pri  prijímaní  rozhodnu‑

tí EÚ zväčša  taký vplyv ako členské štáty. 
O väčšine právnych noriem, ktoré sa týkajú 
nášho  bežného  života,  rozhodujú  poslanci 
spoločne  s  ministrami  na  úrovni  EÚ.  Len 
čo  bude  možné  realizovať  novú  Lisabon‑
skú  zmluvu,  rozhodovacie právomoci pos‑ 
lancov  Európskeho  parlamentu  pri  riešení 
záležitostí EÚ sa ešte  zvýšia. Lisabonskou 
zmluvou  sa  Parlament  ako  zákonodarný 
orgán  stavia  prakticky  vo  všetkých  oblas‑
tiach politiky EÚ na rovnakú úroveň s mi‑
nistrami  členských  štátov.  Parlament  bude 
voliť aj predsedu Európskej komisie, čím sa 
posilní kontrola nad výkonnou mocou EÚ. 
Okrem  toho aj vy ako občan/občianka EÚ 
získate  právo  iniciovať  európske  právne  
nariadenia.

Váš hlas pre rozmanitosť
Európa si v júni 2009 zvolí nových pos‑ 

lancov.  Poslanci  pochádzajúci  z  27  štátov 
predstavujú širokú škálu národných politic‑
kých  strán,  volebných obvodov  a názorov. 
Väčšina  z  nich  sa  v  Parlamente  organizu‑
je  do  politických  skupín  podľa  politickej 
príslušnosti.  Parlament  sa  (podobne  ako 
Európa)  vyznačuje  rozmanitosťou,  cení  si 
ju a poskytuje jej priestor. Veď sa tu hovorí 
23 jazykmi.

Neváhajte! Ide len o niekoľko minút. Mô‑
žete ich spojiť s prechádzkou v parku alebo 
posedením  v  kaviarni. Bez  väčšej  námahy 
povedzte Európe,  čo  si  želáte. Po voľbách 
máte možnosť  sledovať,  čo pre  vás  zvole‑
ní  poslanci  robia  –  stačí  navštíviť  stránku 
www.europarl.europa.eu.

Az EP-képviselők szerepének jövőbeli 
erősödése

Sok,  sőt  valószínűleg  a  legtöbb  tagál‑
lamban  hatályos  jogszabály  az  EP  képvi‑
selők  által  meghozott  uniós  jogszabályok 
nemzeti jogba történő átültetése. Ezen kívül 
az EP képviselők döntenek az uniós pénzü‑
gyi források elosztásáról is, legyen szó akár 
utakról,  tisztább  tengerpartokról,  kutatásról, 
oktatásról vagy fejlesztési támogatásokról. A 
Lisszaboni Szerződés majdani hatályba lépé‑
sével továbbnövekszik az EP‑képviselők be‑
folyása az uniós ügyekben való döntésekben. 
Az  Európai  Parlament  az  uniós  politikák 
minden területén egyenragú jogalkotó lesz a 
tagállamok minisztereivel. Az Európai Parla‑
ment fogja megválasztani az Európai Bizott‑
ság elnökét is, ami növelni fogja a végrehajtó 
hatalom  feletti  ellenőrzés  lehetőségét.  Ezen 
kívül az EU polgárainak is lehetőségük lesz 
jogszabályok kezdeményezésére.

Szavazzon a sokszínűségre!
2009  júniusában  Európa  27  országában 

választanak  képviselőket,  akik  különböző 
nemzeti politikai pártokat, választókerülete‑
ket és nézeteket képviselnek. A parlamentben 
aztán a képviselők politikai hovatartozásuk‑
tól  függően  képviselőcsoportokba  tömörül‑
nek, így ott is érvényesül az egész Európára 
jellemző sokszínűség, ami a kommunikáció 
23 nyelvében is megnyilvánul. Maga a sza‑
vazás mindössze néhány percet vesz igénye, 
ám ez lehetőséget ad Önnek arra, hogy bele‑ 
szóljon  Európa  jövőjének  alakulásába.  Ez‑ 
utána  megválasztott  képviselők  munkáját  
könynyedén  nyomon  követheti  a  
www.europarl.eu weboldalon. 

  Összeállította: F.CS.

férfi,  nő,  alkalmazott,  vállalkozó,  városi,  vi‑
déki...  Európa  sorsának  alakulása  mindany‑
nyiunkat érint, gyakran anélkül, hogy ennek 
tudatában lennénk. Az Európai Uniónak hála 
könnyedén utazhatunk, tanulhatunk vagy dol‑
gozhatunk  külföldön. Az  EP  fáradhatatlanul 
dolgozik a  tisztább környezetért,  a biztonsá‑
gosabb vegyszerekért, a jobb szolgáltatásokért 
és munkahelyekért. Szenvedélyesen védelme‑
zi  a  fogyasztók  jogait,  az  esélyegyenlőséget 
és az emberi jogokat mind az EU‑ban, mind 
azon kívül. 2009. június 6‑án lehetőséget kap 
Ön  is  arra,  hogy  375 millió  szavazótársával 
együtt részt vegyen a szavazáson. Szavazatá‑
val hozzájárulhat a világ egyetlen közvetlenül 
megválasztott  többnemzetiségű  és  többnyel‑
vű parlamentjének, illetve az EU egyetlen vá‑
lasztott testületének felállításához. 
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Týždeň zdravia na ZŠ Štúrovo
Zdravie – často opakované slovo. Nie každý by 

vedel povedať, čo pod tým vlastne rozumie a mno-
ho ľudí jeho dôležitosť aj podceňuje. Na našej 
škole sa ochrane zdravia venujeme počas celého 
školského roka rôznymi spôsobmi a formami. 
Spolupracujeme so zdravotníckymi zariadeniami, 
lekármi a organizujeme prednášky, besedy úzko 
súvisiace so zdravotnou problematikou. V aktivi-
tách uplatňujeme metódy slúžiace na uspokojo-
vanie základných potrieb jedinca v telesnej, psy-
chickej, sociálnej a duchovnej oblasti a smerujúce 
k posilňovaniu imunity a odolnosti jednotlivca 
proti vplyvom negatívnych javov.

Pre žiakov I. stupňa sme pripravili v  tomto škol‑
skom roku súťažný Týždeň zdravia. Každý deň mal 
svoj názov, ktorý vystihoval úlohy, ktoré žiaci plnili. 
Triedni  učitelia  za  plnenie  úloh  prideľovali  žiakom 
body. Týždeň zdravia sme začali v pondelok 4. mája, 
„Dňom čistoty“. Žiaci sa snažili mať okolo seba a na 
lavici  čo  najväčší  poriadok  a  tak  spravili  radosť  aj 
pani upratovačkám. V utorok 5. mája sa žiaci tešili na 
„Ovocný deň“. Každý žiak priniesol jedno ovocie pre 
seba a jedno, ktoré venoval svojmu priateľovi. Obda‑
rovaní boli aj niektorí učitelia. Streda bola venovaná 
pohybu.  Cez  prestávku  žiaci  robili  drepy.  Zvíťazili 

Párkány és Vidéke - A Mi lapunk, kiadja a Párkányi Városi Művelődési Központ (Hasičská 25, Párkány) Főszerkesztő: Szép Éva, szerkesztőbizottság: Cucor Roland, Frunyó Csilla, Anna Gallová, 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 törde‑
lés: DEEM Design s.r.o. A lapban megjelent hirdetések, cikkek tartalmáért és helyesírásáért a nyomda nem vállal felelősséget. 
Štúrovo a okolie - Naše noviny, vydáva Mestské kultúrne stredisko (Hasičská 25, Štúrovo) Šéfredaktor: Eva Szépová, redakčná rada: Roland Cucor, Csilla Frunyóová, Anna Gallová, 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

Rejtvényünkben G. E. Lessing gondolatát idézzük. A megfejtéseket június 15‑ig várjuk a Városi Művelődési  
Központ postaládájába.  A beküldők között a Coffein kávéházba szóló vásárlási utalványt sorsolunk ki, valamint a 
kultúrház következő, Mennyből a hulla című előadására szóló belépőjegyek (2 darab) is gazdára lelnek. 
Múlt havi keresztrejtvényünk helyes megfejtése: „Gyakran gonoszul cselekszünk, s gonoszabbul mentegetjük“.
A beküldők közül kisorsolt Hrdlička Kálmán (Bartókova 20) az az S‑A‑S Sport Centrum bérletét, Hegedűs 
Erzsébet (Družstevný rad 29) pedig az S‑A‑S Sport Centrum étrend‑kiegészítőket tartalmazó ajándékcsomagját 
nyerte. 

ZDRAVIE - ZÁBAVA

vytrvalci,  ktorí  urobili  až  100  drepov.  Vo  štvrtok 
prišli na rad chutné a zdravé mliečne produkty.

Žiaci II. stupňa mali pripravené besedy s odbor‑
níkmi,  ktoré  podporovali  myšlienku  zdravia  ako 
najvyššej ľudskej hodnoty. Šiestaci a ôsmaci získali 
informácie týkajúce sa prvej pomoci pri najbežnej‑
ších zdravotných problémoch a úrazoch od MUDr. 
A.  Povinskej.  O  stravovacích  návykoch  žiakov 
a prevencii pred obezitou pútavou formou besedo‑
val so siedmakmi MUDr. V. Karvaj z Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva v Nových Zámkoch. 
Pani zubárka MUDr. M. Szabová piatakov poučila 
o  zásadách  hygieny  ústnej  dutiny  a  zdravých  zu‑
boch. Deviatačky dôverne besedovali s pani gyne‑
kologičkou MUDr.  G.  Ikrényiovou  o  problémoch 
dospievania. Zamerali  sa  aj  na prevenciu pred  ra‑
kovinou krčka maternice. Týždeň sme ukončili výs‑ 
tavou výtvarných prác žiakov s tematikou zdravia. 
Veľké poďakovanie patrí odborníkom, ktorí si našli 
čas a besedovali s deťmi. Našim žiakom sa poduja‑
tia určite páčili, o čom nás presviedčali otázkami: 
„Ešte bude niekedy  takýto  týždeň?  „A  teraz  je už 
len  na  nás,  pedagógoch  a  rodičoch,  aby  deti mali 
takýchto týždňov v roku čo najviac.

 Jana Baťalíková

Múlt  havi  számunk  Kórház  ha‑
tárok  nélkül  című  cikkében  tévesen 
közöltük  Matuška  László  funkci‑
óját.  Matuška  László  az  esztergo‑
mi  Vaszary  Kolos  Kórház  szlová‑ 
kiai kapcsolataival foglalkozó szakre‑
ferense. Az érintettől elnézést kérünk!  

Helyreigazítás



EURO - BÁLA Párkányban
Osztrák és angol

Férfi - Női - Gyermek
Ruhaneműk a

LEGOLCSÓBBAN
ÁRZUHANÁS

Minden áru 50 cent (15 korona)
Gyermek ruhák 25 centért

ZSÁKOS AKCIÓ: 10 kg ruhanemű 3 euró
Viszonteladóknak kedvezmény!

Nyitva minden szerdán és szombaton 9-től 12-ig
a párkány Szabadidőközpontban

23.5/2009

‑Predám 2‑izbový byt v Štúrove, cena dohodou. 
 Tel.: 0904 229 844
‑Eladó Párkányban 2 szobás, jó állapotban lévő 56 m2 téglaépítésű      
  lakás  az  ötödik  emeleten  a  Jesensky  utcában.  Érdeklődni  az  esti  
 órákban lehet. Irányár: 43 816  euró (1 320 000 Sk). 
 Tel.: 036 751 23 85
‑Dávam  do  dlhodobého  prenájmu  garsónku  na  sídlisku  Terasy  I.  
 Tel.: 0949 637 822
‑Kútfúrást vállal kútfúró mester garanciával. Tel.: 0915 510 504
‑Kúpim malý rodinný dom, alebo chatu v Štúrove. 
 Tel.: 0907 836 205
‑Fürdőkádzománc felújítását vállalom. Tel.: 0905 983 602
‑Dám do prenájmu 3+1 izbový, čiastočne zariadený byt v Štúrove.  
 Tel.: 0905 431 876
‑Eladó hegyfarkon a nánai kataszterben 22 ár szőlő és gyümölcsös.   
 Ár megegyezés szerint. Tel.: 036 752 43 03.
‑Április  elején  Párkányban  elveszett  egy  kilenchónapos  hosszú 

Két éve, hogy távoztál tőlunk, elmentél egy más világba, 
hirtelen, búcsú nélkül.

Szomorú és fájó szívvel emlékezünk 
halálának második évfordulójára, szeretett férjre és apára 

Szekér Ferencre.
Akik ismerték és szerették, szenteljenek emlékére  

egy néma pillanatot. 
Emlékét őrző családja. 

„Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, nem volt időm, 
el kellett indulni. Szívetekben hagytam emlékem örökre, 
ha látni akartok, nézzetek fel az égre. Te voltál a jóság 
és szeretet, míg élünk, feledni téged nem lehet. Hozzád 
már csak a temetőbe mehetünk, virágod csak a sírodra 
tehetünk. Könnycsepp gördül végig az arcunkon, nem 

feledünk soha és nagyon hiányzol”. 
Soha el nem múló fájdalommal emlékeztünk április 25‑én, 

halálának harmadik évfordulóján 
Markovics Ferencné, született Tóth Annára. 

Drága emlékét örökké őrző fia, menye és 
unokái családjaikkal    

„Osud je občas veľmi krutý, nevráti, čo raz vzal...“  
Dňa 1. mája sme si pripomenuli 5. výročie úmrtia  

MUDr. Dušana Kartíka. 
S úctou a láskou spomíname. 

„Életed nem volt hiábavaló küzdelem, emléked  
megmarad köztünk idelent.”

Május 1‑én öt év telt el  
MUDr. Kartík Dušan 

halála óta. Örök hálával és szeretettel emlékezünk rá.

Fájó szívvel mondunk köszönetet minden kedves rokonnak, 
barátnak, ismerősnek a párkányi város‑ 

házának, a szakszervezetnek, a Magyar Koalíció Pártjának, 
a párkányi papírgyár Icopal dolgozóinak, a Beta‑car és az 
Obaly alkalmazottainak és minden kedves szomszédnak.

Külön köszönet személy szerint Belák Ádámnak a megható 
szívhez szóló búcsúbeszédéért, mellyel enyhíteni próbálta 
mély fájdalmunkat, s mindazoknak, akik elkísérték utolsó 

útjára az 55 éves korában elhunyt férjet és édesapát 
Diósi Gábort.

Köszönet a sok koszorúért, virágokért és részvétért.
Gyászoló család

„Ez a nap az emlékezés napja. Érted imádkozunk halkan 
zokogva. Téged elfelejteni soha nem lehet, Te voltál a jóság, a 
szeretet. Elvitted a fényt, a meleget, csak egy sugarat hagytál, 

örök emlékedet. Elmúlt öt fájó év, már nem látunk többé, 
Könnyes szemmel az égbe súgjuk: hiányzol örökké!”
Szomorú szívvel emlékezünk életünk legfájdalmasabb  

napjára, amikor szeretett fiunk 
Kunyik Zoltán 

életének 25. évében örökre itt hagyott bennünket.  
Szerető családja

„Hiányodat szavakkal kifejezni nem lehet, szívünkben 
őrizzük drága emlékedet“

Fájó szívvel emlékezünk május 11‑én 
Uhrinčať Rozáliára (született Kovács) 

halálának második évfordulóján.
Emlékét őrző családja

 „Egy éve hunytad le örök álomra két 
szemed, nem könnyen adtad fel, meg kellett küzdened. 

Most könnyes szemekkel megállunk 
sírodnál, Te nem szólsz, de mi tudjuk, hogy hívtál. Mi 
szólítunk, de a néma sír nem felel, szerető szívünkben 

örökké létezel“. 
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 

halálának első évfordulóján 
Varga Lászlóné, született Kuklis Erzsébetre. 

Drága emlékét örökké őrzi szerető férje, 
gyermekei és unokái családjaikkal

Apróhirdetés – Riadková inzercia

SPOMÍNAJME SI - EMLÉKEZZÜNK

MAFI - Július Magyar
Štúrovo

Vykonávanie elektroinštalačných
prác do 1000 V, montáže a opravy

elektrických rozvodov,
bleskozvody, revízie.
Tel: 0905318690

E-mail: magyarj@azet.sk

 szőrű németjuhász. Magas jutalom a megtalálónak. Tel.: 0908 121   
 584.
‑Albérletbe  kiadó  berendezett  családi  ház  a  párkányi  vasútállomá 
 son. Tel.: 0918 373 874.
‑Dám do prenájmu dvojizbový byt – dlhodobo. Inf. po 18.00. 
 Tel.: 0907 188 134.
‑Predám hliníkový vlnitý plech 80x200 cm. Tel.: 0905 957 482.
‑Dám do podnájmu izbu v Štúrove pracujúcej žene. 
 Tel.: 0905 948 222.
‑Szoba kiadó dolgozó nőnek Párkányban. Tel.: 0905 948 222.
‑Predám družstevný byt 3+1 s garážou na prízemí  na ulici 
 Družstevný rad č. 1 Cena dohodou. Tel.: 00420/725065816
‑Eladó  3+1  szobás  szövetkezeti  lakás  a  földszinten  garázzsal  
 a (Szövetkezeti sor 1.) Ár megegyezés szerint. 
 Tel.: 00420/725065816
‑Eladó Esztergomban a Béke  tér 22.  szám  I.  emeletén  egy 54 m2   
 lakás, 11 millió Ft‑ért. Tel.:  003630/ 3305132
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COCHER ELEKTRO
Značková predajňa CASIOCASIO
CASIOCASIO órák márkaboltja

www.nokia.sk
Hlavná 19, tel.: 036 7511 191

www.cocher.sk

56,10 €
(1.690 SK)

72,69 €
(2190.- SK)

Ušľachtilá oceľ
3 budíky, stopky
LED osvetlenie
Minerálne sklo

Vodotesnosť do 10 barov
Svetový čas

Dátum, databanka

Dámske
Ušľachtilá oceľ
Minerálne sklo

Vodotesnosť do 10 barov

AKCIAAKCIA
Multimedialna PC s DVB-T, PAL, DVB-SMultimedialna PC s DVB-T, PAL, DVB-S

Intel Core 2 Duo E7400, 2.80GHz, ASUS Pundit P3-P5G31, 2 GB
800MHz DDR2, HDD 500GB Serial ATA/300, Logitech OEM Cordless
Pro 2400 Desktop Black, USB, CZ,.bezdrôt. sada kláv.+ myši, Sapphire
Radeon HD 4550 512MB DDR3 (1GBHM),64bit,PCI-E,HDMI/DVI,
Low Profile, LG DVD+/-R 22x, DVD+RW 8x, DVD+R DL 16x, Secur-
Disc, MS OEMWindows XP
Home Edition SP3, ASUS TV
tuner MYCINEMA PS3-100
DVB-T/DVB-S s diaľkovým
ovládaním

ACERACER
EX5230E-EX5230E-
571G1615.4"571G1615.4"

369 Eur
(11.116,49 Sk)

569 Eur
(17.141,69Sk)

Hirdessen Ön is a 
Párkány és Vidékében: 

2009-ben még kedvezőbb árakon!

Tel.: 036 751 11 08, 
email: parkanyesvideke@gmail.com

Inzerujte aj Vy v mesačníku 
Štúrovo a okolie: 

v roku 2009 za zvýhodnené ceny!


