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Július elsejétől ismét „fizetőssé” válnak Párkány parkolóhe-
lyei. Míg a frekventáltabb részeken egy órányi parkolásért 
90 centet, a központtól távolabb eső helyeken 60 centet kell  
fizetni. 

Ahogy arról múlt havi számunkban beszámoltunk, Párkány par‑
kolásra kijelölt köztereit az április 7-i képviselő-testületi döntés ál‑
tal a közterületfenntartó-vállalat bérli. Az időközben részvénytársa‑
sággá váló cég április 15-től 2009. december 31-ig évi 100 euróért 
(3012,60 koronáért) vette birtokba a szóban forgó helyeket. A válla‑
lat vezetője, Nagy Imre lapunknak június elején elmondta, hogy ha 
az átprogramozás időben megtörténik, július elsejétől működésbe 
lépnek az automaták.  „A részvénytársasági cégforma miatt adófi‑
zetővé váltunk, így a jegyeken az adónak, illetve az eurós összeg‑
nek is szerepelnie kell, ezért szükséges a gépek átprogramozása” 
– magyarázta Nagy Imre. A parkolási díjak nagyságára a június 2-i 
testületi ülésen bólintottak rá a város képviselői. Július elsejével 
kéttarifás rendszert vezetnek be. Ez azt jelenti, hogy a város egyes 
pontjain más-más díj térítése fejében hagyhatjuk ott az autónkat. 
A közterületfenntartó-vállalat vezetőjének a szavai szerint a céljuk 
az, hogy tehermentesítsék a belvárost és elérjék azt, hogy azoknak 

a parkolóhelyeknek, amelyek 
a központtól távolabb esnek, 
nagyobb legyen a kihasználtsá‑
guk. Ilyen többek között a Za‑
hovaynál lévő, vagy az egykori 
kompkikötőhöz vezető út mel‑
lett található parkoló. Ezeken 
a területeken 60 centbe (18,08 
koronába) kerül egy órányi „pi‑
henő”. Azokban az utcákban, 
ahol problémás a parkolás, több 
centbe kerül a díj. Ilyen többek 
között a Fő utca, a Szent Imre 
tér, a Tűzoltó-, illetve a Szent 
István utca. Ezeken a helyeken 
a személyautók vezetői számá‑
ra 90 centet (27,11 koronát) kell 
fizetni egy órányi parkolásért. 
A buszok sofőrjeinek ugyanez- 

ért két eurót (60,25 koronát) kell a gépbe dobniuk. Míg fél éves bér‑
let 95,50 euróba (2877,03 koronába) fog kerülni, az egy hónapos- 
ért 16,50 eurót (497,08 koronát) fizetünk majd. Nagy Imrétől azt is 
megtudtuk, hogy székhelyükön a párkányiak, illetve a vállalkozók 
parkolási kártyákat vásárolhatnak, így kedvezőbb díjakért vehetik 
igénybe ezt a régi-új szolgáltatást. 

 Kép és szöveg: Szép É.

Od 1. júla znovu platíme za parkovanie v Štúrove. Kým 
na frekventovanejších miestach zaplatíme 0,90 eur, na odľah-
lých častiach mesta stojí parkovací lístok len 0,60 eur. 

Ako sme Vás aj v júnovom čísle informovali, verejné priestran‑
stvá Štúrova určené na parkovanie si od 7. apríla si prenajíma za 
100 eur ročne akciová spoločnosť komunálne služby. Prenájom sa  
uskutoční na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva,  
a to od  15. apríla do 31. decembra 2009. Ako nás aj Imrich 
Nagy, riaditeľ 
spoločnosti in‑
formoval, ak pre‑
programovanie 
zariadení prebeh- 
ne včas, tak od 1. 
júla dajú do pre‑
vádzky automaty. 

„Kvôli štruk‑
turálnym zme‑
nám spoločnosti 
sme sa stali da‑
ňovými poplat‑
níkmi, preto na 
lístkoch musí byť 
uvedená suma už 
v eurách a zaria‑ 
denia musíme 
preprogramovať“  
- dodal Imrich 
Nagy. O konkrét‑
nej výške poplat‑
kov dňa 2. júna 
2009 rozhodlo 
mestské zastupi‑
teľstvo. Podľa znenia tohto rozhodnutia zavedú dvojtarifný sys‑
tém, čo znamená rôzne poplatky na jednotlivých častiach mesta. 

Cieľom spoločnosti je, aby odľahčili centrum a využili vzdia- 
lenejšie parkovacie plochy od centra, akým je napr. aj parkovis‑
ko pri Hoteli Zahovay alebo pri bývalom prístave kompy. Na 
týchto miestach hodinové parkovanie bude stáť 0,60 eur. V tých 
uliciach ako napr. Hlavná ulica, Námestie sv. Imricha, Hasičská 
ulica a Ulica sv. Štefana, kde parkovanie je problematickejšie, 
taxa bude vyššia – pre osobné autá 0,90 eur, pre autobusy 2 eurá, 
kým za polročný permanentný lístok zaplatíme 95,50 eur a za 
mesačný 16,50 eur. 

Od riaditeľa akciovej spoločnosti sme sa dozvedeli, že v rámci 
svojho mesta Štúrovčania a súkromní podnikatelia si môžu za‑
kúpiť aj tzv. parkovacie karty za oveľa výhodnejšiu cenu. 

 Preklad: F.Cs.

A turistaszezonnal együtt a parkolási 
díj is beköszönt

Poplatky za parkovanie od  
letnej sezóny
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A Vadas termálfürdőben az elmúlt 
évekhez hasonlóan idén is sok mókás dolog 
van készülőben. Amire azonban eddig nem 
volt példa, idén minden hétvégén más-más 
szórakoztató programmal várjuk az idelá-
togatókat. Mostantól már csak a jó idő tart- 
hatja Önöket vissza, hogy eltöltsenek egy 
remek hétvégét városunk fürdőjében.

A programok természetesen az időjá‑
rás függvényében változhatnak, ezért kísé‑
rjék figyelemmel weboldalunkat, melyen 
minden újdonságról időben tájékoztatjuk  
vendégeinket.

A júliusi hétvégék várhatóan a követ-
kezőképpen alakulnak:
Július 1:
11.00-12.00, 17.00-18.00: szórakoztató vízi 
torna a Csillag  medencében
Július 4-5:
11.00-12.00 szórakoztató vízi torna
12.00-18.00: DJ a Lagúna felett szórakoztató 

Na termálnom kúpalisku Vadaš sa tak 
ako po iné roky, i teraz pripravuje množ-
stvo zábavných programov. Čo však 
v doterajších rokoch chýbalo, je naša 
pravidelná, týždenne sa meniaca ponuka 
skvelej zábavy, na ktorú každého z Vás 
srdečne očakávame. Odteraz Vás okrem 
nepriaznivého počasia nič nemôže zasta-
viť, aby ste strávili príjemné chvíle na 
kúpalisku v našom meste.

Programy sa kvôli počasiu samozrejme 
môžu zmeniť, preto si pozorne všímajte 
našu webovú stránku, kde Vás priebežne 
budeme oboznamovať s novinkami i prí‑
padnými zmenami.

Júlové víkendy budú mať predpokla-
dane nasledovný priebeh:

1.júla:
11.00-12.00, 17.00-18.00: zábavné vodné 
cvičenie v bazéne Hviezda
4.-5. júla:
11.00-12.00: zábavné vodné cvičenie,
12.00-18.00: DJ so zaujímavými súťažami 

Kedves vendégeink! 

Milí naši návštevníci !

vetélkedőkkel
12.00-18.00: animációs programok gyere- 
keknek
17.00: fergeteges aerobic a Lagúnában
Július 8:
11.00-12.00, 17.00-18.00: szórakoztató vízi 
torna a Csillag medencében
Július 12:

Strand röplabda bajnokság - Vadas Heavy 
Tools Beach Volleyball Cup 2009
Július 12-13:
11.00-12.00 szórakoztató vízi torna a 
Csillag medencében
12.00-18.00: DJ a Lagúna felett szórakoz‑
tató vetélkedőkkel
12.00-18.00: animációs programok gye‑
rekeknek,
17.00: fergeteges aerobic a Lagúnában
Július 15:
11.00-12.00, 17.00-18.00: szórakoztató 
vízi torna a Csillag medencében
Július 18:
Magyarország és Szlovákia legerősebb 
emberei verseny - Fekete Lászlóval
Július 18-19:
11.00-12.00 vízi torna,

12.00-18.00: DJ a Lagúna felett szórakoztató 
vetélkedőkkel,
12.00-18.00: animációs programok gyere‑
keknek,
17.00: fergeteges aerobic a Lagúnában
Július 22:
11.00-12.00, 17.00-18.00: szórakoztató vízi 
torna a Csillag medencében
Július 25-26:
11.00-12.00 szórakoztató vízi torna,
12.00-18.00: Dj a Lagúna felett szórakoztató 
vetélkedőkkel
12.00-18.00: animációs programok gyere‑
keknek

v priestoroch nad Lagúnou,
12.00-18.00: animačné programy pre 
deti,
17.00: nespútaný aerobic v Lagúne
8. júla:
11.00-12.00, 17.00-18.00: zábavné 
vodné cvičenie v bazéne Hviezda
12. júla:
Turnaj v plážovom volejbale – Vadaš 
Heavy Tools Beach Volleyball Cup 
2009
12.-13. júla:
11.00-12.00: zábavné vodné cvičenie 
v bazéne Hviezda,
12.00-18.00: DJ so zaujímavými súťa‑
žami v priestoroch nad Lagúnou,
12.00-18.00: animačné programy pre deti,

17.00: nespútaný aerobic v Lagúne
15. júla:
11.00-12.00, 17.00-18.00: zábavné vod‑
né cvičenie v bazéne Hviezda
18. júla:
Preteky najsilnejších mužov Slovenska 
a Maďarska – s Lászlóm Feketem
18.-19. júla:
11.00-12.00: zábavné vodné cvičenie,
12.00-18.00: DJ so zaujímavými súťaža‑
mi v priestoroch nad Lagúnou,
12.00-18.00: animačné programy pre 
deti,
17.00: nespútaný aerobic v Lagúne
22. júla:
11.00-12.00, 17.00-18.00: zábavné vod‑
né cvičenie v bazéne Hviezda

25.-26. júla:
11.00-12.00: zábavné vodné cvičenie,
12.00-18.00: DJ so zaujímavými súťažami 
v priestoroch nad Lagúnou,
12.00-18.00: animačné programy pre deti,
17.00: nespútaný aerobic v Lagúne

17.00: fergeteges aerobic a Lagúnában
Július 26:
Strand-foci bajnokság - Vadas Heavy Tools 
Beach Soccer Cup 2009
Július 29:
11.00-12.00, 17.00-18.00: szórakoztató vízi 
torna a Csillag medencében
Július 31- augusztus 1:
24 órás úszás
A Vadas Heavy Tools Beach Volleyball és 
Beach Soccer Cupra 2 ill. 10 fős csapatok 
jelentkezhetnek a verseny előtti napig. A 
nevezés díjtalan. A nyertesek értékes tárgy‑
nyereményben részesülnek. Jelentkezni a  
marketing@vadas.sk címen lehet.

Augusztus végén egész napos, fergeteges 
zárópartival búcsúztatjuk majd a nyári sze‑
zont. Aki a nyár alatt bármely játékban, ve‑
télkedőben részt vesz, bekerül sorsolásunk- 
ba, melyben értékes tárgynyereményeket, 
nyaralást, bérleteket sorsolunk ki.

Kezdődhet a nyár, mindenkit sok szere-
tettel várunk!

 Összeállította: Németh Lívia

26. júla:
Turnaj vo vodnom futbale – Vadaš Heavy 
Tools Beach Soccer Cup 2009
29. júla:
11.00-12.00, 17.00-18.00: zábavné vodné 
cvičenie v bazéne Hviezda
31. júla - 1. augusta:
24-hodinové plávanie
Na Vadaš Heavy Tools Beach Volleyball 
a Beach Soccer Cup očakávame 2 resp. 5 
členné skupiny. Na víťazov čakajú hod‑
notné ceny. Prihlášky posielajte na adresu: 
marketing@vadas.sk najneskôr v posledný 
deň pred konaním pretekov.

V posledný augustový deň sa rozlúči‑
me s letom celodennou búrlivou závereč‑
nou párty. Ten, kto sa v priebehu tohto leta 
zúčastní hociktorého nami ponúkaného 
programu či súťaže, dostane sa do záve‑
rečného žrebovania o vecné ceny, pobyty 
a permanentky.

Leto môže začať, každého srdečne 
očakávame! 

 Zostavil: Lívia Németh
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Tavasszal a város több pontján 
is munkálatokba kezdtek, június 
végére felújították a Komenský-, 
az Ady-, a Széchenyi- és a Szent Ist- 
ván utca egy-egy járdaszakaszát. 

Mint azt Šafranko Miroslavtól, az 
építésügyi osztály vezetőjétől meg‑
tudtuk, a Komenský utcában már 
áprilisban elkezdődtek a munkála‑
tok. Itt a parkolót és a lakótelephez 
vezető utat újították fel, mindez 73 
ezer euróba (2,2 millió koronába) 
került. A munkálatok részeként 43 
új parkolóhelyet is létesítettek. Több 
helyen járda rekonstrukcióba kezd‑
tek. A felújítás az Ady utca „szlovák 
iskola“ felőli oldalát (450 méter), a 
Széchenyi utca rendőrségtől a Má‑
ria Valéria Hídig terjedő szakaszát (250 
méter), valamint a Szent István utca Ke‑
reskedelmi Magánakadémia és a körforga‑
lom közti járdarészét (250 méter) érintette. 
Az Ady utca járdáinak felújítására 75 ezer 
eurót (2,2 millió korona), a Széchenyi és 
a Szent István utcában tervezett járdafelú- 
jításra 22 ezer, illetve 5 ezer eurót (660 
ezer, illetve 150 ezer korona) különített el 
még 2008 decemberében a testület. Június 
elejére az Ady utca csinosítása fejeződött 
be, a város a Bocskai utca sarkát is helyre‑
hozatta. „Ez a rész rossz állapotban volt, 
több lakossági bejelentés is érkezett és a 
képviselő-testület is kérte a rendbehozatalt. 
Eddig az Aquario Shopping Center építé‑

Megkezdődtek a munkálatok a 2008-ban 
átadott Duna-parti sétányon, illetve az árvíz - 
védelmi gátnál. A sétány közvilágításának 
kiépítéséről szóló pályázatot a párkányi 
Demar cég nyerte el. A kivitelezés összege 
44 ezer euró (több mint 1,3 millió korona). 

Párkányi sikerrel zárult az alsókubí-
ni Szlovák Regionális Televíziók találko-
zója. Gyűgyi László és Párkányról szóló 
kisfilmje nyerte el a Szlovák Irodalmi 
Alap operatőri díját. Az alkotó harmad-
szor részesült ilyen elismerésben.

Mint megtudtuk, a kisfilm még 2007-
ben készült. A 18 és fél perces mozgóképet 
a párkányi városháza rendelte meg az al‑
kotótól. A film városunkat, történelmét és 
jelenét, valamint Esztergomot mutatja be. 
Gyűgyi László lapunknak elmondta, hogy 
a versenyen való részvétel egyik feltétele 
az volt, hogy valamely regionális televí‑

Majd egy kilométernyi járda újult meg

Működik a világítás a Duna-parti sétányon

Párkányi kisfilm, párkányi 
alkotója díjat nyert

A városi képviselő-testület június 2-i 
ülésén:
- tudomásul vette 
a Technikai Szolgáltató Vállalat által be‑
terjesztett, parkolók működtetéséről szóló 
szabályzatot.
- feladatul adta,
hogy a városháza az Enerbyt s.r.o.-val 
karöltve dolgozza ki a Gyári úton lévő 
épület rövid-, közép-, és hosszútávú fel- 
használásának tervét. Értékelje át a bérlaká‑
sok kérdését, melynek feltétele a jelenlegi 
szerződéseknek a városi területrendezési 
tervhez való igazítása.
- elfogadta
a Duna-parti sétány revitalizációjának a vá‑
ros 2009-re szóló invesztíciós tervébe való 
bekerülését.
- elfogadta
annak a kérvénynek a benyújtását, amely 
a Regionális Operatív Program felhívása 
keretében a Bartók utcai óvoda felújítását 
célozza meg vissza nem térítendő támogatás 
által. A projekt összköltsége 424 ezer euró, 
a város önköltsége 21 ezer 200 euró. 
- elfogadta
annak a kérvénynek a benyújtását, amely a 
Regionális Operatív Program felhívása ke‑
retében a „szlovák iskola” felújítását célozza 
meg vissza nem térítendő támogatás által. A 
projekt összköltsége 700 ezer euró, a város 
önköltsége 35 ezer euró. 
- elfogadta
a Rákóczi utcában lévő épület bérbeadását 
gyerekek elszállásolásának a céljából a he‑
lyi Szabadidőközpont számára 10 euróért 
évente. A szállás díja 4 euró per éj.
- elfogadta
azt, hogy a kultúra, fiatalság, sport, és ne‑
velés támogatása céljából létrehozott városi 
alap anyagi támogatásban részesítse:
- a CSEMADOK párkányi szervezetét, a- 
mely 480 € (14.460 Sk) támogatásban része- 
sült a „XXIV. BALASSI BÁLINT KUL‑
TURÁLIS NAPOK“ megszervezésért. A 
CSEMADOK megalapításának 60.évfor‑
dulójának emléket állító rendezvény tá‑
mogatásaként 300 €-t (9.037,8 Sk-t) kap a 
szervezet. 
- a Bartók utcai óvoda szülői szervezetét, 
amely 250,- € (7.531,5 Sk) támogatásban 
részesült a IV. Micimackó napokért. 
- a Matica slovenská párkányi szerveze‑
tét, amely négy projektjére összesen 310 € 
(9.339,06 Sk) támogatást kapott.
- a szlovák tannyelvű alapiskola szülői szer‑
vezetét a „Štúrovská paleta“ elnevezésű 
rendezvényért.
- a Spektrum nevezetű szervezetet a Me‑
gatánc 2009 megszervezéséért, melyet 300 
euróval (9.037,80 koronával) támogattak.
- a Fénysugár alapítványt, mely 300,- € 
(9.037,8 koronás) támogatásban részesült a 
Születés hete fesztivál megrendezése miatt.
- a mozgássérültek 99-es szervezetét,  
amelynek sportnapja 200,- € (6.025,20 Sk) 
támogatásban részesült. 
- a Párkány és Vidéke Kulturális Társulást, 
amelynek IV. Aquaphone nevű projekt- 
je, ill. a III. Hídőr könyvünnepe 300,- €  
(9.037,8 Sk) támogatásban részesült. 
- a „X. Kuckó Bábfesztivál“ 610,- € 
(18.376,86) támogatásban részesült. 
- a párkányi röplabdával foglalkozó szerve‑
zet 500 €-s (15.063,- Sk-s) támogatását.
- a TJ Dunaj Štúrovo úszó egylet 900,-€‑t 
(27.113,40 Sk-t) kapott különböző felszere‑
lések megvásárolására

Önkormányzati 
hírek

sére vártunk, a Bocskai utca felújítására 
komplex projektet készítettek el. A bevásár‑
lóközpont kivitelezése húzódik, így a meg‑
lévő tervek szerint rendbetettük a szóban 
forgó részt” – mondta lapunknak Šafranko 
Miroslav. Az illetékestől azt is megtudtuk, 
hogy a Széchenyi utcában jó tempóban ha‑
ladtak a munkálatok, így azok már június 
második hetére befejeződtek. A parkosítás, 
zöldsáv felújítása, kialakítása csak ősszel 
történik meg: nyáron füvesíteni és facse‑
metéket ültetni nem a legkedvezőbb. Az el‑
következő hónapokban elkezdődik azoknak 
a bérlakásoknak a megvalósítása, amelyek a 
Teraszok II. lakótelepen épülnek fel. 

 Kép és szöveg: Szép

A fentiekben említett összeg a vi‑
lágítás felszerelését és a kábelek 
kihúzását tartalmazza. Az összeg 
a padok és a szemétkosarak elhe‑
lyezésére nem vonatkozik. Ezt a 
város külön tervezi megvásárolni 
- mondta el lapunknak Ján Ora‑
vec polgármester. A munkálatok 
egy része júniusban befejeződött: 
a sétálóutcán található kandelá‑
berekhez hasonló világítótestek 
25 méterenként lettek kihelyezve. 
Mint azt Šafranko Miroslavtól, 
az építésügyi osztály vezetőjétől 
megtudtuk, a padok és a szemét‑
kosarak július elején kerülnek a 
helyükre. A sétányon a város tíz 
szemétgyűjtőt, 30 padot, és 15 
virágtartót helyez el. A város a 

parkosításra nem kapott engedélyt 
az ingatlan tulajdonosától, a most elvégzett 
munkálatokhoz szükséges hozzájárulás kia‑
dása is egy évet vett igénybe.  

Ondrejka Rozália, Szép Éva, kép: Š.A.

zió lesugározza a dokumentumfilmet. Ezt 
a Zsolnai Regionális Televízió, valamint a 
nyitrai Centrál Televízió is megtette. A ne‑
ves zsűri a Szlovák Irodalmi Alap operatőri 
díját Gyűgyi Lászlónak ítélte oda és maga 
a kisfilm is külön elismerésben részesült (a 
hanganyagot Margareta Vyšná készítette). A 
sikert egy újabb jelentős felkérés koronáz‑
ta. Gyűgyi a Párkány és Vidékének elárulta, 
hogy a szlovák közszolgálati televízió szá‑
mára Pozsony környéki ausztriai kastélyok‑ 
ról fognak 10 perces kisfilmeket forgatni. 
Ezek a csatorna hétvégi programajánlója‑
ként kerülnek majd a képernyőre.  Sz.É.
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Mestské zastupiteľstvo v Štúrove na svojom XXIV. zasad-
nutí dňa 2. júna 2009 na základe predložených návrhov a pri-
pomienok:
Berie na vedomie
Prevádzkový poriadok parkovísk na území mesta Štúrovo, predlo‑
žené TSM Štúrovo a.s.
Ukladá:
MsÚ v spolupráci s Enerbyt s.r.o. pripraviť analýzu možností vy‑
užitia budovy na Továrenskej ceste v krátkodobom, strednodobom 
a dlhodobom horizonte. Preveriť aj otázky ubytovania vo forme 
nájomných bytov za predpokladu, že sa upravia súčasné zmluvné 
podmienky z pohľadu územného plánu rozvoja mesta. Ku kom‑
plexnému doriešeniu tejto úlohy prizvať aj externých odborných 
pracovníkov na náklady mestského rozpočtu za rok 2009.
Schvaľuje:
zaradenie investičnej akcie „Revitalizácia Dunajskej promenády 
v Štúrove“ do zoznamu investičných akcií mesta realizovaných 
v roku 2009.
Schvaľuje:  
predloženie žiadosti o NFP (nenávratný finančný príspevok) 
v rámci výzvy ROP-1.1-2009/01 za účelom realizácie projek‑
tu „Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia objektov 
MŠ na ul. Bartókovej v Štúrove“ s celkovými oprávnenými vý‑
davkami 424 000 EUR. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 
% z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške  
21 200 EUR.
Schvaľuje: 
predloženie žiadosti o NFP (nenávratný finančný príspevok) 
v rámci výzvy ROP-1.1-2009/01 za účelom realizácie projektu 
„Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ 
Štúrovo – prístavba a telocvičňa“ s celkovými oprávnenými vý‑
davkami 700 000 EUR, ktorý je realizovaný pre Základnú školu, 
Adyho 6. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z celkových 
oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 35 000 EUR.
Schvaľuje:
priamy prenájom miestností v prospech CVČ na Ul. Rákócziho za 
10 €/rok a úhradu režijných nákladov počas prevádzky ubytovne 
na dobu neurčitú s účinnosťou od 1.6.2009 za účelom užívania 
miestností na ubytovacie účely detí a mládeže. Sadzba pre ubyto‑
vanie je stanovená na 4,00 € za 1 lôžko/noc.
Schvaľuje: 
pridelenie finančného príspevku z MFKVMaŠ (Mestský fond pre 
kultúru, výchovu, mládeže a športu): 
- pre MO CSEMADOK Štúrovo vo výške 480 € (14.460,-Sk) na 
nájomné, cestovné náklady, ceny, občerstvenie, vence 3 ks na  pro‑
jekt „XXIV. BALASSI BÁLINT KULTURÁLIS NAPOK“.
- pre Rodičovské združenie MŠ Bartókova Štúrovo vo výške  
250,- € (7.531,5 Sk) na projekt „IV. Dni micimacka na materskej 
škole „Macko vševed“ na propagačné účely, plakety, cestovné, ho‑
norár lektorom, materiál na výstavu a logické hry.
- pre MO Matice slovenskej v Štúrove  vo výške 80 € (2.410,-Sk) 
na projekt „Slovenčina-náš poklad národný“ na nákup kníh, 80 € 
(2.410,-Sk) na projekt „Regionálna vlastivedná súťaž – Od Dunaja 
až po Tatry“ na nákup kníh, 80 € (2.410,-Sk) na projekt „Beseda so 
spisovateľom“ na výdavky spojené s cestovným pre spisovateľa, 
150 € (4.518,90 Sk) na projekt „Moja mama najdrahšia“ na občer‑
stvenie, kvetinové dary, materiál.
- pre Rodičovské združenie pri ZŠ v Štúrove, Adyho 6 vo výške 
250,- € (7.531,5 Sk) na projekt „Štúrovská paleta“ na občerstvenie, 
vecné dary a diplomy, ostatné náklady.
 - pre Záujmové združenie SPEKTRUM  vo výške 300 € (9.037,8 Sk)  
na projekt „III. ročník súťažnej prehliadky festivalu tanca a športu 
MEGATANEC 2009“ na propagačné účely, plakety, poháre, ces‑
tovné, honorár porote, stravné vidieckym súborom. 
- pre Občianske združenie FÉNYSUGÁR SK Štúrovo vo výške 
300,- € ( 9.037,8 Sk) na projekt „Týždeň narodenia – medzinárod‑
ný festival na prípravu javiska. 
- pre SZTP ZO-špecifická č. 99 Štúrovo vo výške 200,- € ( 6.025,20 Sk)  
na projekt „Športový deň“  na občerstvenie pre členov zväzu. 
-pre Párkány és Vidéke Kulturális Társulás  - Kultúrne združenie 
Štúrovo a okolie,vo vo výške 300,- € (9.037,8 Sk) na projekt „IV. 
AQUAPHONE Projekt, III. Hídőr könyüunnep – Festival knihy“ 
na prenájom stanov a nocľah. 
-pre Párkány és Vidéke Kulturális Társulás  - Kultúrne združenie 
Štúrovo a okolie, vo vo výške 610,- € (18.376,86 Sk) na projekt „X. 
Kuckó Bábfesztivál“ na cestovné, ceny, stravu a občerstvenie. 
-pre MO CSEMADOK Štúrovo vo výške 300 € (9.037,8 Sk) na 
projekt „60. výročie založenia organizácie“ na pamätné listy, ná- 
jomné, kvety, občerstvenie..
-pre Združenie rekreačného volejbalu Štúrovo vo výške 500 € 
(15.063,- Sk) na stravu a občerstvenie, zakúpenie tričiek s potla‑
čou, ceny. 
-pre TJ Dunaj Štúrovo, plavecký oddiel, vo výške 900,-€  
(27.113,40 Sk) na bubon na manipuláciu s plaveckými dráhami 
a ich uskladnenie.

Na Dunajskej promenáde a protipovodňovej hrádzi sa začali sta‑
vebné práce. Verejnú súťaž na vybudovanie verejného osvetlenia 
promenády vyhrala štúrovská firma Demar. 

„Realizácia projektu predstavuje 44 tisíc eur (viac ako 13 milió‑
nov korún) a týka sa len zmontovania osvetlenia a vyťahovania káb‑
lov. Lavice a smetné koše nie sú jej súčasťou, mesto totiž plánuje ich 
osobitnú kúpu“ – informoval nás primátor mesta Ján Oravec. 

Určitá časť práce bola ukončená už v júni, keď lampy podobné 
kandelábrom boli umiestnené po každých 25 m na pešej zóne. Podľa 
mienky vedúceho Oddelenia výstavby MÚ, Miroslava Šafranka, la‑
vice a smetné koše by sa mali objaviť na verejných priestranstvách 
už začiatkom júla. Na pešej zóne sa objaví 10 kovových smetných 
košov, 30 lavíc a 15 kvetináčov. 

Mesto na vysádzanie parku ešte nedostalo potrebné povolenie od 
majiteľa pozemku. Získanie potrebného súhlasu k realizácii súčas‑
ných prác trvalo taktiež 1 rok. 

 Preklad: F.Cs

Správy mestského zastupiteľstva Verejné osvetlenie na Dunajskej 
promenáde

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!

Hygienický papier, čistiace prostriedky,
kancelárske potreby, reštauračné doplnky,

obalový materiál, plastový riad.

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
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Obnovený úsek chodníkov 

Komáre na obzore 

Vo viacerých častiach mesta sa na jar 
začali rekonštrukčné práce, výsledkom 
čoho bola obnova jednotlivých úsekov 
chodníkov na Ulici sv. Štefana, Komen-
ského, Adyho a Széchenyiho. 

Ako nás informoval vedúci Oddelenia 
výstavby MÚ, Ing. arch. Miroslav Šafranko, 
rekonštrukčné práce na Ulici Komenského 
sa začali už od apríla tohto roku. Bola rea‑
lizovaná obnova parkoviska a príjazdovej 
cesty smerom na sídlisko, ktorá stála 73 tisíc 
eur (2,2 milióny korún). Súčasťou projektu 
bolo aj vybudovanie 43 nových parkovacích 
plôch. Na viacerých miestach sa pustili do 
rekonštrukcie chodníkov: na Adyho ulici 
pred ZŠ slov. (450 m), Széchenyiho ulici od 
Polície až po Most Márie Valérie (250 m), na 
Ulici sv. Štefana -  úsek medzi Obchodnou 
akadémiou a kruhovým objazdom (250 m). 

Obnova chodníkov na Ulici Adyho stála 

Pozemným postrekovaním skúšajú za-
brániť invázii komárov v našom meste. 
To, ako často bude potrebné ničiť hmyz, 
závisí len od počasia. 

Tohtoročné postrekovanie sa uskutočnilo 
v spolupráci dedín a miest z dôvodu upozor‑
nenia Regionálneho zdravotníckeho úradu. 
Postrekovanie koncom mája sa uskutočnilo 
pomocou cestných dopravných prostriedkov, 
pričom odborníci prešli celú rozlohu mes‑
ta. Výnimkou boli len uzatvorené záhrady, 
kúpalisko Vadaš a jednotlivé priemyselné 

75 tisíc eur (2,2 milióny korún), na Ulici sv. 
Štefana a Széchenyiho 5 tisíc a 22 tisíc eur, 
ktoré odsúhlasilo mestské zastupiteľstvo ešte 
v decembri 2008. 

Začiatkom júna sa skončilo obnovenie 
Ulice Adyho a nárožie Ulice Bocskaiho. 
„Tento úsek bol v nevyhovujúcom stave, ko‑

oblasti – o ich postrekovanie sa museli po‑
starať majitelia. Či bude potrebné ďalšie ni‑
čenie hmyzu, závisí len od počasia – ak po 
daždivejších dňoch nasledujú teplejšie, malo 
by sa zopakovať. „Minulý rok sme z tohto 
hľadiska mali oveľa priaznivejšie podmien- 
ky, ani raz sme sa nemuseli chrániť proti 
komárom“ – informoval nás Miroslav Šaf- 
ranko. Pred postrekom 3-4 dni cez megafón 
upozorňujú Štúrovčanov o dôležitých infor‑
máciách – kde, kedy a akými chemikáliami 
to realizujú. „Bohužiaľ, informovať ľudí 

nali sme na základe viacerých oznámení zo 
strany obyvateľov a požiadaviek mestského 
zastupiteľstva. Zatiaľ  sme čakali na výstav‑
bu obchodného centra Aquario Shopping 
Center, ku ktorému bol pripravený komplet‑
ný projekt rekonštrukcie Bocskaiho ulice. 
Z dôvodu, že budovanie obchodného centra 
sa preťahuje, dali sme spomínanú časť do 
úplného poriadku“ – konštatoval Miroslav 
Šafranko. Od dotyčného sme sa ešte dozve- 
deli, že práce na Széchenyiho ulici sa pre‑
biehli v dobrom tempe. Vysádzanie parku, 
obnova a vytváranie zelene sa realizuje len 
na jeseň. Podmienky na zatrávnenie a vysád‑
zanie sadeníc cez leto nie sú najvhodnejšie.  

V nasledujúcich mesiacoch sa uskutoč‑
ní výstavba nájomných bytov na sídlisku  
Terasy II.   
 Preklad: F.Cs.

o udalosti 1-2 týždne vopred nevieme“ – 
dodal. Celý postup je účinný len vtedy, ak 
sa dostane do priameho kontaktu hmyzmi. 
Chemikália „Kontakt“ je však škodlivá na 
všetok lietajúci hmyz (napr. aj včely) a ryby 
vo vode. Naposledy sa zničili japonské kap‑
ry v jednom umelom jazere. Náklady na 
jednorazový postrek dosahujú sumu 800-
1000 eur (25-30 tisíc korún). Kvôli veľké‑
mu záujmu zo strany prevádzkovateľov sme 
v júni vypísali konkurz na vykonávanie po‑
streku proti komárom.  Preklad: F.Cs.
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A szúnyogok riadót fújtak

Štúrovský filmový úspech v Dolnom Kubíne

Földi permetezéssel próbálják megfé-
kezni a szúnyogok elszaporodását  
Párkányban. Azt, hogy hány alkalommal  
lesz szükség „irtásra”, nem lehet  
tudni, mindez ugyanis az időjárástól függ.  
Idén csak egyszer kellett permetezni, ekkor 
sem a Regionális Egészségügyi Hivataltól 
érkezett a riasztás. Az említett orgánum ak‑
kor figyelmeztet, amikor szúnyoginvázió 
tapasztalható. Ilyenkor a környező falvak-
városok együttműködve valósítják meg az 
„irtást”. A május végi permetezés egy erre 
a tevékenységre megfelelően kialakított 
közúti gépjárműből történt. A város egész 
területét átjárták a szakemberek, kivételt a 
zártkertek, a Vadas, és egyes ipari területek 
képeztek – itt a tulajdonosnak kell bebiztosí‑
tani a permetezést. Az, hogy a nyáron lesz-e 
szükség további „irtásokra”, egyelőre nem 
tudni. „Ha az esősebb napokat melegebb idő- 
szak váltja fel, biztosan kell még permetez‑

Úspešne sa skončila Prehliadka tvorby 
lokálnych televíznych staníc Slovenska 
v Dolnom Kubíne. Krátky film Ladisla-
va Gyűgyiho s názvom ’Štúrovo – mesto 
v objatí kopcov a riek‘ bol odmenený Ce-
nou kameramana Slovenského literárne-
ho fondu. 

Tvorca získal takéto ocenenie už po tretí‑
krát. Ako sme boli informovaní, spomínaný 
krátky film bol natočený v roku 2007, kto‑

ni. Tavaly ebből a szempontból viszonylag 
jó nyarunk volt, egyszer sem kellett a szú‑ 
nyogok ellen védekeznünk. A meleg tavasz, 
a Duna magas vízállása és az eső eredmé‑

rý (v rozsahu 18,5 min.) si objednal Mest- 
ský úrad v Štúrove. Film predstavuje naše 
mesto, jeho históriu, súčasnosť a Ostrihom. 
Podmienkou účasti na tejto súťaži bolo, aby 
dokumentárny film odvysielala niektorá 
z lokálnych televízií na Slovensku, k čomu 
pomocnú ruku podala Žilinská regionálna te‑
levízia a Centrál TV z Nitry. Odborná porota 
ohodnotila príspevok Ladislava Gyűgyiho 
Cenou Literárneho fondu za kameru a mi‑

nyezte azt, hogy az idén idő előtt megjelen‑
tek a szúnyogok” – tudtuk meg Šafranko 
Miroslavtól. Az építésügyi osztály vezetője 
lapunknak elmondta, hogy Párkány lakos- 
ságát a permetezésről 3-4 nappal a szórás 
előtt, hangosbemondó segítségével értesí‑
tik. Elmondják, hogy mikor, hol és milyen 
vegyszerekkel történik a szórás. Az eljárás 
egyébként csak akkor hatékony, ha a szer 
közvetlen kapcsolatba kerül a vérszívókkal. 
A Kontakt nevű vegyszer minden repülő 
rovarra káros, így permetezéskor a méhész- 
eknek be kell zárniuk méheiket a kaptárba. 
A halakra szintén rossz hatással van a szer. 
A legutóbbi „irtáskor” egy dísztóban japán 
pontyok pusztultak el. Egy-egy ilyen perme‑
tezés 800-1000 euróba (25-30 ezer korona) 
kerül, az elmúlt hónapban több szolgáltató 
is jelentkezett e tevékenység elvégzésére, 
így júniusban pályázatot írtak ki.

 Szép É.

moriadne ocenenie získal aj film, ku ktoré‑
mu zvukový materiál pripravila Margaréta 
Vyšná. Úspech korunovala ďalšia lukratív‑
na pracovná ponuka - spolupráca so Slo‑
venskou televíziou v Bratislave. Pripravuje 
sa totiž seriál krátkych filmov o rakúskych 
kaštieľoch blízko Bratislavy - ponuka ví‑
kendových programov pre televíznych di‑
vákov. 

 Preklad: F.Cs.
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Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany
Dňa 29. mája 2009 už po štvrtý-
krát Obvodný úrad  Štúrovo, od-
bor civilnej ochrany a krízového 
riadenia, usporiadal obvodné 
kolo súťaže mladých záchraná-
rov civilnej ochrany (SMZ CO) 
o pohár prednostu Obvodného 
úradu  Štúrovo v zmysle „Zame-
rania činnosti pre obvodné úrady 
v Nitrianskom kraji na rok 2009, 
„Metodickej pomôcky mladých 
záchranárov CO“ vydanou MV 
SR a spracovaných propozícií 
obvodného kola súťaže mladých 
záchranárov CO.
Obvodné kolo SMZ CO o putovný 
pohár prednostu Obvodného úradu 
v Štúrove bolo usporiadané v spolu‑
práci s Úradom CO MV SR, Územ‑
ným spolkom SČK v Nových Zám‑
koch a OV Dobrovoľnej požiarnej 
ochrany v Nových Zámkoch.
Súťažiacich a pozvaných hostí privítal Ing. 
Alexander Hlavatý, prednosta Obvodné‑
ho úradu Štúrovo. Poprial súťažiacim veľa 
úspechov v pretekoch a vyjadril svoje pre‑
svedčenie, že preteky prebehnú v rámci pra‑
vidiel fair play. Súčasne otvoril preteky.
Súťaž sa konala v areáli Strednej odbornej 
školy na ulici Sv. Štefana č.81 v Štúrove za 
účasti 10 družstiev zo ZŠ Štúrovo, zo ZŠ 
s VJM Štúrovo,  z osemročného gymnázia 
Štúrovo, zo ZŠ Svodín, zo ZŠ s VJM Mužla, 
zo ZŠ s VJM Salka, zo ZŠ s VJM Kamenín, 
zo ZŠ Gbelce a dvoch družstiev z Anna- 
völgy z Maďarskej republiky.. Cieľom sú‑
ťaže bolo v rámci preventívno-výchovnej 
a propagačnej činnosti organizovanej v prí‑
prave na civilnú ochranu obyvateľstva obo‑
známiť súťažnou formou žiakov základných 
škôl a stredných škôl – osemročné gymná- 
zium s úlohami súvisiacimi s ochranou živo‑
ta, zdravia a majetku. Družstvá tvorili 4 žia- 
ci základnej školy vo veku 10 až 14 rokov. 
Súťaž prebiehala na trati dlhej cca 1300 m 
s nasledovnými disciplínami:  vedomostné 
testy, hasenie malých požiarov, zdravotnícka 
príprava, rozoznávanie varovných signálov, 
streľba zo vzduchovky, pohyb v prírode, po‑

užitie ochrannej masky, improvizované pros- 
triedky individuálnej ochrany, evakuačná ba‑
tožina.
Po urputnom boji zvíťazilo družstvo zo ZŠ 
Štúrovo v zložení: Sabina Horňáková, Zuza‑
na Maršíková, Radoslav Šmida, Patrik Takač 
pod pedagogickým vedením Mgr. Františka 
Jandošeka. Na druhom mieste sa umiestnilo 
družstvo zo ZŠ Svodín v zložení: Lucia Va‑
lakovičová, Miriam Krkošová, Patrik Dolák, 
Richard Mogyorósi pod pedagogickým vede‑
ním Paed.Dr.Karola Krška a na treťom mieste 
sa umiestnilo družstvo z Gymnázia  Štúrovo 
v zložení: Monika Árendášová, Pavlína Staš‑
ková, Daniel Nagy, Martin Koreň pod peda‑
gogickým vedením Mgr. Tatiany Koreňovej. 
Víťazné družstvo vyhralo aj putovný pohár 
prednostu Obvodného úradu  Štúrovo a po‑
stúpilo na krajské kolo SMZ CO, ktoré bude 
usporiadané na jar 2010. Družstvá na I., II.  
a  III. mieste obdržali poháre, medaily, diplo‑
my, vecné ceny a permanentky na kúpalisko 
Vadaš v Štúrove z rúk Ing. Alexandra Hlava‑
tého, prednostu Obvodného úradu  Štúrovo. 
Zároveň boli pozvané na podobnú súťaž do 
mesta Ostrihom v MR, ktorá sa uskutoční 
na prelome mesiacov marec a apríl 2010. 

Každý účastník súťaže mladých 
záchranárov a pedagogický do‑
zor zároveň obdržal vecnú cenu 
za účasť na súťaži od sponzorov 
(firiem, obecných úradov).
V rámci  cezhraničnej spoluprá‑
ce sa  SMZ CO mali zúčastniť tri 
družstvá z Maďarskej republiky, 
avšak objektívne príčiny nedovo‑
lili jednému družstvu zúčastniť sa. 
Na budúci rok sú pozvané tiež tri 
družstvá z Maďarskej republiky. 
Podujatie splnilo svoj cieľ a nad‑
viazalo na bohaté tradície podob‑
ných súťaží usporiadaných v mi‑
nulosti v rámci územia obvodu 
Štúrovo. Poďakovanie v prvom 
rade patrí účastníkom pretekov – 
žiakom základných škôl a stred‑
ných škôl – osemročného gymná‑
zia1 za účasť a odvedené výkony 

a pedagógom za prípravu žiakov. Ďalej po‑
ďakovanie patrí riaditeľovi SOŠ Ing. Fran‑
tiškovi Valkovi za poskytnutie priestorov 
a technickú pomoc, riaditeľovi TS mesta 
Štúrovo, a.s. Imrichovi Nagyovi za poskyt‑
nutie technickej pomoci, firmám VADAŠ, 
s.r.o., Štúrovo, Smurfit Kappa Štúrovo, a.s., 
Štúrovo, Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, 
a.s., Štúrovo, Icopal, a.s., Štúrovo, MCE 
INDUSTRIETECHNIK SLOVENSKO, 
s.r.o. a Mestskému úradu Štúrovo, Obec‑
nému úradu vo Svodíne, Obecnému úradu 
v Kameníne, Obecnému úradu v Mužle, 
Obecnému   úradu v Salke. Obecnému úra‑
de v Gbelciach za poskytnutie materiálnej 
pomoci.

V neposlednom rade patrí poďakovanie roz‑
hodcom a usporiadateľom súťaže. Veríme, 
že na budúci rok sa prihlásia do SMZ CO 
o putovný pohár prednostu Obvodného úra‑
du  Štúrovo družstvá zo všetkých 9 základ- 
ných škôl v rámci obvodu Štúrovo a z osem‑
ročného gymnázia v Štúrove. Budú mať aj 
tri konkurenčné družstvá z MR.

 
 Text a fotografia: Ing. Milan Oroský

Víťazné družstvo

Vzdelávať sa vždy oplatí
Aj v tomto roku - od októbra 2008 - 

odštartovalo Mestské kultúrne stredisko 
kurzy s rôznym odborným zameraním. 
Najväčší úspech zožal intenzívny jazykový 
kurz angličtiny, výpočtovej techniky a pla-
vecký kurz pre najmenších, tzv. „baby plá-
vanie“. 

Kurz výpočtovej techniky sa po prvýkrát 
organizoval a zúčastnili sa ho 15 záujemcovia. 
Účastníci si osvojili v intenzívnejšom tempe 
pomocou notebookov základy informatiky. 
Naučili sa používať databázu 21. storočia, 
systém internetu a mailov, základy programu 
Microsoft World, Office a Excel. Pri realizácii 
tohto projektu nám pomohli odborní poradco‑
via Občianskeho združenia pre rozvoj vidieka 
Valéria Geriová a Tihamér Tóth. Po úspešnom 
ukončení absolventi dostali certifikát ECDL. 

Zo siedmich jazykových kurzov najnavšte‑
vovanejším bol kurz angličtiny, ktorý má už 
niekoľkoročnú tradíciu na našej pestrej palete 
ponúk. Vedúca jazykovej skupiny Dr. Terézia 

Erdősová sa už viac rokov snaží o vytváranie 
príjemnej atmosféry počas výučby jazykov. 
V jeseni 2008 pokračoval pre 14 absolventov 
kurz pre pokročilých. Ako každý rok, tak aj 
teraz sa prihlásilo 16 mamičiek so svojimi ra‑
tolesťami na plavecký kurz pre najmenších, 
ktoré vytrvalo absolvovali základné pohyby 
v plavárni Vadašu (za podporu tohto progra‑
mu patrí poďakovanie riaditeľovi Vadašu, E. 
Hógenbuchovi). Pod vedením Zdenky Pakši‑
ovej sa detičky oboznámili so základmi plá‑
vania a užitočnými pomôckami. Cieľom také‑
ho kurzu je, aby sa zachovala vrodená istota 
dieťaťa potrebná vo vode, cítilo sa v bezpečí 
a naučilo sa celú sériu pohybov potrebnú po‑
čas úniku. 

Podľa mienky odborníkov webovej strán‑
ky www. kismamablog.hu prednosťou „baby 
plávania“ je: kým batoliatka nie sú schopné 
šplhať sa, chodiť, zatiaľ vo vode sa voľne 
môžu pohybovať, čo prospieva hlavne sval‑
stvu a ich nervovej sústave. Toto všetko má 

pozitívny „dopad“ aj pri chodení – naučia sa 
správne spadnúť, liezť z gauča, pohybovať 
sa po šmykľavej podlahe. Vyvinú sa aj také 
jemné pohyby, ktoré by sa len ťažko naučili 
pred prvým rokom svojho života. 

S radosťou sme konštatovali, že sa stále 
nájdu učeniachtiví prívrženci, ktorí sa chcú 
vzdelávať. Aj napriek ťažkostiam a veku 
rastie počet tých mamičiek, ktoré umožňujú 
svojim potomkom rozvíjať si komplexnejšie 
zručnosti. 

Z tohto dôvodu v auguste ponúkame naše 
kurzy v prijateľnej cenovej relácii a kvalite. 

Čakáme Vaše prihlášky na naše tradičné 
a nové kurzy – anglický, nemecký a ruský 
jazyk, základy výpočtovej techniky, účtov‑
níctvo, baby plávanie a kurz spoločných  
tancov!

Viac informácií nájdete v augustovom čísle 
našich mestských novín „Štúrovo a okolie“. 
  
 Borbála Hajtman, preklad: F.Cs.
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Deň ako každý iný, a predsa odlišný - Deň Zeme. Každoročne 
sa v apríli aspoň jeden deň venujeme našej planéte. Tak to bolo 
aj tohto roku na našej ZŠ. Počas aktivít sa žiaci oboznamujú 
s rôznymi oblasťami ochrany prírody, starostlivosti o zeleň, čis-
totu prírody a životného prostredia. 

Ráno nás privítalo pekným počasím a všetci sme sa tešili na 
celodenný program. Konkrétnym aktivitám žiakov predchádza‑
li rozhlasové relácie žiakov rozhlasového krúžku na škole. Počas 
nástupu a otvorenia Dňa Zeme sme videli „zelenajúce sa“ triedy, 
ktoré sa zapojili do hry „Najzelenšia trieda“. Po rozdelení úloh sa 
každá trieda zhostila svojej práce či už v čistení areálu školy, ihriska 
alebo zhotovovania výtvarných prác. Raz-dva bolo na škole ruš‑
no. Piataci prezentovali divadelné predstavenie, štvrtáci spracovali 
prezentáciu na počítačoch, rýľovalo sa a sadilo, čistilo, zametalo, 
strihalo. Predpoludňajšie práce žiakov spestrilo vystúpenie soko‑
liara z Červeného Kameňa. Predstavil dravce žijúce na Slovensku 
a predviedol ukážku nácviku lovu. Vyčistený areál školy postupne 
zdobili práce žiakov I. stupňa, ktorí zhotovili stonožky, rozprávko‑
vé stromy a iné výtvarné práce z odpadového papiera. Zaujímavá 
bola hodina výtvarnej výchovy „Strom našej Zeme“, kde sa žiaci 
prostredníctvom maľovania oboznamovali aj s anglickým jazykom. 
Tento rok sa aktivity preniesli aj do mesta na pešiu zónu a na det‑
ské ihriská na sídliskách. Na pešej zóne žiaci vystavili niekoľkých 
hadov z odpadového papiera a robotov z tetrapakových škatúľ 
a plastových fliaš. Súčasťou výstavy bola aj výstava výtvarných 
prác na tému „SOS planéta Zem“. Zaujímavé informácie sme sa 
dozvedeli prostredníctvom dotazníka náhodných obyvateľov mesta 
o separovaní odpadu. Na nereprezentatívnej vzorke opýtaných sme 
sa dozvedeli, že 75,86 % pozná, čo je Deň Zeme, 36,2 % separuje 
doma papier, 44,82 % plasty, 8,62 % bio odpad, 17,24 % sklo. 51,72 
% opýtaných vôbec neseparuje. K ochrane a šetreniu prírodných 
zdrojov pristupuje pozitívne vyššie percento respondentov. Vodou 
šetrí 67,24 %, elektrinou 59,1 %, papierom 44,8 %, kúrením 53,4 
%. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu pri vyplnení dotazníka. 
Žiaci pod vedením pedagógov a v spolupráci s technickými služba‑
mi mesta vyčistili detské ihriská na sídliskách. Tento deň žila celá 
škola v „zelenom“. Po ukončení prác sme mali dobré pocity z ak‑
tívnej činnosti. Touto cestou ďakujeme za spoluprácu Technickým 
službám mesta Štúrovo a CVČ. Veríme, že aj týmto dňom sme pri‑
speli k zvýšeniu záujmu o čistotu a ochranu životného prostredia 
a v mysliach našich žiakov sme zasiali semienko záujmu o svoje 
okolie a o vlastnú budúcnosť v čistej, zdravej, upravenej krajine.

 Mgr. Alžbeta Turčinová, učiteľka ZŠ Štúrovo

Tanulni mindig érdemes Deň Zeme 2009

Ipolyparti Randevú

Vo dvore Cukrárne u Turka
Török Cukrászda udvarában

V Kaderníctve Kristína
Kristína Fodrászatban
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NOVÉ DOMY V OBIDE NA PREDAJ

Nízkoenergetické rodinné domy
na kľúč

Od 356 eur mesačne

Nánanská 65, Štúrovo 036 751 23 16 sweethome@sweethome.sk

Mint minden évben, 2008 októberében is szabadidős tevé-
kenységként tanfolyamokat indított a Párkányi Művelődé-
si Központ. A meghirdetett 7 nyelvi és gyakorlati tanfolyam 
közül a legnépszerűbbnek az angol, a számítógépes tanfo- 
lyam, illetve a babaúszás mutatkozott. 

A számítógép használatának alapjait megtanító kurzus első íz‑
ben lett megszervezve, a kurzusra 15-en jelentkeztek. A „tanulók” 
gyorsított tempóban, laptopok segítségével sajátították el ezen 
technikai eszköz kezelését. Megtanulták használni korunk postá‑
ját és hírbázisát, az internetet és a mailes rendszereket, valamint a 
World, Office, Exel programok alapjait. Mindez több szakember 
bevonásával, a köbölkúti Geri Valéria és Tóth Tihamér vezette Vi‑
dék Jövőjéért Polgári Társulás munkájának köszönhetően valósult 
meg. A társulás a továbbtanulóknak akkreditált oktatóközpont lé‑

vén Európai Számítógép- 
-használói Bizonyíványt  
ad. A tanfolyam érdekessé‑
ge az volt, hogy nem a fiata- 
labb, hanem az idősebb, 
 50 év feletti korosztályt 
szólította meg. A nyelvi  
kurzusok közül az angol az, 
amely már több éve a leg‑ 
közkedveltebb. Erre a tan‑
folyamra főleg azok jelent‑
keztek, akiknek nem volt 
lehetőségük idegen nyelvet 

tanulni. Csoportunk vezetője Dr. Erdős Terézia már sok éve oda- 
adással és szeretettel vezeti be a nyelv rejtelmeibe a hallgatóságot. 
2008 őszén 14 tanuló kezdte el a haladó szintű angol elsajátítását, 
ez a kurzus ugyanis a 2008 tavaszán befejezett alap szintű kurzus 
folytatása volt. Mint minden évben, most is a babúszásra jelent‑
keztek a legtöbben. 16 kismama gyermekével együtt heti rend‑
szerességgel, nagy kitartással és lelki erővel merült a Vadas fedett 
uszodájának a vizébe (ezúton köszönet a Vadas igazgatójának, Ho‑
genbuch Endrének a támogatásért). Zdenka Pakšiová vezetésével, 
valamint számtalan segédeszköz használatával az apróságok vidá‑
man ismerkedtek meg a babaúszással. E tanfolyam lényege, hogy 
a gyermekek veleszületett vízbiztonsága megmaradjon, biztonság‑
ban érezzék magukat a vízben és megtanulják azokat az alapvető 
mozdulatsorokat is, melyek ahhoz szükségesek, hogy baj esetén 
menekülni tudjanak. A www.kismamablog.hu szerint a babaúszás 
további előnye, hogy míg nem képesek a picik a haladásra, nem 
tudnak mászni, járni, a vízben szabadon mozoghatnak, és ez sok- 
oldalúan fejleszti izomzatukat. Ezen kívül az idegrendszerüket 
olyan hatások érik, amelyeket szárazföldön nem szerezhetnének 
meg, ez kedvező hatással van a mozgásfejlődésre: hamar megta‑
nulnak például “jól” esni, lemászni a kanapéról, csúszós padlón is 
óvatosan közlekedni, olyan finom mozgásbeli részletekre jönnek 
rá maguktól, melyeket egyébként nehéz lenne megtanítani nekik, 
pláne 1 éves kor előtt. Örömmel nyugtázhatjuk, hogy még mindig 
vannak emberek, akik szeretnék magukat tovább képezni, idősebb 
korban is merik vállalni a tanulás nehézségeit, valamint vannak 
olyan kismamák, akik gyermeküknek lehetővé teszik azt, hogy 
a fentiekben leírt készségeket tovább fejleszthessék. Éppen ezért 
augusztusban újra mindenki számára elérhető áron hirdetjük meg 
tanfolyamainkat! A már megszokott, illetve új kurzusokra (angol, 
német, orosz, számítástechnika, könyvelés, babúszás, társastánc) 
várjuk jelentkezésüket! Bővebb információk a Párkány és Vidéke 
augusztusi számában jelennek meg.   

 Hajtman Borbála, kép: Sz.É.

A Csemadok szalkai alapszervezete immár 35. alkalommal ren‑
dezi meg június 28-án, 14.30 órai kezdettel az Ipolyparti Randevúra 
keresztelt dal- és táncünnepélyét. A megnyitót Hrubík Béla a Cse‑
madok országos elnöke mondja el. Fellépnek: Fehér László – táro‑
gató, a Szalkai Vegyeskórus, a szalkai óvodások, Veres Gréta Eszter 
(mese), Sanneh Ramóna és Bianka (Megatánc), a szalkai alapiskola 
diákjai, a Kemencei Hagyományőrzők, a kéméndi Vasvirág Hagyo‑
mányőrző Gyermekcsoport, az ebedi citerazenekar, a tatai Kenderke 
Hagyományőrző Csoport, valamint az Egres, az egri Eszterházy Ká‑
roly Főiskola világhírű néptáncegyüttese. A Musical-varázs keretén 
belül az Érsekújvári Rockszínpad műsora lesz látható, melyet tánc- 
ház követ az Egres és a Kenderke csoportok vezetésével. A hely- 
színen kézművesfoglakozás, népművészeti kiállítás, valamint lovas 
kocsikázási lehetőség lesz, a látogatókra sör, bor, gulyás és kemencés 
lepény is vár. A belépés ingyenes. 
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Ako každý rok aj v tomto roku  zorgani‑
zovali členovia vedenia ZO SZTP a ZPCCH 
v Štúrove športový deň, ktorý sa konal 
21.mája 2009 v areáli termálneho kúpalis‑
ka VADAŠ. Súťažili sme v piatich disciplí‑
nach. Členovia ZO podľa svojich možností 
sa zúčastnili súťaže a každý   si tu mohol 
overiť svoju šikovnosť aj zručnosť. Počasie 
nám prialo, mali sme krásny slnečný deň. 
Po absolvovaní súťaže sme mali chutný 
obed, ktorý sme mali rezervovaný v bufete 
u p. Mácsaiho. Po obede bolo vyhodnotenie 
súťaže, kde predseda výboru p. Sokolová 
odovzdala vecné ceny pre prvých piatich 

Mint minden évben a testi és civil fo‑
gyatékkal élők párkányi alapszervezete az 
idén is sportnapot tartott. Az eseményre má‑
jus 21-én a párkányi Vadas termálfürdőben 
került sor. A résztvevők öt versenyszámban 
mérték össze erejüket. Az ízletes ebéd után 
Mária Sokolová elnöknő adta át a győztesek 
díjait, ajándékban minden egyes verseny- 
szám első öt helyezettje részesült. A sport‑
nap befejezéseképpen fürdőzés, napozás 
következett. Köszönettel tartozunk Hogen‑
buch Endrének, a Vadas igazgatójának, aki 

A párkányi 
mozgássérültek 
99-es szerveze‑
te Tácsik Ka‑
talin elnöknő  
v e z e t é s é v e l  
n é g y n a p o s  
rehabilitáció‑ 
val egybekötött 
gyógyüdülést  
szervezett. 
A szervezet 44 
tagja Gyűgyön  
a Flóra Hotel‑ 
ban pihenhetett, 
az üdülés célja 
pedig a résztve‑
vők lelki és testi állapotának a javulása volt. 
A kiadós reggelit vérnyomásmérés, kolesz‑
terin‑ és vércukormérés követte, voltak 
különböző kezelések, masszázsok, a gyógy- 
medencét is korlátlanul használhatták a pár‑
kányiak. A vacsora után mindenki kedvére 
táncolhatott, szórakozhatott, mindezt élő 

A Vadas fürdő területén a mozgássérül‑
tek 99-es szervezete májusban immár 12-
szer rendezte meg a sportnapot és az anyák 
napi ünnepséget. A rendezvényünket meg‑
tisztelte jelenlétével Eva Kočišová a moz‑
gássérültek járási elnöknője. A résztvevő‑
ket Tácsik Katalin elnöknő köszöntötte. A 
nagymamákat, anyukákat az Ady Endre- és 
a Hársfa utcai óvoda gyermekei verssel és 
énekkel köszöntötték, majd tagjaink közül 
Fazekas Zsuzsika és Molnár Magdolna 
egy-egy verssel kedveskedtek. A kultúrmű‑
sor után ajándékkal leptük meg az édesa‑
nyákat és a nagymamákat, majd tízórai és 
verseny következett. Tagjaink hat kategóri‑
ában mérték össze erejüket. Minden kate‑
gória első három helyezettje emlékplaket‑
tet és ajándékot kapott, majd a tombola és 
a vacsora következett. 

Vezetőségünk ezúton szeretne köszöne‑
tet mondani a Vadas fürdő igazgatójának, 
Hogenbuch Endérnek, a Fodor testvérek‑
nek, a Delfin étterem főnökének, a Caesar 
Pizzéria vezetésének, az Anna cipőbolt 
főnöknőjének, valamint minden szponzor‑
nak, akik tárgyi és pénzbeli hozzájárulással 
támogatták rendezvényünket. 

Vezetőségünk reméli, hogy a vendége‑
ink és tagjaink jól érezték magukat a ren‑
dezvényen és hasonló számban vesznek 
részt programjainkon. 

 Juhász Irén, vezetőségi tag  

Správy SZTP a ZPCCH

A jól sikerült sportnap emlékére

Rehabilitációs üdülés Gyűgyön

A mozgássérültek 99-es 
szervezetének  
sportnapi és  

anyáknapi ünnepsége
výhercov v každej disciplíne. 
Celá akcia prebehla v dobrej 
nálade a atmosfére, každý je‑
den zúčastnený člen mohol 
v tento deň sa odreagovať 
od každodenných starostí. 
Po ukončení športového dňa 
sme sa spoločne išli okúpať. 
Niektorí si išli zaplávať, iní 
vošli do vírivkového bazé‑
na a niektorí si len oddýchli 
a opaľovali sa vedľa bazéna. 
Za tento deň môžeme ďa‑
kovať pánu riaditeľovi Ing. 
Hogenbuchovi, nakoľko 
nám umožnil vstup do areálu 
kúpaliska. Bez jeho pomoci 

by sme túto akciu nemohli 
uskutočniť. Ďakujem aj našim členkám vý‑
boru, že sa podujali na príprave a organizo‑
vaní tohto športového dňa. 

Zároveň oznamujeme, že máme ešte 
voľné miesta na rekreačný pobyt do Chor‑
vátska – Vodice v termíne od 28.8. 2009 do 
6.9.2009. Záujemcovia sa môžu prihlásiť 
každú stredu v klube dôchodcov od 14°° - 
16°° hod. Cena je 260,– eur. V cene je zahr‑
nuté cestovné, ubytovanie a plná penzia.

 
 Vörösová Agnesa

a fürdő területére ingyenes belépést bizto‑
sított a számunkra. Köszönet jár ezen kívül 
mindazoknak, akik részt vettek a sportnap 
szervezésében.

Üdülést szervezünk Horvátországba, Vo‑
dicére. Az üdülés időpontja augusztus 28 -
szeptember 6. Az érdeklődők délután kettő 
és négy óra között jelentkezhetnek a helyi 
nyugdíjas klubban. Ár: 260 euró: Az ár tel‑
jes ellátásra, útra és szállásra értendő. 

 Vörösová Agnesa

zene kíséreté‑
ben tehette. A 
szálással és 
az ellátással 
különösen meg 
voltunk eléged 
ve: mindezt ez- 
úton is szeret‑ 
nénk megkö‑ 
szönni a Flóra 
Hotel igazgató‑ 
jának és az 
egész személy‑ 
zetnek. Köszö- 
nettel tartozunk 
még a Smurfit  
Kappa Rt. igaz- 

gatójának a támogatásért, segítsége nélkül 
ugyanis nem tudtuk volna megszervezni ezt 
a csodálatos üdülést. A vezetőség további 
jó egészséget kíván tagjainak és szeretettel 
vár mindenkit további rendezvényeire.

  
 Juhász Irén, vezetőségi tag     

1.-2. ANJELI A DÉMONI (Tom Hanks, Ayelet 
Zurer, Ewan McGregor)
3. MILK (Sean Penn, Emile Hirsch, Josh Bro-
lin, Diego Luna, James Franco)
5.-6. BATHORY (Anna Friel, Vincent Regan, 
Hans Matheson, Lucie Vondráčková, Franco 
Nero)
7.-8. Príbeh o zúfalčekovi  (detské predstave-
nie –od 18.00)-animovaný film
NEDODRŽANÝ SĽUB (Samuel Spišák, Ondřej 
Vetchý, Marián Slovák)
9.-10. WALL-e (detské predstavenie od 18.00)-
animovaný film
POKOJ V DUŠI (Attila Mokoš, Roman Luknár, 
Robert Więckiewicz)
12.-13. DVOJITÁ HRA (Clive Owen, Julia 
Roberts, Tom Wilkinson)
14.-15. Madagaskar 2 (detské predstavenie od 
18.00)-animovaný film
SÚMRAK (Catherine Hardwicke, Kristen Ste-
wart, Michael Welch, Nikki Reed)
16.-17. Vesmírny opičiaci (detské predstavenie 
od 18.00 hodiny)-animovaný film
HOTEL PRE PSOV (Emma Roberts, Jake T. 
Austin, Don Cheadle)
19.-20. Denník nymfomanky (Belén Fabra, 
Leonardo)
21.-22. Blesk (detské predstavenie od 18.00 
hod.)
KAMOŠ ZA VŠETKY DROBNÉ (Paul Rudd, 
Jason Segel, Rashida Jones)
23.-24. Noc v múzeu 2 (detské predstavenie 
od 18.00 hod.)- Ben Stiller, Amy Adams, Owen 
Wilson, Robin Williams
MAMMA MIA! Meryl Streep, Pierce Brosnan, 
Colin Firth, Stellan Skarsgärd)
26.-27. VO ŠTVORICI PO OPICI (Bradley Coo-
per, Heather Graham)
28.-29. Cesta na mesiac 3D (začiatok od 18.00 
hod.) –animovaný film s 3D okuliarmi
NENARODENÍ (Odette Yustman, Gary Oldman, 
Megan Good, Carla Gugino)
30.-31. Lovecká sezóna 2 (začiatok od 18.00 
hod.) – animovaný film
TERMINÁTOR Salvation (Christian Bale, Sam 
Worthington, Bryce Dallas Howard)
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A párkányi régió a maga 29,81 %-os részvételi arányával komo- 
lyabb érdeklődést mutatott az európai parlamenti választások iránt, 
mint tették azt a választók országos szinten (19,64 %).

A legtöbben Bajtán (54,89 %), majd Kisújfalun (50,00 %) és Ga-
rampáldon (44,98 %) járultak az urnákhoz.

A legkevesebben Nánán (23,00 %), Helembán (23,89 %), Garam- 
kövesden (24,48 %) szavaztak.

Tizenhárman nem dobták be a szavazólapjukat az urnába, ebből 
Köbölkúton, Szőgyénben és Párkányban 3-3,  Kéménden 2, illetve 
Kicsinden és Sárkányfalván 1-1 esetben.

Viszonylag magas volt az érvénytelen szavazólapok száma. Ösz‑
szesen 169-et találtak, ebből Párkányban 58, Bényben 24, Köbölkú-
ton 11 darabot, míg Bajtán, Kisgyarmaton és Sárkányfalván egyet 
sem.

Az egyes pártok elért eredményei a párkányi választási körzetben:
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja: 83,50 % 

(6.418 szavazat) – országos szinten a legnagyobb arányú támogatott‑
ság.

A legtöbb szavazatot Kiskeszi 98,37 %, Kisújfalu 97,75 %, Szalka 
96,25 %, míg a legkevesebbet Párkány 70,06 % (1.652 szavazat), Ga-
ramkövesd 77,06 %, Nána 80,93 % településeken érte el.

SMER ‑ sociálna demokracia: 5,75 % (442 szavazat)
A legtöbb szavazat Párkány 11,58 %, Garamkövesd 9,09 %, Bart 

6,00 %, a legkevesebb Kisújfalu 0,64 %, Szalka 0,75 %, Kéménd 
1,16 %. Bajtán, Kiskeszin és Libádon nem szerzett szavazatot.

Slovenská demokratická a kresťanská únia ‑ Demokratická 
strana: 4,36 % (335 szavazat)

A legtöbb szavazat Párkány 8,91 %, Nána 6,05 %, Kőhídgyarmat 
5,71 %, a legkevesebb Bény 0,48 %, Kisújfalu 0,64 %, Sárkányfalva 
0,84 %. Barton, Leléden és Kiskeszin nem szerzett szavazatot.

Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko: 1,69 % 
(130 szavazat)

A legtöbb szavazat Kőhídgyarmat 4,44 %, Garamkövesd 4,33 %, 
Párkány 2,54 %, a legkevesebb Kéménd 0,29 %, Bart 0,50 %, He-
lemba 0,74 %. Bajtán, Garampáldon, Kicsinden és Kisújfalun nem 
szerzett szavazatot.

Sloboda a Solidarita:  1,30 % (100 szavazat)
A legtöbb szavazat Muzsla 3,03 %, Nána 2,79 %, Garamkövesd 

2,60 %, a legkevesebb Köbölkút 0,18 %, Kisújfalu 0,32 %, Szalka 
0,37 %. Bajtán, Barton, Bélán és Libádon nem szerzett szavazatot.

Slovenská národná strana:  1,08 % (83 szavazat)
A legtöbb szavazat Sárkányfalva 3,36 %, Szőgyén 2,97 %, Pár-

kány 1,91 %, a legkevesebb Bény 0,24 %, Kőhídgyarmat 0,32 %, 
Ebed 0,36 %. Bajtán, Barton, Bélán, Garampáldon, Kéménden, 
Kicsinden, Kiskeszin, Kisújfalun, Leléden, Muzslán és Szalkán 
nem szerzett szavazatot.

A továbbiakban még: Kresťanskodemokratické hnutie 0,48 % 
(37 szavazat), Strana zelených 0,48 % (37 szavazat), Komunistická 
strana Slovenska 0,40 % (31 szavazat), Demokratická strana 0,40 
% (31 szavazat), Strana demokratickej ľavice 0,18 % (14 szavazat), 
Konzervatívni demokrati Slovenska - Občianska konzervatívna 
strana 0,13 % (10 szavazat), Slobodné Fórum 0,13 % (10 szavazat), 
Agrárna strana vidieka 0,08 % (6 szavazat), LIGA, občiansko-libe-
rálna strana 0,05 % (4 szavazat), MISIA 21 - Hnutie kresťanskej 
solidarity 0,04 % (3 szavazat).

Párkány városában az országosan mandátumhoz jutott pártok 
a következő eredményeket érték el: 

SMK-MKP: 70,06 % (1.652 szavazat). A legtöbb szavazat a 7-es 
sz. választókörben 76,99 %, a legkevesebb szavazat a 10-es sz. válasz‑
tókörben 40,00 %.

SMER-SD: 11,58 % (273 szavazat). A legtöbb szavazat a 10-es 
sz. választókörben 30,00 %, a legkevesebb szavazat a 3-as sz. válasz‑
tókörben 6,76 %.

SDKÚ-DS: 8,91 % (210 szavazat). A legtöbb szavazat a 9-es sz. vá‑
lasztókörben 12,13 %, a legkevesebb szavazat a 7-es sz. választókör‑
ben 5,44 %.

ĽS-HZDS: 2,54 % (60 szavazat). A legtöbb szavazat a 10-es sz. 
választókörben 7,00 %, a legkevesebb szavazat a 9-es sz. választókör‑
ben 1,64 %.

SNS: 1,91 % (45 szavazat). A legtöbb szavazat a 1-es sz. válasz‑
tókörben 3,69 %, a legkevesebb szavazat a 2-es sz. választókörben 
1,02 %. Az 5-ös sz. választókörben nem szerzett szavazatot.

KDH: 0,81 % (19 szavazat). A legtöbb szavazat a 10-es sz. válasz‑
tókörben 3,00 %, a legkevesebb szavazat a 2-es sz. választókörben 
0,51 %. A 3-as, 7-es és 8-as sz. választókörökben nem szerzett szava‑
zatot.

A statisztikai hivatal és a városi hivatal adatai alapján feldolgozta: 
 Csepregi Zoltán

Štúrovský región s 29,81 %-ným podielom účasti prejavil väčší zá‑
ujem o európske parlamentné voľby na celoslovenskom meradle, než 
ostatné regióny v krajine (19,64 %).

Najviac voličov  hlasovalo v Bajtave (54,89 %), Novej Vieske 
(50,00 %) a Pavlovej (44,98 %), najmenej zase v Náne (23,00 %), 
Chľabe (23,89 %), Kamenici nad Hronom (24,48 %). 

V 13 prípadoch voliči neodovzdali svoj hlas do vyznačenej urny, 
z toho v Gbelciach, Svodíne a Štúrove po 3,  v Kameníne po 2, Sike-
ničke a Šarkane po 1 hlase.

Pomerne vysoký počet hlasov bol neplatný. Našli 169 neplatných, 
z toho v Štúrove 58 hlasov, Bíni 24 hlasov, Gbelciach 11 hlasov,  v 
Bajtave, Malej nad Hronom a Šarkane ani jeden. 

Výsledky jednotlivých politických strán v štúrovskom volebnom 
okrsku: 

Strana maďarskej koalície 83,50 % (6.418 hlasov) – podľa celo‑
slovenských výsledkov bola preukázaná najväčšia podpora tejto strany 
práve v našom okrsku. 

Najviac hlasov dostala strana v Malých Kosihách 98,37 %, Novej 
Vieske 97,75 %, Salke 96,25 %, kým najmenej v Štúrove 70,06 % 
(1.652 hlasov), Kamenici nad Hronom 77,06 %, Náne 80,93 % .

SMER - sociálna demokracia: 5,75 % (442 hlasov)
Najviac hlasov v Štúrove 11,58 %, Kamenici nad Hronom 9,09 

%, Brutoch 6,00 % a najmenej v Novej Vieske 0,64 %, Salke 0,75 %, 
Kameníne 1,16 %,  v Bajtave, Malých Kosihách a Ľubej ani jeden 
odovzdaný platný hlas. 

Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická 
strana: 4,36 % (335 hlasov)

Najviac v Štúrove 8,91 %, Náne 6,05 %, Kamennom Moste 5,71 
%, najmenej v Bíni 0,48 %, Novej Vieske 0,64 %, Šarkane 0,84 %. V 
Brutoch, Leli a Malých Kosihách ani jeden hlas.

Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko: 1,69 % 
(130 hlasov)

Najviac hlasov v Kamennom Moste 4,44 %, Kamenici nad Hro-
nom 4,33 %, Štúrove 2,54 %, najmenej v Kameníne 0,29 %, Brutoch 
0,50 %, Chľabe 0,74 %. V Bajtave, Pavlovej, Sikeničke a Novej 
Vieske ani jeden platný hlas.

Sloboda a Solidarita:  1,30 % (100 hlasov)
Najviac hlasov v Mužle 3,03 %, Náne 2,79 %, Kamenici nad Hro-

nom 2,60 %, najmenej v Gbelciach 0,18 %, Novej Vieske 0,32 %, 
Salke 0,37 %. Ani jeden hlas nezískala v Bajtave, Brutoch, Belej 
a Ľubej.

Slovenská národná strana:  1,08 % (83 hlasov)
Najviac hlasov v Šarkane 3,36 %, Svodíne 2,97 %, Štúrove 1,91 

%, najmenej v Bíni 0,24 %, Kamennom Moste 0,32 %, Obide 0,36 
%. V Bajtave, Brutoch, Belej, Pavlovej, Kameníne, Sikeničke, Ma-
lých Kosihách, Novej Vieske, Leli, Mužle a Salke nezískala ani je‑
den platný hlas.

Poďalšie: Kresťanskodemokratické hnutie 0,48 % (37 hlasov), 
Strana zelených 0,48 % (37 hlasov), Komunistická strana Sloven-
ska 0,40 % (31 hlasov), Demokratická strana 0,40 % (31 hlasov), 
Strana demokratickej ľavice 0,18 % (14 hlasov), Konzervatívni de-
mokrati Slovenska - Občianska konzervatívna strana 0,13 % (10 
hlasov), Slobodné Fórum 0,13 % (10 hlasov), Agrárna strana vidi-
eka 0,08 % (6 hlasov), LIGA, občiansko-liberálna strana 0,05 % (4 
hlasy), MISIA 21 - Hnutie kresťanskej solidarity 0,04 % (3 hlasy).

Štúrovské výsledky tých strán, ktoré si získali na celoslovenskom 
meradle mandát do Európskeho parlamentu:

SMK-MKP: 70,06 % (1.652 hlasov). Najviac hlasov v 7. volebnom 
okrsku - 76,99 %, najmenej hlasov v 10. volebnom okrsku -  40,00 
%.

SMER-SD: 11,58 % (273 hlasov). Najviac hlasov v 10. volebnom 
okrsku - 30,00 %, najmenej hlasov v 3. volebnom okrsku - 6,76 %.

SDKÚ-DS: 8,91 % (210 hlasov). Najviac hlasov v 9. volebnom 
okrsku - 12,13 %7, najmenej hlasov v 7. volebnom okrsku - 5,44 %.

ĽS-HZDS: 2,54 % (60 hlasov). Najviac hlasov v 10. volebnom 
okrsku - 7,00 %, najmenej hlasov v 9. volebnom okrsku -1,64 %.

SNS: 1,91 % (45 hlasov). Najviac hlasov v 1. volebnom okrsku - 
3,69 %, najmenej hlasov v 2. volebnom okrsku - 1,02 %.

KDH: 0,81 % (19 hlasov). Najviac hlasov v 10. volebnom okrsku 
- 3,00 %, najmenej hlasov v 2. volebnom okrsku - 0,51 % a v 7.-8. 
nezískala žiadny platný hlas. 

Na základe výsledkov Štatistického úradu SR a Mestského úradu 
v Štúrove zostavil: Zoltán Csepregi.

 Preklad: F.Cs.

Körzeti választási körkép Prehľad volebných výsledkov 
VÁLASZTOTTUNK - VOLILI SME

Köszönjük a párkányi régió MKP-választói-
nak, hogy szavazataikkal megerősítették a 
szlovákiai magyarság európai képviseletét.
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SRDEČNE OČAKÁVAME VŠETKÝCH MILÝCH

SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN KEDVES

VÁSÁRLÓT ÚJ BOLTUNKBAN

ZÁKAZNÍKOV V NAŠEJ NOVEJ PREDAJNE

Párkány - Štúrovo, Fő utca 10 - Héavná 10, a templom és a sétálóutca között

MINI VINOTÉKA

AKCIÓ-AKCIA:

SÁRGADINNYE - ME
LÓN 0,99 €

Čerstvé a chutné zeleniny - ovocie pre naše zdravie!
Bő választék, friss, ízletes zöldségek-gyümölcsök a jó egészségért!

Gyermeknap alkalmából játszóteret kap‑
tak a nánai gyerekek. Mint azt Matuska 
Zsuzsannától, a község polgármesterétől 
megtudtuk, két napos rendezvény kereté‑
ben ünnepelték meg a gyermeknapot. A 
programokon, amelyet a helyi önkormány‑ 
zat és kulturális bizottság rendezett, 170 
csemete vett részt. A gyerkőcöknek sok 
játékban és élményben volt részük. Volt 
egész napos program a sportpályán, mac‑
kó kiállítás a kultúrházban, valamint gyer‑
mekműsor is. A legnagyobb sikert a felújí‑
tott parkban létrehozott új játszótér átadása 
aratta. A hinták akácfából készültek, és az 
Európai Unió előírásainak megfelelőek. Ma 
már többek között mászóka, csúszda, mér‑
leghinta, homokozó is a gyerekek rendelke‑
zésére áll, mindezt 2655 euró (80 ezer ko‑
rona) befektetésével hozta létre a község. A 
park felújításának költségeit saját és pályá- 
zati pénzből fedezték, a játszóteret tisztán 
községi pénzből valósították meg.     

 Szép É.

Az idén Ebeden került megrendezésre 
az Ister-Granum Eurorégió  
V. Nemzetközi Vándorbor‑
versenye. A régió legjobb 
borai ötödször mérkőztek 
meg egymással, hogy bebi‑
zonyítsák, ez a vidék a szőlő‑
termesztés igazi hazájának 
számít. A 342 beérkezett bor‑
mintát öt 5-tagú bírálóbizott‑
ság értékelte, ami nem kis 
feladat elé állította a szakem‑
bereket. Mint ahogy Benefi 
László, az Ebedi Szőlészek 
Szövetségének elnöke, a ver‑
seny főszervezője elmondta, 
a kóstolás egész nap tartott. Csak olyan borral 
lehetett nevezni, amely egy előző megméret‑
tetésen már nyert arany, vagy ezüst érmet. A 
zsűri végül 45 arany, 121 ezüst és 96 bronz- 
érmet osztott ki. Ezen kívül 80 borminta tu‑
lajdonosa oklevelet vehetett át. Gyöngyös 
Antal, a borrend nagymestere a díjátadón 
hangsúlyozta, hogy „a versennyel célunk, 
hogy az Ister-Granum Eurorégió területén 
élő magyar-szlovák szőlősgazdák össze‑
mérhessék boraikat, legyen szó amatőr vagy 
akár profi borászokról”. A verseny abszolút 
gyöztese a bélai kastély Cabernet Sauvignon 
Barrique bora lett. Az érte járó Champion-
díjat a kastély főborásza, Miroslav Petrech 
mérnök vette át. Az Ister-Granum Eurorégió 
VI. Nemzetközi Vándorborvesenyét Nagy‑
maroson rendezik meg, melyre a város pol‑
gármestere, Petrovics László személyesen 
invitálta meg a jelenlévőket.

 Juhász Gyula

Toho roku bola v Obide usporiadaná V. 
Medzinárodná putovná súťaž 
vín Euroregiónu Ister-Gra‑
num. Najlepšie vína regiónu 
už piaty krát si zmerali sily, 
aby dokázali, že tento kraj 
je ozajstným domovom vi‑
nohradníctva. Celkovo 342 
vzoriek vín hodnotilo päť 
5-členných porôt, zložených 
z odborníkov zo slovenskej 
a maďarskej strany. Hlavný 
organizátor súťaže a predse‑
da Vinohradníckeho spolku 
v Obide Ladislav Benefi po‑
vedal, že degustácia trvala 

takmer celý deň. Len také vína mohli byť 
prihlásené, ktoré už získali zlaté alebo strie‑
borné ocenenie na niektorej predošlej súťa‑
ži. Degustačná komisia nakoniec udelila 45 
zlatých, 121 strieborných a 96 bronzových 
medailí. Okrem toho majitelia 80 vzoriek vín 
mohli prevziať diplom. Veľmajster rádu ry‑
tierov vín V.I.G.R. Antal Gyöngyös pri odo‑
vzdávaní cien vyzdvihol: „našim cieľom je, 
aby maďarsko-slovenskí vinohradníci žijúci 
na území Euregiónu Ister-Granum si mohli 
zmerať svoje vína, nech sú to amatéri či pro‑
fíci.“ Absolútnym víťazom súťaže a hlavnú 
cenu Champion získalo víno Kaštiel Belá 
Cabernet Sauvignon barrique, ktorú prevzal 
Ing. Miroslav Petrech, pivničný majster vi‑
nárstva Chateau Belá. VI. Medzinárodná pu‑
tovná súťaž vín Euroregiónu Ister-Granum sa 
bude konať v Nagymarosi, na ktorú pozval 
prítomných osobne primátor mesta, László 
Petrovics.  Július Juhász

Új játszóteret kaptak 
a nánai gyerekek

Arany nedűk versenye Ebeden
Prestížna súťaž vín v Obide



12. 6/2009RÉGIÓNK - NÁŠ REGIÓN

Vínne pivnice v Chľabe sa stali  
kultúrnou pamiatkou

Helembai borospincék – Nemzeti 
kulturális műemlék

Krajský pamiatkový úrad v Nitre a obec Chľaba usporiada-
li „Deň otvorených dverí“ pri príležitosti Medzinárodného dňa 
pamiatok a historických sídiel, aby spropagovali svoje kultúrne 
pamiatky (vínne pivnice) a reprezentovali históriu a súčasnosť 
svojej obce. V roku 2007 zaradili 6 pivníc medzi pamiatky ľudo-
vej architektúry, ktoré sa zaregistrovali do zoznamu Fondu ná-
rodných kultúrnych pamiatok. 

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1138 pod názvom 
Helemba. Prvé osídlenie s 30 domami bolo dokladované už v roku 
1124, ktoré úplne zničili Tatári, keď útočili na Ostrihom v roku 1242. 
Obyvatelia sa sústredili preto na Dunajský ostrov, kde vybudova‑
li druhú osadu. Tú v 17. storočí vyplienili turecké nájazdy, z tohto 
dôvodu obyvatelia si vybudovali tretiu osadu, ktorú zaplavila voda 
v roku 1838. Voda Ipľa a Dunaja siahala až po komíny domov. Oby‑
vatelia utekajúci pred povodňou boli prinútení vytvoriť si náhradné 
obydlia. Vykopali pivnice priamo do svahu tufového pohoria Burda, 
ktoré sa tiahne po celom vonkajšom obvode súčasnej obce. Vzniknu‑
té pivnice teda pôvodne plnili funkciu dočasných obydlí. 

Po vybudovaní nových domov ich ľudia začali využívať na usklad‑
nenie a spracovanie hrozna. Vinohradníctvo má totiž v obci veľmi 
bohatú tradíciu. Zmienky o ňom pochádzajú už z obdobia panovania 
Ondreja II. v roku 1234. 

Vínne pivnice sú celé vytesané vo svahu pohoria Burda v rade 
vedľa seba. Iba predná stena je domurovaná z tehál či kameňa, v stre‑
de sú vsadené vstupné dvere. Nad dverami je malý vetrací otvor. 
Majú dĺžku 7,5 až 11 m, šírku 2,2 – 2,5 m a výšku okolo dvoch met- 
rov. Podlahou je utlačená zemina. Vnútorné priestory boli spevnené 
technikou vypaľovania, v niektorých je vytesaný malý bočný pries‑
tor. Po stranách sú uložené kamenné klady s doskami na uloženie 
sudov s vínom. Je tu priestor na uskladnenie zeleniny a náradia na 
spracovanie hrozna. Pivnice predstavujú jedinečné pamiatky ľudovej 
architektúry. Ich súčasný stavebno-technický stav nevyžaduje žiadne 
väčšie stavebné zásahy okrem bežnej údržby. Sú v autentickej zacho‑
vanej podobe.  Preklad: F.Cs.

A nyitrai Kerületi Műemlékvédelmi Hivatal, valamint 
Helemba Község a Műemlékek és történelmi települések 
nemzetközi napja alkalmából „Nyitott napot” rendezett. A 
rendezvény célja az volt, hogy bemutassák a nyilvánosság-
nak a Helembán található nemzeti kulturális műemlékeket 
– a borospincéket, valamint a község történelmét és jelenét. 
A 6 pincéből álló pincesor 2007-ben lett Nemzeti kulturális 
műemlékké nyilvánítva és bejegyezve a központi műemlék 
alap nyilvántartásába.

Helembáról az első írásos emlék 1138-ból származik. Az 
első települést, amely körülbelül 30 házból állt, 1242-ben tel‑
jesen megsemmisítették a tatárok. A lakosság ezt követően 
a Duna szigetre összpontosult, ahol kiépítették a második 
települést. A török, a 17. századi fosztogató hadjárata so‑
rán ezt is kifosztotta, elpusztította, ezt követően jött létre a 
harmadik település. A megőrzött okiratok tanúsítják, hogy 
1838-ban hatalmas árvíz sújtotta a községet. A Duna és az 
Ipoly szintje olyan magasan volt, hogy a házak egészen a ké‑
ményükig víz alatt álltak. 54 ház omlott össze, így szűnt meg 
a harmadik település. Az árvíz elől menekülő lakosok kény- 
telenek voltak átmeneti lakhelyeket keresni. Kuckójukat közvet‑
lenül a Burda hegység oldalába vájt pincékben találták meg, ezek 
az egész községen végighúzódnak. Az új lakóházak felépítése után 
a pincék funkciója megváltozott: a lakosok szőlőfeldolgozásra és 
tárolásra kezdték használni őket. A szőlőtermesztésnek Helembán 
gazdag hagyománya van, az első írásos emlékek 1234-ból II. And- 
rás király uralkodásának idejéből származnak. 

A borospincék a Burda hegység oldalában fekszenek, amely  
a község külső területén húzódik végig. Egymás mellett állnak, 
közvetlenül a hegyoldalba vannak vájva, a nyílásuk donga‑
boltozat alakú. Csak az elülső faluk van téglából vagy kőből, 
az egyszárnyas vagy kétszárnyas ajtó a középső tengely- 
be van beültetve. Hosszúságuk 7,5 métertől 11 méterig, szé‑
lességük 2,2 métertől 2,5 méterig terjed, magasságuk 2 méter 
körül van. Többnyire egy térbeliek, de néhány pincében kis 
oldalsó térség lett kifaragva. A talaj szilárd. A belső területe‑
ket kiégetési technikával szilárdították. A berendezést az ol‑
dalakon elhelyezett kőkiképzések alkotják deszkákkal, amely- 
ek a boroshordók elhelyezésére szolgálnak. A borospincék a 
népi építészet egyedülálló műemlékeit alkotják, műemléki ér‑
tékkel rendelkeznek. Ezek az egyedülálló technológia és saját- 
osság értéke, az építészeti alkotás egysége, a környezettel való 
kölcsönös vonatkozás értéke, valamint a tájegység fejlesztésé‑
nek értéke. A pincék jelenlegi építészeti – műszaki állapota nem 
teszi szükségessé a nagyobb építészeti beavatkozást a szoká‑
sos karbantartáson kívül, eredeti formájuk jelentősége túllépi a 
terület határait.

 
Helemba községben nemzeti műemlék még a késő barokk stílusban, 
1769-ben épült Szent Imre római katolikus templom, amely- 
et 1800 után klasszicista stílusban átépítettek és többször  
felújították.
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Múzeumok Éjszakája negyedszer

Salsa, Rocky, Latin táncok

Idén június 20-án került sor a Múzeumok 
Éjszakája rendezvénysorozatra az esztergomi 
és párkányi múzeumok és galériák között. Az 
ünnepélyes megnyitó az esztergomi Vármú‑
zeum lovagtermében zajlott, ahol fanfárok 
jelezték ennek a varázslatos múzeumi kaland‑
túrának a kezdetét. Horváth Béla múzeum- 
igazgató megnyitó beszédében hangsúlyoz‑
ta, hogy az esztergomi és párkányi közgyűj‑
temények példás összefogásával megvalósuló 
rendezvény a kíváncsi látogatónak soha nem 
látott mennyiségben kínálja a legkülönfélébb 
és legszínesebb látnivalót. A megnyitót ma- 
zsorettek, hastáncosok és egy virtuóz fuvolás 
bohóc tette még színesebbé. Sajnos, az idén 

A Párkányi Városi Művelődési Központ 
és a Miami Sporttánc Egyesület intenzív 
Salsa, Latin táncok és Rocky kezdő tánctan‑
folyamot hirdet.

Salsa kezdő
Időpont: július 6-10, hétfő-csütörtök
16.00-18.00: gyerek csoport 14 éves korig
18.00-20.00: ifjúsági-felnőtt csoport 15 éves 
kortól

ebbe a különleges, nyáresti éjszakába be‑
leszólt az időjárás is, de aki jól akarta ma‑
gát érezni, az ennek ellenére is kimozdult a 
családdal, baráti társasággal, hogy válogas‑
son az izgalmasnál izgalmasabb programok 
közül. A Múzeumok Éjszakájának az egyik 
legnagyobb értéke épp a sokszínűség. Talán 
nem is létezik még egy olyan rendezvény 
vagy fesztivál, ami ennyi különböző embert 
mozgatna meg és kovácsolna össze. Ezen az 
éjszakán a tudományágak és műfajok sokasá‑
ga ünnepel együtt. A résztvevő intézmények 
úgy állították össze programjaikat, hogy az 
év leghosszabb és legizgalmasabb éjszaká‑
ján mindenki találjon magának és társaságá‑
nak vonzó programot. Nem kis attrakcióval 
kecsegtetett az éjfélig járó kisvonat, mely a 
helyszíneket kötötte össze. A Párkányi Váro‑
si Múzeumban kemencés lángos várta az oda 
érkezőket, a kézműves foglalkozások pedig 
már hagyományosan nagy sikert arattak. 
Gerstner Ákos régészeti tárlatvezetése pél‑
dás szakmai felkészültségről tanúskodott. Az 
este a blues zene szerelmeseinek (is) szólt, 
mikor is a Ser On Stone kápráztatta el játéká‑
val a nagyérdeműt. Aki az idén nem használ‑
ta ki az alkalmat, hogy részt vegyen ezen 
az izgalmas múzeumi túrán, az már most 
tervezze be magának a jövő évi Múzeumok 
Éjszakáját. Higgyék el, megéri. Mert ez az 
éjszaka más, mint a többi!

 Juhász Gyula, foto: Gerstner ÁkosA kötélverő

Jelentkezni a 036 751 11 08-as telefonszámon lehet! 

A makramézó

A csuhézó

Latin táncok és Rocky kezdőknek
Július 13-16, hétfő csütörtök
16.00-18.00: gyerek csoport 14 éves korig
18.00-20.00: ifjúsági-felnőtt csoport 15 
éves kortól

Tanfolyamdíj: 30 €/hét
Helyszín: kultúrház kisterme

Bővebb információk: www.miamiste.hu, 
+36 20 494 1722
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Ezzel a kifejező címmel nyílt kiállítás a városi múzeumban 2009.
június 3-án, a Fejér megyei Gúttamásiból származó Helmrich 
Márta munkáiból. A kukoricahaj – fosztás, fosztalék, ismertebb 
nevén csuhé, vagy sústya – feldolgozása nem igazán nagy múltra 
visszatekintő 
foglalatos- 
ság. 

Fe lhasz ‑ 
nálása a Kár‑
pát - meden‑
cében akkor 
lendült fel 
l e g i n k á b b , 
amikor a mo‑ 
csarakat le‑ 
csapolták, és  
kevesebb lett  
a gyékény,  
illetve meg 
nőtt a termő‑
terület, majd a jó minőségű földben egyre több kukorica termett. A 
kukoricát szokás volt egykoron hajasan törni, majd a háznál, társas 
munka keretében megfosztani. A lábtörlő, papucs és szatyor csuhéból 
való készítése a 20. században, főleg az első világháború után terjedt 
el, és sok szegényparaszti családnak biztosított az önellátáson felül 
szerény téli keresetet. A kukoricacsőről lefejtett leveleket csomóba 
kötve a padláson tárolták. Feldolgozás előtt langyos vízben áztatták, 
majd keskeny csíkokra hasították, hogy jól lehessen pödörni, illetve 
fonni. Jóllehet a csuhéfonás új keletű, mégis a szalmafeldolgozás 
mellett a legelterjedtebb paraszti házi munka, illetőleg háziipar volt, 
mivel nyersanyaga mindenütt rendelkezésre állt. Elterjesztéséhez az 
1930 – 40-es években szervezett háziipari tanfolyamok is hozzájárul‑
tak. A fosztó mindig nagy élmény volt a gyerekek számára. Szájtátva 
hallgatták ilyenkor a meséket és a régi történeteket. Úgy tartották, 
hogy csak az mehet közülük aludni, aki piros kukoricacsövet talál. A 
legkisebbek számára kukoricababát készítettek. Egyszerű volt a készí- 
tése, hiszen elegendő volt a csőből kiszedni a baba szemét, száját, 
meghagyni a „haját”, s a sústyából könnyen kerekedett kendő a fejé‑
re. A csuhéfonás napjainkban reneszánszát éli, de ma már többnyire 
dísztárgyak készülnek belőle, és a népművészet legkeresettebb aján‑
déktárgyai közé tartoznak. Ezt az értéket képviselik Helmrich Márta 
munkái is. Az ő figurái gyakorta festettek, és árad belőlük készítőjük 
élettapasztalata, kézügyessége. Brilliánsan megformázott babái ma‑
gukban hordozzák az ember mindennapi életéből vett gesztusokat és 
mozdulatokat. Beszédes életképei családot, Betlehemet, favágókat, 
kocsmai jelenetet, pletykapadot, mesefigurákat, regényhősöket, ábrá‑
zolnak. Az a csodálatos mindebben, hogy ezek a babák érzelmeket 
fejeznek ki. Látjuk rajtuk, hogy örülnek, boldogok, érzelmesek, ájta‑
tosak, olykor pedig bánatosak és merengők. Mindamellett az összes 
megjelenő tartozékot is Márta asszony készítette. Ezeket is éppoly 
művészi szinten, hisz néhány éve egy fazekas tanfolyamon töké‑
letesítette ebbéli tudását. Ez a képessége emeli Helmrich Mártát a 
legjobb csuhékészítők sorába. A kiállítás a nyári hónapok folyamán  
látogatható.

 Kép és szöveg: Juhász Gyula

Ismét megrendezésre került az Aquaphone elnevezésű per-
formance, Párkány és Esztergom között. A Duna két partjáról 
való „átbeszélésre” június 6-án került sor. Az esemény számos, 
színes kulturális műsort kínált az érdeklődőknek. 

Mint az a rendezvény meghívójából kiderült, a rendezvény an‑
nak az időszaknak állít emléket, amikor még nem állt a híd: a múlt 
század ötvenes éveinek elején ezért nem volt lehetőség a Duna 
másik oldalára szakadt rokonokkal való találkozásra, beszélgetés- 
re. Az emberek ezért esténként, szélcsendes időben lementek a 
partra és szót váltottak egymással, a folyó vize kilométereken ke‑
resztül vitte a szavakat. Az AquaPhone elnevezésű rendezvény ezt 
a jelenséget szeretné megjeleníteni, „tisztelettel adózva azoknak 
a sorsoknak, amelynek titkait annak idején az emberek a Dunára 
bízták. A régi időknek emléket állító egész napos programot kíná‑
ló rendezvény a III. Párkányi Hídőr Könyvünneppel kezdődött a 
délelőtti órákban. Ennek keretén belül a sétálóutcán könyvsátrakat 
állítottak fel. Az érdeklődőknek itt nyílt lehetősége a vásárlásra 
és a könyvek dedikáltatására. Ezt követően a program a Hídőrház 
udvarában folytatódott. A délutáni órákban itt került sor Búza Pé‑
ter Kalapdoboz című könyvének bemutatójára, melyen részt vett a 
könyv kiadójának, a budapesti Ráday Könyvesháznak a vezetője, 
Orbán György is. A délután kórustalálkozóval folytatódott, mely- 
nek közreműködői a Monteverdi kórus Hunyadi Zoltán vezetésé‑
vel Esztergomból és a Stilla Pectus kórus Papp Katalin vezetésével 
Párkányból. Ezt követte a „Duna kocka 3” Aquaphone performan‑
ce. A Duna mindkét partján felállított sátrakból történt a „beszél‑
getés” a Duna két partján. A performance zenei részét két sváj‑
ci művész biztosította Marcus Eichenberger (klarinét) és Alfred 
Zimmerlin (cselló). Az irodalmi szövegek magyarul, szlovákul és 
németül hangzottak el. Az estét a Jóvilágvan zenekar koncertje 
zárta a Hídőrházban, ahol a jó zene mellett a vendégek megkósto‑
lhatták az esztergomi Bencze László mesterszakács által készített 
gulyást is. A rendezvény szervezői a Párkány és Vidéke Kulturá‑
lis Társulás, valamint Stefan und Viera Frühauf Fonds (Corymbo 
Alapítvány). Az esemény fő védnöke a Svájci Nagykövetség, Bra‑
tislava.

  Ondrejka Rozália

Életképek kukoricacsuhéból 

Aquaphone - Hang a Dunán át

Kútfúrást
vállal kútfúró

mester
garanciával.

Tel.:
0915 510 504

+36 30 941 8985

60 éve alakult meg a Csemadok
A Csemadok országos alakuló ülé-

sére 1949. március 5-én került sor 
Pozsonyban. A szervezet első hivata-
los elnevezése Csehszlovákiai Magyar 
Dolgozók Kultúregyesülete volt, mely 
a későbbiek folyamán még ötször vál-
tozott. 

Annak ellenére, hogy a megalaku‑
lás nem ment zökkenőmentesen, még ebben az évben 63 helyi 
csoport jött létre az országban, köztük 12 a mostani Érsekújvári 
járás területén. A megfélemlítések ellenére sorra alakultak meg 
a Csemadok helyi csoportjai. Az alakuló ülésekről készült jegy- 
zőkönyvek mind arról tanúskodnak, hogy a hontalanság évei 
után kimagasló eseményként élték meg az emberek falvainkban 
a szervezet létrejöttét. A párkányi alapszervezet az országban  
nyolcadikként, 1949. április 24-én alakult meg Kovács Flórián 
elnökletével. Tiszteletbeli elnöknek Kállai Istvánt választották. A 
vezetőség további összetétele a következőképpen alakult: alelnök 
Sipka Béla, titkár Béres Mária, pénztáros Németh László. További 
vezetőségi tagok voltak: Bajkai Béla, Dorna Sándor, Fatter Imre, 
Pintér Tibor, Pásztó István, Répási István, Szkliarszki Sándor és 
Weiss Márta. Dlouhy László és Nevlaha Edit az ellenőrök sze‑
repét töltötték be. Minderről Bócz Mária, a Csemadok Párkányi 
Alapszervezetének jelenlegi elnöke számolt be a szövetség meg‑ 
alakulásának 60. évfordulója alkalmából megtartott emlékünnep- 
ségen. Méltatta a szervezet hat évtizeden át betöltött nélkülöz‑
hetetlen szerepét, utalva a jövőben rá váró, nemkülönben fontos 
feladatokra. Danczi Mónika, a Csemadok Érsekújvári Területi 
Választmányának elnöke kiemelte a Csemadok hagyományőrző 
és magyarságmegtartó erejét, mely az elkövetkező időszakban 
mind hangsúlyosabbá válik. Az emléklapok átadása után felléptek 
a Csemadok csoportjai, úgymint a Szivárvány énekkar, a Párkányi 
Színkör tagjai és a Hangulat zenekar. Barna Gergely és Juhász 
Gyula egy-egy verssel színesítette az emlékünnepséget. A megem- 
lékezés állófogadással zárult. J.Gy.
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A párkányi csata 90-ik évfordulójára, illetve a csatában elesett 
csehszlovák és magyar katonákra emlékeztek május 29-én a pár-
kányi öreg temetőben. A megemlékezés, amelyen Dušan Čaplovič 
miniszterelnök-helyettes is részt vett, a Szlovák- Magyar Baráti 
Társaság nevéhez fűződik. 

A párkányi 
csata 1919-
ben zajlott, a 
célja Párkány 
visszafogla ‑
lása volt. Du‑
šan Čaplovič 
b e s z é d é b e n 
beszélt a tör‑
t é n e l e m r ő l , 
amelyet az 
aktuálpolitiká‑
ra is átvetített. 
Szavai szerint 
a párkányi 

csata áldozatai arra figyelmeztetnek, hogy szükséges a két nemzet 
közti megbékélés, és a Duna az, amely nem szétválasztani, hanem 
összekötni hivatott. Az ünnepélyen Jozef Slabák, a megemlékezés 
főszervezője, részletesen beszámolt a harcokról. Csehország pozso‑
nyi nagykövetének, Vladimír Galuškának a beszéde nagy sikert ara‑
tott. Örömét és köszönetét fejezte ki amiatt, hogy Párkányban időt és 
fáradságot nem kímélve ápolják a legionáriusok emlékét. Kiemelte, 
hogy az Európai Unióban megszűntek a határok, értelmét vesztette 
a harc. Továbbá felszólalt: J.Jančík tábornok, a Cseh Köztársaság 
Hadügyminisztériumának katonai attaséja, F.Cigánik a cseh legioná‑
riusok titkára.  Sz.É.

Pod týmto názvom bola dňa 3. júna 2009 v mestskom múzeu otvo‑
rená výstava z prác Marty Helmrich z maďarskej dedinky Gúttamási 
župy Fejér. Z historického hľadiska je kukuričné šúpolie najmladším 
pletiarskym materiálom u nás. Výroba rôznych predmetov zo šúpolia 
má svoje začiatky v druhej polovici 19. storočia. Jej intenzívny roz‑
voj nastal po prvej svetovej vojne. Najväčšími strediskami výroby zo 
šúpolia boli obce práve v okresoch Nové Zámky a Komárno. Vyrábali 
sa rohože, podložky, košíky, kazety, tašky, klobúky, sandále a opletali 
sa fľaše. Výrobky z prírodných pletív podliehajú najmä funkčným 
požiadavkám, ale ich výroba podlieha aj estetickým kritériám ako 
zo strany samotného výrobcu, tak aj zo strany spotrebiteľa. Medzi 
týmito kritériami figurujú okrem tvaru výrobku, ktorý je úzko spä‑
tý s funkciou, aj rytmus štruktúry výpletu, zmeny spôsobu výpletu, 
hrúbka pletiva a jej zámerné striedanie. Výrobky zo šúpolia sú obľú‑
beným sortimentom ľudovej umeleckej výroby. Zo stáčaných listov 
šúpolia sa pletú pomocou foriem rôzne tvary. Pri pletení sa používajú 
zaujímavé väzby založené na princípe tkania. Túto pôvodnú techni‑
ku, dnes označovanú aj ako tenkostáčané šúpolie, nájdeme jednak na 
taškách – cégroch, ktoré sú obľúbené už niekoľko desaťročí, jednak 
na tvarovo moderných košíkoch, dózach, stolovacích súpravách. Prí‑
kladom invenčného prístupu výtvarníka k tradičnej techniky je tzv. 
hrubostáčané šúpolie. Koncom 80. rokov vzniká kolekcia výrobkov 
zo šúpolia, ktoré svojím netradičným spracovaním sú veľmi pôsobi‑
vé. Koncom 60. rokov sa začína v ľudovej umeleckej výrobe uplat‑
ňovať kukuričné šúpolie v úplne novom použití. Zo šúpolia vzoruje 
prvé figúrky, dnes známe ako šúpoľové bábiky. Možno povedať, že 
šúpoľové bábiky sú akýmsi synonymom súčasnej ľudovej umeleckej 
výroby. Sympatické figúrky znázorňujúce rôzne výjavy z dedinské‑
ho života – v rodine, pri práci, pri zábave, ako aj biblické motívy, 
sú veľmi populárne, obľúbené. Patria k najvyhľadávanejším darče‑
kovým a suvenírovým predmetom ľudovej umeleckej výroby. Také 
sú aj umelecké výrobky vystavovateľky Marty Helmrich. Jej figúrky 
sú často maľované, vyžaruje z nich životná skúsenosť a skvelá zruč‑
nosť autorky. Brilantne formované bábiky, ktoré nesú v sebe pohyb a 
gesto z každodenného života človeka, sa nám predvádzajú ako rodi‑
na, Betlehem, drevorubači, krčma, klebetnícka lavica, rôzne figúrky 
z rozprávok či ženy pracujúce na rôznych náradiach. Nemôžeme sa 
diviť, že všetky príslušenstvá, ako aj keramické predmety sa zrodili 
z dielne pani Marty, veď pred niekoľkými rokmi absolvovala kurz 
hrnčiarstva, aby sa zdokonaľovala aj v tomto obore remeselníctva. 
Výstava je sprístupnená počas letných mesiacov.

 Július Juhász

Dňa 29. mája 2009 sa pri pamätníku československých a 
maďarských vojakov na Starom občianskom cintoríne v 
Štúrove konala spomienková slávnosť pri príležitosti 90. výro-
čia parkanskej bitky, ktorú zorganizovala Spoločnosť sloven-
sko-maďarského priateľstva v Štúrove za účasti podpredsedu 
vlády SR Dušana Čaploviča.

Slávnostný prí‑
hovor predniesol 
podpredseda vlá‑
dy SR Dušan Ča‑
plovič. Vo svojom 
príhovore zdôraz‑
nil obetavý prístup 
československých 
legionárov v ro‑
koch 1918-1919 pri 
obrane našej hrani‑
ce, dôležitosť vzá‑
jomného spolužitia 
oboch národov, po‑

diel ČSR pri rozvoji, formovaní slovenského národa a zmienil sa 
aj o odkaze udalosti pre súčasnosť. Rieka Dunaj má spájať, a nie 
rozdeliť národy. Vo svojom príhovore Jozef Slabák, prvý predseda 
Spoločnosti slovensko-maďarského priateľstva, pripomenul dôle‑
žité momenty bitky. Príhovor veľvyslanca Českej republiky v SR 
Vladimíra Galušku zožal veľký úspech. Vyslovil svoje poďako‑
vanie za uctievanie pamiatky padlých legionárov v Štúrove. „V 
Európskej únii sa hranice zrušili, preto sa končí éra urputných bo‑
jov“ – zdôraznil veľvyslanec. K prítomným sa prihovoril ešte  F.  
Cigánik, tajomník Československej legionárskej obce a J. Jančík 
vojenský atašé  Ministerstva obrany ČR.    Preklad: F.Cs.

Mestské múzeum Štúrovo 
v spolupráci s Hasičskou stani‑
cou so sídlom v Štúrove orga‑
nizuje pamätnú výstavu z prí‑
ležitosti 125. výročia založenia 
Dobrovoľného hasičského spol‑
ku v Štúrove. Ak by ste vedeli 
o existencii hasičských relikvií 
(náradie, ustrojenstvo, tablo, 
dokumenty, fotografie atď.), 
nahláste v múzeu (e‑mail: mu‑
zeum.sturovo@zoznam.sk, tel.: 
752 4002), alebo na hasičskej 
stanici (e-mail:  tivadarbreda@
gmail.com, tel.: 0905 922001). 
Výstavu plánujeme uskutočniť 
v mesiaci október a november 
v mestskom múzeu. Dúfame, 
že Vašim aktívnym prístupom 
prispejete aj Vy k úspechu tejto 
výstavy. Ďakujeme!

90 éve foglalták vissza Párkányt

Čaro z kukuričného šúpolia

90. výročie parkanskej bitky

Vážení občania! Tisztelt Lakosok!
A Párkányi Városi Múzeum 

a Párkányi Tűzoltóállomással 
karöltve emlékkiállítást rendez a 
Párkányi Önkéntes Tűzoltó Egy‑
let megalakulásának 125. év‑
fordulója alkalmából. Ezért arra 
kérjük Önöket, hogy amennyi‑
ben tudomásuk van régi tűzoltó 
ereklyék létezéséről (felszere‑
lés, öltözet, tabló, fényképek, 
dokumentumok, stb.), jelezzék 
azt a múzeumban (e‑mail: mu‑
zeum.sturovo@zoznam.sk, tel.: 
752 4002), vagy a tűzoltóállo‑
máson (e-mail:  tivadarbreda@
gmail.com, tel.: 0905 922001). 
A kiállítást október és november 
hónapokban tervezzük megvaló‑
sítani a városi múzeumban. Bí‑
zunk benne, hogy aktív részvéte‑
lével Ön is hozzájárul a kiállítás 
sikeréhez. Köszönjük!
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Riečna doprava v našom regióne fungo-
vala už od nepamäti. Avšak jej skutočný roz-
mach nastal až v 19. storočí vďaka novým 
technickým vymoženostiam v oblasti lod-
níctva. V tomto období preprava poľnohos-
podárskych plodín, priemyselných produk-
tov či ľudí po Dunaji sa javila dostupnou, 
bezpečnou, ale najmä lacnou. Tunajší breh 
Dunaja, nachádzajúci sa naproti ostrihom-
ského Hradného vrchu, bol zo strategické-
ho hľadiska vždy významnou križovatkou 
a spojnicou úzkeho a širokého okolia. 

História parkanského prístavu
navrhli dve alternatívy. Prvá sa týkala obce 
Kamenica nad Hronom, presnejšie brehu pri 
ústi Hrona do Dunaja. Tam sa mal vybudovať 
tzv. obchodný resp. zimný, ochranný prístav 
s prijímaním i „vorovej“ (pltníckej) dopravy 
dreva. Samotná realizácia tohto projektu po‑
čítala s mimoriadne vysokým investičným ná‑
kladom. Druhou možnosťou bolo prebudova‑
nie starého parkanského prístaviska na prístav, 
ktorý by už vyhovoval náročným kritériám tej 
doby. V prípade jeho ďalšieho rozšírenia by 
sa tento prístav priamo napojil na železničnú 
stanicu a to obchvatom obce zo západu a juhu 
popod prvé mostné pole. Napokon 10.septem- 
bra 1926 bol na miestnom notárskom úrade 
spísaný protokol týkajúci sa výstavby parkan‑
ského colného prístavu, na základe predlože‑
ného stavebného projektu, ktorý vypracovala 
Štátna stavebná správa dunajská v Komárne. 
Do tohto procesu bolo zainteresovaných až 10 
subjektov. Prejednala sa i záležitosť prehĺbenia 
prístavného úseku bagrovaním – hĺbka – 2,5 
metrov pod 0 ostrihomského vodočtu. Odsú‑
hlasil sa projekt všeobecného usporiadania no‑
vých objektov v prístave. Prebehlo i posúdenie 
rozpočtovaného nákladu vo výške 750 tisíc 
Kčs, pričom vtedajší starosta Parkanu, Szekér 
Gyula a notár Jozef Hrivnyák prisľúbili finanč‑
ný príspevok 250 tisíc Kčs, samozrejme ak to 
miestne zastupiteľstvo schváli. Okresný úrad 
zas na tento účel nezáväzne prisľúbil príspe‑
vok 100 tisíc Kčs. V roku 1926 bola v areáli 

prevádzkou prístavu. Dňa 7.novembra 1929 sa 
zahájila výstavba prístavu a to prehlbovaním 
dna prístavného úseku Dunaja, v ktorom došlo 
k zvýšeniu usadenín, najmä v dôsledku zrúte‑
nia prvého mostného poľa (22.júl 1919). 7.júla 
roku 1930 obecné zastupiteľstvo prejednalo 
návrh zmluvy viacerých štátnych orgánov 
vo veci poskytnutia obecných pozemkov pre 
rozšírenie prístaviska a zriadenia železničnej 
vlečky do neho. Zastupiteľstvo návrh s pod‑
mienkami prijalo, ale traja poslanci sa proti 
tomuto rozhodnutiu odvolali na Okresný úrad 
v Parkáni. Dňa 25.apríla roku 1931 obecné 
zastupiteľstvo návrh zmluvy opätovne prejed‑
nalo a definitívne ho potvrdilo, takže výstavba 
prístavu dostala zelenú. V zdôvodnení tohto 
pozitívneho uznesenia sa okrem iného dočíta‑

Pohľad na staré prístavisko okolo roku 1915. Šikovný 
fotograf tento záber zhotovil pravdepodobne z mosta 

Márie Valérie.

 Breh Dunaja s lodnou stanicou, z ktorej práve vyráža 
malý parník. Kto vie kam? (1922)

V parkanskom prístavisku sa práve realizuje vykládka 
dreva. Začiatok 30 rokov.

Takto vyzeral štúrovský prístav v roku 1968.

Situačný nákres areálu prístavu z roku 1931. 

Započali sa práce na výstavbe prístavu. V prvej fáze 
prebiehalo bagrovanie koryta Dunaja. (1929)

V 19. storočí a na začiatku 20. storočia v sta‑
rom parkanskom prístavisku sídlili dve plaveb‑
né spoločnosti: D.D.S.G. - Donau Dampf Schif- 
fahrt Gesellschaft – Dunajská paroplaveb‑
ná spoločnosť (obchodné zastupiteľstvo a 2 
skladištia), a M.F.T.R. – Magyar Folyami és 
Tengeri Részvénytársaság – Uhorská riečna 
a námorná akciová spoločnosť (len kancelárie 
agencie). Tie zaobstarávali prekládku a vy‑
kládku tovaru z tu kotviacich nákladných lodí. 

V areáli prístaviska sa taktiež nachádzala aj 
píla „Schulcz a spol.“, ktorá spracúvala drevo 
splavované po Hrone. No a sem ústila aj mest- 
ská kanalizácia. Žiaľ, stav miestneho prísta‑
viska bez spevneného brehu Dunaja bol už 
nevyhovujúci. V 20. rokoch minulého storočia 
si to čoraz viac uvedomovalo aj vtedajšie ve‑
denie Parkanu, ktoré sa odhodlalo staré prísta‑
visko zveľadiť, prebudovať ho na „moderný“ 
prístav. Ako sa mu v tomto snažení darilo, to 
nám odhalia nasledovné riadky. Po definitív‑
nom ustanovení československej moci v na‑
šom meste (1919) bola prevádzka v miestnom 
prístavisku značne obmedzená. Napr. veľkým 
problémom bolo preclievanie prichádzajúceho 
tovaru. Colný úrad sa nachádzal na železničnej 
stanici. 30. júna roku 1924 sa prevádzka (vy‑
kládka a nakládka) v prístavisku úplne zastavi‑
la. Československé úrady nemali ani najmenší 
záujem o rozvoj prístaviska, lebo ten bol v ru‑
kách cudzích plavebných spoločností. Miestne 
predstavenstvo a riaditelia firiem ostro protes‑
tovali proti tomuto zápornému postoju úradov. 
Obhajovali verejný záujem. Odvolávali sa na 
výhodnú polohu parkanskej prístavnej stanice, 
najmä na jej prepojenie na miestnu železničnú 
trať. Žiadali urýchlené obnovenie lodnej do‑
pravy v prístavisku. Kompetentné bratislavské 
úrady: Poriečny plavebný a Krajinský ohľa‑
dom riešenia tohto chúlostivého problému 

prístaviska postavená prepychová vila Dr. Ing. 
Pavla Leimdörfera (budova súčasného Detské‑
ho domova). V rokoch 1927-1928 obecné za‑
stupiteľstvo viackrát rokovalo o danom finanč‑
nom príspevku na výstavbu prístavu. Konečne 
sa aspoň čiastočne obnovila prevádzka prísta‑
viska, ktoré už vtedy patrilo pod správu Čes‑
koslovenskej plavby dunajskej účastinnej spo‑
ločnosti. Po Hrone sa plťami znova splavovalo 
drevo. Napr. v máji roku 1929 bolo pre firmu 
Leimdörfer dodaných 783 m3 dreva. 12.marca 
roku 1929 nový miestny starosta Eugen Gön‑
tér (starosta Parkanu v rokoch 1927 až 1938) 
spolu s notárom J. Hrivnyákom odovzdali na 
Krajinský úrad v Bratislave očakávaný písom‑
ný súhlas obecného zastupiteľstva s podmien- 

kami uloženými Ministerstvom verejných 
prác v Prahe. Deklarovali, že Parkan prispe‑
je na výstavbu prístavu sumou 250 tisíc Kčs, 
k výstavbe všetky potrebné pozemky poskytne 
zdarma, mestskú kanalizáciu upraví na vlastné 
náklady a prenechá štátu správu a dozor nad 

me nasledovné: Z procesu budovania prístavu, 
ktorý mimochodom iniciovalo predstavenstvo 
obce, by nebolo férové cúvnuť, Parkan ga‑
rantuje spoluúčasť až 400 tisíc Kčs, význam 
prístavu sa znásobí, ak sa uskutoční Európske 
hospodárske zjednotenie, t.j. keď sa zrušia 
obchodné, colné a iné obmedzenia, prístav 
prispeje k rozkvetu obce a blahu jeho obča‑
nov. Výstavba prístavu bola ukončená v roku 
1932. Celkové investičné náklady sa vyšplhali 
na 814 tisíc Kčs. Z toho 224 tisíc Kčs tvorili 
výdavky spojené s výstavbou správnej budo‑
vy, ktorú realizoval víťaz súťaže Dr. Ing. Pa‑
vol Leimdörfer. Na jej vnútornom vybavení sa 
podieľali starosta Eugen Göntér a obchodník 
Schiller Lipót. Zostatok 590 tisíc Kčs v sebe 
zahŕňal nasledovné objekty: zvýšený a spevne‑
ný, lomovým kameňom vyložený breh v dĺžke 
286 bm, 3 kotevné úseky s 9 ks tzv. placholat 
(úväzkových stĺpov), prístavné komunikácie, 
prístupovú cestu do prístavu v dĺžke 90 bm, 
ohradenie celého areálu prístavu. 30. novembra 
1932 Ministerstvo financií prehlásilo prístav za 
colný prístav. Ešte počas výstavby v roku 1931 
sa v ňom realizoval obrat takmer 24 tisíc ton. 
V roku 1932 sa obrat pre rozsah stavebných 
prác znížil na 11 908 ton, z toho: nakládka pre 

cudzinu 2850 ton, pre tuzemsko 215 ton, vy‑
kládka z cudziny8843 ton, z tuzemska 0 ton. 
V tomto roku sa začala výstavba colného skla‑
du. Úvahy o ďalšie rozšírenie prístavu smerom 
na „Gurgyal“, aby sa stal hlavným prístavom 
exportovaného priemyselného tovaru, sliez‑
skeho uhlia a importovaných obilnín nedostali 
šancu na uskutočnenie. Sen o veľkom prístave, 
aký je napr. v Komárne, sa pomaly rozplynul. 
Odniesli ho vlny Dunaja. Možno to tak  malo 
byť. Či nie? Sám neviem.

Na základe štúdie Ing. Jozefa Slabáka 
CSc. Zostavil Roland Cucor
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A Pozsony megyei Spáczán született (ma 
Špačince a Nagyszombati járásban) 1849. 
július 26-án. Gimnáziumi tanulmányait Te‑
mesvárott végezte, az orvosi oklevelet Bécs‑
ben szerezte meg 1872-ben. Két évig Csicsón 
működött, mint gyakorló orvos. 1874-ben 
Szencre költözött, ahol körorvosként dolgo‑
zott. Az itt eltöltött hat év fontos állomásnak 
számít Wertner életében. Ekkor alapít csalá‑
dot, itt születik meg Gyula nevű fia, és ekkor 
kezd történettudománnyal foglalkozni. 1890-
93 között Pozsony megye tiszteletbeli me‑
gyei főorvosa, majd rövid csákovai (Temes 
megye) működése után, mint járási orvos 
telepedik le Muzslán 1894 végén. Muzslai 
tartózkodását egy nem várt, tragikus ese- 
mény árnyékolja be; húszévesen meghal fia, 
akit a párkányi zsidó temetőben hantolnak el. 
Wertner 1908 októberében kerül Párkányba, 
és Esztergom megye párkányi járási orvosa‑
ként tevékenykedik. Tudományos munkássá‑
ga első szakaszában jobbára orvostörténeti és 
közegészségügyi dolgozatokat írt, melyek a 
Gyógyászatban és a Közegészségi Kalauzban 
jelentek meg. E tárgykörből talán leghatá‑
sosabb írása 1883-ban született, amikor is az 
Országos Közegészségügyi Tanácshoz fordult 
az állategészségügy hiányosságainak elmara‑
dottságából eredő, és az emberek egészségét 
fenyegető tényezők orvoslásáért. E témakör‑
be tartoznak olyan további munkái, mint az 
Orvosrégészeti tanulmányok, Az ókori orvosi 
rend állásáról, Középkori magyar orvosok és 
gyógyszerészek, Árpád- kori orvosi adatok, 
Csodahit, mystika s népgyógyászat. A legma‑
radandóbb és a ma számára is sokatmondó 
írása az Orvostan és a történelem, illetve az 
Orvostan és a bölcselet címen megjelentetett 

Wertner Mór

cikksorozata volt. Később azonban inkább 
történelmi, elsősorban genealógiai (szárma‑
zástan) tanulmányokkal foglalkozott, és kora 
egyik legjelentősebb magyar genealógusává 
küzdötte fel magát. E szakterületen kifejtett 
munkássága olyan elmélyült kutatásokon 
nyugodott, hogy a történelem tudománya 
iránt érdeklődők nem is feltételezték, hogy 
a nemzetközi hírnévnek örvendő tudós alap‑
képesítése orvos. Szinte hihetetlen bőségben 
kerültek ki tolla alól a kisebb-nagyobb léleg‑
zetű, a magyar történelem kiemelkedő egyé‑
niségeinek, családjainak genealógiáját, csa‑
ládi leszármazását feldolgozó tanulmányok. 
A Magyar Heraldikai-Genealogiai Társaság 
mellett több külföldi genealógiai társulatnak 
volt választmányi tagja. A Hunyad-megyei 
Régészeti és Történelmi Társulat, valamint 
az Esztergom-Vidéki Régészeti és Történel‑
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Turi áru 50 cent (15 Sk)
Gyermek ruhák 25 centért

Sacond hand
Nyitva minden szerdán és

szombaton 9-12-ig a párkányi
Szabadidőközpontban

EURO BÁLAEURO BÁLA
PÁRKÁNYBANPÁRKÁNYBAN

mi Társulat is felvette tagjai közé. Fontosabb 
munkái a berlini Heroldban, a bécsi Adlerben 
és a budapesti Turulban jelentek meg; írt to‑
vábbá a Századokba, Történelmi Tárba, az 
Erdélyi Múzeumba, a Magyar Nyelvbe, az 
Ungarische Revuebe és az Ungarische Rund‑
schauba. A magyar származástan irodalmá‑
nak kiemelkedő munkái Wertner tollából: 
A középkori délszláv uralkodók genealógi‑
ai története, Az Árpádok családi története, 
Árpádkori nádorok genealógiája, A magyar 
nemzetségek a XIV. század közepéig, Az Ár‑
pádkori megyei tisztviselők, A Zichy-család 
ősei, A Hunyadiak, A fejedelmi Rákócziak 
leszármazása, Adalékok a Csák-nemzetség 
történetéhez, Az ember genealógiája. Párká‑
nyi tartózkodása alatt széleskörű helytörté‑
neti, elsősorban középkori kutatásokat foly- 
tatott. Ezen kutatások eredményeinek nagy 
része az Esztergom-Vidéki Régészeti és Tör‑
ténelmi Társulat évkönyveiben jelent meg. E 
témakörből kiemelkednek azok a tanulmá‑
nyai, melyek Esztergom megye Árpád-kori 
tisztikaráról, valamint a megye községeinek 
Árpád-kori állapotairól, a Csák-nemzetség 
Esztergom- és Hont-megyei ágáról szólnak. 
Wertnert Mór a nemzetközi tudományos si‑
kerei ellenére is megmaradt szerény vidéki 
orvosnak. Földi kutatásait 1921. június 8-án 
fejezte be Párkányban. Az izraelita hitközség 
temetőjében álló sírkövén a következő felirat 
jellemzi a híres történetírót: „Lelke a multban 
keresett megnyugvást, emléke a jövőben él”. 
1996-ban, halálának 75. évfordulóján konfe‑
renciával emlékeztek Wertner Mórra Párkány- 
ban, és tiszteletére emléktáblát helyeztek el a 
Fő utca 13. sz. ház falán.

 Juhász Gyula
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Narodil sa 26. júla 1849 v Špačinciach v 
Trnavskom okrese. Gymnázium absolvoval v 
Temešvári, v roku 1872 na viedenskej univer‑
zite získal lekársky diplom. Dva roky pôsobil 
v Čičove ako praktický lekár, v roku 1874 sa 
presťahoval do Senca, kde pracoval ako ob‑
vodný lekár. Strávených šesť rokov v Senci 
bolo dôležitou zastávkou v živote Wertnera. Tu 
si zakladá rodinu, tu sa mu narodí syn Gyula 
a tu začína rozvíjať svoju vedeckú dráhu. V ro‑
koch 1890-93 sa stáva čestným župným leká‑
rom v župe Prešporok. Po krátkom pôsobení 
v Csákove (župa Temeš) sa usadil koncom roka 
1894 v Mužle ako okresný úradný lekár. Jeho 
mužlanský pobyt silne zatienila nečakaná, tra‑
gická udalosť; ako dvadsaťročný zomrel jeho 
syn, ktorého pochovali na židovskom cintoríne 
v Štúrove. V roku 1908 sa dostal do Štúrova, 
kde pôsobil ako štúrovský okresný lekár župy 
Ostrihom. V prvej fáze vedeckej činnosti pí‑
sal väčšinou štúdie z histórie medicíny a so‑
ciálnozdravotníctva. Najvýznamnejšie diela 
v tejto oblasti: O stave starovekej medicíny, 
Medicínsko-archeologické štúdiá, Medicína 
a viera, Maďarský lekári a farmaceuti v stre‑
doveku, Lekárske údaje z doby Arpádovcov. 
Jeho články obsahujúce smelé novátorské 
myšlienky vychádzali v časopisoch Medicína 
a Zdravotnícky spravodaj. Neskôr sa zaobe‑
ral skôr historickými, v prvom rade genealo‑
gickými tematikami. Genealógia je veda skú‑
majúca vzťah dvoch súvisiacich javov alebo 
faktov; genetický výskum založený na štúdiu 
rodokmeňa jedinca - rodokmeň, rodopis. Wert‑
ner bol spoluzakladateľ modernej uhorskej a 
maďarskej genealógie. Stal sa jedným z naj‑

Mór Wertner
bádateľskú činnosť v oblasti regionálnych de‑
jín, výsledky ktorých zverejňoval v almanachu 
Archeologického a historického združenia Os‑
trihomska. Najvýznamnejšie štúdie z tejto ka‑
tegórie vyšli s tematikou o dôstojníckom zbore 
Ostrihomskej župy v dobe Arpádovcov, o stave 
usadlostí župy v dobe Arpádovcov, o Ostrihom‑
sko-Hontianskej vetve rodu Csákovcov, atď. 
Wertner napriek medzinárodným vedeckým 
úspechom zostal skromným a jednoduchým vi- 
dieckym lekárom. Zomrel v Štúrove 8. júna 
1921. Nápis na hrobovom kameni, nachádza‑
júcom sa na cintoríne izraelitskej náboženskej 
obce v Štúrove, takto charakterizuje slávne‑
ho dejepisca: „Jeho duša hľadala uspokojenie 
v minulosti, jeho pamiatka žije v budúcnosti“. 
V roku 1996 pri príležitosti 75. výročia úmrtia 
Móra Wertnera v Štúrove zorganizovali vedeckú 
konferenciu a na jeho počesť bola odhalená pa‑
mätná tabuľa na budove č. 13 na Hlavnej ulici.

 Július Juhász

väčších znalcov genealógie a he‑
raldiky. Okrem Maďarského he‑
raldicko-genealogického spolku 
bol členom výboru aj viacerých 
genealogických spolkov v zahra‑
ničí. Stal sa členom Archeolo‑
gického a historického združenia 
Hunyadskej župy, Archeologic‑
kého a historického združenia 
Ostrihomska. Svoje dôležitejšie 
články uverejňoval v časopisoch: 
budapeštiansky Turul, Storočia, 
viedenský Adler, berlínský He‑
rold, Historická zbierka, Sed‑
mohradské múzeum, Maďarský 
jazyk, Ungarische Revue a Un‑
garische Rundschau. Vedecky 
sa preslávil dvojdielnou knihou 
Maďarské rody do polovice XIV. 
storočia. K významným dielam 
maďarskej genealogickej litera‑
túry patria aj nasledujúce Wert‑
nerove práce: Genealogická his‑
tória juhoslovanských vladárov, 
Rodinné dejiny Arpádovcov, Ro‑
dové bádania, Genealógia palatí‑
nov  Arpádovcov, Séria dvorných 
úradníkov Arpádovcov, Župný 
úradníci Arpádovcov, Predkovia 
rodiny Zichyovcov, Hunyadiovci 
– rodové zaradenie rodiny, Pôvod 
mocnárov Rákócziovcov, K ro‑
dinnej histórii Rákocziovcov, Prí‑
davky k histórii rodu Csákovcov, 
Genealógia človeka. Počas poby‑
tu v Štúrove vykonával rozsiahlu 

PRESLÁVLI NÁS

Hlavná 50, Štúrovo - Fő utca 50, Párkány
Tel.: 0911 880 858
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kézműves kellékek
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Tenis patrí medzi najpopulárnejšie športy vo svete aj u nás 
doma. Záujem o tento šport sa neustále zvyšuje aj v Štúrove. 
Vedenie MŠO Štúrovo sa rozhodlo vytvoriť veľké zmeny v te-
nisovom oddiele, ktorý doteraz fungoval skôr na rekreačnej 
báze.

Tenisový oddiel pracuje pod dohľadom trojice trénerov: La‑
dislav Vizi, Milan Galbavý a Patrik Babindai. Tenisti v zimných 
mesiacoch trénujú v telocvični na Terasách a od apríla na troch te‑
nisových kurtoch v areáli MŠO. Tohto roku bolo do súťaží prihlá‑
sených 6 družstiev: 2 družstvá prípravky a po jednom družstve 
mladší žiaci, starší žiaci, staršie žiačky a muži.
V prípravke je celkovo 7 detí vo veku 7-9 rokov. Tento rok začali 
chodiť na turnaje a dosiahli niekoľko pozoruhodných výsledkov. 
V lete sa otvára prípravka pre ročníky 2002-2004. Záujemcovia 
sa môžu prihlásiť priamo na tenisových kurtoch  u p. Babindaiho. 
Mladší žiaci účinkujú v súťaži žiakov II. triedy Západoslovenské‑
ho kraja, za účasti 7 družstiev. 
Doterajšie výsledky: 
1.kolo  TK Hanaka Z. Moravce – MŠO    3:3
2.kolo   MŠO -  TK Ratufa Levice            6:0
3.kolo   TK Bošany – MŠO                       1:5
Starší žiaci súťažia v II. triede Západoslovenského kraja za účasti 
5 družstiev. 
Doterajšie výsledky: 
1.kolo  MŠO – TK ŠTK Šamorín              4:2
2.kolo  TK Z. Moravce – MŠO                 4:2
3.kolo  MŠO – TK Hanaka Z. Moravce    2:4
4.kolo  TK Elite Team N.Zámky – MŠO  5:1
Staršie žiačky hrajú v C. skupine II. triedy Západoslovenského 
kraja.
Doterajšie výsledky: 
1.kolo  MŠO – TK Šamorín                       2:4
2.kolo  TK Komárno – MŠO                     4:2
3.kolo  MŠO – TK D. Streda                     2:4
4.kolo  TK Z. Moravce – MŠO                  3:3
Muži po minuloročnom vypadnutí z najvyššej regionálnej súťaže 
majú tento rok za cieľ čo najrýchlejšie postúpiť späť. Zatiaľ si vedú 
suverénne a vyhrali všetky doterajšie zápasy.
Výsledky:                  
1.kolo  MŠO – Matúškovo                        7:0
2.kolo  N.Zámky – MŠO                           1:6
3.kolo  MŠO – Želiezovce                         6:1
4.kolo  Tlmače – MŠO                              1:6
V poslednom kole ich čaká doma družstvo Šiah, výsledok zápasu 
už neovplyvní postup  našich do dodatkovej kvalifikácie, kde sa 
stretnú víťazi troch skupín. Víťaz vzájomných zápasov postupuje 
do vyššej súťaže.
Spoločne im držme palce, aby sa im podarilo postúpiť
TO MŠO Štúrovo prajeme veľa športových úspechov. -pg‑

V máji sa rozbehla tohtoročná vodácka sezóna, do nej sa hneď 
zapojili i kanoisti TJ-Dunaj Štúrovo. Prvým pretekom boli Majs‑
trovstvá Slovenska na dlhých tratiach v Novákoch. Najúspešnej‑
šia bola Jutka Kecskemétiová, ktorá bola dekorovaná na stup‑
ňoch víťazov za tretie miesto v singlkajaku. Okrem toho v dvoj 
kajaku spolu s Ž. Vargovou obsadili 4.miesto. Veľmi dobre za‑
jazdil i Máté Marschal a získal 8.miesto. Ďalším pretekom bola 
regata v Piešťanoch, na ktorej sa zúčastnilo a štartovalo 584 po‑
sádok. Opäť bola úspešná Jutka Kecskemétiová, ktorá vystúpila 
na stupeň víťazov až dvakrát a to po preteku K-1 na 500 m trati 
i v kajaku na najkratšom šprinte 200 m trati. V dvojkajaku spolu 
s Vargovou skončili na obidvoch tratiach na 4.mieste.
Ďalšie umiestnenie:
Kadeti: Peter Vasko R - 1. miesto, SF - 4. miesto
Chlapci: B.Fülöp R - 2. miesto, F - 5. miesto a singlkajaku a v 
dvojkajaku vo finále 4. miesto s Harmadym, M.Marschal v R - 2. 
miesto, SF - 4. miesto  
Tretím pretekom bol Samaria cup v Šamoríne 6.6.2009, bol za‑
meraný na najkratší šprint na 200 m.
Z umiestnení: Peter Vasko R - 1. miesto, SF - 4. miesto, Varga 
Žofia R - 2. miesto, SF - 3. miesto, Bence Fülöp – 5. miesto, 
Viktor Kecskeméti – 9. miesto, Gergő Tóth – 11. miesto, Máté 
Marschal – 12. miesto
Mladší žiaci: Márk Nagy – 9. miesto, Szabolcs Varga – 16. miesto 
 Jozef Kužel 

V dňoch 12.-14.júna sa na RK Vadaš po mnohých rokoch opäť 
uskutočnili Majstrovstvá Slovenskej republiky v plávaní. Stretli 
sa tu najlepší 14 -15 roční plavci kategórie A z celého Slovenska. 
Preteky boli zorganizované Plaveckým oddielom Delphinus pri 
TJ Dunaj Štúrovo a Slovenskou plaveckou federáciou. 

Vzpierači MŠO Štúrovo dosiahli opäť vynikajúce výsledky. Dňa 
23.mája sa konali v Hlohovci Majstrovstvá Slovenska starších žiakov. 
Jediný zástupca MŠO Dávid Horváth si v kategórii do 45 kg vybojoval 
výkonom 62 kg (28+35) bronzovú medailu.

Ďalším podujatím bol medzinárodný vzpieračský turnaj v Budapeš‑
ti dňa 6.6.2009. Zo štyroch krajín (Maďarsko, Srbsko, Poľsko, Sloven‑
sko) sa zišla veľmi silná konkurencia. Slovensko reprezentovali Štúrov‑
čania :Hudec Vladimír, Hajdú Peter, Hatala Róbert a Hudec Radoslav. 
Naši vzpierači vybojovali tri zlaté medaily. V hmotnostnej kategórii do 
105 kg – Radoslav Hudec výkonom  235 kg (105kg trh + 130kg nad‑
hod),  v hmotnostnej kategórii do 85 kg Róbert Hatala výkonom 230 kg 
(105 + 125), v hmotnostnej kategórii do 56 kg Peter Hajdú výkonom 
55 kg (20 + 35). Družstvo MŠO Štúrovo obsadilo v súťaži družstiev 
celkovo 4. miesto. Vzpieračskému oddielu blahoželáme k výsledkom  
a prajeme im ďalšie športové úspechy. -pg‑

Tenisový oddiel MŠO Štúrovo

Z činnosti kanoistovLetné majstrovstvá Slovenskej 
republiky v plávaní v Štúrove

Ďalšie úspechy  vzpieračov 
MŠO Štúrovo

Majstrovstvá slávnostne otvorili svojimi príhovormi primátor 
mesta Štúrova Ján Oravec, riaditeľ kúpaliska Endre Hogenbuch a 
podpredseda SPF Milan Záborský. Pretekov sa účastnilo 215 plav‑
cov  zo 41 oddielov a bolo uskutočnených spolu 1045 štartov. Prvý 
deň pretekov bol sťažený nepriaznivým počasím, ale ani to neza‑
stavilo snaživosť pretekárov k dosiahnutiu limitov na medzinárodné 
mítingy. Do tejto elity pretekárov sa nominovali aj naši domáci plav‑
ci Peter a Martin Koreňovci, ktorí za tri dni zaplávali, každý v rôz‑
nych deviatich disciplínach svoje osobné rekordy. Martin Koreň sa 
umiestnil dokonca na krásnom štvrtom mieste na 50m voľný spôsob, 
kde mu majstrovská medaila ušla iba o 0,60 sek. Vo všetkých disci‑
plínach obaja potvrdili svoju plaveckú formu získanú pod vedením 
trénera Miroslava Fránika. Tieto Majstrovstvá SR boli zorganizované 
pod záštitou SPF, od ktorej bola zástupcom p. Záborským vyslovená 
veľká spokojnosť s celkovou organizáciou a zabezpečením pretekov. 
Veľká vďaka za pomoc pri ubytovaní a stravovaní patrí vedeniu RK 
Vadaš, za technickú pomoc členom plaveckého oddielu, riaditeľke 
preteku Gabike Vevurkovej a v neposlednom rade všetkým rodičom 
našich plavcov. K.V.
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A Párkány és Vidéke 5. számában megjelent keresztrejtvény helyes megfejtése „Nagy dolog is az, amikor az ember nem több, csak becsüle-
tes”. Paraj Jozefa (Družstevný rad 8) a CoffeIN kávézó díját, Mária Kovácsová (Sobieskeho 20) a Párkányi Városi Művelődési Központ 
ajándékát nyerte (a technikai okok miatt elmaradt Mennyből a hulla című előadás helyett bármelyik másik előadásra felhasználhatja két 
személyre szóló ingyenes belépőjegyét). Kedves olvasóink legközelebb szeptemberi számunkban találkozhatnak keresztrejtvénnyel. 

Hurrá nyaralunk!
Itt a nyár és vele együtt a nagy nyara-

lások időszaka is. Van, akik hazánk szép-
ségeit keresi fel, akadnak olyanok, akik a 
„szomszédban” töltenek el egy-egy hetet. 
Jó néhányan a híres üdülőközpontokat 
felsorakoztató országok tengerpartjainál 
pihennek, és vannak, akik az egzotikus, 
pénztárcát nem kímélő kirándulásokat 
részesítik előnyben. A pihenés tervezge-
tése és megélése közben azonban nem árt 
egy-két dologra odafigyelni. Íme, egy-két 
tipp! 

azzal is, kell-e az adott országba kötelező 
védőoltás, szükséges-e a kiutazáshoz vízum, 
hogyan tudunk haza telefonálni (mobilunkon 
aktiválva van‑e a roaming vagy sem, és le‑
het-e azt az adott országban használni), mi 
a Szlovák Nagykövetség elérhetősége. A fen‑
tiekre viszszatérve, többek között Tunéziáról 
köztudott, hogy alkudni kötelező: míg egy 
plüss tevét a kezdetekkor 12 dínárért akarnak 
ránk sózni, végül négyért is elvihetjük azt. 
Ami a vásárlást illeti, és ez minden kirándu‑
lás esetén igaz: jobb azt az utolsó napokra 
hagyni, mert egy éppen odaérkező tapaszta‑
latlan turistát könnyen átvágnak a helyi ke‑
reskedők. Az euró bevezetése miatt nem kell 
átváltási problémákkal számolni, az uniós 
pénznemet ugyanis a világ bármely részén 
átválják. Az euróövezeten belül közvetlenül 
is összehasonlíthatjuk az árakat és nem kell 
többé számolnunk a pénzváltás költségei‑
vel, valamint az ezzel járó kellemetlensé‑
gekkel. A már említett afrikai országban (és 
további más helyeken is) csakis dollárért és 
euróért vásárolhatunk tunéziai dinárt, amely- 
et nem szabad kivinni az országból, így 
a megmaradt összeget haza utazásunk napján 
vissza kell váltani. Igaz, fizethetünk euróban, 
vagy dollárban is az egyes szolgáltatásokért, 
a fakultatív programokért, és az éttermekben, 
üzletekben is elfogadják az amerikai és európai 
pénznemet, de az ilyen árakat úgy alakítják ki, 
hogy nekünk jobban megéri az ottani valutát 
használni. Ami az iratainkat (útlevél, repülő- 
jegy, biztosítás) és a nem használt pénzünket 
illeti, azokat jobb egy biztonságos helyre tenni: 

A világhálón számtalan oldal kínál „ked‑
vező” kirándulásokat, ugyanúgy, ahogyan 
az utazási irodák kirakatai és katalógusai is 
„megéri” üdülésekkel vannak tele. Az uta‑
zás kiválasztásakor résen kell lenni: megesik 
ugyanis, hogy az irodák a siker érdekében 
félrevezetik az ártatlan turistát! Legtöbbször 
a feltüntetett árral van a baj: előfordul, hogy 
egy utat 165-300 euróért, 5-6 ezer koronáért 
hirdetnek meg, végül azonban mindenféle 
illetékekkel együtt 330 euró, 10 ezer korona 
fölé emelkedik az összeg. A meghirdetett és 
valós árak között különbség van: így például 
a katalógusokban, a világhálón, vagy a kira‑
katok plakátjain csak elvétve szerepel a rep‑
téri illeték összege, valamint a biztosítás ára, 
a foglalási díj és az útlemondási biztosítás 
sincs (vagy csak kis betűkkel a már említett 
dolgokkal együtt az oldal alján van) feltünte‑
tve. Megjegyzem: sokan a turista szezonon 
kívül mennek el nyaralni, ekkor ugyanis sok‑
kal olcsóbbak az utak, és a kirándulóhelyek‑
en sincs annyi turista, mint nyáron. Néhány 
országban csak néhány fokkal alacsonyabb 
ilyenkor a hőmérséklet, így azoknak, akik 
nem a nagy kánikula hívei kedvezőbb lehet 
az ilyen üdülés. Nem árt lesni a (ultra) last 
minute, vagy first moment jelzésű utakat 
sem, ezek olcsóbban kínálnak üdülést, igaz, 
ebben az esetben rögtön el kell döntenünk 
utazunk-e vagy sem.  

Ha repülővel megyünk, nem árt tisztában 
lenni a reptéri szabályokkal: így például az‑
zal, hogy mit vihetünk fel kézi poggyászun‑
kban a gépre, hány kilogrammig térítésmen‑
tes a csomagunk (általában 20 kilogramm) 
- ezek az információk az egyes légitársas‑
ágok honlapján vannak feltüntetve. Jó, ha 
előre tájékozódunk a kiválasztott országról 
is: a helyiekről és szokásaikról, ételekről, 
italokról, a közlekedésről, arról, ajánlott-e 
csapvizet fogyasztani, illik-e borravalót adni 
(van, ahol szinte kötelező!), ha igen, men‑
nyit, és nem árt tudni azt sem, milyen ára‑
kra számíthatunk. Jó, ha tisztában vagyunk 

jó néhány szálloda rendelkezik széffel, mely- 
ek bérlése nem kerül sokba. A már emlí‑
tett dokumentumokról még az utazás előtt 
nem árt fénymásolatot készíteni, mert nem 
kívánt szituációk esetén nagyon fontossá 
vállhatnak. Ha ellopnak tőlünk valamit, fel‑
tétlenül forduljunk a  helyi rendőrséghez: 
márcsak azért is, mert amikor benyújtjuk a 
biztosítási vagy visszatérítési igényünket, 
mellékelnünk kell a rend őreinek a jelenté‑
sét is. Amennyiben hitelkártyánk tűnik el, 
azonnal le kell azt tiltatni, ha pedig az útle‑
velünknek veszne nyoma, azt hazánk nagy- 
követségénél, valamint a rendőrségen kell be- 
jelentenünk. Az indulás előtt nem árt érdek- 
lődnünk arról sem, hogy a megkötött bizto‑
sításunk mire terjed ki, mekkora összegű tár‑
gyak ellopása esetén térít. 

Sokszor megesik, hogy a nyaralás alatt 
megbetegszünk, így jó, ha tudjuk, hogy ilyen 
esetekben kihez fordulhatunk. Ha utazási 
iroda által szervezett kiránduláson veszünk 

részt, az idegenvezetőnk már az első na‑
pon megadja egy velük együttműködő 
orvos telefonszámát. Ha uniós országban 
üdülünk, némileg könnyebb dolgunk van: 
ha hirtelen megbetegszünk vagy balese‑
tet szenvedünk, ingyenes vagy kedvezmé‑
nyes költségű sürgősségi kezelésben része- 
sülhetünk. Az E111 néven ismert formanyom‑
tatvány hasznos lehet annak igazolására, hogy 
jogosultak vagyunk az előnyös szolgáltatá 
sokra, sok országban azonban az útle‑
vél is elegendő az orvosi ellátáshoz. A 
fenti rendszer kizárólag az államilag tá‑
mogatott sürgősségi ellátást foglalja ma‑
gában: e területen pedig minden állam 
a saját szabályait alkalmazza. Egyes or‑
szágokban a kezelés ingyenes, mások‑ 
ban a költségek egy része az ellátottat terheli, 
akadnak azonban olyanok országok is, ahol 
az ellátás teljes összegét ki kell fizetni, majd 
igényelni kell annak visszatérítését. Nem árt 
odafigyelni arra se, hogy mit eszünk, min‑
denképpen vigyünk magunkkal gyógysze‑
reket -hasfogót és hashajtót is- a kellemet‑
lenségek elkerülése végett, de természetesen 
más tabletta becsomagolása (láz- illetve fáj‑
dalomcsillapító, utazási tabletta) is ajánlott. 
A vízparton az önfeledt fürdőzés közben 
a dolgainkon kívül arra is oda kell figyelni, 
nehogy napszúrást kapjunk, és ne feledkez‑
zünk meg a napozókrém használatáról sem. 

Akár külföld, akár belföld legyen is utunk 
célja, nem indulhatunk el úgy, hogy nem 
tájékozódtunk teljes körűen a helyről. Bár‑
hol járunk is a világon, egy dolgot tartsunk 
észben: ez nem a mi országunk. Tisztelnünk 
kell a helyi emberek szokásait és hiedelmeit, 
a vallási tilalmakat, még akkor is, ha azokkal 
nem értünk egyet. Az információk begyűjté‑
sével, és a fenti tanácsok megszívlelésével 
rengeteg kellemetlenséget kerülhetünk el. 
Útra fel!

Egyre több szlovák turista választ drága 
külföldi luxusnyaralást, előtérbe kerülnek 
a 4-5 csillagos szállodák, az all inclusive 
kirándulások. A legnagyobb érdeklődés 
júniusban a görög, a horvát, az olasz, és a 
bolgár utak iránt van, de rengetegen ke‑
resték fel Egyiptomot, Tunéziát, Törökor‑
szágot, Spanyolországot és Magyarors‑
zágot is. Míg Szlovákia lakossága idén a 
tavalyinál olcsóbban nyaralhat külföldön, 
a külföldiek szlovákiai kirándulásai 10–15 
százalékkal drágultak. Sokan Magyar- 
országon foglalták le üdüléseiket, így több 
tíz százalékkal olcsóbban nyaralnak majd.   
 Kép és szöveg: Szép Éva
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Párkány környékén egy tó sem alkalmas a megmártózásra 

Nebezpečné kúpanie v okolitých 
jazerách

Prehľad letných 
táborov 2009

A meleg nyári napokon sokan keresnek 
felüdülést a víz partján, ám a nagy fürdő-
zést akár hosszas betegség is követheti. A 
bányatavak esetében még a jó úszóknak 
is akadhatnak problémái, a Duna vizétől 
pedig bőrfertőzést, hányást és hasmenést 
lehet kapni - a kánikulában mégis sokan 
inkább a „tiltott” helyeket választják a 
drága és túlzsúfolt strandok helyett.

Az idei nyár java még hátra van. A 40 
Celsius fokos hőmérsékletet is elérő na‑
pok még azokat is a vízpartra vonzzák 
majd, akik nem éppen fürdőzős típusok. A 
pancsolók szinte minden megmártózásra 
alkalmasnak tartott helyen megjelennek: 
ez alól sem a bányatavak, sem pedig az  
olyan folyók vizei, mint a Duna, Garam, 
Ipoly, Vág nem képeznek kivételt. A strand- 
ok a forró napokon szinte mindig zsúfoltak, 
mindennek ellenére mellettük szól, hogy 
rendszeresen ellenőrzik őket. Nem csak a 
fürdőzők testi épségére, hanem a víz minő‑
ségére is nagy hangsúlyt fektetnek. A Kö‑
zegészségügyi Hivatal májusban elvégzett 
vizsgálata szerint Nyitra megyében nincs  
olyan természetes vízfelület, amely alkalmas 
lenne a megmártózásra, így a Párkány kör‑
nyéki természetes vizeket senki sem felügy‑
eli. A bányatavakat az akár 20-30 méteres 
vízmélység és a mederfenék egyenetlensége 
teszi veszélyessé. A Szlovákiában érvényes 

Blíži sa obdobie dovoleniek, horúčav, 
keď si hľadáme pravé osvieženie pri bre-
hoch riek, jazier, čo môže byť sprevád-
zané rôznymi zdravotnými problémami, 
chorobami. V prípade banských jazier aj 
dobrí plavci môžu mať problémy, z vody 
Dunaja sa zase môžeme nainfikovať – 
objavia sa rôzne kožné choroby, vraca-
nie a hnačka. Napriek tomu však viacerí 
si radšej vyhľadávajú takéto „zakázané“ 
miesta namiesto drahých, preplnených 
pláží. 

törvények értelmében, a fenti esetben a tulaj- 
donosoknak kell kirakniuk a tiltó táblát, ez 
azonban a legtöbbször elmarad. A folyó és 
álló vizeket egyébként a nyár folyamán csak 
elvétve kontrolálják: általában a szezon előtt 
és után, májusban és szeptemberben vesznek 
mintát a vízből. A pancsolásra alkalmas ta‑
vak esetében magának az üzemeltetőnek ké‑
thetente kell mintát venni, és az illetékes sza‑
kemberekhez eljuttatva kivizsgáltatni azt. Ha 
egy bányató tulajdonosa kérelmezi a stran‑
dolás engedélyezését, az okirat kiadásához 
szigorú követelményeket kell teljesítenie. Az 
„illegális” helyeken több százan fordulnak 

Banské jazerá s hĺbkou 20-30 m kvôli 
hrboľatému dnu skrývajú väčšie riziko a 
preto podľa platných zákonov majitelia 
takýchto vodných plôch musia upozor‑
niť vizuálne, čo však vo väčšine prípa‑
dov nie je dodržané. Vodu riek a jazier 
počas letnej sezóny len zriedkavo kon‑
trolujú: skôr pred sezónou a po sezóne. 
Majitelia a prevádzkovatelia vodných 
plôch vhodných na kúpanie musia pra‑
videlne – dvojtýždenne – kontrolovať 
kvalitu vody a poslať vzorky na analýzu 
odborníkom do hygienického ústavu. 

V prípade otvorenia pláže na brehu 
banských jazier prevádzkovatelia musia 
striktne dodržať stanovené požiadavky. 
Na „ilegálnych“ miestach sa objavuje 
hromada ľudí. Podľa názoru jedného 
známeho obvodného lekára, ktorý aj sám 
preferuje kúpanie v Dunaji, sa len občas 
u neho objavia pacienti v ordinácii, ktorí 
majú príznaky kvôli kvalite vody ilegál‑
nych miest. Stalo sa však, že zopár pa- 
cientov sa nainfikovalo práve na hygie‑
nicky odporúčaných, povolených mies‑
tach, plážach. 

„Nie je zakázané kúpať sa v Dunaji či 
Hrone. Odborníci ich skôr neodporúčajú, 
ale každý nesie zodpovednosť za seba, 
pretože má to samozrejme svoj háčik“ – 
skonštatoval lekár. 

Odborníci nám odporúčajú zvýšenú 
pozornosť  hlavne pri vodách, kde na 
brehu nájdeme zdochnuté živočíchy. Ak 
je vo vode príliš veľké množstvo živín, 
ktoré pokryjú celú vodnú hladinu, môže 
byť ohniskom rôznych nebezpečných 
baktérií, vírusov vyvolávajúcich črevnú, 
žalúdočnú a kožnú infekciu. Ak si už vy‑
berieme takéto nebezpečné miesta, do‑
hliadnime aspoň na to, aby sa voda po‑
čas kúpania nedostala do našich úst a po 
návrate domov sa čím skôr osprchujme! 

 Preklad: F.Cs.

meg. Az egyik lapunknak nyilatkozó kör‑
zeti orvos is szívesen mártózik meg a Du‑
nában, mindezt a már említett kockázatokat 
vállalva teszi. A megbetegedésekkel kap- 
csolatosan elmondta, hogy elvétve akad csak 
olyan páciense, aki a fürdőzés miatt betege‑
dett meg, tavaly azonban akadt olyan bete‑
günk, aki egy engedéllyel rendelkező (nem 
Párkány környékén lévő) strand medencéjé‑
ben való megmártózás után gyengélkedett. 
„Nincs megtiltva az, hogy a Dunában vagy 
a Garamban fürödjünk, csak nem ajánlott, 
így mindenki a saját felelősségére megy 
bele” – magyarázta, majd megjegyezte: ter‑
mészetesen megvan a dolog veszélye.

A szakemberek azt ajánlják, hogy jól fon‑
toljuk meg, milyen vízbe mászunk bele. Ne 
lépjünk ismeretlen, elszíneződött folyóba, 
tóba. Olyan helyen sem ajánlott megmár‑
tózni, ahol a parton döglött élőlényekre, így 
például madarakra bukkanunk, és a növé‑
nyekkel beborított vízfelület is sok veszélyt 
rejt magában. A különböző vízinövények és 
moszatok elsősorban allergiát, a baktérium- 
ok, vírusok, gombák főleg gyomorrontást, 
bélfertőzést és különböző bőrbetegségeket 
okozhatnak. Ha az óva intés ellenére is til‑
tott helyen hűtjük le magukat, legalább arra 
ügyeljen, hogy a szánkba ne kerüljön víz, 
fürdés után pedig mihamarabb zuhanyoz‑
zunk le.  Kép és szöveg: Szép Éva
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Prevažná časť tohto leta je ešte pred nami 
a 40-stupňová horúčava vábi aj tých, ktorí 
nie sú prívržencami vody. Dovolenkári sa 
tak objavia aj pri banských jazerách, Du‑
naji, Hrone, Ipli, Váhu. Síce miestne pláže 
v tomto období sú prehnane preplnené, ale 
sú pod stálou kontrolou a prevádzkovatelia 
kladú veľký dôraz aj na kvalitu vody. 

Podľa analýzy Krajského hygienického 
ústavu v Nitrianskom kraji ani jednu prí‑
rodnú vodnú plochu nenájdeme, ktorá by 
bola vyhovujúca na bezpečné, hygienické 
kúpanie. 

Letný denný tábor, Štúrovo
Miesto: Centrum voľného času, Štúrovo (Hlav‑
ná 32, Tel.: 036/7511 239) pre 5 až 14 ročné 
deti
Ponuka: každý týždeň iné aktivity. 
Na augustové termíny sa záujemcovia môžu 
prihlásiť do 15. júla, ktoré sa realizujú pod náz- 
vom „Kde bolo, tam bolo“ a „Malý olympio‑
nik“ 
Termín: júl, august.
IX. Letný remeselnícky tábor, Salka
Miesto: Salka, Dom ľudovej kultúry
Termín: 5.-12. júl, 19.-26. júl, 2.-9. august
Vstupné: 83 Eur (2500,45 Sk), pre externých 
účastníkov: 23 Eur (692,90 Sk). 
Ponuka: Počas programov sa deti oboznámia 
ľudovou kultúrou, hodnotami folklóru Poiplia 
a zúčastňujú sa rôznych zábavných, náučných 
prednášok, akcií. 
Prihlásiť a informovať sa môžete na adrese či 
tel. čísle: Zsuzsanna Dikáczová: 0907/404 576, 
e-mail: tajhaz.szalka@zoznam.sk.
Sziklaiho výtvarný tábor, Nána
Termín: 12.-15. august, od 9.00-16.00 hod. denne 
Vedúca: umelkyňa, maliarka Veronika Simon 
M. S radosťou očakávajú každého, a to: úspeš‑
ných maliarov, amatérov, ale aj úplných začia‑
točníkov. Prihlásiť sa môžete na Obecnom úra‑
de v Náne. 
Letný tábor, Chľaba
Termín: 27.-31. júla pre deti od 6-15 rokov, od 
9.00-16.00 hod. denne
Program tábora: návšteva Domu ľudovej kultú‑
ry v Salke, návšteva hlavného mesta Maďarskej 
republiky, predstavenie Rádu zlatého sokola, 
stretnutie s chľabianským sochárom Jánosom 
Nagyom a básnikom Zoltánom Hizsnyaim, vý‑
let do Ostrihomu a plavba po Dunaji do Vyše‑
hradu. Vstupné: 16,60 Eur (500,-Sk)
Prihlásiť sa môžete na Obecnom úrade v Chľabe. 
Tábor v Panzióne „Méhecske“ (Včielka), 
Ipeľský Sokolec
Tradičný letný tábor pre deti. Tábor „Malý vče‑
lár“ sa uskutoční od 6.-12. júla 2009. Záujemco‑
via si môžu vyberať z pestrej palety programov. 
Vstupné: 100 Eur (3012,60 Sk). 
Informovať sa môžete na tel. č. : 0918/990 637, 
e-mail: panzio@naturproduct.sk
 Preklad: F.CS.
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Kedvezően fogadták a Párkányi 
Televízió változásait

Táborkörkép 

Tavaly októberben változott meg a Párkányi Televízió műsor-
struktúrája. Azóta már a város és a tévé közti huzavona is lezárult. 
Pereszlényi Csabával, a televízió vezetőjével beszélgettünk a változá-
sokról, tervekről, arról, hogyan érinti őket a gazdasági válság.

Miként működik most a Párkányi Televízió? 
Heti rendszerességre tértünk át, ez azt jelenti, hogy heti egy alkalom‑

mal készítünk új műsort. Havonta két alkalommal jelentkezik a Híradó, 
melyben azokat az eseményeket foglaljuk össze, amelyek kizárólag a hír- 
műfajt érintik. Olyan aktuális eseményekről igyekszünk hírt adni általa, 
amelyek a városban és a környéken történtek. Jelenleg vasárnaponként 
kerülnek adásba az új műso‑
rok, de hamarosan pénteki 
sugárzásra térünk át. Egy 
alkalommal jelentkezik 
a kulturális összefoglaló, 
a regionális műsorunkat 
pedig időközönként sugá‑
rozzuk. 

A műsorstruktúra része 
a képújság is.

A műsorokon kívül ké‑
pújságot is sugárzunk, me‑
lyben a városi események, 
közlemények, hírek vannak 
közre adva. Ennek az összeállítását egy magáncég, a Signal Soft végzi, 
mi csak a sugárzást biztosítjuk.

Gondolom, a változásokra a nézők is reagáltak. 
Készítettünk egy felmérést, a megkérdezett intézmények 90 százalé‑

ka pozitívan értékelte a változást. Főleg a Híradó nyerte el a tetszésüket. 
Ez annak is köszönhető, hogy az emberek nem képesek hosszú blok‑
kokat végignézni. Mindenki a friss, összefüggő és rövid tudósításokra 
kíváncsi. A Híradóval sikerült ezt az igényt kiszolgálnunk. Az interneten 
szintén közzé tesszük a műsorainkat. 

Miképp fogható a Párkányi Televízió?
A műsort Párkányban és 15-20 kilométeres vonzáskörzetében 2003-

tól egyszerű antennával is lehet fogni, ezen kívül a kábelrendszerek se‑
gítségével is nézhető. Libáddal, Leléddel, Szalkával és Bélával gondban 
vagyunk: a földrajzi viszonyok akadályozzák a sugárzás terítését. Pász‑
tóról viszont nemegyszer kaptunk visszajelzéseket.

Milyen tervekkel rendelkeznek a jövőt nézve?
Bár terveink vannak, ma mindent a pénz szab meg, és azzal most 

igencsak híján vagyunk. Mivel magántelevízióként működünk, a gazda‑
sági válság miatt a reklámbevételeink jelentősen visszaestek. A várossal 
kapcsolatos együttműködésünk módjának megfogalmazása hosszú huza‑
vona után lezáródott. Párkánnyal, ma már mint támogatóval működünk 
együtt. Ez azonban nem igazán változtatott a helyzetünkön. A támoga‑
tásból nem kell adóznunk, de az így keletkezett plusz sem képes kitölteni 
azt a pénzügyi mínuszt, amely a reklámok visszaesése miatt következett 
be. Ahhoz, hogy a műsorokat továbbra is életben tudjuk tartani, lényeges 
bevétel növekedésre lenne szükség. Míg a műsoraink 90 százalékban a 
város életéről szólnak, a várostól kapott pénz a városi műsorok készíté‑
sének 60 százalékát fedezi, a maradék 30 százalék képezi azt a kérdője‑
let, amelynek fedezésére keressük a megoldást. 

Mekkora a költségvetése egy ilyen kis tévének, mint amilyen a pár-
kányi?

Éves szinten körülbelül 700 ezer korona, összehasonlításképpen a 
komáromié 9 millió. Míg Komáromban vagy Érsekújvárban 10-12 fős 
állandó stáb dolgozik, nálunk hárman - szerkesztő, vágó, operatőr - ké- 
szítik a műsorokat. A hírolvasók és a fordítók csak bedolgoznak. 

VÉGRE ITT A NYÁR - INTER

Főleg a „kisgyerekes” szülők többsége nem igazán tudja, 
hogy hogyan nyújtson tartalmas szórakozást csemetéjének a  
nyári szünet alatt. Íme, néhány ötlet.
Kisbojtár tánctábor - Rejdová
Időpont: 2009. július 4-12 
Helyszín: Rejdová (Rozsnyó mellett), Természetiskola épülete
Részvételi díj: 140 € (4200,- Sk), Kisbojtár tagoknak 70 € (2100,- Sk). 
Az ár a következő dolgokat tartalmazza: útiköltség, szállás, étke‑
zés, kirándulások, táncoktatás, szabadidős program
Programok: táncoktatás, tábori szórakozás, esti bulik, versenyek 
és vetélkedők, egész napos kirándulás (Rozsnyó, Betlér, Kraszna 
Horka), séták a természetben.
Szervező: párkányi Szabadidőközpont (Fő utca 32, tel.: 036 7511 239) 
Tánctábor és nyelvi tábor 10-14 éves gyerekeknek - Rejdová
Időpont: 2009. július 12-19
Helyszín: Rejdová (Rozsnyó mellett), Természetiskola épülete
Részvételi díj: 140 € (4200,- Sk), Sissy mazsorett tagoknak 107 €
Az ár a következő dolgokat tartalmazza: szállás, napi 5x étkezés, 
útiköltség, biztosítás, egész napos kirándulás, táncoktatás, szabad- 
idő - programok  
Programok: meglévő koreográfiák gyakorlása, új koreográfia is‑
mertetése és gyakorlása, sportversenyek, kirándulások, tábori pro‑
gramok, szórakozás, esti bulik.
Szervező: párkányi Szabadidőközpont (Fő utca 32, tel.: 036 7511 239) 
Nyári napközis tábor, Párkány
A helyi szabadidőközpont napközis tábort nyit. A kínálat sok- 
színű: minden egyes héten más-más foglalkozás kap teret, lesz kin‑
ti és benti foglalkozás, délelőtti és délutáni tevékenység, mindez 
játékos, szórakoztató formában. Az első turnus július 6-án indul 
Moccanj! címmel. Az augusztusi turnusokra július 15-ig lehet je‑
lentkezni, ezek Mese, mese, mátka és Kis olimpikon címmel va‑
lósulnak meg.  
Időpont: július, augusztus, 8 órától 16.00-ig
Részvételi díj: 26 € (783,28,- Sk), amely a következőket tartalmaz‑
za: biztosítás, segédeszközök és programok, ebéd, folyadékpótlás, 
jegyek, díjak
Helyszín: párkányi Szabadidőközpont (Fő utca 32, tel.: 036 7511 239) 
IX. Nyári Ifjúsági Kézműves Tábor - Szalka
Időpont: július 5-12, július 19-26, augusztus 2-9
Helyszín: Szalka, Tájház
Részvételi díj: 83 euró (2500,45,- Sk), bejáró táborozók részére: 
23 euró (692,90,- Sk) 
A résztvevők hazai és magyarországi mesteremberektől tanulhat‑
ják meg a legnépszerűbb kézműves mesterségek fortélyait. A kísé‑
rő programok keretében a fiatalok megismerkedhetnek az Ipoly- 
menti népművészettel, a tájegység népművészeti értékeivel, lesz 
egyéb szórakoztató, ismeretterjesztő műsor is. Jelentkezni, vala‑
mint pontos információt a következő címen és telefonszámon lehet 
kapni: Dikácz Zsuzsanna: 0907/404576, e-mail: tajhaz.szalka@
zoznam.sk.
Sziklai festő és alkotótábor - Nána
A nánai Sziklai festő és alkotótábor augusztus 12-15-én lesz, ve‑
zetője Simon M. Veronika, Munkácsy-emlékérmes festőművész. 
A táborba minden felnőttet és gyermeket szeretettel várnak, legyen 
sikeres festőművész, amatőr, vagy olyan személy, aki még soha 
nem fogott ecsetet. A tábor reggel kilenc órától délután négyig tart, 
jelentkezni a nánai községhivatalban lehet. 
Helembai alkotótábor
A július 27-31 között megvalósuló helembai tábor az idén is gazdag 
programokkal várja a 6-15 év közötti gyerekeket. A tábor kereté‑
ben ellátogatnak a szalkai Tájházba, Budapestre, bemutatót tart az 
Arany Sólyom Lovagrend, a gyerekeket meglátogatja a Helembán 
élő Nagy János szobrász és Hizsnyai Zoltán költő. Lesz esztergomi 
kirándulás, valamint hajóval Visegrádra is elviszik a gyerekeket. A 
tábor fél kilenctől délután négyig tart, a részvételi díj pedig 16,60 
euró (500,- Sk). Jelentkezni a helembai községi hivatalban lehet.     
Tábor a Méhecskepanzióban - Ipolyszakállas
A Méhecske panzióban már szinte hagyománnyá vált a nyári gyer- 
ektábor. A Kisméhész tábor július 6 és 12 között valósul meg. Mint 
minden évben, így az idén is sok-sok programmal várják a gyer‑
mekeket. A részvételi díj 100 euró (3012,60,- Sk). Érdeklődni a 
0918 990 637-as telefonszámon, illetve a panzio@naturproduct.sk 
telefonszámon lehet.  
 Szép Éva
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-Predám 4-izbový byt v OV a garáž. Cena dohodu. 
Tel.: 0905524325
-Eladó 4 szobás lakás és garázs. Ár megegyezés szerint. 
Tel.: 0905524325
-Predám šrotovné. Hodnota 2000 € za 1000 €. Tel.: 0907793871,        
0918084493
-Kereskedelmi tevékenységgel foglalkozó szlovákiai cégünk keres  
művelődési házas árusításhoz családokat. Feltétel: jó szervezőkész‑
ség, megbízhatóság, nagy munkabírás. Amit kínálunk: hosszú távú, 
biztos, jól fizető munkalehetőség. Tel.: +36307401113 

„Öt 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 ötödik évfor-

dulóján 
HENCZ BÉLÁRA.

„Utíchlo srdce, utíchol hlas,
Mal rád život i všetkých nás.“

V júli si pripomenieme 5. výročie úmrtia 
BÉLU HENCZA

S úctou a láskou spomíname.

Drága emlékét örökké őrzi szerető felesége, fia, 
menye, unokái és dédunokája

„Nebolo Ti dopriate ďalej žiť, ani sa snami rozlú-
čiť. Odišiel si bez rozlúčky, zostali len spomienky 

a odkaz jediný, chýbaš nám v kruhu rodiny. Už nič 
Ti nemôžem dať, len modliť sa a spomínať.“

Dňa 12. júla si pripomenieme 8. výročie čo nás 
opustil

JOZEF FÖLDY.

„Nezabudli sme, len sa učíme žiť s tým, že už 
nie si medzi nami“

Dňa 3.júla uplynuli 3 roky, čo nás navždy opustil 
náš drahý manžel, ocko, dedko, 

JÁN ČIEF.

S láskou spomínajú:
Manželka, deti, vnúčatá

Apróhirdetés – Riadková inzercia

SPOMÍNAME SI - EMLÉKEZÜNK

-Takaritást vállalnék. Tel.: 0905348382
-Upratovanie. Tel.: 0905348382
-Dávam do dlhodobého prenájmu garsónku na sidlisku Terasy I.  
Tel.: 0903660548, 0949637822
-Eladó nagy teljesítményű elektromos robogó új állapotban, vala‑
mint dobfelszerelés EMRG Fekete színű, komplett, új állapotban. Ár 
megegyezés szerint. Tel.: +36303479909
-Dám do prenájmu 2-izbový byt – dlhodobo. Info po 18.00 hod..  
Tel: 0907188134 
-Kétszobás lakás albérletbe kiadó. Tel.: 0907188134

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.

btmont@gmail.com

ALASKA LUX
109 € 79 €

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

Začiatok nasledujúceho kurzu:
7. a 28. júl o 15 hod. (Šport Hotel)
Info: 0915 633 975, 0903 587 877
Možnosťplatby aj v troch splátkach!

Autoškola Hílek - Párkány
Tanfolyam minden típusú jogosítvány megszerzésére:

A, B, C, D, E, T.
Következő tanfolyamaink július 7-én és 28-án

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

A tandíj 3 részletben is kifizethető!
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COCHER ELEKTRO
Značková predajňa CASIOCASIO
CASIOCASIO órák márkaboltja

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

www.cocher.sk

Módny štýlový telefón, 1,3
Mpix fotoaparát s vyhradeným
tlačidlom spúšte, vstavané FM
rádio, veľké displej s uhlo-

priečkou 2´´, pamäť pre 1000
kontaktou, kalendár, displej so
65 tisíc farbami, až 4 MB uží-

vateľskej pamäte

Telefónny zoznam až pre 500
záznamov, veľké a pohodlné
klávesy pre ľahké ovládanie,
stereo FM rádio, displej so 65
tisíc farbami, pamäť pre 250

SMS, plánovač času s
kalendárom, vyzváňanie MP3

4O €
1205.- Sk

110 €
3314.- SK

A jó reklámért nem kell 
messzire mennie!

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

Skutočne dobrá reklama 
pri ruke!


