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Tömeges elbocsátás a  
Smurfit Kappánál!

Lesújtó és kilátástalan  
helyzetben régiónk

A Smurfit Kappa vállalat október elsején jelentette be, hogy 
leállítja a cég alaptermékének számító fluting (hullám) papír gy-
ártását. A gyár a termelés csökkentésével arányosan csökkenti 
a dolgozók létszámát, az utolsó elbocsátásokra jövő év márciu-
sában kerül sor. A régió legnagyobb munkáltatója 325 dolgozót 
bocsát el.     

Karol Wolf, a párkányi Smurfit 
Kappa papírgyár sajtóképviseletével 
megbízott pozsonyi Dynamic Relati-
on cég igazgatója cáfolta azokat a hí-
reszteléseket, amelyek szerint családi 
érdekek húzódnak a gyár bezárása 
mögött. „Nyomatékosan elhatároló-
dunk ezen információktól. Spekuláci-
ókról van szó, melyek rontják a gyár 
és a Smurfit Kappa Group hírnevét” 
– nyilatkozott az Új Szónak Wolf. A 
hírek szerint a likvidálást követően 
a finnországi PowerFlute vállalat 
(amelynek tulajdonosát rokoni szá-
lak fűzik a Smurfit Kappa csoport 
elnökéhez) látná el a konzorciumot 
olyan hullámpapírral, amelynek gy-
ártására a párkányi nagyüzem sza-
kosodott. A Dynamic Relation saj-
tóhíre szerint a bezárást több tényező 
idézte elő, így például a megnöveke-
dett konkurencia, és annak folyamatos technikai fejlődése, továbbá 
az euró bevezetése, valamint a gazdasági válság is. Ezen tényezők 
eladási nehézségeket és a megrendelések csökkenését hozták. Az 
okok között szerepel a Párkányban használt fél cellulóz alapanyag 
cellulózzal való helyettesítése, valamint az is, hogy a felhasználók 
többnyire a hulladékpapírból gyártott árut részesítik előnyben. Ka-
rol Wolf a Párkány és Vidékének elmondta, hogy az elbocsátások a 
törvények szerint zajlanak le, a termelés csökkentésével arányosan 
csökkentik a dolgozók létszámát. A leépítés, mely több hónap alatt 
valósul meg, 325 személyt érint, az elbocsátásokat a gyár már az 
érsekújvári munkahivatalban is jelentette. Az utolsó dolgozók 2010 
márciusában csukják be végleg a gyár kapuját. A párkányi régióban 
mintegy 20 százalékos a munkanélküliség, így az állásukat elvesz‑ 
tőknek rendkívül nehéz lesz új munkát találni.  

A gazdasági minisztérium szerint a Smurfit Kappa az üzem bezá-
rásával megsértette azt a szerződést, amely alapján állami támoga-
tásban részesült. Lubomír Jahnátek adóellenőrzést rendelt el a cég-
nél és leállíttatta az állami támogatás további folyósítását. A tárca 
a szerződésszegés miatt az államtól kapott közel 73,8 millió eurós 
támogatás visszafizetését kéri. 

 Szép É.

Párkány és környékén 15 százalékosra nőtt a munkanélküliség, 
ez az arány január végén 10 százalékot sem tett ki. A papírgyári 
történések miatt további emelkedésre számíthatunk, az állás nél-
kül maradt embereknek nincs hol elhelyezkedni. A Magyar Suzuki 
Zrt-nél jelenleg stabil a gyártás, a híresztelésekkel ellentétben nin-
cs tömeges elbocsátásról szóló terv. Régiónk most sajnálhatja csak 

igazán az elszalasztott lehetőségeket 
és azt, hogy a néhány, egykor térsé-
günkben letelepedni kívánó cégnek se 
híre se hamva. 

Mint azt Marta Ladzianska, az Ér-
sekjúvári Járási Munkaügyi Hivatal Fo-
glalkoztatáspolitikai Osztályának igaz-
gatója lapunknak korábban elmondta, 
2009. január 31‑éig az érsekújvári 
járásban 9,25 százalékos volt a mun-
kanélküliség, ma ez a szám eléri a 15 
százalékot. A papírgyár részlegének be-
zárása miatt az elkövetkező hónapokban 
majd 350 ember veszíti el munkahelyét, 
ezzel a mutató régen nem látott rekor-
dokat fog döntögetni. Ahogy arról már 
beszámoltunk, az elbocsátásokra több 
szakaszban kerül sor. 2010 márciusának 
végéig bontják fel a munkaviszonyt az 
alkalmazottak zömével, az adminisztra-
tív és könyvelési részleg dolgozóinak 

jövő áprilisban, májusban és júniusban  mondanak fel.   
Keresik a megoldást: a részleges eladás nem az
Régiónk számára az egyedüli gyógyírt a szomszédos országban 

lévő gyárak újbóli fellendülése jelentheti. Párkány környékén ugya-
nis egy olyan üzem sincs még csak (nyilvánosan) tervben sem, amely 
több ezer személyt lenne képes alkalmazni. A SARIO állami beruházá-
sösztönző ügynökség sajtószóvivője, Marián Jánošík szerint tavaly 34 
beruházás valósult meg Szlovákiában, 538,05 millió euró befektetésé-
vel. Ezeknek a cégeknek 4624 munkahelyet kellene létrehozni, Nyitra 
megyében 924 pozíció létesülne. „Sajnálatos módon a beruházások 
egyike sem célozza meg Párkányt, a vállalatok Vágsellyén, Nyitrán, 
Verebélyen telepednek le. Jelenleg több olyan projekten is dolgozunk, 
amelyek beruházói a megye déli része iránt érdeklődnek, bizalmas in-
formációk lévén ezekről egyelőre nem beszélhetek” – mondta Marián 
Jánošík. Párkány polgármestere az elmúlt hetekben több ízben is tár-
gyalt a SARIO képviselőivel, a megbeszélések tartalma nem nyilvános. 
Ján Oravec lapunknak annyit mondott: keresik a papírgyár megszűné-
se miatt kialakult helyzet megoldását, az állammal és a SARIO‑val 
együtt egy olyan segélycsomag kidolgozásán munkálkodnak, amelyet 
egy, a környéken letelepedő vállalat kaphatna. A Smurfit Kappa ve-
zetősége egyébként úgy döntött, eladja a flutingrészleg bezárásával 
felszabaduló telket és épületeket, új tulajdonos jelentkezését várják az 
ingatlanokra. Folytatás a 2. oldalon.
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A feldarabolt eladás nem éppen a leg-
megfelelőbb megoldás: Párkány lakosai szá-
mára az lenne a legjobb, ha másik, papírgy-
ártással foglalkozó cég venné meg az üzemet 
teljes egészében. A papírgyár részvényeseit 
térségünk parlamenti képviselői, Farkas Iván 
és Szigeti László, arra szólították fel, hogy 
értékeljék át döntésüket. „Amennyiben lehet-
séges, értékeljék át döntésüket, amely alapján 
a jövő év elején leállítják a papírgyár terme-
lését, a fluting előállítását. Ezzel közvetlenül 
mintegy 350, közvetve több mint 800 dolgo-
zó egzisztenciáját teszik kilátástalanná. Ez 
800 családot jelent, vagyis mintegy 3000 pol-
gárt. Nem beszélve a beszállítók bonyolulttá 
váló helyzetéről. Amennyiben ez nem lehet-
séges, olyan intézkedéseket foganatosítsanak, 
amelyeknek köszönhetően egy új tulajdonos, 
részvényes haladéktalanul, zökkenőmentesen 
újraindíthatja a fluting termelését, miután a 
Smurfit Kappa részvényesei elhagyták Párká-
nyt. Bízunk a Smurfit Kappa részvényeseinek 
józan, megfontolt hozzáállásában, döntésük 
átértékelésében” ‑ áll a levélben. 

Rémhírek a szomszédból 
Mindeközben újabb rémhírek láttak napvi-

lágot térségünk legnagyobb munkáltatója, 
a Magyar Suzuki Zrt. háza tájáról.  Egyes 
források szerint több száz dolgozó elbocsá-
tását jelentették be az illetékes munkaügyi 
hivatalokba. A 4300 dolgozót (ezek 40 szá-
zaléka Magyarországon kívülről jár dolgozni, 
körülbelül 700‑an Sylovákiából) foglalkoz-
tató vállalat sajtószóvivője cáfolta a híresz-
teléseket. „Jelen pillanatban stabil a gyártás, 
ezért nincsen csoportos elbocsátásról szóló 
terv. Az ilyen létszámleépítéskor törvényi kö-
telezettségünk a hatóságok értesítése, és biz-
ton állítom, ez nem történt meg” – szögezte 
le Ruska Viktória, aki a termelést illetően azt 
is elmondta, hogy rövidtávú tervekben gon-
dolkodnak, emellett igyekeznek biztosítani 

a vállalat stabilitását és működőképességét. 
„A jövőt illetően sajnos nem vagyunk túl 
derűlátóak, mert az európai piacokon véget 
érnek a roncsprémium‑ösztönző programok, 
s ezután következhet egy visszaesési hullám. 
Reméljük, hogy vagy nagyon rövid időre esik 
vissza a piac, vagy egyáltalán nem követke-
zik be ez a visszaesés, és akkor tudjuk majd 
tartani az ez évi gyártási szintet jövőre is. Ha 
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optimistább előrejelzések alapján terveznénk, 
és azzal kalkulálnánk, hogy a nyugati piacok 
kilábalnak a válságból, akkor némi kapacitás-
növekedéssel is számolhatnánk – magyarázta 
Ruska Viktória, majd megjegyezte: az idei gy-
ártási tervünk körülbelül 180 ezer darab autó, 
2010‑re egyelőre nem készült gyártási terv.

Ipari park hol vagy?
Ebben a témában Farkas Ivánt, Nyitra me-

gye parlamenti képviselőjét kérdeztük. Véle-
ményét levélben juttatta el a Párkány és Vi-
dékéhez. A levél egyes részeit az alábbiakban 
közöljük. „A párkányi papírgyár helyzete ko-
moly aggodalomra ad okot. A kedvezőtlen hí-
rek hallatán a város polgárai, a gyár dolgozói 
azt kérdezik, hogy mit tett eddig és mit tesz 
ebben a helyzetben az MKP. Az MKP térsé-
günket képviselő politikusai, tisztségviselői 
teszik a dolgukat és tették eddig is. 2003‑
ban végeztünk egy olyan helyzetfelmérést, 
amely annak felderítésére irányult, hogy hol 
valósítható meg egy nagyobb kiterjedésű 
munkahelyteremtő beruházás. Az esztergomi 
térség iparosodott, viszont rossz közlekedé-
si infrastruktúrával rendelkezik. A párkányi 
térség kevésbé iparosodott, viszont aránylag 
fejlett közlekedési hálózata van. Ebed kata-
szterében, az akkor még üresen álló Tranzit 
vasútállomás közelében tűnt kézenfekvőnek 
egy ipari park létrehozása, amely komplex 
egységet alkotna a Tranzit vasúti pályaudvar-
ra épülő logisztikai központtal. E gondolat 
mentén 2004‑ben létrejött egy szakmai mun-
kacsoport. Munkahelyteremtő beruházásban 
gondolkodtunk, 100 hektáros területen. El-
kezdtük az előkészületi munkálatokat, feltér-
képeztük az érintett parcellákat, tárgyalásokat 
kezdeményeztünk a vasúttársasággal és a gaz-
dasági minisztériummal egy olyan EU‑s pály-
ázat céljából, amely ipari park és logisztikai 
központ létrehozását célozza. Tervbe vettük 
egy kombinált fuvarozást lehetővé tevő ter-
minál kialakítását. Közben Ebed módosította 
területrendezési tervét. 2006 Húsvétja előtt 
a térségfejlesztő az ebedi földtulajdonosok 
többségével megkötötte a földvásárlási elős-
zerződést. Húsvét után azonban sokan eláll-
tak az aláírástól, pedig a szántóföld piaci 
árának körülbelül 20‑szorosát, 100 koronát 
négyzetméterenként kínálták a vevők. Ennek 
több oka is lehetett. A zsolnai Kia egykori 
földtulajdonosai 300 koronáért viaskodtak, 
és így többen úgy gondolták Ebeden, hogy 
őket is megilleti a csillagászati ár. Ezenkívül 
talán néhány ellenlábas kihasználva a csalá-
di locsolkodások, találkozások idejét, Húsvét 
napján elterjesztette a tervezett ipari park 
szükségtelenségéről szóló hírt. A szakmai 
csoport igényelte Párkány város vezetőinek a 
támogatását is. A városi önkormányzat néhá-
ny képviselőjével megismertettük a terveket, 
ők támogatásukban biztosítottak bennünket. 
Nem sikerült azonban elnyerni a város hivata-
los támogatását. Sőt, az előkészületek idején a 
városháza meghirdette szántóföld felvásárlási 

szándékát a papírgyár közelében, ipari park 
létesítése céljából. Egyetlen szempontból volt 
érthető a város hozzáállása. Egy jelentős ipari 
beruházás a szomszédos településen, annak 
kasszájába hozott volna jelentős bevételt, 
nem pedig Párkányéba. Akkor még senki sem 
gondolt arra, hogy valamikor komoly gond-
jai lehetnek a papírgyárnak, hogy a dolgozók 
százainak munkahelye kerültek veszélybe. 
Vagyis akkor talán még nem tűnt néhány ille-
tékes számára elsőrendű feladatnak a munka-
helyteremtés. 2006 végén felmerült egy má-
sik alternatíva: Ebed tulajdonában volt egy 38 
ha területű szántóföld. A befektető keresésébe 
bevontuk a SARIO állami fejlesztési ügynök-
séget. Érdeklődők, potencionális befektetők 
is ellátogattak a helyszínre. Sikertelen, 2 éves 
keresést követően Ebed úgy döntött, hogy 
eladja a területet. 2008 nyarán az egyik vállal-
kozóval meglátogattuk Ebed polgármesterét, 
hogy megkérdezzük, a döntés visszafordítha-
tó‑e. Egy magyarországi befektetővel kellett 
volna tárgyalni, szándéka komolynak tűnt, 
munkahelyeket szeretett volna létesíteni. Erre 
azonban nem került sor. Ebed a telek eladá-
sáról szerződést kötött egy területfejlesztésre 
szakosodott közvetítő céggel, akik kifizették a 
községnek az építkezési engedély kiadásához 
szükséges tervdokumentációt és a környezeti 
hatástanulmány elkészítését. A fent említett 
cég a költségei által elővételi joggal rendel-
kezik az ipari területet illetően. Az erről szőlő 
szerződés az év végéig van érvényben, ha ad-
dig a térségfejlesztőnek nem sikerül a terüle-
tet értékesíteni, az elővételi joga megszűnik 
és a község más megoldásokkal is próbálkoz-
hat. A térségfejlesztő talán a gazdasági válság 
negatív hatásának köszönhetően máig nem 
talált befektetőt. Valószínűleg azért, amit mi 
is tapasztaltunk a SARIO közreműködésé-
nek köszönhetően megjelent érdeklődőktől: 
a szállítmányozók részére hiányzik a dunai 
átkelés lehetősége. A Mária Valéria Híd te-
herforgalma csupán 3,5 tonna össztömegig 
engedélyezett. Kamionnal csak 200 kilomé-
teres kerülővel juthatunk át a túloldalra. E 
visszajelzések alapján vált erőteljesebbé azon 
tevékenységünk, amely belátható időn belül 
megépülő nagy teherbírású, papírgyár közelé-
ben lévő Duna‑híd létrehozását célozza. Így a 
térség fogadóképes lenne az ipari jellegű zöl-
dmezős beruházások számára is. Nem zárható 
ki azonban, hogy Ebed a gazdasági válságot 
követően megfelelő befektetőt talál. Zöld-
mezős beruházásra jelenleg ugyanis az egész 
térségben egyedül Ebeden vannak megterem-
tve a megfelelő feltételek. Sajnos, erről egy-
előre nem sikerült meggyőzni befektetőt vagy 
befektetőket. Amint olvasható, voltak ennek 
objektív és szubjektív okai is. Ennek hiány-
át most érezzük igazán, amikor a papírgyár 
jövője vált kérdésessé. Vitaindítónak szánom 
a leírtakat. Kívánatos lenne, ha reagálnának 
az érintettek vagy akár a tisztelt olvasók is.”               

 Sz.É

Gymnázium – Gimnázium, Adyho 7, Štúrovo,
zverejňuje zámer prenajať časť priestorov v budove

školy s výmerou:
-11,38 m2 vhodný na prevádzkovanie školského bufetu

-1,00 m2 vhodný na prevádzkovanie nápojového
automatu

- 20,00 m2 plocha na reklamné účely

V prípade záujmu Vaše cenové ponuky zasielajte v
označenej obálke „NÁJOM“ na adresu:

Gymnázium – Gimnázium, Adyho 7, 94301, Štúrovo,
do 15.12.2009 do 12.00 hod.

Bližšie informácie na tel. čísle: 036/7511352

Folytatás a 1. oldalról.



 

3.10/2009 VEC VEREJNÁ

Spoločne chytili zločincov

Zmeny v prevádzkovaní 
krytej plavárne

Nové problémy so štúrovským 
obytným parkom

Spoločnosť Ave privatizuje 
Technické služby v Štúrove

Búrajú cestný obklad na stavebnom území obytného parku 
Rezidencie Sobieski. Zo strany mesta sa vyskytli námietky voči 
inžinierskym sieťam vybudovanými firmou Apartment Slova-
kia. 

Dňa 22. septembra 2009 Mestské zastupiteľstvo v Štúrove na 
svojom mimoriadnom zasadnutí rozhodlo o predaji 65% vlastníc-
keho podielu technických služieb spoločnosti Ave z maďarskej 
Tatabánye. Zároveň naše mesto a maďarská spoločnosť si založia 
spoločnú firmu, ktorá svoju činnosť začne od roku 2010. Čiastoč-
ná privatizácia technických služieb sa začala už pred tromi rokmi. 
Minuloročný konkurz vyhrala práve spoločnosť Ave s najvýhod-
nejšou ponúknutou cenou – za 65% podiel akcií vypláca 30 tisíc 
eur. Schválená zmluva je platná 10 rokov, od ktorej aj mestské 
zastupiteľstvo očakáva strategické, profesionálne zmeny ohľadom 
služieb, ako napríklad riešenie problému zberných surovín, odpa-
dových materiálov, verejných priestranstiev, pričom spoločnosť 
Ave plánuje aj obnovu strojného parku. 

 Zdroj: Štúrovská televízia, preklad: F.Cs.

Policajná naháňačka ako z filmu. Tí, čo v stredu doobeda 
okolo 11 hodiny prechádzali mostom medzi Štúrovom a Ostriho-
mom, mohli byť svedkami policajnej naháňačky. Dvoch mužov,  
unikajúcich pred políciou sa podarilo dolapiť na slovenskom 
predmostí a po dôkladnej prehliadke naložiť do policajného vo-
zidla a odviezť. 

Ako sme sa dozvedeli, slovenskí a maďarskí policajti hore uvedené 
spoločné cvičenie splnili za štyri minúty. Podľa hovorkyne Krajské-
ho riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Renáty Čuhákovej cieľom 
akcie bolo nacvičenie jednotlivých krokov medzihraničného boja 
proti zločinu a jeho koordináciu. Po stopách zločincov, ktorí spáchali 
trestný čin v Maďarsku, sa pustili maďarskí policajti. Nakoľko pá-
chatelia utekali smerom na Slovensko, jednotky „na druhom brehu“ 
upovedomili slovenskú stranu. „Medzi Štúrovom a Ostrihomom je 
vynikajúca komunikácia, medzi veleniami je bezprostredný, priamy 
vzťah, preto nemusia prihlasovaciu povinnosť zveriť nadriadeným 
orgánom“ – vyhlásila Renáta Čuháková, ktorá prezradila aj to, že k 
podobnej „naháňačke“ ešte v skutočnosti nebol dôvod, ale podarilo 
sa objasniť viac prípadov, medzi nimi naposledy koncom minulého 
týždňa prípad zadržaných páchateľov obvinených z vraždy muža z 
Iže. To všetko potvrdil aj Tamás Stekler, vedúci oddelenia hraničnej 
polície a verejnej bezpečnosti ostrihomskej polície. Policajti majú 
právo a možnosť prenasledovať podozrivých páchateľov aj cez hra-
nice, po prekročení hraníc preberajú velenie orgány daného štátu. 
Následne potom sú povinní dodržiavať pravidlá daného štátu a zbraň 
môžu používať iba na ochranu vlastného života. Takáto spolupráca 
nemá úradný jazyk, štúrovskí policajti ovládajú maďarčinu a niektorí 
z ostrihomských hovoria aj po slovensky. Podľa slov Renáty Čuhá-
kovej podobné akcie plánujú aj v iných okresoch nitrianskej župy, 
konkrétne miesto zatiaľ nespomenula. Ako povedala, v Komárne 
plynulý a rýchly chod spolupráce pohraničných orgánov zabezpečuje 
mobilná jednotka.  Sz.É. (preklad: gp)

Termálne kúpalisko Vadaš siahlo po úsporných opatreniach, 
dôsledkom čoho informačná kancelária na pešej zóne od 1. októbra 
2009 až do 1. mája 2010 bude mimo prevádzky a všetky jej činnos-
ti prevezme centrála kúpaliska. Nastali zmeny aj v prevádzkovaní 
krytej plavárne. Počas pracovných dní bude otvorená len od 15.00 
– 21.00 hod. Z tohto dôvodu rozviazali pracovné zmluvy aj s viace-
rými sezónnymi pracovníkmi a stálymi zamestnancami. Znížili sa aj 
ceny vstupeniek, avšak namiesto dvoj‑ až trojhodinových predávajú 
už len vstupenky platné na štyri hodiny.   F.Cs.

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

Vedenie mesta v prvom rade namieta svojvoľnú zmenu pôvod-
ných plánov Apartmentu bez súhlasu mesta. Spoločnosť síce na 
vlastné náklady, ale bez súhlasu mesta prepracovala pôvodné plá-
ny (tie vznikli v rokoch 1998‑2003), a na základe nových začala 
výstavbou inžinierskych sietí. Tak sa stalo, že namiesto asfaltovej 
krytiny sa dostala kamenná dlažba, ktorá je síce estetickejšia, ale 
nie je v súlade s pôvodnými predstavami. „Problém spôsobuje aj 
to, že plynové vedenie prechádza pod cestou. Aj pri rozmiestnení 
stĺpov verejného osvetlenia porušili dohodu“ – informoval nás La-
dislav Proszonits, predseda mestskej stavebnej komisie. V zmysle 
dohody, ktorú uzavreli primátor mesta Ján Oravec a riaditeľ Apart-
mentu Slovakia v apríli 2008, firma vybuduje inžinierske siete na 
spomínanom území a ako protislužbu, môže odkúpiť 5840 m² mes-
tského pozemku za výhodnú cenu, kde neskoršie postaví byty. Na 
základe zmluvy mali dokončiť inžinierske siete do 30. septembra 
2009. Kvôli zmenám firma požiadala mesto o predĺženie termínu. 
Mestské zastupiteľstvo schválilo predĺženie zmluvy do 31. decem-
bra 2009. „Podľa mojich informácií investor na rozdiel od pôvod-
ných predstáv namiesto podzemných garáží plánuje vybudovanie 
povrchových parkovísk, k tomu ale potrebuje odkúpiť ďalšie po-
zemky. Namiesto plánovaných 44 bytov premýšľajú na výstavbe 
114 bytov. Nakoľko k tomu je potrebná nová projektová dokumen-
tácia, nové porovnávania, nová administratíva, pravdepodobne tre-
ba počítať s ďalšími časovými posunutiami“ – dodal Proszonits.

 Gulyás Zsuzsanna, Új Szó (preklad: gp)
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Otvorte srdcia, my ich 
máme otvorené 

Nyissátok ki a szíveteket, 
a miénket kitártuk

Študentská kvapka krvi Oznam

Vadveszély az utakon!

Mesto Štúrovo oznamuje všetkým občanom, že v dňoch 
30.novembra 2009 - 04. decembra 2009 sa uskutoční charitatív-
na akcia pod názvom: „Otvorte srdcia, my ich máme otvorené 
III.„

Na základe toho sa uskutoční zbierka ošatenia, obuvi, hračiek a 
pod. na pešej zóne  v predajni bývalého PROTEXU (vedľa galérie) a 
to od 18.11.2009 do 27.11 2009 a to nasledovne: 

‑ v stredu (18. a 25.11.2009): od 14 hod.  do 18 hod.
‑ vo štvrtok (19. a 26.11.2009): od 13 hod.  do 15 hod. 
‑ v piatok (20. a 27.11.2009): od 09 hod.  do 11 hod.
‑ v pondelok (23.11.2009): od 13 hod.   do 15 hod.
‑ v utorok (24.11.2009): od  09 hod.  do 11 hod.
Prosíme všetkých občanov, aby podporili túto myšlienku a pris-

peli k zbierke. Zároveň Vás prosíme, aby prinesené veci do zbierky 
boli čisté a použiteľné. Ďakujeme. Vyzývame všetkých, ktorí potre-
bujú pomoc, aby prišli medzi nás.

Ďalšie informácie poskytne oddelenie sociálne, bytové, kultú-
ry, zdravotníctva a školstva na tel. č. 7 511 466.

A Városi Hivatal ezúton tudatja a lakossággal, hogy novem-
ber 30 és december 4 között ismét megrendezi a Nyissátok ki a 
szíveteket, a miénket kitártuk III. elnevezésű karitatív akciót.

A ruhákat, lábbeliket, játékokat és más tárgyakat az egykori PRO-
TEX épületében november 18 és 27 között fogják gyűjteni.

A gyűjtés időpontja: 
Szerda (18 és 25.11.2009): 14 00. ‑ 18.00
Csütörtök (19. és 26.11.2009): 13.00 ‑ 15.00 
Péntek (20. és 27.11.2009): 09.00‑11.00
Hétfő (23.11. 2009): 13.00‑15.00
Kedd (24.11.2009): 09.00‑11.00
A szervezők kérik a lakosságot, hogy támogassák az akciót, azok 

pedig, akiknek segítségre van szükségük, jelentkezzenek.
További információ a szociális, kulturális, lakásügyi, egészsé-

gügyi, és iskolaügyi osztályon a 7 511 466-os telefonszámon kap- 
ható.

Národná transfúzna služba v spolupráci s Červeným krížom 
oznamuje, že dňa 24. novembra 2009 (utorok) od 7.00 hod. do 
11.00 hod. sa v hoteli THERMÁL v Štúrove uskutoční dobrovoľné 
darovanie krvi ‑ ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI.

Oznamujeme občanom mesta, že dňa 21.8.2009 bola v Štúrove 
obnovená činnosť Slovenskej národnej strany. Zakladajúca schôd-
za MO SNS v Štúrove bola za prítomnosti p. poslankyne NR SR 
– p. Damborskej a predsedu OV SNS v Nových Zámkoch p. Ing. 
Bendára. Predseda MO SNS v Štúrove, MVDr. Ivan Synak

Egy 52 éves csolnoki és egy 53 éves 
nyergesújfalui férfi vesztette életét 
október elején a Dorogot elkerülő 
117-es úton. Egy szarvasbika miatt 
frontálisan ütköztek. A csolnoki fér-
fi által vezetett személygépkocsiban 
ketten utaztak. Apa és fia Budapest 
felé tartott, mikor eléjük ugrott a vad. 
A sofőr félrerántotta a kormányt, de 
a balesetet így sem tudta elkerülni. 

Az ősz sok veszélyt tartogat az autó-
sok számára: a korán bekövetkező sötét 
mellett az állatok is egyre gyakrabban 
jelennek meg az utakon. Régiónkban 
számtalan vadbaleset történik. Veszé-
lyes szakasznak számít többek között 
a Szalka – Párkány közti terület, vala-
mint az Ipolykiskeszi és Ipolypásztó 
közti szakasz is. A legnagyobb veszélynek 
az őzek, közülük is a bakok vannak kitéve 
(az állandó vándorlásuk közben könnyen az 
országútra tévedhetnek), a legtöbb ütközés 
a hajnali és az esti órákban következik be 
(ekkor mozognak a leginkább). Az utóbbi 
években megsokszorozódott a vadbalesetek 
száma, a vadászok szerint ez részben annak 
köszönhető, hogy számos új út épült, ezek 
pedig sok helyen kettészelik az erdőt. Az 
okok között szerepel az is, hogy felgyor-

sult a járműforgalom, a sebességkorlátozó 
táblákat pedig sokszor hidegen hagyják az 
autósok. A találkozásnak jó esetben csak 
alapos mosás a vége, de a hűtőmaszk és a 
szélvédő is megsérülhet az akár 2‑5 kilós 
testektől. Becslések szerint egyébként éven-
te milliónyi élőlény pusztul el az utakon, a 
leggyakrabban a kistestű ragadozók: róka, 
nyest, menyét, vagy rágcsálók, madarak es-
nek áldozatul – ők bárhol és bármikor előfor-
dulhatnak. Nagyobb állattal történő ütközés 
komoly anyagi károkat is okozhat, arról nem 

is beszélve, hogy akár halálos kimene-
telű is lehet. Ilyen szempontból talán a 
legkevésbé veszélyesek az autópályák: 
ezeket kerítés védi az állatoktól, a le‑, 
illetve felhajtóknál azonban betévedhet-
nek, így itt sem árt résen lenni. A nagy‑ 
obb testű, akár 100‑200 kilogrammot is 
elérő élőlénnyel (vaddisznó, szarvas), 
autópálya tempóban való találkozás ha-
lálos csapást mérhet az autóban ülőkre. 
A bajt lassítással és dudaszóval lehet 
elkerülni: az állatokat a fény megba-
bonázza, semmint elriasztja, a dudaszó 
viszont megugrasztja őket. Az autós 
boltokban, nagyobb bevásárlóközpont‑ 
okban kapható vadriasztó is hasznos 
lehet. A pár euróért megvásárolható síp 
ultrahangon „fütyül”, az állatok elvileg 

néhány száz méterről meghallják a számuk-
ra riasztó hangot.  A védelemre szánt összeg 
össze sem hasonlítható a kár értékével, me-
lyek biztosító általi térítéséhez casco szük-
séges.  Ha a vad bekerített vadas parkból 
téved az útra, az illetékes társaság felelős-
ség biztosításán keresztül is követelhetjük a 
keletkezett kár összegét. Ilyen esetekben a 
rendőrséget is értesíteni kell, ők azok, akik 
szólnak a vadgazdaságoknak a történtekről.      

 Szép É.

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

Otvorenie kurzu každú stredu
od 14.00 do 16.00!

Info: 0915 633 975, 0903 587 877
Možnosťplatby aj v troch splátkach!

Párkány - Sport Hotel
Tanfolyam minden típusú jogosítvány megszerzésére:

A, B, C, D, E, T.
Tanfolyamaink szerdánként,
14.00-tól 16.00-ig nyílnak meg!
Info: 0915 633 975, 0903 587 877
A tandíj 3 részben is kifizethető!

AKCIAAKCIA
B za 330 €B za 330 €
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Magyarország olt, Szlovákia tárgyal

Maďarsko očkuje, Slovensko rokuje

Míg a világ számos országában, köztük 
Magyarországon is oltják az embereket 
az új influenza ellen, Szlovákia csupán a 
vakcina megrendeléséről egyeztet. Bár a 
szerződés akár már a napokban is meg- 
köttethet (vagy már meg is köttetett), az 
oltóanyag januárban vagy csak tavasszal 
érkezik meg. Más államok időben kezdtek 
el tárgyalni a gyártókkal, így korábban 
kapják meg a szérumot, melyből egyéb-
ként államunk a lakosság 20 százalékának 
elegendőt rendel.  

Az említett százalék, ami körülbelül 1 
millió oltóanyagot tesz ki, az Egészség‑ 
ügyi Világszervezet (WHO) ajánlásának 
alsó határa: minden ötödik lakos juthat így 
vakcinához. Lapunk a Pozsonyi Közegész-
ségügyi Hivatalnál érdeklődve Lenka Šram-
ková szóvivőtől megtudta, hogy a szlovákiai 
orvosok is a WHO által felállított lista szerint 
kezdik el az oltást. Elsőbbséget az egészség‑ 
ügyben dolgozók, a várandós nők, a króni-
kus‑ és cukorbeteget, a gyerekek, a csecse‑ 
mők és a stratégiai fontosságú vállalatok al-
kalmazottai élveznek. Kérdéses, hogy rajtuk 
kívül jut‑e valakinek vakcina? Az elmúlt 
hetek történései igazolták, hogy a „sertés-
influenzaként” elhíresült járvány nem válo-

Kým už vo viacerých krajinách sveta 
ako aj v Maďarsku sa očkujú ľudia proti 
novej chrípke, dovtedy Slovensko ešte len 
rokuje o prípadnej objednávke očkovacej 
látky. Aj keď sa uzatvára spomínaná zmlu-
va v blízkej budúcnosti, očkovacia látka k 
nám dorazí len v januári či na jar. V iných 
štátoch sa začalo rokovať  s výrobcami ešte 
včas, preto sa dostávajú k vakcínam skôr 
ako my. Množstvo je objednané pre 20% 
našich občanov. 

Spomínaný percentuálny podiel, ktorý 
predstavuje približne 1 milión z novej vakcí-
ny, je odporúčanou dolnou hranicou Svetovej 
zdravotníckej organizácie WHO. Každý piaty 
obyvateľ sa tak môže dostať k očkovacej lát-
ke. Ako sme sa dozvedeli od hovorkyne Úradu 
verejného zdravotníctva v Bratislave, Lenky 
Šramkovej, lekári na Slovensku sa budú riadiť 
pri očkovaní tiež len na základe stanoveného 
zoznamu WHO. Prednostne zaočkovaní budú: 
pracovníci zdravotníckych zariadení, tehotné 
ženy, pacienti s chronickými ochoreniami, 
diabetici, deti, dojčatá a zamestnanci dôleži-
tých strategických podnikov. Je však otázne, 
či ostatným občanom ostane vôbec vakcína? 
Ako sa to v posledných mesiacoch dokáza-
lo, „prasacia“ chrípka si nevyberá. 34‑ročný 

gat. A 34 éves, mindeddig egészséges győri 
férfi, intő tünetek nélkül vesztette a H1N1 
vírus miatt életét. Szlovákiában, mint ahogy  
más országokban sem számolnak teljes körű 
beoltással, ráadásul a szérumot gyártó cé-
gek csak a jövő év második felére képesek 
előállítani a megrendelt vakcina teljes meny-
nyiségét. „Ennek ellenére igaz, hogy minél 
nagyobb százalékban oltatják be magukat a 
lakosok, annál jobb”‑ mondta a szóvivő, aki 
szerint országunk felkészülten várja a vírus 
érkezését. A hagyományos influenza elleni 
védőoltást egyébként a lakosság 13 száza-

zdravý muž z Ráby bez varovných prí-
znakov umrel na chrípku H1N1. Tak 
isto ako aj inde, ani na Slovensku nerá-
tajú s celoplošným  zaočkovaním oby-
vateľstva. Navyše výrobcovia sú schop-
ní dodať celú objednanú dávku vakcín 
len v druhom polroku roku 2010. „Je 
však pravdou, čím väčší podiel oby-
vateľov sa zaočkuje, o to je lepšie“ – 
poznamenala hovorkyňa, podľa ktorej 
naša krajina je pripravená na chrípku 
H1N1. Vakcínou proti bežnej chrípke 
sa zaočkuje ročne len 13% obyvateľov, 
preto experti počítajú s menším  počtom 
žiadanej očkovacej látky aj v tomto prí-
pade. Gustav Russ, virológ Slovenskej 
akadémie vied, nepovažuje nový druh 
chrípky za nebezpečnejší, ako je jeho 
sezonálny variant, domnieva sa však, že 
ho dostane oveľa viac ľudí. 

Okolité krajiny ohľadom zabezpeče-
nia vakcíny predbehli Slovensko. Kým 
v Čechách sa začnú očkovať pacienti v 
novembri, v Maďarsku sa už očkovanie 
začalo. Z očkovacej látky si Maďarsko 
objednalo 4 milióny kusov a vakcíny 
sa objavili aj v lekárňach. Ich predajná 
cena sa pohybuje okolo 1800,‑ HUF.   

léka szokta igénybe venni, így a szakértők 
azt feltételezik, hogy 1 milliónál több szé-
rumra most sem lesz igény. Gustav Russ, a 
Szlovák Tudományos Akadémia virológusa 
az új influenzát nem tartja veszélyesebbnek 
a szezonálisnál, viszont úgy véli, hogy több 
ember fogja elkapni azt. 

A környező államok vakcina ügyben 
megelőzték Szlovákiát. Míg Csehország 
novemberben lát hozzá a beoltáshoz, Ma-
gyarország már megkezdte. A szomszédos 
ország 4 millió darabot rendelt a védő szé-
rumból, az oltóanyag a patikákban is kapha-
tó, nagyjából 1800 forintba kerül.   

Ami az új influenza tüneteit illeti, azok 
nagymértékben egyeznek a megszokott 
járványéval. A hőemelkedés, láz, köhögés, 
nátha, torok és fejfájás, ízületi fájdalom, 
fáradság intő jelnek bizonyul, főleg abban 
az esetben, ha a megbetegedést egy külföl-
di utazás, vagy H1N1‑ben szenvedő ember 
közelsége előzte meg. Lenka Šramková úgy 
véli, hogy ősszel növekedni fog a fertőzöt-
tek száma, néhány héten belül nemcsak a 
„sertés”, hanem a szezonális influenza is 
tombolhat. Az utóbbi megelőzésére már 
kapható a védőoltás, a vakcina a H1N1‑re 
nincs hatással.       Sz.É. 

Symptómy novej chrípky sú väčšinou také 
isté ako symptómy sezónnej, bežnej. Ochore-
nie sprevádza zvýšenie teploty, horúčka, kašeľ, 
nádcha, bolesť hrdla, hlavy, svalov, únava. Po 
zahraničných cestách sú to dôležité varovné 
signály. Podľa mienky Lenky Šramkovej počet 
infikovaných sa zvyšuje na jeseň a o pár týž-
dňov sa môžu razantne objaviť obidva druhy 
chrípky. Proti sezónnej sa už teraz môže kaž-
dý zaočkovať, ktorá však nijako neovplyvňu-
je obranyschopnosť organizmu proti chrípke 
H1N1. 

 Sz.É. 

TWISTER Rybárske,
chovateľské,

umelecko-kreatívne
potreby

Hlavná č. 50,
Štúrovo

Fő utca 50,
Párkány
Tel.:

0911880858
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kellékek boltja!
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Vásári szösszenetek-csacskaságok               

Kde je nepriateľ?

Sétálva, nézelődve az idei Simon-Júda 
napi vásár forgatagában, tolongva a nagy 
tömegben az ember akarva - akaratlanul 
fültanúja lehetett különféle megmosolyog-
tató, frappáns beszólásoknak, megjegyzé-
seknek, illetve nagy lángelmék közti kisebb 
eszmecseréknek. Ezen „hangulatjavítók” 
közül válogattam ki néhányat.

A vásár sűrűjében két ismerős család 
(valószínűleg egy faluból származhatnak) 
már messziről így üdvözli egymást. Helóka! 
Nida, há ti meg hunnan a francbú csöppente-
tek ide jé? Veletek is csak itt lehet találkozni? 
Ezer éve nem láttalak titeket! Mizujs? Hogy 
vagytok? Ezekre a kérdésekre a másik csa-
lád bőbeszédű családfőjének a válasza így 
hangzott: Minden a régi. Na csőtök!   

A Vadasnál egy kisfiú az apjától szün-
telenül pénzt kunyerál a dodzsemre („au-
todrom”). Az apa már látszólag nem bírja 
cérnával a gyerkőc követelődzését. Így 
felel neki: Gyerek, ne idegíjj, nálam már 
nincs lóvé, menj az anyád után. Ő biztosan 
ad. A gyerek így felel: Tőle már kértem, 
neki sincsen. Az apa: Akkor indíts, megyünk 
haza! Mára már „kisimonjúdáztad” magad! 

Dočítal som sa v istých novinách o ost-
rých a prehnaných vyjadreniach šéfa národ-
niarov o  „nepriateľovi z juhu“, pričom za-
šiel až tak ďaleko, že ako jednu z možností 
riešenia vzťahov spomenul ozbrojený kon-
flikt. Zamrazilo ma už to, že tomu človeku 
prebiehajú v hlave myšlienky o vojne. Ale 
vráťme sa späť k „nepriateľovi“. Ako žiak 
základnej školy som vzorne nosil pioniersku 
šatku, všade vôkol som čítal a riadil sa hes-
lami V.I. Lenina „Učiť sa, učiť sa, učiť sa!“. 
Obdivoval som Sovietsky zväz (môj obdiv 
potvrdzovali na každom kroku transparen-
ty – „So Sovietskym zväzom na večné časy 
a nikdy inak“ a pod.), moc a sila ÚV KSČ 
bola rovnaká, ak nie väčšia ako Boh. Naučil 
som sa naspamäť členské štáty Waršavskej 
zmluvy a chlapčenským rozumom pochopil, 
že sú to naši priatelia, ktorí nás vždy ochotne 
podporujú. Na hodinách vlastivedy  a deje-
pisu som bol skoro až zhnusený, keď sme sa 
učili o západných imperialistických štátoch. 
Ako môžu žiť kapitalistickou formou života, 
keď jedine vyspelý socializmus nám môže 
zabezpečiť blahobyt. Ešteže nás oddeľuje 
vysoký ostnatý drôt a mínové polia. Pocho-
pil som‑ „nepriateľ je na západe“!

Gyerek: És holnap? Apu, ugye holnap is 
kijövünk? Apa: Jön a nyehera!

Egy ráérős néni bámulja a külföldi ze-
nészeket. Egy idő után megkérdezi a fér- 
jétől: Apjuk, ezek igazi indiánok? Az öreg: 
Ha méne lennének azok?! A néni ismét kér-
dez: Ha hunnan gyüttek ezek ide? Az öreg 
válaszol: Szerintem Pozsonyból! A néni: 
Nem Lelédrű?

Az egyik sátornál az egyik haver kérdezi 
a másiktól: Te, milyen hal az a hekk? Erre a 
másik: Hát barátom, nem tudom. Egy biztos, 

Nežná revolúcia ma zastihla počas štúdií 
na strednej škole. Behom niekoľkých dní 
zmizli transparenty, červená hviezda stra-
tila na lesku, „súdruh“ profesor , ktorý mi 
vysvetľoval blahodarné účinky marxizmu‑
leninizmu sa zmenil na „pána“ profesora a 
nebojácne začal vysvetľovať doteraz prísne 
zakázanú tému „ako Boh stvoril svet“. So-
cializmus prestal kvitnúť, môj vzor ZSSR 
sa začal rozpadávať a ukázalo sa, že aj ka-
pitalisti majú svetlé stránky. Ostnaté drôty 
zmizli, s „imperialistami“ sme si podali ruky 
a začali  strážiť východné hranice. Nepriateľ 
sa presťahoval – „nepriateľ je na východe“!

Od tej doby sa pri moci striedajú ľudia 
čoraz častejšie. Raz vládne jeden, potom 
druhý, bratsky si všetko podelia ( len to dlho 
očakávané  „blaho“ pre nás obyčajných ľudí 
neprichádza). Štátnici začínajú opäť podni-
kať priateľské návštevy na východ do Ruska 
i ďalej do Číny. V televízii sledujem vyvr-
cholenie nedávnych osláv Dňa ústavy(taký 
malý deň nezávislosti). Na pódiu je spevácky 
zbor ruského ministerstva vnútra, sto Rusov 
v uniforme, symbol totality a útlaku, ktorý u 
nás roky panoval a vyžiadal si nemalé obete. 
Už sme im to asi odpustili. A kam sa presu-

a Dunából még nem fogtam ki ilyet!

Két régi cimbora összefut a burcsákos 
sátor előtt. Az egyik kérdezi a másiktól: 
Hát az asszony merre van? Az előbb még itt 
volt melletted. Jön is a válasz: Szerencsére 
sikerült leráznom. Erre a másik: Na, akkor 
dobjunk be gyorsan valamit! Egy idő után 
(2 óra) arra cirkál az asszony s dorgálni 
kezdi férjét: Te jómadár, hová tűntél? Már 
mindenütt kerestelek, hívogattalak a mobi-
lon, de nem vetted fel. Mit jelentsen ez? Pont 
ide kellett jönnöd? A férj kissé illuminált 
állapotban: Én marha! Mi az, már szomjas 
se lehetek? 

A pecsenyés sátornál: Asszonyom, ekko-
ra kolbász megfelel? A korosodó hölgy: Na 
de Uram…

Egy sátornál, ahol kis állat figurákat 
árulnak, egy idős házaspár hosszasan vá-
logat. A néni kérdez: Apus, szerinted minek 
örülne jobban a Lacika, a bíkának vagy az 
egérnek?A papa tanácstalanul néz, majd 
odasúgja: Mamus, előbb kérdezd meg, me-
lyik az olcsóbb! A Vásár Fia

nul nepriateľ? Ešte šťastie, že máme zopár 
bdelých politikov, ktorí sú stále na pozore 
– našli nepriateľa‑ „nepriateľ je na juhu“ 
‑  odznelo z ich úst. Ja žijem od narodenia 
na juhu a ešte som žiadneho nepriateľa ne-
stretol, ani len nevidel. Cítim sa tu  dobre a 
hlavne bezpečne. Keby boli všetci nepriate-
lia takí mierumilovní ako tí z juhu, neboli by 
vo svete žiadne vojny.

Páni tam „hore“ , ktorí nám určujete ne-
priateľov, rozhliadli ste sa už aj vo vlast-
ných radoch? Možno by ste tých najväčších 
nepriateľov našli práve tam, medzi sebou. 
Skúste sa trochu „prehrabať“ vo vlastnej 
morálke, skúste byť tolerantní, dodržujte aj 
vy vami stanovené zákony – potom nebudú 
vznikať falošné „ tendre, kauzy a odpre-
daje“, aj jazykový zákon bude vyhovovať 
všetkým ‑ vzťahy sa urovnajú a konečne 
nebudeme mať „nepriateľa“.

Až sa vám podarí podať si ruku aj s 
„južným nepriateľom“ a každodenný bez-
starostný život bez nepriateľa bude pre vás 
nudný, začnete ho opäť hľadať? Potom 
podľa svetových strán zostáva už iba jediná 
možnosť...

 p.g.
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Zenei napok 17. alkalommal

Ringató foglalkozásokVII. Regionális 
Történelmi Konferencia

A Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola 
igazgatósága és pedagógusai szervezésében 
2009.október 2‑án és 3‑án immár 17. alka-
lommal kerültek megrendezésre a Párkányi 
Zenei Napok. A már hagyományos őszi zenei 
fesztivál keretében ünnepelte fennállásának 
50. évfordulóját művészeti alapiskolánk. A 
közönség két színvonalas hangversenyen ve-
hetett részt, melyek méltóak voltak e kerek 
évforduló megünneplésére.  E rangos ren-
dezvényt Farkas Attila, a városi kulturális‑ és 
sport bizottság elnöke nyitotta meg. Az isko-
la koncerttermében megtartott nyitóhangver‑ 
seny első részében a művészeti intézmény 
volt növendékei: Szelecky Anikó (harmo-
nika), Varga Anna (gitár), Lelóczky Andrea 
(ének) és Oláh Tamás (zongora) szerepeltek. 
A felsoroltak zenei képességeiket jelenleg 
különféle művészeti‑ és zenepedagógiai kö-
zép‑, illetve főiskolákon tökéletesítik. Gya-
korolni, gyakorolni, gyakorolni! Ez legyen a 
mottójuk. Továbbá sok kitartást és türelmet 
az eléjük gördülő akadályok leküzdéséhez. 

Vedd ölbe, ringasd, énekelj! - Kisgyermekkori  
zenei nevelés

A foglalkozásokon az óvodát megelőző korosztály 
zenei nevelésére kapnak mintát a szülők, a kodályi elvek 
alapján. Az ölbeli játékok és dalok nagy részét a magyar 
néphagyományból merítjük. Szeretettel várunk a Ringa-
tóra már néhány hónapos gyerekeket is és minden olyan 
anyukát, apukát, nagyszülőt, aki szívesen énekel, játszik 
együtt a kicsinyekkel, oldott, szeretetteli légkörben, szí-
vesen énekel, bővíti a dalkincsét, vagy éppen önmaga 
bátortalan az éneklésben, és segítségre, vagy az éneklés-
sel kapcsolatban kialakult gátlásainak feloldására vágyik 
egy közösségben. 2009 novemberétől a párkányi kul-
túrházban havi rendszerességgel lesznek Ringató fog‑ 
lalkozások. Ezekre az alkalmakra a 0367511108‑as tele-
fonszámon lehet bejelentkezni. Bemutató foglalkozás: 
november 18. szerda 10:00‑10:30‑ig. Egyszeri belépő: 2 
euro/család, vagy 500 Ft/család. Részletes információ a 
foglalkozásokról a Ringató központi honlapján a: www.
ringato.hu oldalon találhatók.

2009. november 14‑én kerül sor a 
párkányi kultúrházban a VII. Regio-
nális Történelmi Konferenciára, mely‑ 
et a Párkányi csata Emlékművének  
I. évfordulójának tiszteletére rendez-
nek a szervezők. A konferencia témája 
a II. világháború kitörésének 70. évfor-
dulója és a lengyel menekültek sorsa 
régiónkban. A konferencia előadói: Dr. 
Kovács István történész ‑ Budapest, 
Popély Gyula történész, Csombor Er‑ 
zsébet levéltáros, Szakács Lajos had-
történész. A konferencián fotódoku-
mentáción tekinthetik meg az emlékmű 
történetét. A rendezvény végén kerül 
sor a Sobieski emlékmű koszorúzására. 
A konferenciára a szervezők tisztelettel 
várnak minden érdeklődőt!

A koncert második felében Roman Pechman 
(Ausztria) harmonikaművész tárta a zenei 
tudásának legjavát a párkányi közönség elé. 
Mindenki számára kellemes meglepetésként 
hatott tüneményes kislányával közös har-
monikázásuk. Az ünnepi gálahangversenyre 
másnap került sor a VMK‑ban. A fellépők 
között üdvözölhettük: a nyergesújfalui diák 
fúvószenekart, élükön Pásztói Tamással, Csi-
ba Mátyás (brácsa) és Csiba Júlia (hegedű) 
zenésztestvéreket, a Győri Konzervatórium 
növendékeit, az Érsekújvári Művészeti Alap‑ 
iskolában működő Pileková Petra táncosztá-
lyának diáklányait, Bukai Beáta (zongora) és 
Bukai Ladislav (klarinét) zenészházaspárt, 
Janda Andrea és Janda László táncos házas‑ 

párt, a Stilla Pectus női kamarakórust Papp 
Katalin vezetésével, a budapesti Avvakumo-
vics Györgyi (ének) és Szabó Csaba (gitár) 
művészházaspárt, Roman Pechman harmo-
nikaművészt és nem utolsó sorban iskolánk 
kisvonós zenekarát és gyermekkórusát Daniš 

Alica, illetve Hanza Rolanda vezetésével. 
Tehát ismét színes, választékban gazdag mű-
sort, az osztrák és a budapesti előadóművész‑ 
ek esetében vérbeli profi zenélést kísérhetett 
figyelemmel a közönség. Aki erről lemaradt, 
az bizony bánkódhat. A VMK előcsarnoká-
ban Kaplán Anna a végzős diákok munkáiból 
rendezett nosztalgiatárlatot. A gálahangver-
senyen ünnepi beszédet mondott Baranovics 
Róbert, iskolánk igazgatója, aki a jubiláló 
művészeti intézmény jövőjének alakulásá-
val kapcsolatosan optimista. A köszöntők 
között volt Oravec Ján, Párkány polgármes-
tere. A rendezvényt jelenlétükkel megtisztel-
te Farkas Iván és Szigeti László parlamenti 
képviselő is. A hangverseny végén az iskola 
vonószenekara, gyermekkórusa és a Stilla 
Pectus női kamarakórus közreműködésével 
L. van Beethoven: IX. szimfóniájából az 
ismert „Örömóda” rövid részlete hangzott 
el. Reméljük, hogy az iskolánkban folyó 
művészeti tevékenységekből adódó igazi 
öröm áthatja mindennapjainkat és továbbkí-
sér bennünket a következő években, évtize-
dekben is.

A rendezvényt szponzorálták: Városi 
Hivatal, az iskola mellett működő Szülői 
Szövetség, VMK, Krako Virágbolt, Miratti 
Étterem, Brenišin János, Nagy zöldség és 
gyümölcs, Firex, Eszterházy cukrászda, STI-
NET, Valkó János, Tóth István – személy‑ 
szállítás, Vera Gubricová, Milan Galbavý és 
Pálinkás Angelika. Köszönet jár a Liszt Fe-
renc Művészeti Alapiskola kollektívájának 
és a szőgyéni Középfokú Szakmunkásképző 
Magániskola diákjainak.      

  
 Cucor Roland           
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Spoločne prežité dni v materskej škole v obci Belá

A Bélai óvoda mindennapjai

Na začiatku školského roka 2008/2009 
kolektív materskej školy, združenie ro-
dičov, ako aj zriaďovateľ predškolského 
zariadenia vyhodnotili predchádzajúci 
školský rok 2008/2009 a organizované po-
dujatia, aktivity v ňom. 

Spomedzi mnohých vyzdvihli Deň detí, na 
ktorom sa zúčastnili nielen deti z materskej 
školy, ale aj menšie deti i školáci z obce. Ak-
tivitu, ktorá bola starostlivo pripravená, vied-
la a organizovala riaditeľka materskej školy 
Hajnalka Balážová. Nadšene sa zúčastnili na 
nej aj ostatní pracovníci predškolského zaria-
denia, rodičia, poslanci obce, ako aj sponzori, 
podnikatelia a nezamestnaní občania obce. 
Starosta Michal Varga srdečne privítal prí-
tomných a zároveň otvoril Deň detí. Poduja-
tie sa začalo prekvapením. Hasiči zo Štúrova 
predviedli hasenie auta, zachraňovali „zra-
neného“ a po ukážke si deti mohli sadnúť do 

A 2009/2010-es tanév elején az óvoda közössége, a szülői 
munkaközösség, valamint a fenntartó értékelték az óvodai tan- 
évet és a rendezvényeket. Kiemelésre méltó a gyermeknap, 
melyen nemcsak az óvodások, hanem a falu gyermekei is részt 
vettek. 

A gondos előkészületben 
Baláž Hajnalka igazgatónő 
vezetésével lelkesen vettek 
részt az óvoda alkalmazot-
tai, a szülők, a falu képvi-
selői, valamint a támogatók 
és a falu közalkalmazottai. 
A gyermeknapot a falu pol-
gármestere Varga Mihály 
nyitotta meg. A rendezvény 
meglepetéssel kezdődött. A Párkányi tűzoltók égő autót oltottak, 
sérültet mentettek ki, és a gyermekek beülhettek az autóba, meg-
nézhették a műszerek működését. 

A parkban az óvoda mellett és az óvoda udvarán sok‑sok le-
hetőség, így például kötélmászás, akadályok leküzdése, kerék-
párverseny várta a gyermekeket. A gyermekek kipróbálhatták 
ügyességüket, bátorságukat. Kézügyességüket, alkotókedvüket az 
óvoda udvarán fejlesztették: festettek, fűztek, indiándíszeket ké‑ 
szítettek. Nagyon jó ötlet volt a térfestés, kicsik és nagyok közö-
sen díszítették az óvoda kerítését. Bonya Iman Kesztyű c. meséje 
mindenkit lenyűgözött. A gyerekek a feladatok teljesítéséért jutal-
makat, ajándékokat kaptak, melyeket a Bélai községi hivatal, tehát 
a fenntartó biztosított. Az óvoda udvarán finom gulyás és üdítők 
várták a résztvevőket, majd mindenki fogyasztott a finom fagylalt‑ 
ból. Köszönet a támogatóknak Bajza Arnold, Kelemen János vál-
lalkozónak és minden segítőnek a sikeres rendezvényért. Az óvo-
da másik sikeres eseménye a szülőkkel együtt szervezett óvodai‑
családi kirándulás volt a Váchoz közeli Nőtincsi Seholszigetre, az 
élményparkba. A gyerekek az érdekes, céltudatos projekt szerint 
berendezett, gyönyörű természeti környezetben ismerkedtek meg 
az állatokkal és kicsinyeikkel, lovagoltak, láthatták a különféle 
mesterségek, műhelyek működését. A Tincsi vonattal vonatoztak 
az erdőben, játszottak a természetes anyagokból készült játék‑ 
eszközökön. Ajándékokat készítettek, melyeket emlékként haza 
is hoztak. A kirándulás méltó befejezése volt az elmúlt tanévnek 
és az ismeretek szerzése, a közös együttlét öröme, jutalma volt a 
gyerekeknek, szülőknek, az óvodai közösségnek.

   Fordította Takács Erzsébet

3.-4. NEHANEBNÍ BASTARDI (Brad PITT, Diane KRUGER, r:Q.TARANTINO)
5. BRATISLAVAFILM (Zuzana Fialová, Peter Batthyany, Robert Roth, Ján Kroner)
6. HRANICE OVLÁDANIA  (Saach De Bankolé, Tilda Swinton, John Hurt)
7.-8. NA POVALE alebo KTO MÁ DNES NARODENINY (detské predstavenie) – od 18.00 hodi-
ny!!!
10.-11. SYNECDOCHE, NEW YORK (Philip Seymour Hoffman, Catherine Keener, Tom Noonan)
12.-13. NORMAL (Milan Kňažko, Pavel Gajdoš, Dagmar Veškrnová - Havlová, Zuzana Kajnaro-
vá)
14.-15. WRESTLER (Mickey Rourke, Marisa Tomei, Evan Rachel Wood, Mark Margolis)
17.-18. DOBA ĽADOVÁ 3 (rodinný film) začiatok od 18.00 hodiny!!!!
19. SIROTA (Vera Farmiga,Peter Sarrgaard)
20.-21.-22. JÁNOŠÍK (Václav Jiráček, Ivan Martinka, Michal Žebrowski, Marián Labuda, Táňa 
Pauhofová)
24.-25  NOC OŽIVENÝCH MŔTVOL 3D (horor s 3D okuliarmi)!!!!
26. PROMĚNY (Dita Zábranská, Petra Hřebíčková, Petr Jeništa)
27.-28.-29. 2012 (Amanda  Peet, John Cusack)

hasičského auta. V parku pri materskej škole a 
na dvore školy deti čakalo mnoho príležitostí, 
kde si mohli vyskúšať svoju šikovnosť a od-
vahu: šplhanie na lane, hod, zdolanie preká-
žok, súťaž na bicykloch. Mohli rozvíjať tak-
tiež svoju zručnosť a tvorivosť maľovaním, 
navliekaním, prípravou indiánskych ozdôb. 
Vynikajúci nápad bola priestorová maľba, kde 
maľovali menšie i väčšie zvieratká na plot a 
kaštieľ Chateau Belá na veľký formát tvrdé-
ho papiera. Na záver ako odmena pre deti i 
dospelých bola rozprávka „Rukavička“ v po-
daní Bonya Imana. Za splnenie úloh a účasť v 
športových disciplínach deti dostali odmeny, 
darčeky, ktoré zabezpečil Obecný úrad Belá, 
zriaďovateľ materskej školy. Na všetkých 
zúčastnených a prítomných dospelých čakal 
chutný guľáš a limonáda, každý si mohol vy-
brať z bohatej ponuky zmrzlín. Za úspešné 
podujatie patrí poďakovanie všetkým, ktorí 

pomáhali a podujatie podporili: podnikatelia 
Arnold Bajza, Ján Kelemen. Druhou veľmi 
úspešnou aktivitou materskej školy bol spo-
ločný výlet s rodičmi do parku zážitkov „Se-
holsziget“ neďaleko Vácu v obci Nőtics. Tu 
sa mohli deti oboznámiť so zvieratkami a ich 
mláďatami, jazdili na koňoch v krásne zre-
alizovanom prírodnom prostredí. Mali mož-
nosť nahliadnuť do rôznych dielní a sledovať 
prácu remeselníkov. S vláčikom „Tincsi“ sa 
priviezli pod lesíkom, hrali sa na detskom 
ihrisku, ktoré bolo vybudované z prírodného 
materiálu. Na pamiatku z výletu si rodičia 
zakúpili ručne zhotovený darček. Výlet bol 
vhodným ukončením minulého školského 
roka a zážitky i získanie nových poznatkov, 
ako aj radosť zo spoločne prežitého dňa bol 
odmenou pre deti, rodičov i kolektív mater-
skej školy.



9.10/2009
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A Párkányi Önkéntes Tűzoltó Egylet  
megalakulásának 125. évfordulójára

A tűz elleni védekezés története egyidős 
az emberiség történetével. Az európai 
tűzrendészet kezdetei az ókori Rómáig  
nyúlnak vissza. Traianus római császár a 
Kr. u. 2. században hozta létre az ún. tűzvé-
delmi collegiumokat. 

szerelésére. Ugyanez az intézmény 1883. 
dec. 12‑én 30 Ft‑tal járult hozzá az indulás‑ 
hoz. Szegedi János 1883. jan. 16‑án 9 Ft‑ot, 
Párkány városa 1883. dec. 12‑én 100 Ft‑ot ado-
mányozott felszerelésre. Az 1884‑as esztendő 
első bejegyzése Szabó Titus 10 Ft‑os alapítói 
tagilletményét tartalmazza. Simor János bíbo-
ros, esztergomi érsek 100 Ft‑os alapítványa 
szept. 4‑én érkezett. A legmagasabb összeggel 

Frühauf Béla ügyvéd, orvos dr. Wilheim Jó‑ 
zsef, parancsnok László István (XV. sz. érem, 
k. é., jub. érem), alparancsnok Nemes Flóri-
án (XXV. kir. érem, katonai érem), szertáros 
Bitter Béla tanító, szakaszparancsnok Baráth 
Béla tanító (V. sz. érem), Kovács Ignác (X. sz. 
érem) és Meng Géza. A felszerelés a követ‑ 
kezőkből állott: 1 őrtanya, 2 szertár, 1 moz‑ 
dony‑ és 2 kocsi‑fecskendő, 2 kerekes motol-
la, 3 falajt, 1 vaslajt, 1 szerkocsi, 8 dugólétra, 
4 tetőlétra, 1 füstálarc, 1 viharfáklya, fejsze, 
csáklya, tűzhorog, veder, 1 mentőszekrény, 1 
hordágy, 2 minimax, 1 vízszállító gép, 1 hyd-
ráns vízszerzés céljára. A községi segély 700 
koronát tett ki. Ebben az időben 90 alapító‑, 
4 pártoló‑ és 34 működő taggal rendelkezett 
az egyesület. 

A párkányi tűzoltók aktívan kivették részü-
ket „Esztergom vármegye Tűzoltó‑Szövetsé-
gének” munkájából is. Az 1909‑ben alakult 
vármegyei szövetség alelnöke 1914‑ben 
Renner Géza gyáros, titkára és vármegyei 
tűzrendészeti felügyelője László István, pénz‑ 
tárosa Dr. Schrank Mór, járási tűzrendészeti 
felügyelője Istvánffy Elemér és Klinda Aladár 
voltak. Az 1912. jún. 29‑én megtartott nagy‑ 
szabású megyei tűzoltóverseny győztese a 
párkányi csapat lett, megelőzve a bátorkeszi 

Bár a középkori Európa államaiban a 
tűzrendészet lassan fejlődött, I. István király 
idejekorán felismerte a tűz veszedelmes vol-
tát. Már első törvényei között szigorú rende-
letet adott ki a gyújtogatók megbüntetésére. A 
legszigorúbb büntetést a 15. századi törvény-
hozás mondta ki, mely „hűtlenség bűnéért járó 
örök szolgaságot” rótt ki a gyújtogatóknak. A 
városok vezetősége a 16. századtól kezdve ho-
zott tűzrendészeti szabályrendeleteket. Előír-
ták például, hogy istállókban, szérűkben nem 
szabad nyílt lángot használni, ügyelni kell a 
tűzhelyekre, és hamut csak zárt edényben le-
het gyűjteni. A 17. században kezdték rende-
letekkel szabályozni a tűz és az egyéb elemi 
csapások elleni védekezés különféle módjait. 
Az egyes településeken megszervezték a tűz-
védelmi őröket (bakterokat), akiknek – főleg 
éjnek idején – feladatuk volt a lakosság ri-
asztása tűz esetén. A riasztásra elsősorban a 
templomi harangok „félreverését“ használták, 
de különféle vasdarabok csörömpölésével is 
jelezték a tüzet. Magyarországon a 18. század 
elején kezdett a kormány behatóbban foglal-
kozni a tűzrendészet kérdéseivel. Pest szabad 
királyi városban 1808. január 2‑án adták ki az 
első tűzrendeletet, melynek szigorú betartása 
„a város minden egyes polgárának kötelessé-
gévé tétetett“. 

A pozsonyi születésű gróf Széchenyi Ödönt 
a magyar tűzoltók atyjaként tartják számon. 
Külföldi utazásai során megismerkedett a fej-
lett országok tűzoltóságaival, hogy az ott szer-
zett gyakorlati tűzoltói ismereteket hazája ér-
dekében hasznosítsa. Az első önkéntes tűzoltó 
testületek az ő kezdeményezésére alakultak a 
19. század utolsó harmadában. Ügyködésének 
köszönhetően, jelentős pénzbeli áldozatokkal 
sikerült létrehozni a „budapesti önkénytes 
tűzoltó egyletet” 1863‑ban, működésük meg-
kezdése azonban még évekig váratott magára. 
Az önkéntes tűzoltóság alapszabályát 1866‑
ban hagyták jóvá, de a Budapesti Önkéntes 
Tűzoltó Egylet csak 1870. január 9‑én kezdte 
meg tényleges tűzoltói munkáját. Még ugyan‑ 
ebben az évben elkezdte működését a fizetett 
tűzoltóság is. Ezt követően indult meg a vidéki 
tűzoltóságok fokozatos kialakítása. 

A Párkányi Önkéntes Tűzoltó Egy-
let egy és negyed évszázaddal ezelőtt, 
1884‑ben alakult meg. Létrejöttében elé-
vülhetetlen érdemeket szerzett Rogrün 
Ede, a bőkezű mecénás, aki a testület 
első elnökeként (későbbiekben mint dísz‑ 
elnök) működött közel másfél évtizedig. 
Az egylet első főparancsnoka Szegedi Sán-
dor volt, aki rendszeresen nagyobb összeget 
adományozott a működésre. Ha képet aka-
runk kapni az induló évek történéseiről, la-
pozzunk bele az egyesület naplójába. Már 
1882. dec. 23‑án a Párkányi Takarékpénztár 
50 Ft‑ot (forint) adományozott az egylet fel-

A 100 évvel ezelőtti vezetőség
A tűzoltó napló első lapja

Rogrün Ede, a PÖT alapítója és első elnöke

Pecsét

Párkány mezőváros, a Párkányi Takarékpénz‑ 
tár, valamint az Esztergomi Takarékpénztár tá-
mogatta rendszeresen a testületet. 

A kezdeti időkben 42 működő taggal ren-
delkezett, és 150 forintos községi segélyben 
részesült a szervezet. Volt egy régi szerkezetű, 
és egy kézi szivattyújuk. A 100m tömlőhöz két 
vízhordó kocsi állt rendelkezésükre. Az 1885‑
ös évben 3 tűzesetnél voltak bevetésen. 1890‑
ben új szivattyús fecskendőt vásároltak 310 Ft 
50 krajcárért, és ekkor kezdődött az új szertár-
ra való adakozás is. Az ez évi kimutatás szerint 
a 35 működő tagból 28 volt földműves és 7 
iparos. Ekkor már 3db 100mm feletti henger‑ 
átmérőjű fecskendővel rendelkeztek. A 300m 
tömlőhöz 15 pár tömlőcsavar és 3 vízhordó 
kocsi (lajt) tartozott. 10 gyakorlatot tartottak 
és 14 tűzesethez vonultak ki. Szegedi főpa-
rancsnok 1896‑ban meghalt, helyét Rosenberg 
Jakab vette át. 1895‑ben gyűjtés indult zász-
lóalapra. 1897‑ben meghalt Rosenberg Jakab, 
az ő helyére Ivanics Gyula főparancsnok 
került. Szalma Vince és Javorka Antal alpa-
rancsnokok segítették munkáját. 1902‑ben egy 
újabb gyűjtés kezdődött az őrtorony javára. 
Még ugyanebben az évben Szekér József lett 
az alparancsnok, 1909‑től pedig Szekér Gyula 

elnöksége alatt Renner Géza parancsnok irá-
nyította a lelkes csapatot.

A tűzoltók különféle tanfolyamokon igye‑ 
keztek elsajátítani a tűzoltás fortélyait, akik 
aztán saját egységüknél okították a legény-
séget. Esztergom megyéből egyedül a pár-
kánynánai Klinda Aladár körjegyző végezte 
el 1912. aug. 9‑16 között a budapesti orszá-
gos tűzrendészeti szaktanfolyamot, mellyel a 
„jövő vezetőférfiává” küzdötte fel magát. A 
kolozsvári kerületi tűzoltó‑szaktanfolyamon 
1913. júl. 10‑14 között Istvánffy Elemér, a 
Párkányi Takarékpénztár titkára vett részt. 
Az 1914‑es évben így nézett ki a „Párkányi 
Önkéntes Tűzoltó‑Testület” vezetőségi ösz‑ 
szetétele: elnök Palkovics László főszolgabí-
ró, pénztáros dr. Schrank Mór gyáros, titkár dr. 

és a nyergesújfalui csapatot. 
Most pedig lássuk a testület alapítóinak, 

pontosabban azoknak a névsorát, akik a pénz‑ 
tári napló tanúsága szerint alapító tagdíjat fi-
zettek be: Szabó Titus, Simor János bíboros, 
esztergomi érsek, Rogrün Ede, Szegedi Sán-
dor, Milch Miksa, Dr. Fritz József, Wallfisch 
Lipót, Simkó József, Schrank Salamon, Ro-
senberg Jakab, Haár Adolf, Tomanóczy János, 
Grünwald testvérek, Esztergomi főkáptalan, 
Tollée Gyula, Szekér Gyula, Krizsány István, 
Kudlik Géza, Palkovics Ignác, Zwillinger 
Herman, Horn Mór, Nagy János, Német Pál, 
Vollner Antal, Tót Vince, Dorna Szekér Jó‑ 
zsef, Sturm Károly, Katula Géza, Bánfi Ká-
roly, Bicher Ferenc, Reviczky Károly, Fatter 
Sándor, Molnár Ferenc, Klinda Aladár, Pár-
kány és Vidéke Hitelbank, Krizsány Vince, 
Renner Géza, Drozdy. 

A tűzoltók mindig is aktív részesei voltak a 
község mindennapi életének. Kivették részü-
ket nem csak a tűz elleni védekezés területén, 
de kulturális és társadalmi szerepük is jelentős 
volt. Szabadidejükben színdarabokat tanultak 
be, táncmulatságokat rendeztek, és azok be-
vételéből bővítették pl. a testület ruházatát. 
De ugyanúgy jelen voltak a különféle egyházi 
és sport ünnepeknél, ahol díszőrséget álltak, 
díszfelvonuló egységet képeztek, stb. 

Tisztelt Olvasó! Ez a rövid áttekintés a 
Párkányi Önkéntes Tűzoltó Egylet kezdeti 
éveinek fontosabb fejezeteit mutatta be az 
I. világháború kitöréséig. A testület további 
fejezetei – legnagyobbrészt – a Csehszlovák 
Köztársaság keretein belül játszódtak. Ameny‑ 
nyiben Önök használható, értékes informáci-
ókkal rendelkeznek ebből az időszakból, szí-
vesen fogadjuk azokat feldolgozás céljából. 
A városi múzeum kiállítással tiszteleg a 125 
évvel ezelőtt megalakult egyesület előtt, me-
lyet november 4‑én, 16.00 órakor nyitunk a 
múzeum Vámház köz 2. sz. épületében. Min-
den érdeklődőt szeretettel várunk.  
 Juhász Gyula



11.10/2009 HELYI HISTÓRIA - HISTÓRIA MESTA

-Szőlőoltványok és nereztartályok 
eladók Muzslán. Tel: 0905962608. 
‑Két szobás lakás kiadó, felújított, 
balkonnal, részben berendezve. 
Tel.: 0948006119 
‑Villanyszerelőt keresek mellékállásba. 
Tel.: 0905‑892 140 
‑Kiadó Párkányban a sport utcában  
1 szobás lakás. Tel.: 0944134555
‑Garzonlakás eladó. Tel.: 0367524639 
‑Skrášlenie sobášov a iných slávností 
príjemnou atmosférou klasickej i mo-
dernej hudby v podaní flautistky. Tel.: 
0918731324
‑Dám do prenájmu malú garzonku v 
štúrove. Tel.: 0907188134
‑Újságkihordókat felveszünk 16 éves
korig. Tel.: 0905 826 202

Apróhirdetés  
Riadková inzercia
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A szeptember utolsó hétvégéjén megrendezett 9. Mária Valé-
ria Híd Futáson rekordszámú, 2300 résztvevő vett részt, ebből 
1900-an értek be a párkányi célba. A sporteseményen 1238 nő 
és 1071 férfi mérettetett meg. Az abszolút győztes a tavaly is di-
adalmaskodó Emmer Attila lett, a női mezőnyben Benkó Gabri-
ella vihette haza az aranyat. 
A Mária Valéria Hídfutást a híd 
újraépülésének évében, 2001‑ben 
rendezték meg első alkalommal 
Esztergom és Párkány között. 
Azóta szeptember utolsó szom-
batja a futás népszerűsítésének és 
a testvérvárosi kapcsolatok ápo-
lásának a jegyében telik el. A ren-
dezvény nemcsak a környékbeli 
települések diákjait, hanem egyre 
több szülőt, rokont és amatőr spor-
tolót is megmozgat, évről‑évre 
többen vágnak neki a 4,2 kilomé-
teres távnak. 
A díjazottak érmeket és kerámiá-
kat kaptak, hat korcsoportban 12‑
en diadalmaskodtak. A legtöbben 
a 12‑15 év közöttiek voltak, őket a 
16‑19 és a 20‑49 évesek követték. 
Első helyezést értek el: Rajos Léna, Koklács Balázs József, Kiss 
Mercédesz, Csák Tamás, Szabó Kitti, Szlovák Bence, Nagy Bri-
gitta Patrícia, Rendás Erik, Benkó Gabriella, Emmer Attila, Orosz 
Katalin, Galgóczi Imre. Az iskolák közötti versenyt az esztergomi 
Mindszenty József Katolikus Általános Iskola nyerte meg, az intéz-
mény tanulóinak 94 %‑a vett részt a futáson. Nyereményük, mint 
ahogy a többi helyzetté is, egy sportszervásárlási utalvány volt. A 
2. helyezett a Szent István Gimnázium csapata (50%), a harmadik 
pedig a Dobó Katalin Gimnázium (44,7%) lett.
A rendezvényt támogatta: Gamex – Andruškó Gábor, Niszler 
György, Lengyel Attila, Kormos László, Venus cukrászda – Ne-
viďánsky Štefan, Cranium Computer – Laczko László. 

 Forrás: www.hidfutas.e‑oldal.hu, összeállította: Sz.É. 

Posledný septembrový víkend sa uskutočnil 9. ročník Behu 
Mosta Márie Valérie, za účasti 2300 bežcov. Do štúrovského 
cieľa ich dobehlo 1900. Na športovom podujatí zápolilo 1238 
žien a 1071 mužov. Absolútnym víťazom sa tak isto ako vla-
ni stal Attila Emmer, medzi ženami si zlato odniesla Gabriella 
Benkó.

Beh Mostu Márie Valérie medzi 
mestami Ostrihom a Štúrovo usku-
točnili po prvýkrát v roku  2001 pri 
príležitosti obnovy mosta. Odvtedy 
každoročne prebieha posledná sep-
tembrová sobota v znamení popu-
larizácie behu a v utužovaní pria-
teľských vzťahov bratských miest.
Beh neláka len študentov, čoraz čas-
tejšie sa zapájajú aj rodičia, príbuz-
ní i amatérski športovci. Každým 
rokom sa zvyšuje počet účastníkov, 
ktorí sa chcú popasovať s 4,2 km 
trasou. Ocenení obdŕžali medaily a 
ozdobnú keramiku. V 6‑tich kate-
góriách bolo ocenených 12 víťazov. 
Najviac účastníkov bolo vo vekovej 
kategórii 12‑15 rokov, nasledovali 
kategórie 16‑19 rokov a 20‑49 rokov. Na prvých miestach skončili: 
Rajos Léna, Balázs Koklács József, Kiss Mercédesz, Csák Tamás, 
Szabó Kitti, Szlovák Bence, Nagy Brigitta Patrícia, Rendás Erik, 
Benkó Gabriella, Emmer Attila, Orosz Katalin, Galgóczi Imre. Sú-
ťaž medzi školami vyhrala ostrihomská Katolícka základná ško-
la Józsefa Mindszentyho s 94%‑nou účasťou žiakov. Na druhom 
mieste sa umiestnili gymnazisti z Gymnázia Sv. Štefana (50%) a 
tretí skončili žiaci z Gymnázia Dobó Katalin (44,7%). 

Beh podporili Gamex – Andruško Gabriel, Juraj Niszler, Attila 
Lengyel, Ladislav Kormos, Cukráreň Venus – Štefan Neviďán-
sky, Cranium computer – Ing. Laczko Gabriel. 

 Zdroj: www.hidfutas.e‑oldal.hu, preklad: gp 

Több mint kétezren futottak együtt Viac ako 2000 účastníkov behu
SPORT - ŠPORT

TARTS VELÜNK

POĎ S NAMI!
VOĽBY DO VÚC
14. NOVEMBER 2009

JUDr. Vitkóová Andrea
36 rokov, právnička17

Ing. Kamanca Július
50 rokov, úradník7Magát Ladislav

59 rokov, starosta9

Naše ciele:
Vytváranie nových 

pracovných príležitostí
Celkový rozvoj štúrovského regiónu

Zodpovedné riešenia
Istota a tolerancia
Vzájomná dôvera

Céljaink:
Új munkalehetőségek 
megteremtése
A párkányi régió fejlesztése
Felelőségteljes megoldások
Biztonság és tolerancia
Kölcsönös bizalom

Kandidáti na poslancov Nitrianskeho samosprávneho kraja
Nyitra-megye képviselő jelöltjei

Volebný obvod Štúrovo - Párkányi választási körzet
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Október 10‑én a párkányi Kyokushin Karate Klub 12. alka-
lommal rendezte meg a Nyílt Szlovák Kyokushin Karate Bajnok-
ságot. A rendezvény helyszíne a muzslai sportcsarnok volt. Mint 
minden évben, a hazaiak az idén is ausztriai, magyarországi és 
csehországi versenyzőkkel küzdöttek. Formagyakorlatban (kata) 
110 versenyző indult, küzdelemben (kumite) pedig 55. A párkányi 
klubot a következő versenyzők képviselték: Bottyán Péter, Feket-
šová Soňa, Gubrica Adrián, Hegedűs Lukáš, Krištofčíková Diana, 
Máčai Tomáš, Marcsa Arnold, Povinský Juraj, Reznik Zsolt, Šán-
dor Márk. Eredmények: aranyérem – Feketšová Soňa, Hegedűs 
Lukáš, Povinský Juraj, Reznik Zsolt, Šándor Márk, ezüstérem – 
Bottyán Péter. Minden versenyzőnek gratulálok és köszönöm a 
szülők segítségét is.

Ezúton szeretném megköszönni Csonka Attila anyagi segítsé-
gét, aki már több éve támogatja rendezvényünket.

 Rácz Norbert – edző

Kanoisti TJ Dunaj Štúrovo ukončili sezónu poslednými  majs-
trovskými pretekmi Pohár Slavie UK a Hargašovým memoriálom, 
ktoré sa konali na Zlatých pieskoch v Bratislave. Veľmi dobre za-
bojovala Žofia Vargová, ktorá získala dve zlaté medaily, ako i vecné 
ceny. Striebornú medailu vybojoval Viktor Kecskeméti v dvojkaja-
ku na 2 km s Denisom Myšákom. Bronzové medaily získali Ben-
cze Fülöp v K 1 na 2 km, Márk Nagy v MK1 na 2km bol úspešný 
dvakrát.

Ďalšie umiestnenia: 
Jutka Kecskemétiova 4.a 6. miesto, 
Máte Marschal  dvakrát 6. miesto, 
Gergő Tóth 7. a 11 miesto, 
Levente Marschal 7.,
Sabi Varga 7.a 9 . miesto, 
Viktor Kecskeméti 7. miesto, 
Rozi Mészárosová 6. miesto. 

 Jozef Kužel

Sikeres Szlovák karatebajnokság

Úspešné Majstrovstvá 
Slovenska v karate

Nemzetközi labdarúgó torna 
a megbékélés jegyében

Úspešný záver sezóny

Párkány és Vidéke - A Mi lapunk, kiadja a Párkányi Városi Művelődési Központ (Hasičská 25, Párkány) Főszerkesztő: Szép Éva, szerkesztőbizottság: Cucor Roland, Frunyó Csilla, Anna Gallová, Glázer Péter, 
Juhász Gyula. Hirdetésfelvétel: a 036/7511108‑as számon, a parkanyesvideke@gmail.com e‑mail címen, a szerkesztőbizottsági tagoknál vagy a művelődési központban. 
Nyomdai kivitelezés és tördelés: DEEM Design s.r.o. A lapban megjelent hirdetések, cikkek tartalmáért és helyesírásáért a nyomda nem vállal felelősséget. 
Štúrovo a okolie - Naše noviny, vydáva Mestské kultúrne stredisko Štúrovo (Hasičská 25, Štúrovo) Šéfredaktor: Eva Szépová, redakčná rada: Roland Cucor, Csilla Frunyóová, Anna Gallová, Peter Glázer, Július 
Juhász. O inzerciách sa môžete informovať na tel čísle: 036/7511108, na mailovej adrese: parkanyesvideke@gmail.com alebo v Mestskom kultúrnom stredisku v Štúrove.  
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10. októbra štúrovský Kyokushin Karate Klub organizoval už 
12‑krát Otvorené majstrovstvá Slovenska v kyokushin karate v 
športovej hale v Mužle. Tak ako každý rok, aj v tomto roku sa 
zúčastnili okrem slovenských karatistov aj zahraniční pretekári z 
Rakúska, Maďarska a Českej republiky. V súborných cvičeniach 
(kata) súťažilo 110 pretekárov a v športovom zápase (kumite) 55. 
Štúrovský klub reprezentovali títo karatisti: Bottyán Peter, Feket-
šová Soňa, Gubrica Adrián, Hegedűs Lukáš, Krištofčíková Dia-
na, Máčai Tomáš, Marcsa Arnold, Povinský Juraj, Reznik Zsolt, 
Šándor Márk. Výsledky: zlatá medaila – Feketšová Soňa, Hegedűs 
Lukáš, Povinský Juraj, Reznik Zsolt, Šándor Márk, strieborná me-
daila – Bottyán Peter. Každému gratulujem a ďakujem aj rodičom 
za pomoc.

Touto cestou sa chcem poďakovať za materiálnu pomoc p. 
Csonka Attilovi, ktorý už viac rokov podporuje naše podujatie.

 Norbert Rácz – tréner

Szeptember végén a Sas labdarúgó tornát rendezett (Slobo-
da solidarita) a párkányi stadionban. A torna, melyen a Magyar 
Színészválogatott, a Magyar Koalíció Pártja, a SaS és a párkányi 
öregfiúk vettek részt, a megbékélés jegyében jelzőt viselte és egy-
ben jótékonysági jelleggel is bírt. Verőfényes napsütésben zajlottak 
a mérkőzések. Sajnos, a szüreti munkák távol tartották a nagyobb 
számú közönséget, aki viszont eljött, nagyon jól szórakozott. Nem 
mindennap látni a zöld gyepen küzdeni a labdáért Nemcsák Ká-
rolyt, Straub Dezsőt, Eperjesi Károlyt, vagy a szlovákiai magyar 
politikai élet neves résztvevőit, Farkas Ivánt, Bárdos Gyulát. A tor-
nát végül a párkányi öregfiúk nyerték meg, akik 5:2‑es arányban 
győzték le az MKP‑t. Nem szabad megfeledkezni az összegyűlt 
összegről sem. Támogatóink segítségével 400 euró (12 ezer koro-
na) gyűlt össze, ezt az összeget a párkányi gyermekotthon kapta 
meg. 

Ez úton szeretnénk köszönetet mondani támogatóinknak, akik a 
következők voltak: 

Sweet Home, Vida strešné centrum, Agromix-ŠeŠ, Búcsi 
Elektro, Twister, Bicikle Michalko, Minikov, Karko Kvety, 
Regra tlačiareň, Vintop Karkó Búcs, Mobil shop, Kasnyík TG 
Wine Manufakture Strekov, Strana SaS, MKP, Slov Fenstherm, 
Hostinec Niszler, Farel Elektro, Stavmax Stavebniny. 

   
 Erős Károly

Biztonságban bármit
bárhová!

Fuvarozás kedvező
áron, furgonnal.

Tel.: 0905 801 107

Bezpečná a cenovo
výhodná doprava

vašich vecí
s dodávkou!
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„Szeretetben, fájdalomban szíve holttá sápadt. 
Édes Jézus, adj nyugalmat drága jó anyánknak. 
Szívünkben te sosem leszel halott, örökké élni 

fogsz, mint a csillagok”.
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk 

GYETVEN MÁRIÁRA, 
akit augusztus 31‑én kísértünk el utolsó útjára.

Emlékét örökké őrző férje, gyerekei, 
unokái, dédunokái

Fájó szívvel emlékezünk 
APÁLKA ŠTEFAN 

halálának első évfordulójára. Örökké itt élsz a szívünkben. Örökké gondol rád 
feleséged, gyermekeid, vejed, unokáid, menyeid, dédunokáid. Te szerető apa, 

nagyapa, férj voltál és a szívünkben az is maradsz örökre. 

„Az idő múlik, de a fájdalom megmarad. Szeret-
teim, én már elmentem. Küzdöttem, de tovább 

nem tehettem. Szerettem volna még sokáig élni, 
Gyermekeim és unokáim útját figyelemmel kísér-
ni. De a halál eljött, búcsúzni nem hagyott, Édes 

szeretteim, én most már az 
Úrnál vigyázok reátok”.

Fájó szívvel emlékezünk halálának évfordulóján 
IŽÁK FERENCRE.

Akik ismerték és szerették, szenteljenek emléké-
nek egy néma pillanatot ezen a szomorú évfordu-
lón. Emlékét és szeretetét örökké szívében őrzi:

Szerető özvegye, lánya Éva és unokái 
Andrea és Péter

„Már nincs holnap, csak ennyi volt az élet. 
Sirassatok csendben, mert én a szívetekben élek. 
Szeretteim, én már elmentem. Küzdöttem, de to-

vább nem tehettem.Szerettem volna az élettől még 
sokat remélni, szeretteim közt még tovább élni”.

Ezúton mondunk köszönetet minden kedves 
rokonnak, munkatársnak és mindazoknak, akik 
2009.9.12‑én elkísérték utolsó útjára a párkányi 

öreg temetőbe 
SZUCHOVSZKI ANRDÁSNÉ, 

szül. TORDA ÉVÁT 
és részvételükkel, koszorúikkal, vigasztaló sza-

vaikkal próbálták enyhíteni fájdalmunkat. 
A gyászoló család

SPOMÍNAME SI - EMLÉKEZÜNK

Veľko-maloobchod Kis- és nagykereskedés

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

NAJLEPŠIA CENA
3-vrstvových papierových vreckoviek

v regióne!
Hygienické vreckovky
Verytis Elegance

Cena: 0,04€ (1,21 Sk) za bal.,
0,40€ (12,05 Sk) za 10ks balenie

(Akcia platí do vypredania zásob)

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

obalový materiál, plastový riad.

Nakúpte si kahance rôznych
druhov za

MINULOROČNÉ CENY!
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AKCIA
Veľký výpredaj plastových okien

Na každé okno
50 %-ná zľava!
Informácie v predajni:

NOVA ROLL plus s.r.o.
Štúrovo, Hlavná 56/A, 0918234512
Otváracia doba: po-pia: 8.00-16.00

Pozor! Veľká akcia do konca novembra!


