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Az ellopott Jézuska Ukradnutý Ježiško
Az egész egyházközösség szorgalmasan készült a karácsonyra. 

Mindenki kivette a részét a tennivalókból: egész nap takarították, 
díszítették a templomot; míg végül késő délután az oltár elé helyez‑
hették az új jászolt és belefektethették a kis Jézust. Gyönyörű volt a 
Gyermek, és élethű mosoly ragyogott az arcán. Az éjféli szentmise 
igazán felemelő élmény volt. Béke és boldogság töltötte el az embe‑
rek szívét. Mindenki jobb, kedvesebb, türelmesebb volt, mint más‑
kor. A jászolban fekvő Kisded közelebb hozta egymáshoz az embe‑
reket. A templomot elhagyva a falu sötét utcáiba is magukkal vitték 
azt a fényt, ami a betlehemi jászolból sugárzott. Másnap, az ünnepi 
szentmisére ismét megtelt a templom. Mekkora volt a botrány, ami‑
kor meglátták az üres jászolt!

- Eltűnt a Jézuska, a mi Jézuskánk! Valaki ellopta! – kiabálták.
Az atya hitetlenkedve csóválta a fejét:
- Lehetetlen! Ki tehette?
Már azon tanakodtak, mit tegyenek a tolvajjal, ha megtalálják; 

amikor belépett egy kisfiú az ellopott Jézuskával a karjaiban. Lassú, 
határozott léptekkel a jászolhoz járult, 
majd a hideg szalmára fektette a Meg‑ 
váltót.

- Miért tetted ezt? - kérdezte az atya, 
próbálva visszatartani a dühös híveket.

A gyerek értetlenül nézett az atyára. 
     - Tegnap este hazavittem a Jézuskát, 
mert hideg volt a templomban. Nem 
akartam, hogy megfázzon – magya- 
rázta.

Ha azt akarjuk, hogy a karácsonyi 
ünnepek felemelő hatása ne csak egy-
két napig tartson, meg kell értenünk 
azt, amit ez a kisfiú a maga egyszerű‑
ségében természetesnek látott: Jézus 
nem maradhat a hideg templomban. 
Magunkkal kell vinnünk otthonainkba, 
családjainkba, emberi kapcsolataink‑ 
ba. Nem azért született meg közöttünk, 
hogy a hideg szalmán feküdjön, hanem 
azért, hogy a szívekben felszítsa a sze‑
retet tüzét. Nem a takarítás, a díszítés, 
a kissé édeskés szentimentalitás a kará‑ 
csony lényege. Az egyetlen, ami számít 
az az, hogy el merjük-e magunkkal vinni Jézust. Idén is megkapjuk 
a lehetőséget arra, hogy embertársaink iránt tanúsított szeretetünk‑
kel befogadjuk az ég legnagyobb ajándékát, és így jobbá tegyük, ha 
nem is az egész világot, de legalább a saját környezetünket. Így ké‑
rem Isten áldását e lap minden kedves olvasójára és kívánom, hogy 
hozzátok is eljusson a legszebb karácsonyi ajándék: az isteni béke 
és szeretet. Lelkiatyáitok nevében kegyelmekben gazdag karácsonyi 
ünnepeket és boldog új évet kívánok.  
 Márk atya

Celá dedina sa usilovne chystala na vianočné sviatky. Každý sa za‑
pojil. Celý deň upratovali, zdobili, až nakoniec večer postavili pred 
oltár nové jasličky a položili do nich Jezuliatko. Bolo také nádherné a 
na tvári malo živý úsmev. Polnočná omša bola hlbokým duchovným 
zážitkom. Všetci boli k sebe lepší, milší, trpezlivejší. Pokoj a blaženosť 
naplnili srdcia ľudí. Ježiško v jasličkách zblížil ľudí. Keď odchádzali z 
kostola do tmavých ulíc dediny, niesli so sebou svetlo žiariace z betle‑
hemských jasiel. Na druhý deň sa opäť naplnil kostol. Aké veľké bolo 
pohoršenie, keď uvideli prázdne jasle.

- Ježiško zmizol, naše Jezuliatko! Niekto ho ukradol!
Aj kňaz neveriac krútil hlavou:
- Nemožné! Kto to mohol urobiť?
Už sa radili o tom, ako potrestať vinníka, keď ho chytia, keď v tom 

vstúpil chlapček s ukradnutým Ježiškom v náručí. Pristúpil k jasličkám 
a položil Spasiteľa na studenú slamu.

- Prečo si to urobil? - opýtal sa kňaz a pokúšal sa zadržať nahneva‑
ných veriacich.

Chlapec sa nechápavo 
pozrel na kňaza.

- Včera večer som zo‑
bral Ježiška domov. V 
kostole bola taká zima, 
nechcel som, aby prechla‑
dol.“

Ak chceme, aby obla‑
žujúci účinok Vianoc netr‑
val len niekoľko dní, mu‑
síme pochopiť to, čo tento 
malý chlapček vo svojej 
jednoduchosti považoval 
za samozrejmé, že Ježiš 
nemôže zostať v stude‑
nom kostole. Musíme ho 
vziať so sebou do svojich 
príbytkov, rodín, ľudských 
vzťahov. Veď On sa ne‑
narodil medzi nami preto, 
aby ležal na studenej sla‑
me, ale preto, aby zapálil v 
ľudských srdciach plameň 
lásky. Upratovanie, zdo‑

benie, trochu nasladlý senti‑
mentalizmus nepatrí k podstate Vianoc. Jediné čo je podstatné je to, či 
sa odvážime vziať so sebou Ježiša. Aj tento rok dostaneme príležitosť, 
aby sme láskou preukázanou našim blížnym prijali najväčší dar neba, 
a tak urobili lepším keď už nie cely svet, tak aspoň svoje okolie. Takto 
vyprosujem Božie požehnanie na všetkých čitateľov a prajem vám, 
aby sa aj ku vám dostal najkrajší vianočný darček: Boží pokoj a láska. 
V mene vašich duchovných pastierov vám prajem milostiplné Vianoce 
a šťastný Nový rok.

 kaplán Marek
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Komoly esély mutatkozik arra, hogy 
2011-ben elkezdődjön két, régiónkban 
lévő Ipoly-híd építése. Az ipolypásztói és 
helembai átkelő és az ipolyviski összekötő 
út tervezetét a társberuházó, Nyitra megye 
önkormányzata elfogadta, így most min-
den attól függ, sikeresnek nyilvánítja-e az 
Európai Unió a beadott pályázatot.

Mint ismeretes, az Ipoly-hidak újjáépíté‑
sével kapcsolatosan már évek óta nem volt 
komolyabb változás: a tervek folyamatosan 
készültek, a kivitelezés viszont pénz hiá‑
nyában mindig elmaradt. Az Ister Granum 
Eurorégió egy határon átívelő együttműkö‑
dési program keretében 44 millió forintot 
nyert el az Ipolydamásd-Helemba, valamint 
Vámosmikola-Ipolypásztó közötti híd, és a 
Tésát Ipolyviskkel összekötő átkelőre ve‑
zető út megépítéséhez szükséges tervek el‑
készítésére. Nyitra megye 2008 júniusában, 
Farkas Iván, megyei képviselő javaslatára 
mindhárom projekt támogatására rábólintott. 
A helyi ügyek intézését Wollent József veze‑
tésével az Ipoly Unió vállalta magára. Az el‑
képzeléseket a Nyugat-magyarországi Régió 
magáévá tette, és a Közlekedési Koordiná‑
ciós Központtal, valamint Nyitra megyével, 
mint társfinanszírozóval együtt terjesztette 
be. Az idén elkészültek az építkezés anyagi 
támogatását célzó pályázatok is, melyeket 
szeptember végén adott be a megyei hivatal. 
A Magyarországon elkészített tervek nem 
minden részletében feleltek meg a szlovák 
normáknak, ezeket ki kellett egészíteni.  Az 
idő viszont sürgetett, így Milan Belica, me‑
gyeelnök saját felelősségére aláírta a pályá- 
zatot, hogy az beadható legyen. A megyei 
önkormányzat így utólag, a hibák kijavítá‑
sa után, november elején hagyta véglegesen 
jóvá a projektek leadását. A jelenlegi állást 
több éves lobbi és kemény munka előzte 
meg – fejtette ki lapunknak Farkas Iván, tér‑
ségünk parlamenti képviselője.  A pályázati 
eredményeket várhatóan jövő februárban 
vagy márciusban jelentik be. A költségek 85 
százalékát uniós forrásból fedeznék, tíz szá‑
zalékot az állam biztosítana, a fennmaradó öt 
százalékot a megyei önrész teszi ki. A hidak 
átadásával egy időben nagy valószínűséggel 
ideiglenesen lezárják a rossz állapotban lévő 
Ipolyszalka-Letkés közti átkelőt: a hidat mi‑
nél előbb fel kellene újítani. Szép É.

A gazdasági válság (és a madarak) 
számtalan befektető terveit tönkretet-
ték. Így volt ez a Cuubuusal is: ez a cég 
szeretné felépíteni Párkány első „shop-
ping centerét”. Amennyiben hinni lehet 
a legújabb fejleményeknek, 2010 már-
ciusában megkezdődhet az építkezés, a 
beruházónak sikerült elegendő bérleti 
szerződést kötni a központ üzleteinek 
bérlésére. 

Nyitra megye vissza nem térítendő 
uniós támogatásból szeretné rekonstru-
álni a párkányi rendelőintézetet. A pro-
jekt a műszerek, berendezések cseréjére, 
illetve felújítására is kiterjed, több mint 
öt rendelőt tennének modernebbé. 

Párkányban  az utóbbi időben elszapo‑
rodtak a vandál bűncselekmények. A váro‑
si rendőrség szerint sokkal hatékonyabban 
tudnának fellépni az ilyen esetekben, ha a 
lakosság is jelentené a rongálásokat, időben 
értesítenék a rendőrséget. Október végén 
a Petőfi utcában és a Gesztenyefa utcában 
dúltak a vandálok. A Billa melletti buszmeg- 
álló üveges részét egy jókora betondarabbal 
zúzták szét, egy autót pedig közlekedési jel- 

Révbe ér az  
Ipoly-hidak ügye?

Tavasztól épül az 
Aquario

Újabb rekonstrukció  
a Poliklinikán?

Nő a vandál bűncselekmények száma

Mint ahogy az a projektból kiderül, Nyit‑ 
ra megye 5 százalékos önrésszel járulna 
hozzá a rekonstrukcióhoz. Ennek értéke 
130 ezer euró, a beruházás teljes költség- 
vetése 2 millió 600 ezer euró. A felújítás 
célja az ambuláns egészségügyi ellátás 
effektivitásának, minőségének növelése, 
valamint az, hogy egyes szakrendelések 
elérhetőbbé váljanak. Főként a légúti-, da‑
ganatos‑, gasztroenterológiai‑, és a keringé‑
si rendszer megbetegedéseinek vizsgálatát 
szeretnék modernebbé tenni. Ha a projekt 
megvalósul, lesz rádiódiagnosztikai, bioké‑
miai és hematológiai vizsgálat is. Emellett 
a sebészetet is „helyre tennék“, hogy az az 
egy napos beavatkozások elvégzésére is 
alkalmas legyen. A támogatást olyan sza‑
krendelők kaphatnák meg, melyek napi 
szinten működnek. A fejlesztés három 
területen valósulna meg. Az építészeti jel‑
legű rekonstrukcióra 1 millió 566 ezer eu‑
rót szánnának, a műszerek-berendezések 
cseréjére pedig 1 milliót. A párkányi Poli‑
klinikát 1975-ben építették, az elmúlt két 
évben nagyobb felújításon esett át. A tető 
szigetelése, a fűtési-, csatorna- és vízrend‑
szer, valamint a lift rekonstrukciója, a par‑
kolóhelyek bővítése a jelenleg kiértékelés 
alatt álló pályázat része. Döntés 2010 elején 
várható. Sz.É.   

Michal Smolak, a tervező iroda pro‑
jektmenedzsere lapunknak leszögezte, a 
beruházó nem állt el a projekttől, a tény‑
leges kivitelezés jövő tavasszal kezdődik 
el. Szavai szerint a késés a védett madarak 
fészkelésével és az archeológiai feltárással 
magyarázható, vélhetően a „szárnyas” 
problémákat követően a gazdasági vál‑
ság is közbeszólt. Mára azonban sikerült 
bérleti szerződéseket kötni az üzletek tu‑
lajdonosaival, így néhány hónapon belül 
megkezdődhet az építkezés. Az 5308 négy- 
zetméteres bevásárlóközpontban, 4000 
négyzetméter bérelhető területen majd 30 
üzlet kap helyet. Párkány legmodernebb 
és legnagyobb „shopping centerében” nem 
csak vásárlásra, hanem pihenésre és szó‑
rakozásra is lesz lehetőség. Többek között 
üzletek, gyorséttermek, vendéglők, iro‑
dahelységek és luxus éttermek várják majd 
a vásárlókat. A körülbelül 100 személynek 
munkát adó létesítmény kivitelezése 280 
millió koronát, megközelítőleg 9 millió 
294 ezer eurót emészt fel.  Sz.É.

zőtáblával rongáltak meg, kiverték az egyik 
ablakát. A városi rendőrparancsnok tájékoz‑
tatása szerint az eddigi vizsgálatok alapján a 
vandál tetteket egy fiatalokból álló csoport 
követi el több‑kevesebb rendszerességgel. 
Kukákat, virágtartókat borogatnak fel, pado‑
kat rongálnak. A rendőrség kéri a lakosságot, 
hogy ha bárki észlel ilyen cselekményt, je‑
lentse be a városi vagy az állami rendőrsé‑
gen. Párkányi Televízió
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V súčasnosti je rozpracovaný projekt 
na skvalitňovanie ambulantnej starostli-
vosti pre Polikliniku Štúrovo v hodnote 
2,6 miliónov eur. Zámerom projektu je re-
alizácia komplexných, koncepčných zmi-
en ambulantnej zdravotníckej infraštruk-
túry zabezpečujúcich zvýšenie kvality, 
efektívnosti, bezpečnosti a dostupnosti 
poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Zastupiteľstvo Nitrianskeho samospráv‑
neho kraja predložilo žiadosť o nenávratný 
finančný príspevok na projekt „Skvalitnenie 
ambulantnej starostlivosti“ v rámci výzvy 
Operačného programu zdravotníctvo. Celko‑
vá hodnota projektu je 2,6 miliónov eur, kraj 
spolufinancuje 5 percent z celkových opráv‑
nených výdavkov na projekt, t.j. 130 tisíc 
eur. Cieľom je zabezpečenie rekonštrukcie 
a modernizácie zdravotníckej infraštruktú‑
ry ambulantnej starostlivosti s prednostným 

V roku 2011 sa črtá reálna šanca na začatie výstavby dvoch 
ipeľských mostov v našom regióne. Spoluinvestor, samosprá-
va Nitrianskej župy schválila projekt prechodu medzi Chľa-
bou a Pastovcami a na cestnú komunikáciu vedúcu k mostu  
vo Vyškovciach nad Ipľom. Úspech projektu teraz už závisí 
iba od schválenia Európskou úniou.

Ako je známe, vo veci ipeľských mostov už niekoľko rokov 
nenastali vážnejšie zmeny. Projekty sa priebežne pripravovali, 
ale ich realizácia sa z nedostatku peňazí nikdy  neuskutočnila. 
Euroregión Ister-Granum v rámci programu hraničnej spoluprá‑
ce vyhrala 44 miliónov forintov na zhotovenie plánov výstavby 
mostov medzi obcami Ipolydamásd – Chľaba, Pastovce – Vá‑
mosmikola, ako aj spojovacej cesty k prechodu Tésa – Vyškovce. 
Nitrianska župa v júni 2008 na návrh župného poslanca Ivána 
Farkasa prikývla na podporu všetkých troch projektov. Vybavo‑
vanie miestnych záležitostí na seba vzala Únia Ipeľ pod vedením 
Józsefa Wollenta. Predstavy si privlastnil Západno-maďarský re‑
gión a spoločne s Koordinačným strediskom dopravy a s Nitrian‑
skou župou ako spoluinvestorom ju predložil.  

Toho roku sa pripravili aj projekty týkajúce sa financovania 
stavby, ktoré krajský úrad predložil v septembri. Plány pripra‑
vené v Maďarsku nezodpovedali vo všetkých detailoch sloven‑
ským normám, tie musia byť doplnené. Čas tlačil, preto Milan 
Belica, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja na vlastnú 
zodpovednosť podpísal projekt, aby mohol byť včas podaný. 
Župná samospráva preto dodatočne po opravách chýb začiatkom 
novembra schválila podanie projektov. Terajší stav je výsledkom 
viacročného lobovania a tvrdej práce – vysvetľoval parlamentný 
a župný poslanec nášho regiónu Iván Farkas. Výsledky môžeme 
očakávať vo februári alebo v marci budúceho roku. 85% nákla‑
dov bude hradených zo zdrojov únie, 10% by zabezpečil štát a 
zvyšných 5% tvorí vlastný podiel župy.

V rovnakom čase s odovzdaním nových mostov sa pravdepo‑
dobne dočasne uzatvorí prechod medzi Salkou a Letkésom, ktorý 
je v zlom stave. Most je potrebné čo najskôr obnoviť. 

  
 Szép É. (preklad: gp)    

Na poliklinike sa chystá skvalitnenie  
ambulantnej starostlivosti

Ipeľské mosty sa stanú 
skutočnosťou?

zameraním na prevenciu a podporu zdravia u 
ochorení obehovej, dýchacej a tráviacej sú‑
stavy a pri onkologických ochoreniach. Zá‑
merom projektu je realizácia komplexných, 
koncepčných zmien ambulantnej zdravotníc‑
kej infraštruktúry zabezpečujúcich zvýšenie 
kvality, efektívnosti, bezpečnosti a dostup‑
nosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti. 
V súlade s podmienkami Operačného progra‑
mu zdravotníctvo sa komplexnosť chápe ako 
ucelený investičný projekt, ktorý zahŕňa 5 a 
viac samostatných funkčných ambulancií, v 
ktorých je každodenne poskytovaná zdravot‑
ná starostlivosť. Projekt rieši modernizáciu 
objektu v oblastiach stavebnej, technologic‑
kej, informačno-komunikačnej. Technolo‑
gická oblasť zahŕňa nákup špecializovanej a 
diagnostickej zdravotníckej techniky v súla‑
de s existujúcim a budúcim dopytom po služ‑
bách a potrebami zdravotníckeho zariadenia 

V Štúrove sa v poslednom čase rozšíril 
vandalizmus .Podľa názoru  mestskej polí‑
cie, v takýchto prípadoch by vedeli zakročiť 
oveľa účinnejšie , keby občania poškodzo‑
vanie majetku  oznamovali a včas políciu 
informovali. Koncom októbra vyčíňali van‑
dali na Petőfiho a Gaštanovej ulici. Sklenú 
časť  autobusovej zastávky pri Bille rozbili 
kusom betónu a na jednom aute rozbili okno 

Hospodárska kríza (a vtáci) mnohým investorom prekazili 
plány. Tak to bolo aj s Cuubuusom. Táto firma by chcela po-
staviť prvý „shopping center“ v Štúrove. Ak môžeme veriť naj-
novším udalostiam, v marci 2010 sa začnú stavebné práce. In-
vestorovi sa podarilo uzavrieť dostatočné množstvo nájomných 
zmlúv na prevádzku obchodov. 

Podľa vyjadrenia Michala Smolaka, projektového manažé‑
ra, investor neodstúpil od projektu, realizáciu stavby začnú na jar 
budúceho roku. Podľa jeho slov meškanie bolo kvôli hniezdeniu 
chránených vtákov a archeologickým odkrytiam. Pravdepodobne 
okrem „vtáčích“ problémov mala dopad aj hospodárska kríza. Už 
sa podarilo uzavrieť nájomné zmluvy s majiteľmi obchodov, behom 
niekoľkých mesiacov sa môžu rozbehnúť práce. Rozloha nákupné‑
ho centra bude 5308 m², na 4000 m² určených na nájom dostane 
priestor 30 obchodov. V najmodernejšom a najväčšom štúrovskom 
„shopping centre“ bude okrem nákupov možnosť aj na zábavu a 
oddych. Na kupujúcich budú čakať obchody, fastfoody, reštaurácie, 
kancelárske priestory a luxusné jedálne. Centrum ponúkne prácu 
približne pre sto ľudí. Investícia zhltne 280 miliónov korún, približ‑
ne 9 miliónov 294 tisíc eur.  Sz.É. (preklad: gp)

Vandalizmus v Štúrove

Na jar sa začína  
stavba Aquaria 

A Párkány és Vidéke havilap A Párkány és Vidéke havilap 
szerkesztősége,  a lapot kiadó szerkesztősége, a lapot kiadó 

Városi Művelődési Központ, valamint Városi Művelődési Központ, valamint 
a Városi Múzeum és a Városi Galériaa Városi Múzeum és a Városi Galéria
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a regiónu pre vlastné oddelenia polikliniky 
(rádiodiagnostika, biochémia, hematológia). 
Podľa predpokladaného rozpočtu stavebná 
časť by mala stáť 1 milión 566 tisíc eur, a 
na prístrojové zariadenia je schválené 1 mi‑
lión eur. Budova polikliniky bola postavená 
v roku 1975. Prvá veľká rekonštrukcia bola 
ukončená v minulom roku za veľkej pomoci 
Nitrianskeho samosprávneho kraja a s vyu‑
žitím prostriedkov Európskej únie. Projekt 
riešil hlavne zníženie energetickej náročnos‑
ti objektu. Tepelná izolácia strechy, výmena 
a vyregulovanie vykurovacieho systému 
budovy, výmena elektroinštalácie, výmena 
vodovodnej a kanalizačnej sústavy, obnova 
výťahu, ako aj otázka akútneho nedostatku 
parkovacích miest, ako aj obnova chirurgic‑
kej sály pre potreby jednodňovej chirurgie 
zostala nedoriešená.     

 Zostavila: Eva Szépová  

dopravnou značkou. Veliteľ mestskej polí‑
cie uviedol, že podľa doterajších výsledkov 
vyšetrovania má vandalizmus na svedomí 
skupina mládeže, ktorá tak koná viacmenej 
pravidelne. Prevracajú smetné koše, kveti‑
náče, poškodzujú lavičky. Polícia preto žia- 
da obyvateľov, ak ktokoľvek zbadá takýto 
skutok, aby ho oznámil mestskej alebo štát‑
nej polícii. Štúrovská televízia
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Sikeresen felvételiztek 
a párkányi gimisek

A 2008/2009-es év a párkányi gimnazis- 
ták felvételi eredményei alapján sikere-
sen zárult, a diákok jól, az elvárásoknak 
és a több éves eredményeknek megfe-
lelően vették az akadályokat. A főiskolá-
ra jelentkező diákok többsége valamelyik 
kiszemelt intézménybe felvételt nyert, a 
nyolc-és négy osztályosok eredményei ki-
egyenlítettnek mondhatók. 

tói viszont az iskola elvégzése után köny‑
nyebben elhelyezkednek. A fiatalok kezdik 
megérteni, hogy érdemes energiát fektetni 
az ilyen jellegű tanulmányokba, főleg a 
könnyebb jövő reményében.

 
A jelentkezők statisztikája:

Közgazdaságtan, menedzserképzés, vállal‑
kozás, könyvelés, bankszakma, pénzügyek 
– 7 %
Pedagógiai főiskola – 24 %
Filozófia, nyelvészet, pszichológia – 8 %
Tömegkommunikáció – 3 %
Jog - 7 % -
Orvosi - 3 % 
Természettudományok - 3 % 
1 %: logisztika, agrobiológia, tolmácsolás, 
stb.

A végzősök minimum kettő, volt, aki 4-5 
intézménybe jelentkezett. Csehországban 
6‑an, Magyarországon 9‑en szerettek vol‑
na továbbtanulni. Azok, akik nem jutottak 
be sehova sem, külföldre mentek nyelvet 
tanulni és tapasztalatot szerezni, vagy felé‑
pítményi intézményekben szereznek szak‑
képesítést. Azoknak, akik felvételt nyertek 
gratulálok, és a további tanulmányaikhoz 
sok sikert kívánok. Azoknak, akik az idén 
nem kerültek be a kiszemelt intézményekbe, 
sok türelmet a további próbálkozáshoz! A 
jelenlegi végzőseink is már lassan az érett‑
ségire és a felvételire készülődnek. A leg‑
megfelelőbb iskola kiválasztása nagyon 
fontos döntés az ember életében. A konku‑
rencia nagyon erős, ezért nagy figyelmet 
kell szentelnünk a tanulmányainknak. Sok 
erőt és egészséget! 

  
 Paed Dr. Kornélia Slabáková,  
 nevelési tanácsadó

A 2008/2009‑es tanévben 78 diák érett‑
ségizett a párkányi gimnáziumban, 33-an 
a szlovák, 43‑an a magyar osztályt láto‑
gatták. A tanulók 92 százaléka döntött a 
továbbtanulás mellett: a 72 jelentkezőből 
55-en nyertek felvételt, ami 76 százalékot 
tesz ki. A nyolcosztályos gimnázium vég- 
zőseinek nagy része nyelvi szakirányban 
tanul tovább, a felvételiken 76 százalékuk 
volt sikeres. A négyosztályos gimnázium 
magyar osztálya 78, szlovák osztálya pedig 
73 százalékon teljesített. Technikai irányú 
intézménybe az idén kevesebben jelentkez‑
tek. Az olyan tantárgyak tanulása, mint a 
matematika, fizika, kémia nem éppen a leg- 
könnyebb feladat, a műszaki szakok hallga‑

2009. november 28. Borongós, esős, 
őszi délután. Fekete ruhába öltözött tö-
meg a párkányi temetőben. Egyre többen 
jönnek virágokkal, koszorúkkal, hogy le-
róják kegyeletüket Lengyelfalussy Mik-
lós tanár úr előtt.

Csend van. Az emberek nem beszélget‑
nek. Gondolatban emlékezünk életünknek 
arra a szakaszára, amikor iskolába jártunk. 
Többek között a matematika órákra.  Sok- 
szor énekszóval kezdődtek, hogy oldjuk a 
feszültséget. Pedig nem kellett félni. Ta‑
nár úr derűs mosolya, mindig érthető ma‑
gyarázata felejthetetlen élményhez juttatta 
tanítványait. Persze dörögni is tudott, ha 
kellett, amikor megérdemeltük. Igazságos 
volt. Tisztelte tanítványait, ezért soha nem 
jött be felkészületlenül az osztályba, s mint 
utólag kiderült, ő izgult, hogy minden úgy 
sikerül‑e az órán, ahogyan eltervezte. Éve‑
ken át meghatározó személyisége volt a 
magyar iskolának. Abban az időben kiváló 
énekkarunk volt, ami elsősorban neki volt 
köszönhető. Sorra nyertük a versenyeket, 
a serlegek ott sorakoznak az iskola díszter‑
mében. Ö pedig többször megkapta a leg‑ 
jobb karmesternek járó díjat. Generációkat 
nevelt a zene, az éneklés szeretetére. Ennek 
az indíttatásnak köszönhető, hogy mostan‑
ság két énekkara is van városunknak. A 
nyitott sír mellett állunk. Egyszerre csak 
váratlanul előbukkan a Nap. Vajon milyen 
üzenete van?

Kedves Miklós bácsi!
Kollégaként nem dolgoztunk együtt, 

pedig sokat tanulhattam volna Öntől. Egy‑
kori diákjaként és énekkari tagként mindig 
szeretettel és elismeréssel gondolok Önre, 
s azt hiszem, ezzel nem vagyok egyedül. A 
példaképem lesz mindörökre emberségben, 
tartásban, méltóságban, a diákok iránti tisz‑
teletben és szeretetben. Megtanított arra is, 
hogy az igaz ügyekben nincs megalkuvás. 
Igazi pedagógus volt, olyan ember, akit 
nem lehet elfelejteni. Szerencsés embernek 
mondhatjuk magunkat, akik ismertük Önt.

Emléke örökké élni fog szívünkben.
 Fodor Zsuzsa

December közepétől nemcsak a busz, 
hanem a vonatmenetrend is megváltozott. 
Párkányt az általunk vizsgált vonalak alap‑
ján nem érte nagyobb csapás. A Léva – Pár‑
kány vonalon néhány perccel később, illetve 
hamarább indulnak a vonatok, ez jellemző a 
Pozsonyba tartó járatokra is. Az esti lévai 

Na 6. strane minulého čísla, (2009/11)  v 
článku „Správy mestského zastupiteľstva“ 
sme nesprávne uviedli, že bol schválený 
priamy odpredaj parcely č. 3910/167 za 
1147,50 €  za účelom umiestnenia rado‑
vých garáží. Plocha vo veľkosti 15 m² slú‑
ži na rozšírenie cesty ku garážam.

Múlt havi számunk 6. oldalán, A városi 
képviselő-testület hírei című cikkben téve‑
sen közöltük, hogy a 3910/167‑es számú 
parcella 1147,50 €-ért történő eladása sor‑
garázsok kialakítása céljából történt volna. 
A 15 m2-es terület eladása a garázsokhoz 
vezető út kiszélesítését szolgálja.      

Ismét elment egy 
igaz ember

Drasztikus változások a helyközi  
menetrendben

Változott a vonatmenetrend is

Oprava

Helyreigazítás

vonat (eddig 18:40-kor indult) viszont csak 
Csatáig közlekedik. A Párkány- Érsekújvár 
– Pozsony vonalon is történtek változások. 
Új, a főváros és a járási székhely között 
közlekedő „gyorst” helyeztek forgalomba, a 
vonat 16:15-kor indul. Ugyanezen a szakasz- 
on 17:54-kor EC indul Moravia néven.     

Mint ahogy arról múlt havi számunkban 
beszámoltunk, december 13-tól megválto‑
zott a buszmenetrend. A szokásos kisebb 
időbeli (indulás-érkezés) változások mellett 
azonban drasztikus lépéseket is eszközölt 
Nyitra Megye Önkormányzata. A hétvé‑
genként Zselíz és Párkány között közlekedő 
éjszakai járat megszűnt, a délutáni (16:45-
ös) libádi busz a muzslai vasútállomáson 
leparkol, a Zselízt és Ipolypásztót összekötő 
járat, valamint a Kisölved és Zselíz közöt‑
ti vasárnapi busz is a süllyesztőbe került, a 
fél 8‑as nánai helyközi járat pedig már csak 
hétvégenként üzemel. Nagy meglepetés 
érhette azokat is, akik az Ipolyszakállos-
Párkány útvonalú buszra ültek fel december 
13-án. Az ugyanis ma már Lelédre is bejár, 
habár az utazók jegyára nem változott, de 
utazási ideje jelentősen megnőtt.      
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Zmeny v regióne Štúrovo-Nové Zámky-
Bratislava (pre obdobie od 13.12.2009 do 
11.12.2010):-zavedenie nového rýchlikové‑
ho spojenia z Bratislavy do Nových Zámkov 
s odchodom z Bratislavy o 16:15 

-zavedenie nového spojenia z Bratislavy 
do Nových Zámkov novým EC vlakom 137 
Moravia s odchodom z Bratislavy o 17:54

‑vytvorenie nového ranného spojenia z 
Nových Zámkov (7:17 h) do Galanty (7:57) 
a Bratislavy - Nového Mesta (9:00 h). V Ga‑
lante možnosť prestupu na Ex 530 (8:02 h). 

-ujednotenie obmedzení medzi prípojnými  
vlakmi na trati 130 ( Bratislava – Nové Zám‑
ky, Nové Zámky – Štúrovo )

Tak ako sme Vás už informovali v minu‑
lom čísle, od 13. decembra sa zmenil cestov‑
ný poriadok autobusov. Popri už tradičných 
menších časových (odchody - príchody) 
zmenách pripravila Samospráva nitrianskej 
župy drastické zmeny. Víkendový nočný 
autobus premávajúci medzi Želiezovcami a 
Štúrovom bol zrušený. Poobedňajší (16.45) 
autobus z Ľubej zaparkuje na mužlianskej že‑
lezničnej stanici. Linka spájajúca Želiezovce 
s Pastovcami ako aj nedeľňajší autobus med‑
zi Malými Ludincami a Želiezovcami idú do 
zabudnutia. Medzimestský autobus z Nány o 
7.30 bude premávať už iba cez víkend. Pre‑
kvapení boli aj cestujúci, ktorí 13. decembra 
nastúpili na autobus z Ipeľských Sokoliec do 
Štúrova. Ten už vchádza aj do Lelej, cestovné 
je nezmenené, ale čas strávený cestovaním sa 
značne predĺžil. (preklad: gp) 

Vajon melyik nagyszülő ne szeretné látni 
unokája mindennapjait az óvodában? Erre 
a szép eseményre került sor 2009. október 
14-én a Bartók utcai „Micimackó“ óvodá‑
ban. A pedagógusok az igazgatónő vezeté‑
sével egy kellemes délelőttre hívták meg a 
nagyszülőket. Ez a már hagyományos ese‑
mény, amely minden évben megrendezésre 
kerül, október az „Idősek hónapja“ keretén 
belül történt. A nagyszülőket sok szeretet‑
tel az óvoda igazgatónője, Hégli Marianna 
köszöntötte. Betekintést nyerhettek a napi 
foglalkozásokba, a kézműves sarkokban 
csodálatos munkákat készítettek unokáik‑
kal. A felhőtlen vidám délelőttöt kis ven‑
dégség zárta. A közösen elfogyasztott süti 
és tea után a nagyszülők meghitt hangon 
köszönték meg ezt a szép délelőttöt.  
  
 Mészáros Renáta, óvónő

Povedzte, ktorý starý rodič by nechcel 
vidieť každodenný život svojho vnúčaťa v 
škôlke? Táto pekná udalosť sa uskutočnila 
14. októbra v Materskej škôlke na Bartó‑
kovej ulici. Pedagógovia pod vedením pani 
riaditeľky pozvali starých rodičov, aby strá‑
vili v škôlke príjemné dopoludnie. Toto už 
tradičné, každoročne usporiadané podujatie 
sa uskutočnilo v októbri v rámci programu 
„Mesiac úcty k starším“. Starých rodičov 
privítala riaditeľka škôlky Marianna Hég‑
liová. Mohli nahliadnuť do každodenných 
činnosti a v remeselníckom kútiku spoločne 
pracovali so svojimi vnúčatami. Veselé do‑
poludnie sa ukončilo malou hostinou. Po 
spoločnom posedení pri čaji a zákuskoch sa 
dedovia a babičky s nadšením poďakovali 
za príjemné a veselé dopoludnie.   
 Renáta Mészárosová, učiteľka  
 (preklad: gp)

V rámci výchovy zdravého spôsobu života 
sa uskutočnila 28. októbra 2009 výstava pre 
malých aj veľkých z čarovných plodov jese‑
ne, hlavne z tekvíc. Rodičia detí pomohli pri 
zaobstaraní plodov a deti spoločne s učiteľka‑
mi oživili okrúhle, podlhovasté, pásikované, 
väčšie či menšie tekvice. Poobede boli na 
spoločnej chodbe zoradené lampáše, posta‑
vičky z tekvíc, škriatkovia, zvieratká a čakali 
na malých obdivovateľov, ktorí s rozžiarený‑
mi očkami nachádzali vlastné výtvory, ako 

Zmeny v Cestovnom 
poriadku

Drastické zmeny v  
medzimestskej doprave

Október az „Idősek 
hónapja”

Október – mesiac úcty 
k starším

Bola to výborná zábava
aj výtvory svojich kamarátov. Matku jeseň 
a dobrého ducha, ktoré vyčarili úsmev aj 
na tvárach rodičov a starých rodičov museli 
oživiť pani učiteľky. Bolo cítiť, že sa v tento 
deň do škôlky Macko Pú na Bartókovej ulici 
nasťahovala vôňa, farba a nálada jesene. Na‑
koľko naša škôlka spolupracujú s Centrom 
voľného času, naše práce boli vystavené v 
„altánku“ na Pešej zóne. 

  
 Szilvia Bitter, učiteľka (preklad: gp)
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A november 14-i megyei választásokon a 6-os sz. párkányi 
választási körzetben a részvételi arány 24,28 %-os volt, ami 
2,47 százalékponttal magasabb részvételt jelent, mint a megyei 
átlag.

A legtöbben Kisújfalun (50,0 %), majd Sárkányfalván (44,5 %) 
és Leléden (42,4 %) járultak az urnákhoz.

A legkevesebben az újonan a körzethez csatolt Csúzon (12,9 %), 
valamint Helembán (18,7 %) és Nánán (19,1 %) szavaztak.

Párkányban a részvételi arány 19,83 %-os volt, ami 4,45 száza‑
lékkal alacsonyabb, mint a körzeti átlag.  Legtöbben a 9‑es sz. vá‑
lasztási körzetben (22,59 %), a 7-es számúban (21,86 %), illetve az 
5-ös számúban (20,68 %) járultak az urnákhoz. A legalacsonyabb 
részvételi arány a 2-es sz. választási körzetben (16,91 %), a 4-es 
sz. választási körzetben (18,12 %), a 10-es sz. választási körzetben 
(18,57 %) volt.

A párkányi választási körzet „éremlistája“:
Fekete László (MKP): 24,1 % (4.846 szavazat)
Hugyivár Imre (MKP): 23,4 % (4.714 szavazat)
Jávorka Flórián (MKP): 19,5 % (3.929 szavazat)
Magát Ladislav (MOST-HÍD, SF, LIGA, SZ, OKS):7,6 % (1.521 szavazat)
Kamanca Július (MOST-HÍD, SF, LIGA, SZ, OKS):4,9 % (989 szavazat)
Vitkóová Andrea (MOST-HÍD, SF, LIGA, SZ, OKS): 4,8 % (959 szavazat)
Mokos Ondrej (SMER-SD, SDKÚ-DS, ĽS-HZDS, KDH): 4,5 % (902 szavazat)
Poloma Ladislav (SMER-SD, SDKÚ-DS, ĽS-HZDS, KDH):2,1 % (418 szavazat)
Nagy Aurél, MUDr. (EDS): 1,6 % (319 szavazat)
Synak Ivan (SNS): 1,5 % (310 szavazat)
Ferkodič Ľubomír (SMER-SD, SDKÚ-DS, ĽS-HZDS, KDH):1,4 % (290 szavazat)
Horváthová Edita (SNJ):1,1 % (216 szavazat)
Barin Ivan (DS):0,9 % (185 szavazat)
Kovan Ondrej (SaS):0,7 % (139 szavazat)
Willantová Eva (SaS):0,6 % (124 szavazat)
Nagy Aurél (EDS):0,5 % (108 szavazat)
Víglaš Zoltán (SaS):0,5 % (100 szavazat)
Nagyová Jarmila (EDS):0,3 % (70 szavazat)

Az idei megyei választás volt a hivatott első alkalommal konk- 
rét számokkal kifejezni az MKP és a Híd-Most „viszonyát“, így 
nem csoda, hogy a legnagyobb figyelem e két párt jelöltjeinek 
eredményére összpontosult.

A választási körzetben az MKP 3 jelöltje együttesen a szavazatok 
67,0 %-át (13.489 voks), míg a Most-Híd jelöltei 17,2 %-át (3.469 
szavazat) gyűjtött be.
Párkányban az MKP jelöltjei együttesen 2286 voksot gyűjtött be 
(45,7 %), míg a Most-Híd jelöltei 1.219 szavazatot (24,4 %) a 
SMER-SD, SDKÚ-DS, ĽS-HZDS, KDH koalíció jelöltjei pedig 
821-et (16,4 %).

Fekete László (MKP), párkányi illetőségű jelölt lakhelyén 897 sza‑
vazatot gyűjtött (17,9 %). A legnagyobb arányban Kisújfalun (30,4 
%), a legalacsonyabb arányban Kőhidgyarmaton (14,6 %, 104 voks) 
szerzett szavazatokat. A községek közül Kürtön kapta a legtöbb 
voksot (429). 
Hugyivár Imre (MKP), Köbölkúton 417 szavazatot gyűjtött (31,3 
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Körzeti körkép - számokban
%). A legnagyobb arányban Sárkányfalván (33,2 %), a legalacso‑
nyabb arányban Kőhidgyarmaton (15,1 %, 108 voks) szerzett szava‑
zatokat. A községek közül Kürtön kapta a legtöbb voksot (419). 
Jávorka Flórián (MKP), Fűrön 192 szavazatot gyűjtött (29,8 %). 
A legnagyobb arányban Kürtön (30,2 %), a legalacsonyabb arány‑
ban Kőhidgyarmaton 8,7 % (62 voks) szerzett szavazatokat. A köz‑
ségek közül Kürtön kapta a legtöbb voksot (468). 
Magát Ladislav (MOST-HÍD), Kőhidgyarmaton 208 szavazatot 
gyűjtött (29,2 %), legnagyobb arányban is itt bizonyult a legjobb‑
nak. A legalacsonyabb arányban Kisújfalun 1,3 % (12 voks) szerzett 
szavazatokat. Párkányban kapta a legtöbb voksot (477).
Kamanca Július (MOST-HÍD), Párkányban 349 szavazatot gyűjtött 
(7,0 %). A legnagyobb arányban Kőhidgyarmaton (10,5 %), a leg- 
alacsonyabb arányban Bajtán 2,1 % (7 voks) szerzett szavazatokat. 
A községek közül Kőhidgyarmaton kapta a legtöbb voksot (75).
Vitkóová Andrea (MOST-HÍD), Párkányban 393 szavazatot gyűj‑
tött (7,9 %). A legnagyobb arányban Kőhidgyarmaton (10,9 %), a leg- 
alacsonyabb arányban Bajtán 1,2 % (4 voks) szerzett szavazatokat. 
A községek közül Kőhidgyarmaton kapta a legtöbb voksot (78).

A „kényes“ téma számokban: 
Körzetünkben az MKP és a Most-Híd együttesen a szavazatok 84,2 
%-át szerezte meg, a további 15,8 %-ból a SMER-SD, SDKÚ-DS, 
ĽS-HZDS, KDH koalíció 8,0 %-ot. Biró Ágnes, az MKP megyei 
elnökjelöltje pedig a körzet voksainak 79,0 %-át szerezte meg.
Ugyanez az arány Párkány városában a két magyar párt esetében 
70,1 % volt, a SMER-SD, SDKÚ-DS, ĽS-HZDS, KDH koalíció itt 
16,4 %-ot tudott szerezni. Párkányban az MKP megyei elnökjelölt- 
jére a választók 64,0 %-a adta le szavazatát.

Párkányban az ott állandó lakhellyel rendelkező 13 jelölt együtte‑
sen 2.816 voksot gyűjtött be (56,3 %), míg a többi 5 jelölt 2.183 
szavazatot (43,7 %).

 A Statisztikai Hivatal adatai alapján feldolgozta: Csepregi Zoltán

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
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Účasť na župných voľbách 14. novembra v štúrovskom voleb-
nom obvode č. 6 bola 24,28%-ná, o 2,47 % vyššia ako priemerná 
účasť voličov v Nitrianskej župe.

Najviac voličov bolo v Novej Vieske (50%), v Šarkani (44,5%) 
a v Lelej (42,4%).
Najmenej voličov pristúpilo k urnám v novo pripojenom obvode 
v Dubníku (12,9), v Chľabe (18,7%) a v Náne (19,1%).

V Štúrove bola účasť 19,83%-ná, čo je o 4,45 % nižšia ako priemer 
obvodu. Najviac voličov pristúpilo k urnám v 9. volebnom okrsku 
(22,59%), v 7. volebnom okrsku (21,86%) a v 5. volebnom okrs‑
ku (20,68%). Najnižšia účasť voličov bola v 2. volebnom okrsku 
(16,91%), v 4. volebnom okrsku (18,12%) a v 10. volebnom okrsku 
(18,57%).

„Medailové“ poradie štúrovského volebné obvodu:

László Fekete (SMK):24,1% (4.846 hlasov)
Imre Hugyivár (SMK):23,4% (4.714 hlasov)
Flórián Jávorka (SMK):19,5% (3.929 hlasov)
Ladislav Magát (MOST-HÍD, SF, LIGA, SZ, OKS):7,6 % (1.521 hlasov)
Július Kamanca (MOST-HÍD, SF, LIGA, SZ, OKS):4,9 % (989 hlasov)
Vitkóová Andrea (MOST-HÍD, SF, LIGA, SZ, OKS):4,8 % (959 hlasov)
Ondrej Mokos (SMER-SD, SDKÚ-DS, ĽS-HZDS, KDH):4,5 % (902 hlasov)
Ladislav Poloma (SMER-SD, SDKÚ-DS, ĽS-HZDS, KDH):2,1 % (418 hlasov)
Aurél Nagy, MUDr. (EDS):1,6 % (319 hlasov)
Ivan Synak (SNS):1,5 % (310 hlasov)
Ľubomír Ferkodič (SMER-SD, SDKÚ-DS, ĽS-HZDS, KDH):1,4 % (290 hlasov)
Edita Horváthová (SNJ):1,1 % (216 hlasov)
Ivan Barin (DS):0,9 % (185 hlasov)
Ondrej Kovan (SaS):0,7 % (139 hlasov)
Eva Willantová (SaS):0,6 % (124 hlasov)
Aurél Nagy (EDS):0,5 % (108 hlasov)
Zoltán Víglaš (SaS):0,5 % (100 hlasov)
Jarmila Nagyová (EDS):0,3 % (70 hlasov)

Prehľad výsledkov v číslach
Výsledky politických strán a volebných koalícií v našom ob-
vode: 

Počas tohoročných volieb do VÚC sa po prvýkrát dostal do „čísel‑
nej“ konfrontácie „vzťah“ SMK a MOST-HÍD, preto sa najväčšia 
pozornosť upriamila na výsledky kandidátov týchto dvoch strán.  
Vo volebnom obvode z celkového počtu hlasov 3 kandidáti SMK 
získali spoločne 67,0% (13.489 hlasov), kandidáti MOST-HÍD 
17,2% (3.469 hlasov).
V Štúrove získali kandidáti SMK spolu 2.286 hlasov (45,7%), 
kandidáti strany MOST-HÍD 1.219 hlasov (24,4%) a kandidá‑
ti koalície SMER-SD, SDKÚ-DS, ĽS-HZDS, KDH 821 hlasov 
(16,4%).   

László Fekete (SMK), štúrovský kandidát vo svojom bydlisku 
získal 897 hlasov (17,9%). V pomere získal najviac hlasov v No‑
vej Vieske (30,4%), a najmenej v Kamennom Moste (14,6%,  104 
hlasov). Z obcí dostal najviac hlasov v Strekove (429).
Imre Hugyivár (SMK), v Gbelciach nazbieral 417 hlasov (31,3%). 
Percentuálne získal najviac hlasov v Šarkani (33,2%) a najmenej 
v Kamennom Moste (15,1%, 108 hlasov).
Z obcí dostal najviac hlasov v Strekove(419).
Florián Jávorka (SMK), v Rúbani dostal 192 hlasov (29,8%). 
Percentuálne získal najviac hlasov v Strekove (30,2%) a najmenej 
v Kamennom Moste (8,7%, 62 hlasov). Z obcí dostal najviac hla‑
sov v Strekove (468). 
Ladislav Magát (MOST-HÍD), v Kamennom Moste získal 208 
hlasov (29,2%) a zároveň aj percentuálne najviac. Najmenej hlasov 
získal v Novej Vieske 1,3% (12 hlasov), najviac hlasov v Štúrove 
(477).
Július Kamanca (MOST-HÍD), v Štúrove dostal 349 hlasov (7%). 
Percentuálne najviac hlasov získal v Kamennom Moste (10,5%), 
najmenej v Bajtave 2,1% (7 hlasov). V Kamennom Moste získal 
najviac hlasov (75).
Andrea Vitkóová (MOST-HÍD), v Štúrove získala 393 hlasov 
(7,9%), Percentuálne získala najviac v Kamennom Moste (10,9%) 
a najmenej v Bajtave 1,2% (4 hlasy). Z obcí získala najviac hlasov 
(78) v Kamennom Moste.

„Citlivá“ téma v číslach: 
V našom obvode získali SMK a MOST-HÍD spoločne z celkového 
počtu hlasov 84,2% , z ďalších 15,8% získala koalícia SMER-SD, 
SDKÚ-DS, ĽS-HZDS, KDH 8%. Ágnes Bíró, kandidátka SMK na 
post predsedu župy získala 79% z celkových hlasov obvodu.
Ten istý pomer v Štúrove v prípade dvoch maďarských strán bol 
70,1%, koalícia SMER-SD, SDKÚ-DS, ĽS-HZDS, KDH tu získa‑
la 16,4% hlasov. V Štúrove na kandidátku SMK na post predsedu 
Nitrianskej župy hlasovalo 64% voličov. 

Trinásti kandidáti s trvalým bydliskom v Štúrove získali spolu 
2.816 hlasov (56,3%), ostatní piati kandidáti 2.183 hlasov 
(43,7%). 

 Na základe údajov Štatistického úradu spracoval:  
 Zoltán Csepregi, preklad: gp

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!

Info: 0915 633 975, 0903 587 877
A tandíj 3 részben is kifizethető!

AKCIAAKCIA
B za 343 €B za 343 € 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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A Liszt Ferec Művészeti Alapiskola története
A 2009/2010-es tanévben ünnepli fennál-

lásának fél évszázadát a Liszt Ferenc Művé- 
szeti Alapiskola. Az elmúlt ötven évben sok 
minden történt az intézmény háza táján. 
Emlékezzünk hát meg néhány fontosabb 
eseményről.  

hetvenes években gyakoriak voltak az oktatási 
színvonalat is ellenőrző inspekciós látogatások. 
A hagyományos hangversenyek mellé időköz‑
ben „egyéb” fellépések társultak, melyek álta‑
lában a kor jeles évfordulóihoz, eseményeihez 
kapcsolódtak. Az idősebb korosztályban még 
élnek az emlékek a neves ünnepek (NOSZF, 
győzelmes február, csehszlovák-szovjet baráti 
hónap stb.) akciósorozatairól. 1976‑ban érkezett 
az iskolába Alexander Šereš, harmonikás. Simo‑
nyi Lajos távozása után a képzőművészeti szak 
vezetését Vargová Danuša veszi át, majd 1979-
ben Ivanics Klára csatlakozik hozzá. Az iskola 
természetesen a pedagógus-utánpótlást is kine‑
velte, a volt diákok közül néhányan az állami 
konzervatórium abszolvenseként tértek vissza. 
Közéjük tartozott Szenczi Viola (zongora), Ja‑
nošovič Erika (hegedű), Dagmar Járková (zon‑
gora), Gulyás Györgyi (hegedű) és Papp Katalin 
(hegedű). 

(Bukai Beáta vezetésével) ifjú zongoristák 
részére szervezett versenyt „Miniature Musi‑
cali” címmel. Kaplán Anna képzőművésznek 
köszönhetően diákjaink egyre több rajzverse‑
nyen mérhették össze tudásukat. 2005 tavaszán 
befejeződtek a koncertterem felújítási munká‑
latai. 2006 áprilisában ifjú tehetségeink Krak‑
kóban szerepeltek. A lengyelországi koncert 
egy nemzetközi pályázat, a V4 Junior eredmé‑
nyeként került megrendezésre. A projekt egy 
budapesti ünnepi koncerten folytatódott és a 
XIV. zenei napok vendégei között is szerepel‑
tek a prágai, budapesti és krakkói zeneiskolák 
diákjai. A közös rendezvénysorozat 2006.de‑
cemberében, Párkányban csúcsosodott ki egy 
nagyszabású hangverseny formájában, mely 
az International Visegrád Found égisze alatt 
zajlott. A következő évben a helyi művelődési 
központban „Dalolva egymásért” címmel pe‑
dagógusaink és vendégművészek előadásában 
ismert operaáriákat, filmzenét, operett- és mu‑
sicalrészleteket, örökzöld dallamokat hallhatott 
a közönség. 2007 decemberében a prágai baráti 
karácsonyi hangversenyen szerepeltek diákja‑
ink és a Stilla Pectus női kamarakórus. 2009 
nyarán az iskola fenntartója pályázatot írt ki az 
igazgatói funkció betöltésére. Július 8-tól az is‑
kola új igazgatója Baranovics Róbert lett. 

A művészeti képzés párkányi története 1959-
ben kezdődött, ekkor nyitotta meg kapuit váro‑
sunkban az állami zeneiskola. Az intézmény ve‑
zetője Miroslav Habiger szakképzett zenetanár 
volt, az oktatás a kultúrházban és a Csemadok 
akkori épületében zajlott. Az 1959/60-as tanév‑
ben Habiger és Kuszi Mária tanárnő tanították 
meg az elsős diákokkal a hegedű és a zongo‑
rajáték alapjait. A következő évben egy újabb 
pedagógus, Ádler András, hegedűs csatlakozott 
az elkötelezett oktatókhoz. Az iskola elnevezé‑
se is megváltozott: a művészeti népiskola nevet 
kapta, ezzel együtt besorolást nyert az alap‑ 
iskolák hálózatába. 1961-ben Kovács Flórián 
jóvoltából megalakult a fúvós osztály. Ekkor 
Bartha Klára lett az iskola igazgatónője. Tá‑
vozását követően az igazgatói funkcióját egy 
fiatal ambiciózus pedagógus, Ganzer László 
látta el. Újraszervezte az iskolát, nagy hangsúlyt 
fektetett az egyes osztályok hangszerellátottsá‑
gára. Az 1963/64‑es tanévben újabb oktatókkal 
bővült a kis tantestület. Ganzer Klára és Léderer 
Herbert zongorát kezdtek tanítani. Az igazgató 
kitartó igyekezetének köszönhető, hogy az is‑
kola 1964-ben a Komenszky u. 2-es szám alatti 
épület egészét birtokába vehette, itt máig folyik 
az oktatás.

1964. május 5. fontos dátum járásunk zene‑
iskoláinak együttműködését tekintve. Ekkor va‑
lósult meg az érsekújvári, a párkányi és a surányi 
zeneiskolások első közös fellépése. 1965-ben 
éppen Párkányban került sor a hangverseny- 
re. Ezekből a baráti közös zenélésekből egy 
nagyszerű hagyomány nőtte ki magát, mely a 
mai napig él. Az első nevelőhangversenyek is 
ezekben az években kerültek megrendezésre. 
Ganzer László alapította és vezette a közkedvelt 
PIONÍR diákénekkart, mely hamarosan a járá‑
si kórusverseny vándorserlegét is megszerezte. 
1965-ben újabb szakképzett tanárok érkeztek az 
iskolába, Helena Kliková zongorát és harmoni‑
kát, Drubits Katalin zeneelméletet, Jozef Baroš 
hegedűt kezdett tanítani. 1966. szeptember 1. is 
jelentős dátum az iskola történetében: ekkor ala‑
kult meg a képzőművészeti szak, melyet hosszú 
évekig Simonyi Lajos képzőművész vezetett. A 
következő évben a konzervatórium friss vég- 
zőse, Janovič Adriana kezdte meg zongora ok‑
tatói pályafutását. 1968-ban sikerült az iskola 
koncerttermébe egy Petrof márkájú szárnyas 
zongorát vásárolni, mely jelentősen hozzájárult 
a koncertek színvonalának emeléséhez. 

Az iskola tehetséges diákjai fokozatosan 
bekapcsolódtak a művészeti alapiskolák járási, 
kerületi, illetve országos versenyeibe. Az iskola 
legrátermettebb diákjai konzervatóriumokban, 
művészeti irányultságú középiskolákban foly- 
tatták tanulmányaikat. Ebben az időszakban 
alakultak az első hangszeres kiszenekarok, 
mint pl. a harmonikások (Kliková H.), a fúvó‑
sok (Kovács E.) és a népi vonósok (Baroš J.). A 

     Gulyás Györgyi 1983-ban alapította meg 
az iskola pedagógusaiból álló női kamarakórust, 
mely (Stilla Pectus néven) a mai napig működik. 
Sikeres együttműködés kezdődött el a „Tücsök” 
vonósegyüttes és a „Kisbojtár” néptáncegyüttes 
között. A kis vonósokat Janošovič Erika, később 
Papp Katalin vezette. Gulyás tanárnő vezetésé‑
vel hosszú évekig működött a gyermekkórus is. 
1984-ben újabb tantermekkel bővült a Komen‑
szky utcai épület, köszönhetően a pedagógusok 
és a szülők összefogásával beindított átalakítási 
munkálatoknak. Az 1984/85-ös iskolaévben 331 
tanulót 14 pedagógus oktatott. Megalakult a Ze‑
nebarátok köre, majd a Slovkoncert ügynökség‑
gel és a művelődési központtal együttműködve 
sor került a szlovák művészek kamarahangver‑
seny‑sorozatára.

1989 utolsó hónapjai már a bársonyos for‑
radalom jegyében teltek. Beindultak a társadal‑
mi változások, s ez kihatással volt a zeneiskola 
életére is. 1990‑ben igazgatóváltásra került sor, 
Szenczi Viola vette át az intézmény irányítását. 
A következő évben az intézmény hivatalosan a 
művészeti alapiskola nevet kapta. 1991. július 
1-jétől Papp Katalin áll az iskola élén, aki átveszi 
a Stilla Pectus nevet felvevő női kórus vezetését 
is. 1993 jeles év Párkány város kulturális élete 
szempontjából. Papp Katalin az iskola pedagó‑
gusaival és az időközben vegyeskarrá alakuló 
Stilla Pectussal karöltve első ízben  rendezi meg 
a háromnapos zenei napokat „És szól a dal…” 
címmel. A karácsonyi hangversenyek is ettől az 
időszaktól kezdve kerülnek megrendezésre. 

A 80-as, 90-es években egyre égetőbb prob- 
lémává vált a tanteremhiány. A gondok 1997‑
ben oldódtak meg. A művészeti alapiskola két 
Szent István utcai épületet, a volt szülészet és 
városi könyvtár épületét kapta használatba. A 
tánc-szak az 1996/97-es tanévben indult. Az 
első oktató Horváth Andrea volt, a társas tánc 
alapjait Gergely Ferenc tanította. 2001-től meg- 
kezdte működését a drámaszak is Batta Jolán 
vezetésével. Ezen belül a szavalók képzését Var‑
gová Danuša vállalta. 

2002-től a Párkányi Művészeti Alapiskola 
jogalanyi intézményként működik.  A jubileumi 
X. Párkányi zenei napok keretében Papp Kata‑
lin igazgatónő átvette Szigeti László oktatásügyi 
államtitkártól azt az oklevelet, mely feljogo‑
sítja az iskolát, hogy a Liszt Ferenc Művészeti 
Alapiskola tiszteletbeli nevet használja. Ezen 
alkalomból leplezték le a főbejárat melletti 
vörösmárványból készült Liszt Ferenc portrét. A 
domborművet Németh László kőfaragómester 
készítette. 

2003 októberében a Mondiale Coupe, azaz 
a harmonikások világversenye zajlott váro‑
sunkban. 2004 márciusában a zongora tanszak 

     
A fenti sorok dióhéjban, jelentősebb esemé‑

nyek tükrében igyekeznek iskolánk történetét 
bemutatni. Egy iskolaalapítás és fejlesztés mél‑
tán nevezhető „nagy műnek”. Nekünk, pedagó‑
gusoknak tudásunk legjavát nyújtva tovább kell 
folytatnunk iskolánk építését, öregbíteni a tanu‑
lókkal együtt annak jó hírnevét, mindig tudato‑
sítva azt, hogy elődeink milyen nehéz körülmé‑
nyek között kezdték el mindezt. Az elmúlt 50 
évben a kis állami zeneiskolából egy komoly 
jogalanyi intézmény, a Liszt Ferenc Művészeti 
Alapiskola nőtte ki magát, melynek jelenleg 24 
pedagógusa és több mint 500 diákja van. Min‑
dez azt bizonyítja, hogy a művészeti nevelésre 
régióban is komoly igény van. Ebben a hekti‑
kus, megbomlott értékrendű hamis korban le‑
hetőséget nyújt gyermekeknek és ifjaknak, de 
egyre nagyobb számban felnőtteknek is, hogy 
szabadidejüket értelmes művészeti tevékeny‑
séggel töltsék, mely minden bizonnyal lelki 
épülésüket is szolgálja. Az időráfordítás busá‑
san megtérül, hiszen a művelődés ezen nemes 
fajtája hosszútávon személyiségük fejlődését 
teszi lehetővé. Ez a fajta műveltség alkalmassá 
teszi az embert, hogy más szemmel nézze a vi‑
lágot, érzékenyebben, empatikusabban reagál‑
jon a környezet kihívásaira. 

     A következő fél évszázadhoz kívánunk 
az iskolának minél több tehetséges diákot, akik‑
nek nyitott a szíve a kulturális, művészi értékek 
befogadására, és akik ezen értékek átadóivá, 
terjesztőivé válnak. Az emberi lélek általuk 
válhat gazdagabbá, felemelkedetté. 

 Összeállította: Mgr. art. Cucor Roland 
 Fordította: Mgr. Baranovics Róbert

A fúvósszak diákjai: Jantošík György és Mihályi György 
klarinéton játszanak. Csak úgy fújják (70‑es évek eleje)

A Liszt Ferenc emléktábla avató ünnepsége (2003)

Ezen a fotón a „Dalolva egymásért” műsorából a nagy sikert 
aratott „Keresztapa” cimű jelenet látható. Főszereplők:  

Cucor Roland (keresztapa), Daniš Alica (csábító lány) és 
Farkaš Géza (áldozat). (2008)

Az iskolánk 40. jubileumi évfordulója alkalmából a helyi  
római-katolikus Szent Imre plébániatemplomban megtartott  

ünnepi hangversenyen két rendkívüli tehetségű volt  
növendékünk is szerepelt. Rikkony Sándor és Farkaš Pál 

magas színvonalú hegedű-, illetve zongorajátékát élvezhette a 
közönség (1999)

A kultúrház színpadán Gulyás Györgyi hegedül (80-as évek)
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Na okraj výstavy Tibora Kopócsa...

Meghívó

V jedno chmúrne novembrové popo-
ludnie listujem v tvorčej kronike už nie 
práve najmladšieho, ale o to známejšieho 
a uznávaného výtvarníka južného Sloven-
ska, akademického maliara Tibora Kopó-
csa. Nechce sa mi veriť, že už aj on má 
za sebou sedemdesiatku, t.j. vek, keď sa 
človeku už oplatí bilancovať. 

Tibor Kopócs je jedným z tých, ktorí po‑
ložili na pestrý stôl našej kultúry nemálo! 
Od roku 1970 to potvrdzujú jeho samostatné 
výstavy, od roku 1967 výberové skupinové 
expozície, bohatá grafika, ilustračná tvorba, 
redakčná práca, ale aj úsilie vynaložené na 
výchovu mladších výtvarných generácii, 
estetická výchova i plodné roky hlavného 
dekoratéra Mateszu, tj. oblastného divadla v 
Komárne.

V novembri – decembri tohto ruku na 
pozvanie MKS a mestskej galérie, majster 
Kopócs poctil svojou výstavou aj občanov a 
turistov nášho mesta. 

Predstavil sa nám sériou obrazov zo svo‑
jej súčasnej a nedávnej tvorby. O čom jeho 
plátna hovoria?! V čom je ich sila, neopako‑
vateľnosť i neodolateľná príťažlivosť... Kde 
začínajú a končia hranice únosného inštinktu 
alebo kde prevláda estetično nad primárny‑
mi pudmi človeka – výtvarníka, alebo kde sa 
stáva holý objekt výtvarne stvárneným este‑
tickým zážitkom?

A Csemadok Párkányi Alapszervezete 
2010. január 16-án 19.30 órai kezdettel a 
kultúrházban rendezi meg a 42. MAGYAR 
BÁLT. A zenét a Retro Band és Anyalai 
Pepes Sándor cigány zenekara szolgál‑

Majster Kopócs svoje tvorivé videnie 
buduje na symboloch. Akt ženy je v jeho 
poňatí zdrojom krásy, husle ako kompo‑
nent jeho obrazov sú povýšené na poéziu 
a drsná lebka býka – byvola hovorí o silách 
a konštantách našich predkov z dávnej mi‑
nulosti.... Nachádzame tu aj ďalšie sprie‑
vodné motívy, ktoré organicky dotvárajú 
dielo majstra Kopócsa, vyjadrujú jeho zá‑
mery i túžbu človeka po živote. Práce Tibo‑
ra Kopócsa teda nielen „provokujú“ a dráž‑
dia zrak, ale aj ukľudňujú, a tým sa stávajú 
aj hodnotným objektom i oázou večného, 
neukojeného smädu človeka....

 PhDr. Štefan Gerstner, CSc

Már szinte közhelynek tűnik, amikor 
egy képzőművész alkotását a kurátorok 
vagy kritikusok igyekeznek más-más 
művész stílusához hasonlítani. És te-
gyük hozzá nemegyszer indokolatlanul, 
csorbítva így a szóbanforgó művész iga-
zi értékét, tényleges mivoltát. Mindha 
csak a kritikusoknak nehezükre esne 
kimondani, hogy most pedig valóban új 
egyéniségről van szó, akinek alkotása 
külömböző aszociálás és párhuzamosí-
tás nélkül is teljes értékű és megállja a 
helyét.

Én is mondhatnám most, hogy Kopócs 
Tibor egy-egy mozzanata olykor Picassó‑
ra, hol pedig a losonci Szabó Gyulára 
emlékeztet, de nem mondom, mert Kopó‑
cs úgy ma, mint ahogy a múltban, megtu‑
dott állni a saját lábán is, méghozzá nemis 
akárhogyan! Több mint negyven éves pá‑
lyafutása alatt Kopócs Tibor valamit letett 
az ország művész-hagyaték asztalára. Ki‑
váló grafikus, ilusztrátor, színházi díszlet‑
tervező, közismert festő is, aki nemcsak 
azért él, hogy alkosson, hanem azért al‑
kot, hogy éljen! Mert számára az alkotás 
maga az élet! És milyen élet?! Képei az új 
lírai megfogalmazások mellett tele vannak 
dinamikával, ugyanakkor ügyesen visz‑
szafogott kitörésekkel-protuberanciával. 
Tibor a bűvös szellemeket nem engedi ki 
teljesen a palackból és az alkotás kifino‑
modott eszközeivel irányítani‑koordinálni 
tudja érzelmeit. Egy festmény felépítésé‑
ben adekvát helyet kapnak Kopócs kedvelt 
szimbólumai, a női akt, a hegedű, a bika 
koponya, amelyek a festmény többi ré‑ 
szecskéivel, beleértve a takarékos színská‑
lát is tökéletes egységet alkotnak.

Kopócs vizuális gondolatmenetében 
még ma is nagy szerepet kap maga a gra‑
fika, a biztos és határozott vonalvezetés, 
valamint a kitudja kitől örökölt rajzkész‑
ség‑rajztehetség. Ezt azért is merem állíta‑
ni, mert ismerem Kopócs Tibor életművét, 
kiváló ilusztrációit, tűzzománcait, és talán 
egy „kicsit” magát Kopócs Tibor lelkivi‑
lágát is. 

Ami talán más régióbeli „alkotó lélek 
számára” is tanulságos lehet, hogy Kopócs  
Tibor nem utánoz, nem plagizál, nem tart 
égbe törő megnyitó beszédeket mások ki‑
állításán. Ő művészéletében, társadalmi 
megnyilvánulásaiban is csak egyszerűen 
önmagát adja. Ő csak türelmesen, és még 
mindig fiatalos lendülettel alkot, valahogy 
úgy, ahogy a költő mondja, ”csak pontosan 
és szépen, ahogy a csillag megy az égen” 
mert istenigazából csak így érdemes!

 PhDr. Gerstner István, CSc.

Egy kiállítás  
margójára

tatja. Jegyár: 20 €. A rendezőség tisztelettel 
meghívja Önt és családját! Jegyelővétel: 
Steiner Zsuzsánál, 0918531256-as telefon- 
számon, vagy a Városi Művelődési 
Központban (036/7511108).  
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„Hogy volt, hogy nem volt”
A bársonyos forradalom párkányi 

fuvallata (1989-2009)
(avagy mit is ígértünk húsz évvel 

ezelőtt egymásnak)

Idén, november17-én ünnepeltük az ún. 
„bársonyos forradalom” kerek, 20. évfor-
dulóját. Két évtizede éppen ezen a pénteki 
napon, Prága főterén diákok, egyetemis-
ták ezrei tüntettek az 1948 óta hazánkban 
hatalmon lévő, a marxizmus-leninizmus 
tanításán, eszméin alapuló, a tudományos 
ateizmus ideológiáját hirdető Csehszlová-
kia Kommunista Pártja, illetve annak to-
talitárius rendszere ellen. 

A békés demonstráció több résztvevőjét a 
diktatúrát kiszolgáló rendőrség megfélemlí‑
tés céljából brutális megtorlásban részesítette. 
Ám az elkövetkező napokban a hatalmas 
megmozdulások már országszerte egyre nagy- 
obb intenzitással zajlottak, végül általános, 
két órás sztrájkba torkollottak. A tiltakozások 
jellegzetességévé, szimbólumává a kulcsok 
csörgetése vált. Az utcák és a terek a követ- 
kező jelszavaktól voltak hangosak: Gyertek 
velünk! Egységben az erő! Demokráciát aka‑
runk! Veletek vagyunk! Lapáthoz! El az erő- 
szakkal! A novemberi események vezéra‑
lakjai többek között Milan Kňažko színész, 
Ján Budaj fűtő, ökológiai aktivista és a későb‑
bi államelnök, Václav Havel, cseh drámaíró 
voltak. Rövidesen megalakultak a Polgári 
Fórum és a Nyilvánosság az Erőszak Ellen 
nevezetű mozgalmak. Ezekben a forradalmi 
időkben már mindenhol forrott a levegő, a 
helyzet pattanásig feszültté vált. A párkányi‑
ak november 27‑én, mégpedig a már említett 
általános sztrájk napján kapcsolódtak be a 
változást sürgető eseményekbe. Kora délelőtt 
a különféle munkahelyeken, középiskolák- 
ban, a helyi bátor aktivisták röpgyűléseket 
tartottak a felbuzdult alkalmazottak és diákok 
körében. A cél egyértelmű volt, annak a de‑
monstrációnak, ún. mítingnek a megszervezé‑
se és megvalósítása, amelyre déltájt, az akko‑
ri „MNV” (Mestský národný výbor – Városi 
Nemzeti Tanács, a mai Városi Hivatal) előtt 
került sor. Akkor ezen a helyen találkozott 
szemtől szembe a két ellentábor, az állami 
politikai hatalom helyi végrehajtói, azaz váro‑

sunk vezetősége és a lázongó párkányi tömeg. 
Az épület főbejárata előtti magaslaton sorra 
váltották egymást a merész szónokok, akik 
elsősorban a Prágában történt durva rend- 
őri beavatkozás ellen tiltakoztak, másodsor‑
ban röviden ismertették a demokratikus vál‑
tozásokhoz szükséges követeléseiket. A város 
vezető pártembere ugyan próbálta saját meg‑
győződéséből, szemszögéből megmagyarázni 
e váratlan, zavaros helyzetet, ám a tömeget ez 
már nemigen érdekelte, az egybegyűltek füty‑
tyel fejezték ki nemtetszésüket. A novemberi 
tüntetés a cseh és szlovák himnusz eléneklé‑
sével zárult, délután pedig tovább folytatód‑
tak a nyilvános „vitafórumok”. A tüntetők 
kitartó nyomásgyakorlásának következtében 
a kommunista hatalom országszerte meghát‑
rált, majd vezérkara csendesen távozni kény‑ 
szerült. A szocialista rendszer nemsokára, 
mint olyan, megbukott, alapjaiban össze- 
omlott. A nagy szovjet testvér Mihail Gorba- 
csovval az élen csupán passzív szemlélője ma‑
radt a közép-európai radikális, gyors lefolyású 
változásoknak, az egypártrendszerek megszű‑
nésének. Nem úgy, mint Magyarországon 
1956-ban, illetve nálunk 1968-ban, mikor ez 
egy „kicsit” máshogy volt. Tehát végre ránk 
köszöntött, vagy, ahogy mondják, „ránk sza‑ 
kadt” a várva várt szabadság, mámoros demok- 
rácia, amellyel hirtelen nem tudtunk mit kez‑
deni, s melyet mindmáig sokan sokféleképpen 
magyaráznak, értelmeznek. Végre beindultak 
a demokratizációs folyamatok, kiléptünk a de‑
mokrácia rögös útjára (útvesztőjébe), amely- 
nek eddigi fontosabb állomásai tömören így 
jellemezhetők: köpönyegforgatás, vallássza‑
badság, pluralizmus, első szabad választások, 
transzformáció, polarizáció, szuverenitás, 
önállósodás, vadprivatizáció, hosszú egy‑
helyben toporgás, integráció, globalizáció, 
NÁTÓ, Unió, magas korrupció, euró… Hajaj, 
és még mennyi kellemes meglepetésben lesz 
részünk! A húsz esztendő elteltével, a nagy 
változás óta már felnőtt egy generáció, amely- 
nek többnyire fogalma sincs, milyen volt az 
élet a szociban. Főleg nekik szól e rövid, me‑
seszerű „rendszertani” felvilágosítás. 

A múlt rendszer működtetésének lényeges 
vonásai talán legjobban a megláncolt kutya 
példájával közelíthetők meg. Szegénykének 

majdnem mindene megvolt a szolid, igény‑
telen kis élethez. Ami fontos, mindig volt fe‑
dél a feje fölött, volt mit ennie. Ha kellett, ha 
nem, egyfolytában foglalkoztatták őt, illetve 
foglalkoztak vele. Csak addig futkározhatott, 
ameddig a lánca elért. Ha itt‑ott elvakkantot‑
ta magát, rögvest jött is a fenyítés. Szigorú 
gazdija imádta, ha nyalakodott, pitizett, s 
minél hűségesebb volt hozzá, ő annál jobban 
szeretgette, kényeztette őt. A jó szolgálatért 
kiemelték, és még jutalomban is részesült.

A mostani rendszerre pedig a farkas pél‑
dáját lehet felhozni. Az ordas teljesen szaba‑
don mozoghat a nagyvilágban, szinte egész 
nap „uvíthat”, lassan azt csinál, amit csak 
akar (ha éppenséggel van mit), ám sok eset‑
ben ezzel senki sem foglalkozik. És hogy ho‑
gyan boldogul, milyen körülmények között 
él, hol húzza meg magát, egyáltalán mi van 
vele, az már lassan a kutyát sem érdekli. 
Komolyra fordítva a szót, mostanság a no‑
vemberi évforduló kapcsán (mint ilyenkor 
mindig) újra nosztalgiázunk, analizálunk, ér‑
tékelünk, hasonlítgatunk, elmerengünk azon, 
hogy vajon kinek mit hozott ez a gyökeres 
változás, hogyan teljesültek titkos álmaink, 
merész vágyaink, merre, hová tartunk. Sokan 
sóhajtozva (elcsukló hangon) azt vallják, ak‑
kor, a szociban jobb és könnyebb volt az élet, 
mások pedig a mostani rendszer által kínálta 
lehetőségeket az égadta világon nem cserél‑
nék fel semmiért sem. Na és persze akadnak 
olyanok is, nem kis számban, akiknek akkor 
is jól ment, ma meg aztán pláne. Hát, ilyen 
az élet! Újabban valahogy ismét nő az em‑
berek elégedetlensége, főleg a jelenlegi ka‑
pitalista rendszer piacgazdaságának fuldok- 
lása miatt (állítólag pénzügyi spekulációk 
eredményeként), melynek negatív hozadéka 
a rengetek munkahely megszűnése. Ennek 
egyenes következménye a társadalomban ra‑
gályosan terjedő bizonytalanság érzése és az 
államhatalomban megrendült bizalom. Ha a 
jövőben is várat magára a pozitív változás, 
megtörténhet, hogy némely társadalmi réteg 
számára valóban elviselhetetlenné válik ez az 
áldatlan helyzet. Bizony, a legvégső esetben 
az is könnyen előfordulhat, hogy az utcákon 
újra megcsörrenek azok a bizonyos „novem‑
beri kulcsok”. Cucor Roland        

Novemberi körkép:

Pillanatkép a város központjából, 1989-ből

A lázongó tömeg a Városi Nemzeti Tanács épülete előtt. 
Aki akkor ott volt, igazi katarzist élhetett át.            

Amint a Vank Ernő által készített egyedi felvételeken 
látható, a novemberi szónokok között (többek között) volt: 

egyetemista,

középiskolás diáklány, 

gimnáziumi tanár és felszólalt Párkány akkori első embere is.
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Vilém Polák, dobrodruh víťazstva

100 éve történt – 1909

Vilém Polák, a győzelem kalandora

Osud plný zvratov mostu Márie Valérie 
sa začal pred deväťdesiatimi rokmi. Vtedy, 
keď vojenský útvar zoskupený z českých 
legionárov sa chystal definitívne obsadiť 
územia na ľavom brehu Dunaja. Najotras-
nejšia udalosť bojov s maďarskou Červe-
nou armádou sa udiala 22. júla 1919 večer 
medzi 19.30 a 19.45 hodine. Práve vtedy 
vybuchla nálož pri prvom návodnom pi-
lieri v Parkani a most sa zosunul do vody. 
Dlhé desaťročia sa tradoval názor, že túto 
„otrasnú“ vojenskú operáciu uskutočnilo 
ustupujúce maďarské vojsko. Skúmaním 
miestnych dejín však vysvitlo, že pácha-
teľom bol práve odborník z nepriateľskej 
strany. 

Dodnes panuje názor, že príčinou výbuchu 
je neopatrné zaobchádzanie vojakov na stráži 
s náložou. Preskúmajme teraz pomocou ori‑
ginálnych dokumentov, ako sa to mohlo stať 
v skutočnosti. Fogarassy László vo svojej 
práci „História súvislostí proletárskej dikta‑
túry v Parkane“ (1919) píše nasledovne: „...
ostrihomský most cez Dunaj československá 
miestna stráž 26. júla 1919 (správne 22. júla, 

Január 20 – Ismeretlen tettesek feltörték 
Krizsán János pincéjét és nagymennyiségű 
bort loptak.
Január 30 – A párkányi iparosok zártkörű 
táncmulatságot rendeztek Nánán Weisz  
József vendéglőjében. 
Február 7 – A párkányi iparos ifjúság a Pár‑
kány járási I. ipartestület rokkant alapja javá‑
ra Godó József vendéglőjében színielőadással 
egybekötött zártkörű táncmulatságot rende- 
zett.
Február 14 – a Párkányi Katolikus Legényegy- 
let házépítési alapja javára Szalma Lajos ven‑
déglőjében színielőadással egybekötött zárt‑
körű táncmulatságot rendeztek. A színielőa- 
dást február 21-én megismételték.
Február 28 – Az új párkányi nagyvendéglő 
terveire kitűzött pályázatra 24 szebbnél szebb 
terv érkezett. Az első díjat Leimdörfer Zsig‑
mond műépítész terve nyerte el. 
Március 15 – a szabadságharc tiszteletére 
megrendezett ünnepség ünnepi szentmisével 
kezdődött. A mise után a Szent Imre térre 
vonult a közönség. Az ünnepi szónoklatot a 
betegsége miatt lemondott Zlinszky István 
képviselő helyett dr. Frühauf Béla ügyvéd 
mondta el. Este Szalma József vendéglőjében 
ünnepi vacsora volt, melyen megjelent Majer 
Imre pápai kamarás a község lelkipásztora 
is. Elsőként Krizsán Vince a község bírája 

A Mária Valéria híd hányatott sorsa 
kilencven évvel ezelőtt kezdődött. Akkor, 
amikor a cseh legionistákból verbuválódott 
katonai alakulat végérvényesen elfoglalni 
készült a Duna bal partján lévő területe-
ket. A magyar Vörös Hadsereggel vívott 
küzdelem egyik legmegrázóbb eseménye 
1919. július 22-én este 19.30 és 19.45 óra 
között történt. A Párkány felőli első me-
derpillérnél ugyanis ekkor robbant fel az a 
töltet, mely a vízbe csúsztatta az első hídív- 
et. Hosszú évtizedekig abban a tévhitben 
éltünk, hogy ezt a „megrázó” hadművele-
tet a meghátráló Vörös Hadsereg katonái 
hajtották végre. Helytörténeti kutatások-
nak köszönhetően azonban kiderült, hogy 
épp az ellenfél egy szakembere volt ez el-
követő. 

Máig az az általánosan elfogadott nézet, 
hogy a robbanás óvatlan kezelés miatt követ‑ 
kezett be. Vizsgáljuk meg eredeti dokumen‑
tumok felhasználásával, hogyan is történ‑
hetett a dolog valójában. Fogarassy László 
„A proletárdiktatúra történetének párkányi 
vonatkozásairól” c. munkájában (1919) így 
ír: „…Az esztergomi Duna-hidat a párkányi 
csehszlovák helyőrség 1919. július 26-án (he‑
lyesen 22-én, szerző megj.) felrobbantotta, 
habár Esztergomban csak egy honvédzász‑
lóalj volt, és nem mutatott ellenséges szán‑
dékot…” Az Esztergom c. lap 1921. július 

pozn. autora) vyhodila do povetria, hoci v 
Ostrihome bol iba jeden prápor a neprejavil 
nepriateľský zámer...“ Noviny „Esztergom“ 
zo dňa 3. júla 1921 to zhrnuli takto: „Po vy‑
puknutí svetovej vojny Ostrihom nemal taký 
smutný deň ako 22. júl 1919, keď most *Má‑
rie Valérie* medzi Ostrihomom a Parkanom 
v dôsledku osudnej náhody vybuchol…” V 
Chebe vyšla v roku 2002 publikácia od autora 
Jindřicha Mareka s názvom „Piráti svobody: 
čeští námořníci v letech 1918-1921“ V tejto 
knihe je citácia z denníka bývalého námorní‑
ka Františka Tápala, bojujúceho v tom čase na 
južnom Slovensku proti maďarskej Červenej 
armáde. Zápis znie takto: “Dnes byl neopatr‑
ností námořníka Viléma Poláka vyhozen do 
vzduchu most z Parkánu do Ostřihomu, který 
byl podminován. Na maďarské straně zůstala 
naše stráž, kterou Maďaři dopravili po loď‑
ce zpět k našemu břehu. Polák byl zatčen a 
odvezen k soudu do Nových Zámků. Škoda 
je ohromná.” Ďalej sa v knihe píše, že „onen 
Vilém Polák snáď zo zvedavosti pripojil drôty 
k batérii uloženej na násype a ono to buchlo. 
Úmyselné to iste nebolo, ale ako sa hovorí – 

üdvözölte a megjelenteket, majd Majer Imre 
emlékezett meg a márciusi eseményekről, vé‑
gül Szabó Antal postamester szép beszédben 
ismertette a jövőt illető reményeit.
Március 28 – A Párkány járási I. ipartestület 
elnökválasztó közgyűlésen ismét Katula Gé‑
zát választotta meg elnöknek. 
Március 30 – A vasútállomáson a raktárból 
elloptak egy láda kikészített bőrt. A rendőrség 
elfogta a tettest majd letartóztatta az ebedi or‑
gazdákat is.
Április 2 – Megkezdték a vasútállomást a 
községgel összekötő keramit kocka borítású 
út alapozását. A kocsi forgalom Nánán ke‑
resztül volt lebonyolítva.
Április 27 – Egy 30 év körüli munkás kül‑
sejű férfi a Mária Valéria hídról a Dunába ölte 
magát.
Július 3 – E naptól kezdve a Templomtéren 
emelt impozáns egy emeletes épületben a 
Muzsláról áthelyezett Járásbíróság megkezd‑
te működését.
Szeptember 12 – A Párkányi Önkéntes Tűz- 
oltó Egyesület megalakulásának 25 éves ju‑
bileumi ünnepsége. Programja: tábori mise, 
díszszemle, bemutató gyakorlat, mind a Szent 
Imre téren, majd táncmulatság a Godó féle 
vendéglő kerthelységében.
Szeptember 23 – A párkányi elemi iskolát a 
vármegye alispánja a vörhenyjárvány meg‑ 

3‑i száma így foglalja össze az akkori esemé‑
nyeket: „A világháború kitörése óta nem volt 
oly szomorú napja Esztergomnak, mint 1919. 
július 22-e, midőn az Esztergom-Párkány  
közötti *Mária Valéria híd* egy végzetes 
véletlen folytán felrobbant…” Chebben je‑
lent meg 2002‑ben cseh nyelven az a könyv, 
mely „A szabadság kalózai: cseh tengerészek 
az 1918-1921-es években” címet viseli. Eb‑
ben található az egykori tengerész, František 
Tápal naplójából az idézet, mely a korabeli 
párkányi eseményeket örökíti meg: „Vilém 
Polák tengerész által ma vigyázatlanságból 
felrobbant a Párkány-Esztergomi híd, amely 
alá volt aknázva. Őrségünk a magyar oldalon 
maradt, melyet a magyarok csónakon áthoztak 
az itteni parthoz. Polákot letartóztatták, és az 

z malej blbosti veľké následky“ Nakoniec 
úryvok z Vojnového denníka II. Západnej 
armádnej skupiny z júla 1919, citovaný z 
brožúry vydanej Ing. Jozefom Slabákom „Z 
príležitosti 90. výročia bojov o Slovensko“: 
„23. júl – Včera večer došlo k výbuchu na 
moste v Parkany. Tento most bol podmíno‑
vaný, hoci rozkazy z 21.6. a 2.7. smerovali 
iba na prípravu podmínovania. Výbuch za‑
vinený nedbalosťou a neopatrnosťou vojaka 
majúceho službu u guľometnej skupiny na 
moste. Vojak vinník zatknutý a odovzdaný 
vojenskému súdu. Generál Furnier navštívil 
most v Parkany oznamuje, že človek vinník 
je odborník – mechanik elektrotechnický a že 
je vylúčené, aby to urobil len z hlúposti...“ 

Bohužiaľ, námorník Vilém Polák už nikdy 
neprehovorí, tak nám ostávajú iba pochyb‑
nosti o jeho úmyselnom, či neúmyselnom 
čine. Jedno je ale isté. Čo sa vtedy stalo, už sa 
nedá napraviť. Z časového odstupu deväťde‑
siat rokov ostali už len neodvolateľné fakty, 
ktoré sú veľmi boľavé. Nášmu mostu vtedy 
zlomili jedno krídlo...

 Július Juhász

akadályozása érdekében két hétre bezáratta.
Szeptember 27 – Éjjel két órakor Bognár Já‑
nos Főutcai lakásának kertjében lévő takar‑
mány kazalja ismeretlen okokból kigyulladt 
és leégett.
Október 2 – Véres verekedés legények és 
katonák között a nagyvendéglőben. Barics 
Józsefet az egyik katona úgy vágta fejbe 
kardjával, hogy veszélyes fejsebével a Kolos 
kórházba kellett szállítani. 
Október 24 – A Simon-Júda vásár kezdete. 
Két napig szép idő volt, de kedden eleredt az 
eső, mire a vásárosok felszedték sátorfájukat 
és eltávoztak. 
Október 30 – Majer Imre pápai kamarás 
párkányi plébánost a budapesti egyetemen 
kánon‑jogi doktorrá avatták.
November 7 – A párkányi kaszinó választ‑
mányának a határozata értelmében tilos az 
asszonyoknak a kaszinóba feljárni. A párká‑
nyi asszonyok a közgyűléstől várták meg‑
nyirbált jogaik visszaállítását. 
November 20 – Hajnalban gabona tolvajt 
fogott a csendőrség a Putz féle magtárban. 
Németh Imrét a helyszínen, két elmenekülő 
társát, Mózes Károlyt és Istvánt pedig a Hegy- 
farkon fogták el.
 
Az Esztergomi Lapok híreiből válogatta: 
 Paulovics János 

érsekújvári bíróságra szállították. A kár óriá‑
si.“ A könyvben továbbá az áll, hogy Polák – 
talán kíváncsiságból – összekötötte a töltésen 
lévő áramegység drótjait és az felrobbant. 
„Szándékosság biztosan nem volt benne, de 
– ahogy mondják – kis butaságból lesznek a 
komoly következmények”. Végül egy részlet 
a II. Nyugati hadseregcsoport háborús nap- 
lójának 1919. júliusi eseményeiből, idézve 
Jozef Slabák a „Szlovákiáért vívott harcok 
90. évfordulója alkalmából”  kiadott brosú‑
rájából: „…július 23 – Tegnap este robbanás 
történt a párkányi hídon. A híd alá volt ak‑
názva, de a VI.21-i és a VII.2-i parancs csak 
az aláaknázás előkészítését irányozta elő. A 
robbanást a hídon,  gépfegyvereknél szolgá‑
ló katona gondatlansága és vigyázatlansága 
idézte elő. A hibázó katona elfogva és átadva 
a hadbíróságnak. Furnier tábornok a párkányi 
híd megtekintése után kijelentette, hogy a hi‑
bázó személy egy szakember – villamossági 
műszerész és így ki van zárva, hogy csupán 
butaságból cselekedett így…” 

Sajnos, Vilém Polák tengerészt tettének 
szándékosságáról már nem tudjuk megkérdez- 
ni, így marad számunkra a kétely. Minden 
esetre a megtörténteket visszacsinálni nem 
lehet, kilencven év távlatából csak a megmá‑
síthatatlan tények maradtak. És azok nagyon 
fájók. A hidunknak akkor törték el az egyik 
szárnyát… Juhász Gyula
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Dostať sa na MS...
V jednej kaviarni som si sadol porozprávať sa s mladým športov-

com, za ktorým stoja už také výsledky, ktoré by mu mohol závidieť 
hociktorý vrcholový športovec. On je napriek tomu veľmi skromný 
chlapec. Kariéru začal v Štúrove (do 2005). Pokračoval v Matadore 
Púchov (2005-2006) a v Artmédii Petržalka (2006-2009). Bol na hos-
ťovaní v Dukle Banská Bystrica (2007), a od roku 2009 je posilou 
Slovana Bratislava. Bol majstrom Slovenska, víťaz Slovenského po-
hára, hral v lige Majstrov, bol členom reprezentácie a vybojoval po-
stup na MS 2010 v Juhoafrickej republike. I napriek toľkým úspe-
chom má kariéru ešte pred sebou. Mojim partnerom pri debate bol 
24 - ročný Kornél Saláta z Kamenice nad Hronom. Rozprávali sme 
sa o zážitkoch z Poľska a ďalších iných veciach.
Hneď v úvode začnem tým najhorúcejším. Čo znamenalo pre teba, 
že si mohol byť na ihrisku počas kvalifikačného zápasu s Poľskom?
Už to, že som bol nominovaný a dostal som sa na ihrisko v základnej 
zostave ma prekvapilo. A navrch v tomto zápase sa rozhodovalo o postu‑
pe. Bolo to dobré, že som mohol byť počas celého zápasu na ihrisku.
Aké pocity tebou prebehli priamo po odpískaní zápasu? 
Snom každého futbalistu je, aby reprezentoval svoju krajinu a postúpil 
na MS. Nám sa to podarilo a bol to krásny pocit. Hneď po zápase som si 
vlastne ani neuvedomil, čo sa v skutočnosti udialo.
Aké boli pozápasové oslavy?
Oslavovať sme začali v šatni hneď po zápase, kde nám prišiel blahoželať 
aj Róbert Fico. Trochu sme oslavovali aj v lietadle a potom sa každý 
pobral do svojho klubu. 
Čo musíš robiť, aby si bol v kádri, ktorý pocestuje na MS 2010?
V prvom rade podávať dobré výkony v Slovane. Veľa bude záležať od 
trénera, a samozrejme dôležitý bude zdravotný stav.
Vypadá to tak, že patríš medzi obľúbených hráčov trénera Weisa.
Nepovedal by som, že medzi obľúbených, ale on ma trénoval už aj v 
Artmédii a vie čo odo mňa môže očakávať.
Trochu zmeníme tému, aby sme sa dozvedeli niečo bližšie aj o tebe. 
Máš nejaký predzápasový rituál alebo talizman, s ktorým sa chystáš 
na zápas?
Nie, nemám, počúvam hudbu, trochu sa odreagujem, pretože sa vo mne 
pred zápasom nahromadí dosť napätia. Trochu si oddýchnem, zavolám 
priateľom, rodičom, bratovi. Porozprávame sa a to mi odvedie myšlienky 
od zápasu.
Ako prežívajú zápasy tvoji rodičia?
Mama chodí na niektoré domáce zápasy. Otec prísnym okom sleduje 
moje výkony. Upozorňuje ma na chyby. Od detstva ma hnal ku športu, 
aby som niečo dosiahol. Toho času ma denne nosil na tréningy do Štúro‑
va. Obaja sa tešia mojim úspechom.
Tvoj obľúbený futbalista a futbalové mužstvo?
Mám rád Ria Ferdinanda z Manchestru United, ale obľubujem aj Ta‑
liana Nestu. Tým pádom mojim obľúbeným mužstvom je Manchester 
United. 
Ak máš voľný čas, čím ho vypĺňaš?
Veľa voľného času nemám. Stretnem sa s priateľmi, zájdeme na kávičku, 
túlame sa a zahráme si bowling. 
Ako je to so zábavou?
Zabávať sa príliš nemôžem, v Bratislave ma pozná veľa ľudí a boli by z 
toho iba problémy.
Akú hudbu počúvaš?
Nevyberám si, počúvam hlavne dobrú hudbu.
Obľúbené jedlo?

Farkas Iván Focitorna
November 21-én került sor a párkányi és a nánai Via Nova Ifjúsá‑
gi Csoport által szervezett Farkas Iván Focitornára a muzslai sport- 
csarnokban. Tizenegy csapat mérkőzött meg egymással, miközben a 
sportcsarnok mögött lassan „rotyogott” a finom bográcsgulyás, amit 
id. Környi Zoltán készített el jól bevált, saját recept alapján. Délután 
került sor a döntőkre. A 3. helyért a fiatal párkányi „Vikingek” és az 
esztergomi „Kutyaütők” mérkőztek meg. A bronzmérkőzést végül a 
Vikingek nyerték 3:1-re. A döntőbe a „profi” palástiak és a Budapesti 
FC Dahh csapatai kerültek. A palástiak 4:1-re nyertek, a győztesnek 
járó serleget Farkas Ivántól, térségünk parlamenti képviselőjétől ve‑
hették át. Farkas Iván a díj átadásakor elmondta, mivel a focitorná‑
ból hagyományt szeretnének teremteni, ezért a nyertesnek jövő évben 
vissza kell hoznia a vándorkupát, ezzel viszont esélyt kap arra, hogy 
újból megvédje az első helyet. A torna legjobb játékosa a párkányi 
Vikingek csapatának tagja, Pathó Csaba lett. A kellemes és barátsá‑
gosan lezajlott focitornáért köszönet jár elsősorban a szervezőknek és 
a muzslai sportcsarnok gondnokának, Halasi Frigyesnek. Reméljük, 
jövőre is részesei lehetünk eme sportrendezvénynek. -gp-

Poďakovanie
  Plavecký oddiel Delphinus pri TJ Dunaj Štúrovo z celého srdca ďa‑
kuje všetkým sponzorom a rodičom plavcov, ktorí akokoľvek prispeli 
na akcie a chod oddielu v tomto roku. Touto cestou želáme Všetkým 
Šťastné sviatky vianočné a úspešný Nový rok.  
 členovia PO Delphinus
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.  
Zalomenie a tlač: DEEM Design s.r.o. Tlačiareň nezodpovedá za obsahovú a gramatickú stránku v článkoch a inzerciách. Nyilvántartási szám / Registračné číslo: EV 2667/08

Veľko-maloobchod Kis- és nagykereskedés

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

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

obalový materiál, plastový riad.

PF 2010 (66,72 €)

Príjemné prežitie vianončých
sviatkov, veľa šťastia,
zdravia, optimizmu a
úspechov v novom

roku praje spoločnosť
CLEAN PLUS!

Mám rád všetko, čo mi varí mamička, pretože to mi chutí najviac.
Ako znášaš popularitu?
Je to pre mňa ešte niečo nezvyčajné, ťažko si na to zvykám. Pristavujú 
ma ľudia na ulici, gratulujú mi – je to dobrý pocit.
Hral si v Štúrove, potom v Púchove, v Petržalke, Banskej Bystrici, 
teraz v Slovane Bratislava. To je zaujímavý postup. Čo príde po-
tom?
V lete som sa dostal do Slovana, teraz som podpísal zmluvu na štyri 
roky. Tu by som chcel podávať dobré výkony.
Mal si aj zahraničnú ponuku?
Áno, ešte keď som hral v Artmédii. Nepodarilo sa nám dohodnúť a po‑
tom prišla ponuka zo Slovana B. Záujem mal nemecký Cottbus, rumun‑
ský Cluž a ďalší záujemca z Turecka.
Tvoje terajšie mužstvo Slovan je v menšej kríze. Čo je dôvodom tej-
to krízy?
Mali sme niekoľko zlých výsledkov. Povedal by som, že nám chýba 
šťastie. Mužstvo hrá dobre, problém je so zakončením. Chýbajú góly. 
Proti nám sa väčšina mužstiev snaží brániť a proti takému súperovi sa 
hrá ťažko. Našim cieľom je stále majstrovský titul.
Kariéru si rozbiehal v Štúrove, určite sleduješ dianie v tunajšom 
futbale. Aký je tvoj názor na vzniknutú, nie príliš optimistickú si-
tuáciu?
Samozrejme sledujem štúrovský futbal a jeho stav ma zarmucuje. Tu bol 
vždy dobrý futbal a dobrí futbalisti, mrzí ma, že sa dostal až sem. Verím, 
že na štúrovský futbal čakajú ešte krajšie dni.
Čo by si odkázal mladým štúrovským futbalistom, ktorí sa chcú do-
stať tam, kde si ty?
Musia veľa, čestne a svedomite trénovať. Dodržiavať pokyny trénerov. 
Samozrejme potrebujú aj trochu šťastia.
Plány do budúcna?
Vyhrať ligu a byť v nominácii na MS 2010 a najneskôr po Majstrovst‑
vách sveta podpísať zmluvu do zahraničia.

Kornel, prajem ti, aby sa tvoje plány stali skutočnými a k tomu ti prajem 
hlavne dobré zdravie, výdrž a veľa úspechov. Verím, že ťa uvidíme hrať 
na Majstrovstvách sveta a budeme môcť byť na teba hrdí. 
Ďakujem za rozhovor.  Peter Glázer
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SPOMÍNAJME SI - EMLÉKEZZÜNK
-Lakás kiadó Párkányban. Tel.: 0905 559 903.
-Eladó kétéves konyhabútor és tűzhely.  
Tel.: 0910196293
-Hétvégi parasztlak 600 m2 telekkel eladó Garam- 
kövesden. Tel.: 0036303479909
‑Dobfelszerelés új állapotban eladó. Tel.: 
0036303479909
-Szőlőoltványok és nereztartályok eladók 
Muzslán. Tel.: 0905962608. 
-Dám do prenájmu garzónku. Tel.: 0907188134 
-Ak potrebujete opatrovateľskú službu, zavolaj‑
te. Tel.: 0908706439, 7524486
-Dám do prenájmu 3-izbový, nezariadený byt na 
dlhodobo. Tel.: 0905781384
-Palivové drevo na predaj. Tel.: 0905647835, 
0918524471
-Dám do prenájmu 2-izbový byt. Tel.: 
0918910739
-Kiadó két szobás lakás. Tel.: 0918910739
-Rászorulóknak gondozói szolgáltatást nyújtok. 
Tel.: 0908706439, 7524486
-Szobakonyhás lakás kiadó. Ár megegyezés sze‑
rint. Tel.: 0915769636
-Berendezett 2 szobás lakás kiadó. Tel.: 
0908697338
-Párkányba családi házban szobák kiadók, külön 
bejárattal, internet lehetőséggel. Egyedülállók‑
nak vagy pároknak. Tel.: 0904595693

Apróhirdetés 
Riadková inzercia

„Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem.
Hanem amelyet szívünkben hordozunk”.
Emlékezzünk együtt halálának negyedik  

évfordulóján

Fájó szívvel emlékezünk december 7-én, halálának 
hatodik évfordulóján

„Angyalok suhannak gyertyaláng fölött, a jövő 
előtt, a múlt mögött. Emlékszem azokra, kik nincse-

nek közöttünk, talán lelkük repül itt fölöttünk.
Törékeny angyalként vigyáznak ránk, mindegyik 

lélekért égjen egy láng. Így őrizzük szívünkbe 
zárva, ég értük esténként egy gyertya lángja”. 

„Elmentek, mert menni kellett, de szívünkben örökké velünk lesznek”

Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik november 5-én elkísérték utolsó útjára, a 

párkányi temetőbe

„Kezed szorításával, arcod simogatásával búcsúz- 
tunk el tőled. Ökörre fájdalom költözött immáron 
szívünkbe, szereteted nem halt meg, itt él a lel- 

künkben. Nem ölelsz már, csak nézel odafentről,
Nem halljuk már hangod, nem foghatjuk kezed,

És már nem lehetünk soha többé veled”.  

Fájó szívvel emlékezünk halálának 3. évfordulóján 
január 6-án a drága jó édesanyára és feleségre,

Mélységes fájdalommal emlékezünk halálának 
ötödik évfordulóján 

gimnáziumi tanárt.

„Kytičky kvetov na hrob dávame, v plameňoch 
sviečok vždy spomíname. 

Tá spomienka v srdci bolí a zabúdať nedovolí“.

Dňa 17. Decembra uplynulo 10 rokov od náhlej 
smrti milovaného manžela, otca a starého otca

Akik ismerték és szerették, szenteljenek emlékének egy néma pillanatot.az édesapára, nagyapára. Akik ismerték és szerették, emlékezzenek és 
adózzanak tisztelettel emlékének. 

Fájó szívvel emlékeztünk november 23-án, haláluk 
első évfordulóján a két gyermekre, a szeretet 
testvérekre:

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk drága szüleinkre 
haláluk első évfordulóján. Akik ismerték és szerették, szenteljenek emlékük-
nek egy néma pillanatot, 

Köszönjük az igazgatónő szép szavait, a kollégák, volt diákjai, a rokonok, az 
ismerősök részvételét, a sok szép virágot és koszorút.

Akik ismerték és szerették, szenteljenek emlékének egy néma pillanatot ezen 
a szomorú évfordulón.

Szeretett férjre, édesapára és nagyapára. Tisztelettel kérünk mindazokat, 
akik ismerték, emlékezzenek meg Róla. Köszönjük!

S láskou spomínajú manželka, dcéry s rodinami a nevesta s rodinouEmlékét örökké őrző családja.Gyermekei és unokái

Emléküket örökké szívükben őrző családja

Emléküket örökké őrző gyermekeik  

Gyászoló felesége, fia és családja

A gyászoló család

SINDÁR OSZKÁRRA
BARTUSZ GYULÁRA

OLASZ ERIKRE és BOTOS ADÉL RÉKÁRA

VARGA TIBOR 
Szeptember 7, 2008

VARGA MÁRIA 
November 28, 2008

FÜLÖP JÓZSEF

IZSMÁN ERZSÉBETRE

HAJNOVICS DEZSŐRE

JOZEFA FÖLDYHO
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NOVAROLL plus s.r.o.
Meghitt karácsonyi ünnepeket és boldog

újévet kívánunk!
Požehnané Vianoce a štastlivý 

Nový rok!

Možete sa tešiť na nové akcie v roku 2010!
2010-ben új akciókkal 

várjuk Önöket!
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