XXl. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2010/02

Kapós a párkányi papírgyár
Március közepétől nem gyártanak papírt Párkányba
Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, a Smurfit Kappa vállalat március közepén leállítja a cég alaptermékének számító hullámpapír gyártását. Az első körben elbocsátottak március 31-el
fejezik be a tevékenységüket. A párkányi régió legnagyobb munkáltatója 325 dolgozót bocsát el. Mindeközben több cég is, így a
cseh JIP-Papírny, és az SCP Mondi is érdeklődött a gyár iránt:
lapzártánkig nem született döntés az eladásról.
A párkányi papírgyár egyes részlegeinek likvidálásáról szóló hírek
hivatalosan októberben láttak
napvilágot. A bezárást több
dolog idézte elő, így például a
megnövekedett konkurencia,
és annak technikai fejlődése,
továbbá az euró bevezetése,
valamint a gazdasági válság
is. Ezen tényezők eladási
nehézségeket és a megren‑
delések csökkenését hozták.
Az okok között szerepel a
Párkányban használt fél cel‑
lulóz alapanyag cellulózzal
való helyettesítése, valamint
az is, hogy a felhasználók
többnyire a hulladékpapír‑
ból gyártott árut részesítik
előnyben. Ezzel a lépéssel
több száz, összességében
700-800 ember munka‑
helye
került
veszélybe,
közülük 325 (hacsak március végéig nem lesz új tulajdonos) biztosan
„utcára kerül”. Mint azt a cég sajtóképviselőjétől, Karol Wolftól
megtudtuk, a gyártás március közepével ér véget, az első körben el‑
bocsátottak áprilistól nem a gyár alkalmazottai. „Hangsúlyozni sze‑
retném, hogy a gyártás leállításáról van szó, a Smurfit Kappa kivonul
Szlovákiából, nem pedig csődbe megy. A cég mindent megtesz azért,
hogy alkalmazottai számára megkönnyítse a kialakult helyzetet, ép‑
pen ezért a dolgozók végkielégítésül 12 havi bért kapnak” – szögezte
le lapunknak Karol Wolf. Párkány és környékén jelenleg nincs mun‑
kalehetőség: az állami beruházásösztönző ügynökség, a SARIO saj‑
tószóvivője, Marián Jánošík nyilatkozata szerint jelenleg több olyan
projekten is dolgoznak, amelyek beruházói Nyitra-megye déli része
iránt érdeklődnek, bizalmas információk lévén ezekről egyelőre nem
beszélhet. Ján Oravec lapunknak annyit mondott: keresik a papír‑
gyár megszűnése miatt kialakult helyzet megoldását. „Kezd egyér‑
telművé válni, mi az, amit a Smurfit Kappa árul. Megpróbáljuk a
Folytatás a 2. oldalon
közműveket, a villanyt...

Pozastavenie výroby papiera od
marca, ale viac nádejných záujemcov
Ako sme sa o tom zmienili, spoločnosť Smurfiť Kappa pozastaví v marci 2010 výrobu flutingu, čím súmerne zníži aj počet zamestnancov. Najväčší zamestnávateľ nášho regiónu tak rozviaže
pracovnú zmluvu so svojimi 325-imi zamestnancami. O túto časť
firmy je značný záujem, v minulosti prebehli rokovania so spoločnosťami JIP-Papírny a SCP Mondi, avšak doteraz sa nerozhodlo
o jej predaji.
Pri likvidácii závodu viaceré faktory zohrali úlohu, ako napríklad:
zvýšenie konkurencie, technologický rozvoj, zavedenie eura a hospo‑
dárska kríza. Všetky tieto faktory prinášali so sebou len samé ťažkosti
pri predaji a znížení objednávok. Medzi
hlavné dôvody označili pokles dopytu
po výrobkoch z recyklovaných surovín
zo strany odberateľov, čím ohrozili prá‑
cu 700-800 zamestnancom, z ktorých
325 iste stratí svoju prácu.
Karol Wolf, riaditeľ agentúry Dy‑
namic Relation, ktorá je poverená me‑
diálnym zastúpením Smurfit Kappa,
zdôraznil: „Jedná sa o zastavenie výro‑
by (nie o bankrot), pretože spoločnosť
odchádza zo slovenského trhu. S naši‑
mi bývalými zamestnancami sa snaží‑
me byť absolútne féroví a lojálni, preto
sme im odsúhlasili odstupné vo výške
12-násobku ich mesačného platu. ”
V Štúrove a okolí je nedostatok pra‑
covných príležitostí a podľa informácií
mediálneho zástupcu Slovenskej agen‑
túry pre rozvoj investícií a obchodu
SARIO, pána Mariána Jánošíka, pracu‑
jú na viacerých projektoch tých investorov, ktorí sa zaujímajú práve
o možnosti v tomto regióne. Sú to však ešte dôverné informácie. Od
primátora mesta Jána Oravca sme sa dozvedeli, že sa hľadajú varian‑
ty na riešenie vzniknutej situácie spolu s agentúrou SARIO. Bolo by
to formou núdzového balíka pre investora v našom okolí. „Pochopi‑
li sme, čím nám môže poslúžiť v tejto situácii Smurfit Kappa. Sú to
predovšetkým inžinierske siete, verejná kanalizácia, plyn, elektrina,
ktoré sa snažíme dostať do mestského majetku, či dosiahnuť ich pre‑
nájom.” S pozastavením výroby flutingu je spojený aj predaj jednot‑
livých nehnuteľností – pozemkov a budov. Predaj po častiach ale nie
je najsprávnejším riešením, preto by bolo účelné, keby celú časť firmy
odkúpila druhá firma špecializujúca sa taktiež na výrobu papiera. Je ale
otázne, či existuje vôbec reálna šanca. Podľa slov Karla Wolfa, spoloč‑
nosť Smurfit Kappa víta každé riešenie. „Naša spoločnosť by chcela
napomáhať vo vytváraní nových pracovných miest, preto ponúka pre‑
daj stavieb a pozemkov. V súčasnosti sa rokuje s viacerými investormi,
a to pri zachovaní absolútnej diskrétnosti.” 
preklad: F.Cs.
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Kapós a párkányi papírgyár
Folytatás az 1. oldalról

...a gázt, a vizet és a kanalizációt vá‑
rosi tulajdonba juttatni, vagy elérni azt,
hogy bérbe vehessük” – tájékoztatta
lapunkat Ján Oravec. Mint ahogy arról
beszámoltunk, a Smurfit Kappa vezető‑
sége úgy döntött, eladja a flutingrészleg
bezárásával felszabaduló telket és épüle‑
teket. A feldarabolt eladás nem éppen a
legmegfelelőbb megoldás: Párkány la‑
kosai számára az lenne a legjobb, ha egy
másik, szintén papírgyártással foglalkozó
cég venné meg a gyárat teljes egészében,
s miután a Smurfit Kappa részvényesei
elhagyták Párkányt, zökkenőmentesen
újraindítaná a fluting termelését. Hogy
erre van-e reális esély, kérdéses. Karol
Wolf szavai szerint a Smurfit Kappa
minden nemű megoldásra nyitott. „A cég
az épületek és a telkek eladásával szeret‑

Bilancia našich požiarnikov:
nové auto a viac požiarov

Viac požiarov a menej nehôd – taká je minuloročná bilancia
štúrovských požiarnikov. Najviac práce mali pritom pri požiari
v úseku pre obrábanie a drvenie dreva, kde vznikla značná škoda vo výške 265 tisíc eur.
Pozmenila sa aj miera havarijných signalizácií. Štatistika svedčí
o častejšom výskyte poplašných signálov spojených s havarijnými
prípadmi. 145 zásahov za minulý rok, z toho 69 požiarov, 58 tech‑
nických zásahov (v 27 prípadoch dopravná nehoda), 4 mylné a 14
terénnych cvičení.
Vznikla škoda v hodnote 393 miliónov eur a v jednom prípade
sa to skončilo tragicky. Najväčšiu škodu, 265 tisíc eur, zaznamenali
16. júla 2009 pri požiari v úseku pre obrábanie a drvenie dreva v
papierní. Požiar vznikol počas kontrolno-údržbárskych prác. Počas
záchranných prác sa zapojilo 38 hasičov a 11 hasičských áut. Od
augusta 2009 vlastnia štúrovskí hasiči aj jedno z najmodernejších
hasičských áut, a to Iveco Trucker a od roku 2007 „vykonáva služ‑
by” aj novšie auto značky Mercedes.
„V posledných 3-4 rokoch sme mohli zaznamenať viac pozitív‑
nych zmien. Predchádzajúce vlády sa nezaoberali s našimi problé‑
mami. Doteraz sme jednoznačne boli pod úrovňou v porovnaní s
Maďarskom, Českom a Poľskom, ale teraz po technickej ako aj so‑
ciálnej stránke kráčame ďaleko pred nimi” – informoval nás Tivadar
Bréda, vedúci štúrovských požiarnikov. Ako sme sa dozvedeli, aj v
tomto roku v júni sa uskutoční medzinárodný výcvik v našom meste,
ktorého sa zúčastnia požiarnické a záchranárske tímy V4.

Sz.É.

Informácia pre občanov mesta!
Oznamujeme Váženým občanom, že „Platobný výmer TKO“
na rok 2010 (poplatok za odpad ) si môžu vyzdvihnúť osobne na
Mestskom úrade v Štúrove na prízemí u informátorky. Po pre‑
vzatí výmeru je možné zaplatiť poplatok v hotovosti v pokladni
MsÚ.
Termín prevzatia najneskôr do: 12.3.2010 do 12,00 hod.
Potrebný doklad: občiansky preukaz.
Po tomto termíne výmery budú zasielané poštou do vlastných
rúk!

Felhívás!
A városháza ezúton tudatja a tisztelt lakossággal, hogy a 2010re vonatkozó, hulladék illetékéről szóló határozatot személyesen a
Városi Hivatalban (földszinten, az információs ablaknál) vehetik
át. A határozat átvételét követően az illetéket készpénzben a pénz‑
tárban lehet befizetni.
Időpont: legkésőbb 2010. március 12, 12.00 óráig.
Ezen időpont után a küldeményt a posta személyes átvétellel
kézbesíti.

ne segíteni abban, hogy új munkahelyek
jöjjenek létre. Jelenleg több befektetővel
is tárgyalunk, diszkrét megbeszélésekről
van szó” – mondta Wolf. Mindeközben
a Trend hetilap több forrásra hivatkozva
hozta nyilvánosságra, hogy a cseh JIPPapírny, és a dél-afrikai SCP Mondi is
érdeklődik a párkányi gyár iránt. A JIPPapírny vezérigazgatója, Dušan Grmo‑
lec a gazdasági lapnak elárulta: egyelőre
nem tettek konkrét ajánlatot, az üzleti
tárgyalások elején tartanak, a párkányi
papírgyár megvétele pedig illeszkedik
cégük külföldi terjeszkedésébe. A délafrikai vállalat gyárcseréről tárgyal a
Smurfit Kappával. Az SCP Mondi töb‑
bek között a rózsahegyi SCP Mondi
papírgyár tulajdonosa, és a legnagyobb
szlovákiai fafeldolgozó vállalat. 

Sz.É.

Egy új autó és több tűz a párkányi
tűzoltók mérlege

Tavaly több tűzesethez és kevesebb balesethez riasztották a
párkányi lánglovagokat. A legnagyobb lángok a gyár faaprító
részlegében csaptak fel: itt 265 ezer eurós kár keletkezett. A tűz‑
oltók 2009-ben egy új autót is kaptak.

A múlthoz képest nemcsak a technika és a géppark, hanem a ri‑
asztások aránya is megváltozott. A statisztikák azt bizonyítják, hogy
míg pár évtizede a tűzesetek száma volt a nagyobb, addig manapság
a közúti balesetekhez riasztják gyakrabban a lánglovagokat. Tavaly
145 kivonulásuk volt a párkányi tűzoltóknak: ebből 69 volt tűzeset,
58 technikai bevetés (közülük 27 közúti baleset), 4 téves riasztás,
14 gyakorlat. Az eseteknél összességében majd 393 ezer euró (12
millió korona) kár keletkezett, egy személy vesztette életét. A legna‑
gyobb veszteség, 265 ezer euró, a papírgyár faaprító üzemében volt:
a lángok július 16-án a karbantartói munkálatok végzése közben ke‑
letkeztek. A sikeres oltásban 38 tűzoltó és 11 tűzoltóautó vett részt.
Tavalyelőtt (2008-ban) egyébként 19-el kevesebb, szám szerint 50
tűzeset volt, viszont 22-vel több, összességében 49 közúti balesethez
riasztották a lánglovagokat. 2009-ben egy új autót is kaptak a pár‑
kányi tűzoltók: az augusztus végén városunkba érkező Iveco Truc‑
ker típusú jármű a legmodernebb tűzoltóautók közé tartozik. Szin‑
tén újnak számít a Mercedes márkájú kocsi, mely 2007-től „teljesít
szolgálatot” Párkányban. „Az
utóbbi 3-4 évben több pozitív
változás történt. Eddig messze‑
menően a környező országok
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. prijme
szintje alatt voltunk, most büsz‑
sprostredkovateľov finančných požičiek
kén mondhatjuk, hogy magasan
Magyarország, Csehország és
NAJVYŠŠIE PROVÍZIE v oblasti
FINANČNÝCH PRODUKTOV
Lengyelország előtt járunk, mind
Ponúkame: žiadaný a dobre predajný
technikailag, mind pedig a tűzol‑
tók szociális helyzetét illetően” produkt, kompletné zaškolenie, motivačné
programy, zázemie stabilnej a
– mondta el lapunknak Bréda
úspešnej spoločnosti.
Tivadar, a tűzoltók parancs‑
Peniaze pre Vás:
noka, akitől azt is megtudtuk,
-pôžička aj bez ručiteľa
hogy az idén újra Párkányban
-rýchlo a na čokoľvek
rendezik meg azt a nemzetközi
- s možnosťou odkladu splátok
gyakorlatot, amelyen a V4-ek or‑
- aj bez dokladovania príjmu
szágainak tűzoltó- és mentő csa‑
patai vesznek részt. A gyakorlat
Všetko čo robíme, robíme
nagy valószínűséggel júniusban
PRE VAŠE PENIAZE!
lesz.

Infolinka: 09442829, 0907922563

Sz.É.
www.proficredit.sk
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Rémhír vagy valóság:
a megye eladná a poliklinikát?

Egyes „hírek” szerint a Párkány környékén akadozó egészség‑
ügyi ellátás megyénk vezetőinek is szúrja a szemét. „Na végre!”
- kiálthatna fel az ember, azonban nem teheti. Egyes képviselők
állítólag nem javítani szeretnének az ellátáson és annak minőségén,
hanem éppen ellenkezőleg: megszüntetni azt (?!). Hugyivár Imre,
megyei képviselő úgy véli, rémhírekről van szó.
A Párkányban keringő kósza híreknek több helyen is megpróbáltunk
utánajárni. A Nyitra-megye-i önkormányzat sajtószóvivője, Stanislav
Katrinec lapunknak elmondta, hogy a poliklinika eladásáról szóló in‑
formáció valótlan, a megye egyetlen szerve sem tárgyalt, vagy döntött
az eladásról. Farkas Iván, MKP-s parlamenti képviselő szavai szerint
a rendelőintézet eladásáról már többször is terveket szövögettek, így
például a 2005-ös megyei választások után, amikor az MKP megyei
képviselői ellenzékbe szorultunk. Ekkor, komoly erőfeszítések árán
sikerült megakadályozni ezt a lépést. „Jelenleg többféle forgatókönyv‑
ről lehet hallani, egyelőre azonban nem nyilvános dologról, inkább ta‑
pogatózásról van szó. Azon azonban nem csodálkoznék, ha most ko‑
molyabb lenne a szándék, mint ezelőtt” – mondta Farkas Iván, majd
leszögezte: „mindent megteszünk azért, hogy a poliklinika az alapellá‑
tást továbbra is, mint közintézmény biztosítsa”. A parlamenti képviselő
az eladás hátteréről is fellebbentette a fátylat. Mint mondta, az őszi me‑
gyei választások óta néhány érsekújvári megyei képviselő (akik egyben
a járási központ kórházának orvosai) azon munkálkodnak, hogy ellehe‑
tetlenítsék a párkányi intézmény igazgatóját. „Nem tetszetős számukra
az az elképzelés, amelyet az igazgató és mi, a párkányi régió képviselői
a sürgősségi ellátás terén forszírozunk. Az esztergomi kórház számukra
konkurenciát jelent és nem szeretnének elesni az itteni páciensektől,
a pénztől. Ezért most apait-anyait beleadnak abba, hogy elmozdítsák
az igazgatót s idehelyezzék saját jelöltjüket. Ha ez meghiúsul, további
lépésként akár az intézmény eladását és privatizálását is kezdeményez‑
hetik. Tudni kell azonban, hogy az európai uniós alapokból, vissza nem
térítendő támogatásnak köszönhetően lett a poliklinika épülete átépítve,
korszerűsítve. Az erről szóló szerződés pedig megakadályozza az intéz‑
mény privatizációját” – vélekedett Farkas Iván. Az egyik elképzelés
szerint egyébként elfekvőt hoznának létre.
Hugyivár Imre, Nyitra-megye egészségügyi bizottságának tagja
szerint szó sincs eladásról, csupán valaki rémhíreket terjeszt. „Egyetlen
ülésen sem került szóba a rendelőintézet privatizációja, nem hiteles ez
az információ. A párkányi poliklinika falain belül az elmúlt hónapok‑
ban bizonyos érdekek sérültek: egyes sebészeknek az emeletre kellett
költözniük, nagyobb lett a konkurencia, ráadásul egy beadott pályá‑
zatunkban arra törekszünk, hogy egynapos sebészetet hozzunk létre”
– magyarázta Hugyivár, aki szerint a sebészek szájából származhat a
rémhír.
Lapunk Poloma László, sebészt is megkérdezte, aki a fentieket
cáfolta, majd megjegyezte: nem az eladással, hanem a lejáró bérleti
szerződésekkel van gond. Ján Oravec, Párkány polgármestere úgy tud‑
ja, az egyes helységek bérleti jogát megversenyeztetik, így azokat azok
használják majd, akik a legmagasabb összeget ajánlják értük. „Az első
„árverés” már le is zajlott, a szóban forgó rendelő nem az eddigi bérlő
kezébe került. Félő, hogy egy pénzügyileg erős csoport tagjai kinyom‑
ják az eddig Párkányban gyógyító orvosokat” – magyarázta Oravec.
Mint megtudtuk, a szóban forgó rendelők esetében fizetési elmaradások
vannak (voltak), a szerződések java pedig határozatlan időre köttetett.
Ha az eladás valamikor is megvalósulna, vagy nem újulnának meg
a „paktumok”, az egyes rendelőintézetek máshol üzemelhetnének to‑
vább. Nagy valószínűséggel azonban nem egy létesítményen belül
csoportosulnának és így épületről, vagy akár városrészről városrészre
kellene sétálgatni egyes kivizsgálások után.
A Hugyivár Imre által említett egy napos sebészet létrehozását is
célzó projektről lapunk korábban már beszámolt. A sikerességéről
(vagy elvetéséről) szóló döntés a Párkány és Vidéke megjelenésének
napjaiban születhet meg. A tervek szerint Nyitra megye 5 százalékos
önrésszel járulna hozzá a rekonstrukcióhoz. Ennek értéke 130 ezer
euró, a beruházás teljes költségvetése 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-, daganatos-, gasztroenterológiai-, és a keringési rend‑
szer megbetegedéseinek vizsgálatát szeretnék modernebbé tenni. Ha a
projekt megvalósulna, lenne rádiódiagnosztikai, biokémiai és hemato‑
lógiai vizsgálat is. Emellett a sebészetet is helyre tennék, hogy az az
egy napos beavatkozások elvégzésére is alkalmas legyen. A támogatást
olyan szakrendelők kaphatnák meg, melyek napi szinten működnek. A
fejlesztés három területen valósulna meg. Az építészeti jellegű rekon‑
strukcióra 1 millió 566 ezer eurót szánnának, a műszerek-berendezések
cseréjére pedig 1 milliót. A párkányi poliklinikát 1975-ben építették,
az elmúlt két évben nagyobb felújításon esett át. A tető szigetelése, a
fűtési-, csatorna- és vízrendszer, valamint a lift rekonstrukciója, a par‑
kolóhelyek bővítése a jelenleg kiértékelés alatt álló pályázat része. 

Sz.É.

Poplašná správa či pravda:
kraj by predal polikliniku?

3.

Na základe niektorých informácií nedostatočnú zdravotnú starostlivosť v Štúrove a okolí neustále sledujú aj hlavní predstavitelia nášho kraja. „Konečne!” – mohli by sme konštatovať, avšak
jednotliví poslanci sa snažia skôr o likvidáciu už jestvujúcej, dosiahnutej úrovne (?!). Podľa mienky poslanca Imricha Hugyivára
sa jedná o poplašnú správu.
Podľa informácií, ktoré nám poskytol mediálny hovorca Nitri‑
anskej samosprávy, pán Stanislav Katrinec, všetky správy o predaji
Polikliniky v Štúrove sú neopodstatnené a nepravdivé, pretože sa ne‑
konali žiadne rokovania zo strany krajských orgánov ohľadom reali‑
zácie spomínaného kroku.
Podľa mienky pána poslanca Ivána Farkasa z SMK otázka predaja
zdravotníckeho zariadenia bola už viackrát diskutovanou témou, na‑
príklad po voľbách do VÚC v roku 2005, kedy sa poslanci za SMK
stiahli do opozície. Vtedy sa nám tomu podarilo zabrániť. „V súčas‑
nosti existujú viaceré scenáre, pričom sa nejedná o oficiálny plán,
skôr o monitorovanie, opatrné, nenápadné skúmanie. Avšak teraz by
som nebol vôbec prekvapený, keby tieto snahy boli oveľa vážnejšie,
než predtým” – hovoril Iván Farkas a skonštatoval: „Spravíme všet‑
ko, aby poliklinika bola schopná aj naďalej zabezpečiť základnú zdra‑
votnú starostlivosť.”
Pán poslanec nám posvietil aj na pozadie predaja zariadenia. Podľa
jeho slov, od jesenných volieb sa viacerí novozámockí poslanci (ktorí
sú zároveň aj lekármi okresnej nemocnice) snažia znemožniť pôsobe‑
nie riaditeľa štúrovskej inštitúcie. „Nie je im sympatická predstava,
ktorú my, poslanci regiónu s pánom riaditeľom iniciujeme v oblasti
naliehavej zdravotnej starostlivosti. Totiž nemocnica v Ostrihome je
ich konkurentom, čím sú spojené aj značné finančné prostriedky a
nemalý počet pacientov. Z tohto dôvodu vznikli určité snahy o od‑
stránenie súčasného riaditeľa a „vhodnejšiu” náhradu z radov ich
kandidátov. Ak sa to zmarí, v budúcnosti môžu iniciovať aj predaj a
privatizáciu. Renovovanie budovy polikliniky však bolo realizované
z fondov EÚ, čo zabraňuje privatizácii zariadenia” – dodal Iván Far‑
kas. Podľa jedného z viacerých variantov plánujú vytvorenie lôžkovej
časti jednotky intenzívnej starostlivosti pre starých.
Podľa názoru Imre Hugyivára, člena výboru pre zdravotníctvo,
nepadlo ani slovo o predaji zariadenia, ale niekto šíri poplašnú sprá‑
vu. „Nikde, ani na jednom zasadnutí sa nezmienilo o privatizácii po‑
likliniky. Táto informácia nie je pravdivá. V rámci zdravotníckeho
zariadenia sa narušili v poslednom období isté záujmy. Niektorí chi‑
rurgovia sa museli premiestniť na poschodie, konkurencia sa zosilnila
a v jednom projekte sa snažíme o zavedenie jednodňovej chirurgickej
starostlivosti” – vysvetľoval Hugyivár, podľa ktorého „zdrojmi” po‑
plašných správ sú pravdepodobne práve títo chirurgovia.
Boli sme zvedaví aj na názor chirurga Ladislava Polomu, ktorý
striktne odmietal hore uvedené tvrdenie a poznamenal, že s predajom
nie sú žiadne problémy, skôr s obnovením nájomných zmlúv.. Podľa
informácií Jána Oravca, primátora mesta Štúrovo, na jednotlivé náj‑
omné zmluvy budú vypísané konkurzy a ponúknuté miestnosti môžu
používať tí, ktorí ponúkajú vyššiu sumu za prenájom. Prvá „aukcia”
sa už uskutočnila – daná ordinácia sa dostala do rúk iného nájomníka.
Bojíme sa však toho, že finančne silnejšie skupiny obsadia miesto
tunajších štúrovských lekárov”- dodal Oravec.
Ak by sa predala budova, či zmenili by sa nájomníci, znamenalo
by to prevádzkovanie ordinácií v rozličných častiach mesta.
O projekte jednodňovej chirurgickej starostlivosti sme sa zmieni‑
li pred niekoľkými mesiacmi. O jeho úspešnosti alebo zamietnutí sa
rozhoduje počas nasledujúcich dní. Podľa plánov rekonštrukcia by
bola dotovaná 5%-nou spoluúčasťou Nitrianskeho kraja, ktorá by
predstavovala sumu 130 tisíc eur, pričom celá investícia predstavuje
výšku 2 milióny 600 tisíc eur. Cieľom inovácie a rekonštrukcie je
zvýšenie efektivity a kvality ambulantnej zdravotnej starostlivosti a
sprístupnenie odborných ordinácií, a to najmä modernizáciu gastroen‑
terologických vyšetrení, vyšetrení zhubných nádorov, dýchacích ciest
a obehového systému. Po realizácii projektu by sa mohol vyriešiť aj
problém radiodiagnostických, biochemických a hematologických
vyšetrení, pričom aj zabezpečenie menších, jednodňových chirurgic‑
kých zákrokov by sa mohlo stať realitou. Dotované by boli denne
ordinujúce odborné pracoviská. Rekonštrukcia by sa uskutočnila v
troch častiach. Časť zamerajúca sa na stavebnú rekonštrukciu pred‑
stavuje sumu 1 milión 566 tisíc eur, výmena zariadení 1 milión eur.
Polikliniku postavili v roku 1975, ktorú za posledné dva roky re‑
novovali: izolácia strešného systému, výmena inžinierskych sietí, vý‑
mena výťahu, rozširovanie parkovacích plôch, ktoré sú súčasťou aj
spomínaného, aktuálneho projektu. 
Preklad: F.Cs.
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Správy mestského zastupiteľstva

A városi képviselő-testület hírei

Mestské zastupiteľstvo v Štúrove 16. februára:
-Schválilo názov novovzniknutých ulíc: Bruntálska ulica - Bruntáli
utca, Baraoltská ulica - Baróti utca.
-Schválilo zníženie výšky nájomného pre Enerbyt za zariadenia ur‑
čené na výrobu a rozvod tepla v majetku mesta v dôsledku splatenia
úveru na vybudovanie plynovej kotolne. Znížením nájomného o 60
tis. € na 100 tis. € sa zníži cena tepelnej energie o 2,2 %.
-Schválilo prevod majetku mesta, ako majetkový vklad do Enerbyt vo
výške 13668,92 a 334507,49 €.
-Schválilo finančný transfer vo výške 100 tis. € (čo je vlastne náj‑
omné) pre Enerbyt a odporúča navýšenie základného imania o 100
tis. €. Finančné prostriedky Enerbyt použije na realizáciu investícií:
obmena objektových meračov tepla 50 000 €, rozšírenie LAN Enerbyt
25 000 €, rozšírenie softvéru DESIGO INSIGHT 25 000 €.-na základe
pridelených finančných prostriedkov
-Na základe pridelených finančných prostriedkov Ministerstvom škol‑
stva schválilo zníženie rozpočtu ZŠ Adyho 6 o 1015 € a úpravu roz‑
počtu ZŠ Endre Adyho o sumu 11485 €.
-Schválilo prevod mestského majetku (elektrický šporák a elektrická
pec) v hodnote 4708 € pre ŠJ pri ZŠ s VJM.
-Volilo za prísediacu Okresného súdu v Nových Zámkoch Mgr. Eriku
Klacsánovú.
-Schválilo žiadosť Nadácie Fénysugár o prenájom priestoru na ul. Rá‑
kócziho 82 pre Zväz Kyokushin Karate za 1 €/obdobie.
-Schválilo pridelenie finančného príspevku z fondu kultúry, výchovy,
mládeže a športu pre: RZ pri Mestskej športovej organizácii vo výške
300 € a 200 €, pre Združenie maďarských rodičov na Slovensku Gym‑
názium Štúrovo vo výške 500 € na „Oslavy 60. výročia založenia
Gymnázia - Gimnázia v Štúrove“, pre Záujmové združenie SPEKT‑
RUM vo výške 450 € na MEGATANEC 2010.

Párkány képviselő-testülete február 16-i ülésén:
-Elfogadta, hogy az új utcák neve: Bruntálska ulica - Bruntáli utca,
Baraoltská ulica - Baróti utca legyen.
-Elfogadta, hogy a gázkazánra felvett hitel kifizetését követően, az
Enerbyt által bizonyos eszközökért fizetett bérleti díj éves szinten 60
ezer euróval csökkenjen. Ezzel 2,2 százalékkal csökken a hőért fize‑
tendő díj is. A bérlet így 100 ezer euró.
-Elfogadta, hogy bizonyos városi ingatlanok, melyek értéke
13 668,92 € és ingóságok 334 507,49 € értékben az Enerbyt vagyoná‑
nak részévé váljanak, ezáltal növeljék az Enerbyt alaptőkéjét.
-Elfogadta, hogy az Enerbyt 100 ezer eurós pénzcsomagot kapjon,
(tehát visszakapja a bérleti díjat). A pénzt a következő beruházások‑
ra kell elkölteni: 50 ezer euró hőmérő műszerekre, 25 ezer € a LAN
Enerbyt kibővítésére, a maradék 25 ezer € pedig a DESIGO INSIGHT
szoftver kibővítésére szolgál.
-Elfogadta, az Ady utca 6 szám alatt lévő alapiskola költségvetésé‑
nek 1015 € csökkentését, melyre az Oktatásügyi Minisztérium támo‑
gatásának mértéke miatt volt szükség. Ezen oknál fogva 11485 €-val
növelte az Ady Endre alapiskola büdzséjét.
-Elfogadta, hogy a városi tulajdonban lévő elektromos tűzhely és sütő
a magyar alapiskola mellett működő étterem tulajdonába kerüljön.
-Mgr. Klacsán Erikát választotta az érsekújvári járási bíróság ülnöké‑
nek.
-Elfogadta, hogy a Fénysugár Alapítvány 1 euróért bérbe adja a „te‑
raszoki iskola” termét a Kyokushin Karate Klubnak.
-Elfogadta, hogy a városi kulturális, ifjúsági, oktatási és sport alapból
a következő szervezetek kapjanak támogatást: a sportszervezet mel‑
lett működő szülői szövetség 500 illetve 200 €-t kapott, a gimnázium
„magyar szülői szövetsége” 500 eurós támogatásban részesült, melyet
az iskola 60. évfordulójának ünnepségére használnak fel, a Spektrum
a Megatánc megszervezéséhez 450 eurót kapott.

Bezárt vécék a rendelőintézetben
Bár a párkányi rendelőintézet épületét a közelmúltban újították
fel, a vécéket hónapokig nem lehetett használni, azokat ugyanis az
igazgatóság bezáratta. Az ok: rendszeresen megrongálták és ellop‑
ták a toalettek, mosdók egyes részeit.
A páciensek különösen a kora reggeli órákra panaszkodtak, ilyen‑
kor ugyanis rendszeresen zárva találták a rendelőintézet toalettjeit.
Ez különösen az idősebbeknél és a gyerekekkel érkezőknél okozott
gondot. Az igazgatóság legutóbb egyetlen női és férfi toalettet nyit‑
tatott meg a betegek számára, a többi mellékhelyiséghez továbbra is
kulcsot kell kérni. Az igazgató szerint a lopások, rongálások száma

komoly mértékben csökkent, mióta a toaletteket zárják, de előfordult
olyan is, hogy hajléktalanok jártak be az intézet vécéibe ruhát mosni.
Nem minden orvosi rendelő fogadta lelkesedéssel azt, hogy a páci‑
ensek a nővérektől kérjék ki a kulcsot, viszont az intézménynek arra
bérkerete nincs, hogy a toalettek megőrzésére külön személyt alkal‑
mazzon, viszont azt sem hagyhatták, hogy egyesek rendszeresen több
száz eurós kárt okozzanak a felújított mosdókban, vécékben. Marad
tehát a kulcskikérés, és egy nyitott férfi és női toalett.


Párkányi Teleivó

MULTILINGUA

Zatvorené záchody na poliklinike

Nové prekladateľské služby v Štúrove!

Úradné preklady Ministerstva spravodlivosti SR: apostila, firemné výpisy, zápisy do
Obchodného registra, rozsudky, súdne spisy, vysvedčenia, rodné listy a iné dokumenty v nasledovných jazykových kombináciách: maďarský-slovenský, slovenskýmaďarský, slovenský-nemecký, nemecký-slovenský.

Info: PaedDr. Csilla Frunyóová
0944/413 975
multilinguasturovo@gmail.com
Új fordítói szolgáltatás Párkányban!

A Szlovák Igazságügyi Minisztérium hiteles fordításai: apostille, cégkivonatok, cégbejegyzések, bírósági végzések, dokumentumok, bizonyítványok, anyakönyvi
kivonatok és egyéb dokumentumok a következő nyelvpárosításokban: magyarszlovák, szlovák-magyar, szlovák-német, német-szlovák.

Hoci polikliniku v Štúrove len nedávno obnovili, celé mesiace nebolo možné na príkaz vedenia používať záchody. Dôvodom
bolo pravidelné ničenie a rozkrádanie toaliet a jednotlivých častí
umyvárok.
Najčastejšie sa sťažovali pacienti v ranných hodinách, lebo v tom‑
to čase boli záchody na poliklinike pravidelne zatvorené. Najviac pro‑
blémov to narobilo starším ľuďom a detským pacientom. Vedenie na‑
posledy otvorilo pre pacientov jedno WC pre ženy a jedno pre mužov.
K ostatným záchodom si naďalej treba vypýtať kľúč. Podľa riaditeľa,
odkedy záchody zatvárajú, sa počet krádeží a ich poškodzovanie vý‑
razne znížili. Stávalo sa aj to, že do záchodov polikliniky si chodili
prať šaty bezdomovci. Nie vo všetkých ordináciách prijali s porozu‑
mením to, že pacienti si pýtajú kľúče od sestričiek. Poliklinika nemá
na to prostriedky, aby zamestnala osobu, ktorá bude zvlášť strážiť len
toalety, no nemôžu si dovoliť ani to, aby jednotlivci pravidelne ničili
umyvárne a záchody za niekoľko sto eur. Preto zatiaľ nezostáva nič
iné, len si naďalej pýtať kľúče alebo používať jedno otvorené mužské
a jedno ženské WC.
Štúrovská Televízia
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140 elsős lesz Párkányban
Szeptemberben 140 kisdiák ül be az iskolapadba: 75-en a
magyar tanítási nyelvű alapiskolában, 65-en pedig az Ady utca
6 szám alatt lévő intézményben kezdik meg tanulmányaikat.
A következő tanévben több elsőse lesz a párkányi magyar tanítási
nyelvű alapiskolának: a 2010/2011-es tanévre beíratott gyermekek
teljes létszáma 83, s közülük csak 8 esetében kértek a szülők ha‑
lasztást. Tavaly ez a szám 22 volt, így végül alig hetvenen ültek be
az iskolapadba. Fodor Zsuzsannának, az intézmény igazgatójának
a tájékoztatása szerint négy osztályt nyitnak, egy egész napos lesz.
„Ennek az osztálynak a tanulói csak hétvégén viszik haza a tanul‑
nivalót, hétköznaponként egy pedagógus és egy nevelő foglalkozik
velük, ezzel levéve a dolgozó szülők válláról a terhet. Az iskola után
ebédelnek, pihennek, játszanak, majd tanulnak a gyerekek. Lehet, a
pedagógusok hamarább tanulásra bírják őket, vagy jobban szót fo‑
gadnak, mint a szülőknek” – vélekedett az igazgató. Fodor Zsuzsan‑
nától azt is megtudtuk, hogy a 2009/2010-es tanévben volt először
ilyen osztályuk, s a visszajelzések pozitívak. A magyar tannyelvű
iskola számára továbbra is gondot okoz az a felfogás, amely miatt
a szülők a későbbi könnyebb érvényesüléssel és a tökéletes szlovák
nyelvtudással érvelve szlovák tannyelvű iskolába íratják gyermek‑
üket. Az adatok szerint minden hatodik magyar szülő tesz így. Az
Ady utca 6 szám alatt lévő intézményben 65 elsős lesz, arról, hogy
a beíratottak hány százaléka magyar nemzetiségű, nem sikerült in‑
formációt szereznünk. A környező települések közül Ipolyszalkán
és Muzslán is 12 elsőssel kezdik a tanévet. 
Sz.É.

Vykrádali záhradné chatky
Policajti zo Štúrova vyšetrovali päť prípadov vykradnutých
záhradných chatiek vo viniciach v okolí Gbeliec a Kamenného
Mosta. Páchatelia na chatkách vypáčili dvere a brali všetko, čo im
prišlo pod ruku – elektroniku, náradie, elektoinštalačný materiál,
alkohol. Krádežou tak často spôsobili majiteľovi menšiu škodu ako
poškodením dverí a zámkov. Skutky sa stali od 12. do 15. januára.
Začiatkom februára štúrovskí policajti obvinili z krádeží dvojicu pá‑
chateľov. 24 - ročný Pavol z Nových Zámkov a 46 - ročný Jozef zo
Šarkana si môžu za krádeže vo väzení posedieť až dva roky.

140 prváčikov v Štúrove
V septembri zasadne do školských lavíc 140 prváčikov: 75 z
nich do ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským, 65 bude navštevovať Základnú školu na Adyho ulici 6.
V nachádzajúcom školskom roku bude mať ZŠ s vyučovacím ja‑
zykom maďarským viac žiačikov. Počet detí zapísaných v školskom
roku 2010/2011 je 83, z nich iba v ôsmich prípadoch žiadali rodičia
odklad. Vlani ich bolo 22, v konečnom poradí zasadlo do lavíc iba
70 prvákov. Podľa riaditeľky inštitúcie Zuzany Fodorovej otvoria
štyri triedy, z nich jedna bude celodenného charakteru. „Žiaci tejto
triedy si budú nosiť domov učivo iba na víkend. Cez týždeň sa s
nimi bude zaoberať jeden učiteľ a jeden vychovávateľ, tým odbre‑
menia pracujúcich rodičov. Po škole sa deti naobedujú, oddýchnu
si, budú sa hrať a učiť. Možno ich pedagóg skôr nabudí na učenie
ako rodič“ – domnieva sa riaditeľka. Od riaditeľky Z. Fodorovej
sme sa dozvedeli aj to, že v školskom roku 2009/2010 mali po prvý
raz takú triedu, ohlasy sú pozitívne. Pre ZŠ s vyučovacím jazykom
maďarským spôsobuje problém poňatie niektorých rodičov, ktorí
pre neskoršie ľahšie uplatnenie a lepšiu znalosť slovenského jazyka
zapíšu svoje dieťa radšej do slovenskej ZŠ. Podľa údajov tak robí
každý šiesty maďarský rodič. Do slovenskej ZŠ bolo prihlásených
65 prváčikov, koľko zo zapísaných je maďarskej národnosti sa nám
nepodarilo zistiť. V okolitých obciach, v Salke a v Mužli začnú
školský rok s dvanástimi prváčikmi.

Sz.É. (preklad: gp)

III. ročník Novoročnej kvapky
krvi v Štúrove

Zdravie je úzko späté s plnohodnotným životom a život s ľudskou
krvou, ktorá je nenahraditeľná k jeho záchrane. Darcovstvo krvi je
jednou z možností, ako prejaviť lásku k blížnemu, koho ani nepozná‑
me a kto nám za to nemôže poďakovať. Môže nás hriať dobrý pocit, že
sme niekomu pomohli zachrániť život. Prednosta Obvodného úradu
Štúrovo Ing. Alexander Hlavatý v spolupráci s Transfúznou stanicou
v Nových Zámkoch už tradične v januári pristúpil k zorganizovaniu
akcie „Novoročná kvapka krvi“. Spomínaná udalosť bola v predchád‑
zajúcich rokoch úspešná, zúčastnení darcovia ocenili humánny zámer
organizátora. III. ročník Novoročnej kvapky krvi sa uskutočnil 19.
januára 2010 v hoteli Thermál v areáli kúpaliska Vadaš v Štúrove.
Výzvu prednostu úradu prijali nielen dlhoroční darcovia krvi, ale aj
noví, čo je dobrým znamením, že uvedomenie si dôležitosti pomoci
zachrániť ľudský život sa zvyšuje aj v časoch uznávania materiálnych
hodnôt. Všetkým darcom patrí úprimná vďaka.

Ing. Nagyová Monika

A válság a Vadasra is hatott
Elbocsátások, átszervezések, apadó vendégkör – a gazdasági
válságot 2009-ben Szlovákia legnagyobb szabadtéri strandját üze‑
meltető párkányi Vadas kft. is megérezte. 2008-hoz képest tavaly az
egynapos belépőt váltók száma 12 százalékkal csökkent, a szálló‑
vendégek esetében pedig 15 százalékos visszaesést tapasztaltak. A

Thermál Szálló is csak 15-20 százalékos kihasználtsággal üzemel,
tehát a konferenciaturizmus is pang. A Vadasban a válság miatt tavaly
belső átszervezéseket hajtottak végre és 12 alkalmazottnak mond‑
tak fel. A működési költségeken is spórolnak, valamint olcsóbb be‑
szállítókkal dolgoznak. 
Párkányi Televízió
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Színes programmal küzd a válság ellen a kultúrház
A 2009-es év gazdasági szempontból talán az önkormányzatokra volt leginkább
negatív hatással. A párkányi kultúrház
is ilyen önkormányzati intézmény. Arról,
hogy mennyire éreztette hatását a válság
a város kultúrintézményén belül, Halasi
Tibort, a művelődési központ igazgatóját
kérdeztük.
Azzal kezdeném, hogy az önkormányzati
fenntartású intézmények közül is a kultúrin‑
tézmények sínylették meg legjobban a tava‑
lyi évet. Igaz, hogy már március környékén
érezhető volt, hogy nincs minden teljesen
rendben. A kormány részéről érkező jelzé‑
sek arról tanúskodtak, hogy az adók leosztási
rendje felborul. Ekkor még „csak“ 5 -6 %-os
kiesésről beszéltünk, illetve ennek a tudatában
maximálisan takaréklángra álltunk. Aztán jú‑
lius elején robbant a bomba. Az előre jelzett
6%-ból pontosan a duplája lett. Tulajdonkép‑
pen egyik napról a másikra ez nekünk 20 000
euró megvonást jelentett. Sajnos a kultúrház
költségvetése ezzel teljesen összeomlott.
Milyen válságkezelő intézkedéseket vezetett be a művelődési központ?
Elsősorban minden beruházást, javítást és
olyan költségeket, amelyek nem szorosan a
kultúrház alapjáratát voltak hivatottak biztosí‑
tani, leállítottunk. Gyakorlatban ez azt jelen‑
tette, hogy csak a kötelező számlákat (villany,
víz, gáz) fizettük. A pénzek átcsoportosítása és
átrendezése folytán kiderült, hogy bármeny‑
nyire is fájdalmas lépés lesz, át kell értékel‑
ni az egyes részlegek létjogosultságát is. Így
került sor három olyan ágazat teljes, illetve
részleges megszüntetésére, amelyek a válság
következtében a legkevésbé működtek volna.
Gondolok itt a szabadidős részlegre, a propa‑
gációra és részben a városi múzeumra. Sajnos
az említett ágazatok megszüntetésével három
személy munkahelye is megszűnt.
Úgy tudom, a többi munkatárs fél munkaidőben látta el feladatait.
Sajnos, valóban erre is rákényszerültünk
a megcsonkított költségvetés miatt. Azon‑
ban ez az állapot csak szeptemberig tartott.
A szeptemberi ülésén a testület olyan plusz
pénzcsomagot szavazott meg a kultúrháznak,
amelyből egyrészt az elbocsátott személyek
törvényből adódó végkielégítését fedeztük, a
másik feléből pedig vissza tudtuk állítani a tel‑
jes munkaidőt. Erre azért is volt szükség, mert
a tevékenységünket nem szüntettük meg, sőt
annál nagyobb kihívásnak tekintettük az egyes
feladatok megoldását.
Nem lehetett volna esetleg más megoldást
találni a válság kezelésére?
Ez egy nagyon jó kérdés. Mi egy kultúrin‑
tézmény vagyunk, amely abba a kategóriá‑

Firma so sídlom v Štúrove,
Továrenská 3 obnovila prácu pre
zámočnícku profesiu. Prijíma
objednávky na vyhotovenie väčších
ale aj menších prác včítane opravy
za výhodné cenové relácie.
Info: 036/7561942, 0905 258 749
Az Elektro Demar Kft. Párkányban,
a Gyári út 3-as szám alatt újraindította a lakatosmunkák szolgáltatását.
A cég nagy és kisebb megrendeléseket, javításokat is vállal.
Info: 036/7561942, 0905 258 749

ba tartozik, hogy csak úgy tud megfelelően
működni, ha elegendő pénz áll a rendelkezésre.
Sajnos a kultúrház költségvetése már évek óta
nagyon szoros volt. A várostól kapott csomag
a béreket sem fedezte és még akkor nem be‑
széltünk a rezsiköltségekről. Havonta kb. 4 ezer
eurót, 120 ezer koronát kellett kigazdálkodni
ahhoz, hogy a már említett „kötelező gyakorla‑
tokat“ meg tudjuk oldani. Sajnos olyan nézetek
is domináltak (-nak), hogy a kultúrház keressen
pénzt, növelje saját bevételeit. Aki a kultúrában
csak egy kicsit is jártas, az tudja, hogy a kultúra
a világ egyetlen részén sem tud magára pénzt
keresni. Természetesen, a költségvetést kiegé‑
szíteni mindig is igyekeztünk saját bevéte‑
lekből, amelyek azonban igencsak korlátozot‑
tak. Évi 400 ezer koronát tudtunk kitermelni az
egyes termek bérbeadásával, ami tulajdonkép‑
pen e lehetőségek végét is jelenti.
Mennyire rentabilisek az egyes rendezvények? Tudnak pluszt termelni az előadá‑
sokból?
Mielőtt nekilátunk egy rendezvény (színház,
zenei produkció) szervezéséhez, elvégezzük a
rendezvény gazdasági elemzését. Figyelembe
vesszük a kínált produkció minőségét, árajánla‑
tát. Jellemző az egyes produkciókra a magas ár.
Ha figyelembe vesszük, hogy egy 2340-2670
euró, 70-80 ezer koronás produkció esetén
olyan teltházas látogatottságnak kellene lenni
(350 személy), amely esetében a belépőjegy
ára minimum 8 euró, 250 korona, máris adott
a kérdés: vajon van-e ekkora vásárlóerő, van-e
ilyen számú érdeklődő. Persze, lehetne emelni
a belépők árát, csak sajnos a tapasztalat azt mu‑
tatja, ha nő a belépők ára, arányosan csökken a
látogatók száma. Hiszen általában az emberek
párban járnak színházba, netalán még további
családtagokkal, egyszerű matematikával ki le‑
het számolni, mennyibe kerül 2,3 vagy esetleg
több darab belépő! A rizikó tehát minden est‑
ben ott van. Az előadások számának emelése
nem jelent többletbevételt. Ellenkezőleg.
Milyenek a kilátások a 2010-es évet
illetően? Van kész munkaterv? Elégedett az
idei év költségvetésével?
Inkább úgy fogalmaznék, hogy mint minden
év elején, optimista vagyok. A 2010-re jóváha‑
gyott költségvetés alapjául a tavalyi módosított
büdzsé szolgált. Gyakorlatban ez azt jelenti,
hogy az említett kb.12%-os csökkentés az idei
évben is mínusz 20 ezer eurót (600 ezer koro‑
nát) jelent. Ennek ellenére az egyes tételek se‑
gítségével biztosítottnak látszik a tevékenysé‑
günk teljes körű ellátása. Sajnos, továbbra is az
látszik igazolódni, hogy az említett részlegek
megszüntetése egy koncepciós megoldás volt,
hiszen meggyőződésem, hogy még néhány
évig a gazdasági válság éreztetni fogja hatását.

Munkatervünk természetesen van, derűlátóak
vagyunk és szeretnénk bebizonyítani, hogy
mi ilyen körülmények között is akarunk és
tudunk is dolgozni. Nagyon mély részleteit a
munkatervünknek nem boncolgatnám, hiszen
a részletes első félévre vonatkozó műsorterv a
Párkány és Vidéke januári, valamint ezen szá‑
mában megjelent. Várjuk a pályázati beadvá‑
nyaink elbírálását is. Ha sikerrel járnak, akkor
idén megvalósulhatnak azok a rendezvénye‑
ink, amelyek tavaly a válság miatt elmaradtak.
Gondolok itt a majálisra, nyárnyitóra, a szí‑
nesebb programokból álló zenei nyárra. Ter‑
veink között szerepel ősszel egy nagyszabású
tehetségkutató verseny megszervezése, diák‑
bérletes előadások összeállítása. Idén is be‑
kapcsolódunk a kultúrutalványos programba.
A városi múzeum és galéria is attraktív kiállí‑
tásokkal várja a kedves művészetbarát közön‑
séget. Hogy csak néhányat említsek: a városi
galériában a Balassi Napok nyitórendezvénye‑
ként bemutatkozik a párkányi képzőművész
kör, a múzeumban exkluzív kiállítás nyílik a
teafőzés történetéről vagy egy kuriózumnak
számító pipa-kiállítás is bemutatásra kerül.
Természetesen idén is lesz híd-ünnep, melynek
keretében 10. alkalommal rendezzük meg az
Esztergom – Párkány nemzetközi futóversenyt
és a szabadidőközponttal együtt a nemzetközi
Dunamenti Folklór Fesztivált. Ami abszolút
újdonságnak számít, az a három illetve két
előadásra szóló bérletek bevezetése.
Miként látja az együttműködés lehetőségét
a városban működő civil szervezettekkel, illet‑
ve az egyes oktatási intézményekkel a 2010es évben?
Úgy gondolom, az előző években is zök‑
kenőmentes volt az együttműködés minden
helyi és régiós szervezettel. Az idén sem lesz
ez másként, hiszen az egyik küldetésünk ép‑
pen abban áll, hogy lehetőséget és teret bizto‑
sítsunk minden kívülről jövő kezdeményezés‑
nek. Ez általában abban nyilvánul meg, hogy
az általuk behozott rendezvények esetében,
mint társrendezők szerepelünk, ilyenkor nem
számolunk fel terembért, vagy ha önálló ré‑
zsióban dolgoznak, figyelembe vesszük, hogy
nonprofit szervezetekről van szó és valójában
csak egy jelképes terembért számolunk fel.
Sok esetben segítünk a propagációban vagy
éppen a technikai háttér biztosításában. Ilyen
formában támogatjuk a PIK rendezvényeit, a
Formafestet. De említhetném az iskolák tá‑
mogatását oly módon, hogy az összes rendez‑
vényükre 30%-os kedvezménnyel bocsájtjuk
rendelkezésükre a termeinket. A nyugdíjas
és mozgáskorlátozott szervezeteknek éven‑
te egyszer (évzárók) bérmentve biztosítjuk a
helységeket és a technikát.
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Kultúrny dom bojuje proti kríze pestrým programom
Rok 2009 pôsobil z hospodárskeho hľadiska najnegatívnejšie na samosprávy.
Mestské kultúrne stredisko patrí tiež medzi také inštitúcie. O tom, v akej miere bolo
cítiť krízu, sme sa opítali riaditeľa MsKS,
Tibora Halasiho.
Začal by som tým, že zo všetkých samo‑
správnych inštitúcií najviac vlani pochodili
kultúrne inštitúcie. Pravda je, že už v marci
bolo cítiť, že nie je všetko v úplnom poriadku.
Vláda nepriamo naznačovala, že spôsob roz‑
deľovania daní sa preborí. Vtedy sme hovorili
„iba“ o 5-6%-nom výpadku, vedomí si tejto
skutočnosti sme prešli na maximálne úspo‑
ry. Začiatkom júla potom vybuchla bomba.
Spomínaných 6% sa zdvojnásobilo. Vlastne
z jedného dňa na druhý to pre nás znamenalo
mínus 20 tisíc €. Žiaľ rozpočet MsKS sa týmto
úplne zrútil.
Aké protikrízové opatrenia boli zavedené
v MsKS?
V prvom rade sme zastavili všetky investí‑
cie, opravy, ktoré nezabezpečovali iba základ‑
ný chod kultúrneho domu. V praxi to zname‑
nalo, že sme platili iba povinné náklady (voda,
plyn, elektrina). Po preskupení všetkých
finančných položiek sme zistili, že aj keď to
bude veľmi bolestivé, musíme prehodnotiť ob‑
sadenie niektorých pracovných oblastí. Z toho
dôvodu zanikli tri pracovné oblasti. Úplne
propagácia a oblasť záujmovo-umeleckej čin‑
nosti a čiastočne činnosť múzea, tie, ktoré by
pôsobením krízy boli využité najmenej. Žiaľ,
tým pádom zanikli aj tri pracovné miesta.
Podľa mojich informácií zvyšní pracovníci boli znížení na 50%-ný úväzok.
Žiaľ, aj k tomuto kroku sme kvôli zníže‑
niu rozpočtu museli pristúpiť. Tento stav trval
iba do septembra. V septembri mestské zastu‑
piteľstvo schválilo balík peňazí pre MsKS, z
ktorých sme pre prepustených vedeli zaplatiť
zo zákona vyplývajúce odstupné a z druhej
polovice sme opäť zaviedli úplnú pracovnú
dobu. Zavedenie bolo potrebné z dôvodu, že
sme pokračovali v našej činnosti. Vykonanie
úloh znamenalo pre nás o to väčšiu výzvu.
Nedalo sa nájsť iné riešenie?
To je veľmi dobrá otázka. My sme kultúrna
inštitúcia, patríme do kategórie, ktorá praco‑
vať vie iba v prípade, že má dostatok finanč‑
ných prostriedkov. Žiaľ, rozpočet MsKS bol
už roky veľmi tesný. Peniaze od mesta nesta‑
čili ani na krytie mzdy a to ešte nehovorím o
režijných nákladoch. Mesačne sme museli vy‑
hospodáriť ďalších 4 tisíc € (120.000 Sk) na
krytie všetkých nákladov. Žiaľ, dominovali
(-jú) aj také názory, že by si kultúrny dom mal
peniaze zaobstarať sám, mal by si zvýšiť prí‑
jem. Kto sa trochu rozumie do kultúry, vie, že

Srdečne Vás
pozývame do
predajne hračiek!
Játékboltunkba
szeretettel várjuk
minden Kedves
vásárlónkat!

Medzi Tatra Bankou a
rybárskych potrieb Twister.
Fő utca 52, a Twister
horgászbolt és a Tatra Banka
között.

kultúra v hociktorej časti sveta si nevie na seba
zarábať. Samozrejme sme sa snažili rozpočet
vždy doplniť vlastnými príjmami, ktoré sú však
poriadne ohraničené. Ročne vieme vyrobiť 400
tisíc korún nájmom jednotlivých miestností, čo
vlastne znamená aj koniec našich možností.
Do akej miery sú rentabilné jednotlivé podujatia? Viete si podujatiami zarobiť niečo do
plusu?
Predtým, ako sa pustíme do usporiadania
podujatia (divadlo, hudobné podujatie), vyko‑
náme hospodársku analýzu podujatia. Berieme
do úvahy kvalitu ponúknutej produkcie a cenu.
Pre jednotlivé podujatia je charakteristická ich
vysoká cena. Ak cena produkcie je 2340-2670
€ (70-80 tisíc Sk), musela by byť návštevnosť
s plnou kapacitou (350 osôb) a cena lístku by
musela byť minimálne 8 € (250 Sk). Hneď
sa naskytne otázka: bude taký veľký záujem?
Pravda, mohli by sme zvýšiť cenu vstupenky,
ale žiaľ skúsenosti sú také, že ak sa zvýši cena
vstupenky, úmerne klesá počet návštevníkov.
Diváci chodia na predstavenia spravidla po
pároch, alebo s ďalšími členmi rodiny, jedno‑
duchou matematikou vypočítame, koľko sto‑
ja dva, tri poprípade viac vstupeniek! Riziko
teda vzniká v každom prípade. Zvýšenie počtu
predstavení neznamená väčší príjem. Práve na‑
opak.
Aké sú výhľady v roku 2010? Existuje
hotový pracovný plán, ste spokojný s rozpočtom?
Radšej by som povedal, podobne ako začiat‑
kom ostatných rokov, som optimista. Základom
rozpočtu na rok 2010 slúžil vlastne upravený
vlaňajší rozpočet. V praxi to znamená, že spo‑

Kútfúrást
vállal kútfúró
mester
garanciával.
Tel.:
0915 510 504
+36 30 941 8985

mínané 12%-né zníženie znamená mínus 20
tisíc € (600 tisíc Sk) aj tento rok. Napriek tomu
pomocou jednotlivých položiek vyzerá byť
naša tohoročná činnosť zabezpečená. Žiaľ, na‑
ďalej sa potvrdzuje, že zánik jednotlivých ob‑
lastí bolo koncepčným riešením, som presved‑
čený, že hospodársku krízu budeme ešte roky
pociťovať. Pracovný plán samozrejme máme,
sme optimistické a chceli by sme dokázať, že
my vieme a budeme pracovať aj za takýchto
podmienok. Pracovný plán by som podrobne
nerozoberal. Náš plán kultúrnych podujatí na
prvý polrok bol uverejnený v januárovom a v
terajšom čísle Štúrovo a okolie. Čakáme na
posúdenie našich konkurzov. Ak by sme boli
úspešní, môžeme usporiadať podujatia, ktoré
sme vlani kvôli kríze neuskutočnili. Myslím
na Majáles, Vítaj leto a pestrejší program Hu‑
dobného leta. Plánujeme usporiadať na jeseň
veľkú súťaž pre talenty, zostavenie programov
so študentskou permanentkou. Aj toho roku sa
zapojíme do programu kultúrnych poukazov.
Mestské múzeum a galéria čakajú na návštev‑
níkov s pestrými a zaujímavými výstavami.
Spomeniem niektoré: v mestskej galérii v rám‑
ci otváracieho podujatia Balassiho dní sa pred‑
staví Štúrovský umelecký krúžok. V múzeu
otvoríme exkluzívnu výstavu o histórii vare‑
nia čaju alebo ako kuriozitu výstavu fajok. Aj
toho roku budú oslavy mesta, v rámci ktorých
sa uskutoční jubilejný 10. ročník behu mosta
Márie Valérie medzi Štúrovom a Ostrihomom.
Spolu s Centrom voľného času usporiadame
Medzinárodný folklórny festival. Čo je úplnou
novinkou, je zavedenie permanentných vstu‑
peniek na dve alebo tri predstavenia.
Ako vidíte možnosť spolupráce s civilnými
organizáciami a s niektorými školskými inštitúciami v roku 2010?
Myslím si, že spolupráca bola aj v minu‑
lých rokoch bez konfliktov s miestnymi a regi‑
onálnymi organizáciami. Ani toho roku nebu‑
de inak. Jedným z našich poslaní je vytvoriť
priestor na realizáciu všetkých prichádzajú‑
cich iniciatív. To sa väčšinou prejavuje tak, že
v prípade týchto predstavení spolupracujeme
ako usporiadateľ. V takomto prípade odstupu‑
jeme od platenia nájomného. Keď pracujú v
samostatnej réžii, zohľadníme, že sú nonprofi‑
tovou organizáciou a vtedy platia iba symbo‑
lické nájomné. Vo veľa prípadoch pomáhame
s propagáciou a s technickým zabezpečením.
Takouto formou pomáhame Štúrovskému kru‑
hu mládeže, Formafestu. Spomeniem aj pod‑
poru škôl, pri ich podujatiach je zľava 30% z
ceny nájmu. Pre dôchodcov a telesne postih‑
nutých raz ročne (VČS) ponúkneme využitie
našich priestorov a techniky bezplatne. 

(preklad: gp)
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Egy régi diák visszaemlékezése az alma materre

1959. szeptemberében a párkányi zeneiskola egyik első diákjaként a zongora
szakon folytattam zenei tanulmányaimat.
Az oktatás a kultúrházban, majd a speciális iskola egykori épületében volt. A kezdeti nehézségek ellenére és az óriási érdek‑
lődés mellett rohamosan nőtt a szakok, valamint a diákok száma.
Az első két évben Kuszi Mária tanárnő
türelemmel vezetett be a zene kezdeti rejtel‑
meibe. A következő két évben FazekasnéBartha Klára szeretetteljes, lendületes módon
oktatott. Majd 3 évig Ganzerová Klára bűvölt
el csodás játékával és a következetes szigora
ellenére vált példaképemmé. A zenei érett‑
ségit Helena Kliková barátságos, jóindulatú
irányítása mellett a X. évfolyam elvégzésével

szereztem meg. Mint a zene örök szerelmese,
1973. november 1-től, mint pedagógus tértem
vissza az alma materbe. Elmondhatom, hogy
a régi diákok közül talán az első és egyetlen
vagyok, akinek a zene a hivatásává vált. Négy
évig működtem itt mint zongora és zeneel‑
mélet oktató és az a megtisztelés is ért, hogy
mint régi diák, aki rendelkezem a szükséges
információkkal és írásos dokumentumokkal 17
évre visszamenőleg 1959-től megírhattam az
iskola krónikáját. Ez az igényes feladat nagy
örömömre szolgált, mert felidézhettem egyben
az itt eltöltött csodálatos gyerekéveket, a kon‑
certeket, kirándulásokat, egyéb iskolai és isko‑
lán kívüli fellépéseket, amelyeknek aktív ré‑
szese, szervezője voltam. Mindmáig tisztelet‑
tel, hálával és nagy szeretettel gondolok vissza

zeneoktatóimra, akiknek sokat köszönhetek.
Fáradságot nem sajnálva fejlesztették bennem
a tehetséget, belém oltották a zene iránti sze‑
retetet és azt a hitet, hogy aki a zenét szereti és
aktívan műveli, az az életben soha nincs egy‑
edül. Kegyelettel adózom azok iránt is, akik
már nincsenek közöttünk, de biztató szavaikkal
buzdítottak. Tőlük lestem el a hatékony zene‑
oktatás módszerének fortélyait, amit későbbi
pályám során kamatoztattam. Úgy gondolom,
hogy a belém vetett reményüket beváltottam
azzal, hogy a zene hivatásommá vált, és mind‑
máig művelem. Azt kívánom, hogy az elkövet‑
kező 50 évben ezen művészeti intézmény még
sok tehetséges zenészt-művészt neveljen ki.


Boborné-Burkó Márta

Milyen óvodát válasszunk?
Olyan óvodát, ahol a gyermek egész személyiségével foglalkoznak, nemcsak az információt közvetítik számára. Mindez olyan
légkörben lehetséges, ahol a harmónia és
a békesség uralkodik. Ennek a lényege a
nyugalom, amely a rendezettségből fakad.
Fontos, hogy a kis óvodás sok barátra találjon, biztosítva legyen a sportolási lehetőség,
kirándulás, megértés, türelem, biztonság,
nyugodt légkör.
A Szent Imre Egyházi Óvoda családias,
gyermekközpontú közegébe, 2010. március
11-12-én 8.00-17.00 óráig várja a beiratkozó
gyerekeket. Ha gyermeke nem szeptember‑

ben, hanem év közben kezdené el látogatni
az óvodát, akkor is ajánlatos most beíratni.
2010.3.11-én 10 órától „A három pillangó“
című mesejátékkal kedveskedünk. Szeretettel
várnak minden gyermeket már 2 éves kortól.
Tisztelt Hölgyem, Uram!
Tisztelettel kérjük Önt, kedves családját,
ismerőseit, hogy támogassák a párkányi Szent
Imre Egyházi Óvoda működését „A Gyerme‑
kekért“ – „Pre deti n.f.“ pénzalapon keresztül,
adójuk 2 százalékának átutalásával az adóhi‑
vatalon keresztül. A szükséges nyomtatvány a
nyilatkozat kitöltéséhez óvodánkon is beszerez‑

A gimnáziumunk életéből
Iskolánk az elmúlt években több pályázatban is közreműködött (angol és német
nyelvűekben), az uniós Comenius projektbe azonban még nem sikerült bekapcsolódni. E projekteknek az Európai Unión belül
nagy a népszerűsége, mivel a célja egy adott
idegen nyelven történő konkrét kapcsolatteremtés több ország iskolái között.
A tanév elején sikerült partnereket találni
az e-twinning fóruma segítségével, hogy isko‑
lánk is pályázhasson, és résztvevője lehessen
egy projektnek. A feltétel egy kérvény beadá‑
sa a pályázó iskolák adataival, és a program
tartalmának és céljának a kidolgozása. E cél‑
ból merült fel az iskolák egy-egy tanárának a
személyes találkozása a koordinátor iskolájá‑
ban, vagyis Isztambulban. Az Európai Unió
lehetővé teszi az ilyen, projektet előkészítő
látogatásokat, pályázni lehet a költségek fe‑

dezéséhez szükséges összegre. Iskolánk pá‑
lyázott, és mivel a pályázatot jóváhagyták, ja‑
nuár közepén kiutazhattam Isztambulba, hogy
kollégáimmal kidolgozzuk közös projektünk
jelentkezési ívét. Szlovákián kívül még 6 or‑
szág angoltanárai részvételével (Belgium,
Ciprus, Csehország, Dánia, Spanyolország és
Törökország) elkészült a jelentkezési ív. Ha
jóváhagyják, két év közös munka (ez főleg a
számítástechnika segítségével való munkát
jelent), és egymás iskoláinak meglátogatá‑
sa vár ránk. Iskolánk erre a célra 24 000 €-t
kapna. A mezőny nagyon erős, sok iskola pá‑
lyázik minden évben, de bízunk benne, hogy
az alapos előkészítő munka meghozza a várva
várt sikert, és diákjaink lehetőséget kapnak
arra, hogy megismerkedhessenek a különböző
nemzetek életével, szokásaival, ünnepeivel.
 Góra Adrianna, az iskola pedagógusa

hető. A Szent Imre Egyházi Óvoda Párkány‑‑
ban, Družstevný rad – Szövetkezeti sor 22
szám alatti emeletes épület egyszintes „C“ pa‑
vilonjában található. Telefon: 036/7511433.
Pénzalapunk neve: /kizárólagosan a Szent
Imre Egyházi Óvoda támogatására alakult/
Pre deti n.f.
Jogi formája: neinvestičný fond
Cím: Petőfiho 24, 94301 Štúrovo
IČO: 35606401
Számlaszám: 0034740074/0900
Támogatását tisztelettel köszönjük:

Vízi Katalin, igazgató
Zápis

detí

do materských škôl
p r e š k o l s k ý r o k 2010 / 2011
v dňoch 11. a 12. marca 2010
od 8 : 00 hod. do 16 : 00 hod.
v každej materskej škole
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Štúrovo

Materská škola, Adyho 978/2
Materská škola–Óvoda, Bartókova 38
Materská škola-Óvoda, Družstevný
rad 22
Materská škola s vyučovacím
jazykom maďarským - Óvoda,
Lipová 2
Rodičia majú možnosť zapísať dieťa do materskej
školy podľa vlastného výberu.

Spomienka bývalej žiačky na starodávne časy v alma mater
V septembri 1959 ako jedna z prvých
som začala štúdium hudby, hry na klavír
v novozaloženej hudobnej škole v Štúrove.
Najprv sa vyučovalo v priestoroch kultúrneho domu a potom v bývalej špeciálnej
škole v neľahkých podmienkach. Po prekonaní počiatočných ťažkostí sa škola rapídne
rozrástla.
Mojou prvou učiteľkou bola pani Mária
Kusziová, ktorá ma počas 2 rokov trpezlivo
oboznamovala so začiatkami tajomstiev hud‑
by. Ďalšie 2 roky ma viedla pani Klára Faze‑
kasová-Barthová svojím láskyplným, dyna‑
mickým prístupom. Nasledujúce 3 roky ma
očarila svojou obdivuhodnou hrou prísna a
dôsledná pani učiteľka, Klára Ganzerová, kto‑
rá sa stala aj mojím príkladom. Svoju hudob‑
nú maturitu s absolvovaním X.ročníka som
získala pod priateľským, srdečným vedením
pani Heleny Klikovej. Ako večná milovníčka
hudby som sa v novembri 1973 vrátila do alma

mater na 4 roky ako učiteľka hudobnej výchovy
-klavíra. Môžem prehlásiť, že som bola prvou
z bývalých žiakov, ktorej sa hudba stala život‑
ným poslaním. Vtedy sa mi naskytla tá pocta,
že ako bývalá žiačka, disponujúca potrebnými
informáciami a písomnou dokumentáciou, som
mohla napísať kroniku školy 17 rokov spia‑
točne až od jej začiatku. Z tejto náročnej úlohy
som mala radosť aj z toho dôvodu, že vo mne
ožili príjemné zážitky tejto školy – koncerty,

výlety, iné školské a mimoškolské podujatia,
ktorých som mohla byť aktívnou účastníčkou.
Dodnes s veľkou úctou, vďakou a láskou si
spomínam na svojich učiteľov hudby, ktorým
môžem veľa ďakovať za tú námahu, ktorú vy‑
naložili na rozvoj môjho hudobného cítenia,
že vštepili do mňa lásku k hudbe a tú vieru, že
kto hudbu má rád a sám ju aktívne aj pestuje,
v živote nikdy nie je osamelý. Vzdávam hold
aj tým, ktorí už nie sú medzi nami. Oni ma po‑
vzbudzovali oduševnenými slovami, od nich
som získala aj vedomosti ohľadne účinných
metód vyučovania hudby, ktorých dobré rady
som mohla neskôr uplatniť vo svojej profesii.
Myslím si, že som ich nádeje neklamala. Hud‑
ba sa stala mojím životným poslaním, ktorú
môžem dodnes aktívne pestovať. Želám si,
aby nasledujúcich 50 rokov v tejto umeleckej
ustanovizni vychovali ešte mnoho nádejných,
talentovaných hudobníkov, umelcov.

Boborová – B. Marta
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AKCIA!
AKCIÓ!
V cene domu sú
zahrnuté:
vnútorné maľby
 kúpelňa
 vodovodné batérie
 sanita, bojler,
 laminátové podlahy
 dlažby a obklady
 vnútorné dvere
 obložkové zárubne
 čistička vôd
 všetky povolenia
 prípojky na siete
 pozemok
 kolaudácia
 rekuperácia
 prístrešok pre auto


Vyberte si sami, či chcete
radšej Citroen C3 alebo
Opel Astra Classic II.
Auto Vám odovzdáme pri
kolaudácii Vášho domu!

Az ár tartalmazza:

A festést
 A komplett fürdőszobát
bojlerral együtt
 A laminált padlót
 A belső ajtókat
 A szegélyeket
 A víztisztítót
 Az összes engedélyt
 A hálózati csonkokat
 Az építési telket
 A kolaudációt
 A rekuperációt
 Fedett helyet az autó
számára


9.

Chceli by ste bývať v OBIDE, ale nemáte ako dochádzať?
MÁME RIEŠENIE!!!

Kúpte si úsporný DOM v Obide a my
Vám k nemu dáme nové A U T O !!!
AKCIÓ!
AKCIA!
panelákový byt! Podľa skúseností klientov, ktorí v takých domoch býAKCIÓ!
vajú, budú Vaše úplné ročné náklady za bývanie —voda, elektrika, vráAKCIA!
tane kúrenia cca. 960.-EUR, čo je cca. 80 .- EUR mesačne.
AKCIÓ!
AKCIÓ!
Zarezervujte si dom HNEĎ, zaplaťte 50%
AKCIA!
zálohu za dom v OBIDE do 31.3.2010 a
ZÍSKAJTE TAK K DOMU ZADARMO AJ NOVÉ AKCIÓ!
AKCIA!
A U T O !!!
AKCIÓ!
Kúpte si NOVÝ DOM, kde mesačne Vaše náklady budú MENEJ ako za

Už od/tól
94 000.Ebedem szeretne lakni, de nem tudja, hogyan oldja meg a
közlekedést? Mi egy jó megoldást kínálunk Önnek!

Vegyen egy takarékos HÁZAT Ebeden,
és mi adunk hozzá egy AUTÓT!!!
Vegyen egy ÚJ HÁZAT, melynek a rezsije kisebb lesz, mint egy panel
lakásé! Az ügyfeleink ta-pasztalatai alapján a víz, a fűtés, a villany körülbelül 960 euróba kerül évente, tehát havonta kb. 80 eurót fog fizetni.

Foglalja le az otthonát MINÉL ELŐBB!
Ha 2010. március 31-ig kifizeti az 50
százalékos előleget, AZ ÚJ HÁZHOZ ÚJ
A U T Ó JÁR!
Ön választhatja ki, hogy egy Citroen C3, vagy egy Opel Astra Classic II
volánja mögé ül-e. Az autót a kolaudációkor adjuk át Önnek!

VOLAJTE / HÍVJA : 0917

AKCIÓ!
AKCIA!
AKCIÓ!
AKCIA!
AKCIÓ!
AKCIA!
AKCIÓ!
AKCIÓ!
AKCIA!
AKCIÓ!

206 631

Sweethome s.r.o, Nánanská 65, Štúrovo, www.sweethome.sk, sweethome@sweethome.sk, tel.036-7512316
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Szár éve történt - 1910
Március 6 – Pompás fogást csinált a párkányi csendőrség: elfogott
egy notórius betörőt. Otterkocsi József betörést követett el Budapes‑
ten, Párkányban 3 betörést követett el, majd pedig két személytől is
pénzt csalt ki azzal az ürüggyel, hogy majd visszaadja, ha felváltja
1000 koronáját.
Március 7 – Fodor István gazda pincéjéből valaki ellopott két
hordót és azt a szomszédos Nemes Vince pincéjébe vitte. Klein Lász‑
ló kereskedősegéd szórakozásból agyonlőtte Szabó Antal 200 korona
értékű vadászkutyáját. Gerő István fuvaros lovai a Nána felé vezető
úton megbokrosodtak, a kocsit felborították, a kocsiból kirepülő fuva‑
ros mindkét karja eltört.
Április 2 – A vasútállomáson a csendőrök tetten érték a szertár fel‑
törésekor Lakatos Mihály foglalkozás nélküli csavargót.
Április 9 – Sacelláry György munkáspárti képviselőjelölt tisztele‑
tére nagy bankett volt a „Zöld vadász” vendéglőben. A banketten részt
vett Párkány minden számottevő választó polgára.
Április10 – Vaszary Mihály néppárti képviselőjelölt lovas bandéri‑
um kíséretében érkezett Esztergomból Párkányba. A templomtéren Dr.
Majer Imre plébános mutatta be őt az összegyűlt érdeklődőnek, majd a
képviselőjelölt megtartotta programbeszédét.
Április 17 – Az európai körúton lévő Theodor Roosevelt Bécsből
Budapestre tartó vonata este fél 9-kor pár percre megállt a vasútállo‑
máson. Az állomásfőnök néhány angol szóval köszöntötte az Ameri‑
kai Egyesült Államok exelnökét.
Május 1 – Tűzoltó zenekar és lovas bandérium kísérte Sacelláry
Gyula munkáspárti képviselőjelöltet a templomtérre, itt Szekér Gyula
üdvözölte. A képviselőjelölt ezután megtartotta programbeszédét.
Május 11 – Déli 12 órakor kigyulladt Szádoczky Vince szalmakaz‑
la. A hazaiak a tüzet önerőből eloltották.
Május 26 – A Párkányi Önkéntes Tűzoltó Testület a „Zöld vadász”
(Krizsán féle) vendéglőben a tűzoltó torony alap javára táncmulatsá‑
got rendezett.
Június 6 – Miklóssy Gyula Dobó Ferenc nevű kocsisa lezuhant
a lóherével megrakott kocsi tetejéről és olyan szerencsétlenül esett,
hogy a helyszínen meghalt.
Július 17 – Egy csónak, melyben 6 kiránduló ült, a hajóállomás kö‑
zelében felborult. A Kósa fiúk bátorsága mentette meg a kirándulókat

a vízbefúlástól, a fiúk életüket kockáztatták.
Szeptember 3 – Délután a vasútállomáson Nagy Bálint 28 éves ki‑
segítő fékező tolatás közben a tolató mozdony kerekei alá került és
szörnyethalt.
Október 2 – A vasútállomás előtt összeverekedtek a párkányi és az
esztergomi bérkocsisok.
Október 23 – Habár a környéken előforduló kolera megbetegedé‑
sek miatt kétséges volt, mégis megrendezték a Simon Júda vásárt. A
tudósítás elég pesszimista: „Egy jobb fajta heti vásár van olyan moz‑
galmas, mint amilyenné a híres-neves Simon Júda vásár devalválódott.
Még csak eső sem volt. Se kedv, se hangulat, se vevő, se eladó”.
November 6 – Bihari Ákos a Vígszínház kiváló művésze előadóest‑
et tartott a Nagyvendéglő dísztermében.
November 12 – A teljesen modern Nagyvendéglő és Szálloda ün‑
nepélyes felavatásán megjelent Sacelláry György országgyűlési képvi‑
selő nejével, a főispán, az alispán, két járási főszolgabíró és mintegy
100 előkelőség Párkányból és Esztergomból.
December 10 – A Párkányi Tár‑
saskör rendezésében a Nagyven‑
déglő dísztermében Szávay Gyula
országszerte ismert poéta tartott
felolvasást. Közreműködött Bricht
Klára zongoraművésznő.
December 11 – A megye meg‑
választotta a törvényhatósági kül‑
dötteket, Párkányból Krizsán Vin‑
cét és Klinda Aladárt.
December 12 – Az 1911. évre,
a komáromi királyi törvényszékre
megválasztott párkányi esküdtek:
Renner Géza és id. Schiller Lipót.
December 31 – A Párkányi Iz‑
raelita Jótékony Nőegylet a Nagy‑
vendéglő dísztermében tea estélyt
rendezett.
Az Esztergom és Vidéke híreiből válogatta: Paulovics János
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EGYHÁZI ÉLET

12.

Ez történt Egyházközségünkben 2009-ben
Január 18-25. – Imahét a keresztények egy‑
ségéért.
Január 23. – Egésznapos szentségimádás.
Február 2. – Gyertyaszentelő boldogasszony,
a szentmiséken gyertyát szenteltünk.
Február 27-28. – Keresztúti ájtatosság.
Március 14. – Nagyböjti lelki megújulás a Fe‑
rences Harmadrendnek szlovák nyelven.
Április 5. – Virágvasárnap – barkaszentelés.
Május 3. – A csíksomlyói zarándok-kereszt az
esti szentmise előtt megérkezett templomunk‑
ba. Több helyen megállt, így nálunk Párkány‑
ban is, hogy aztán a Csíksomlyói pünkösdi nagy‑
búcsúra visszaérjen. Kedden reggel vitték to‑
vább Esztergomba.
Jó Pásztor vasárnapján komáromi imanap volt,
ahol a magyar papi és szerzetesi hivatásokért
imádkozunk.
Május 18-20. – Keresztjáró napok, amikor a
jó termésért imádkozunk.
Május 31. – Elsőáldozás – szlovák nyelven.
Június 6. – Mátraverebély-Szentkút zarándok‑
helyen szlovák-magyar imanap. A szentmise
főcelebránsa Mons. Tomáš Gális zsolnai me‑
gyéspüspök volt. A zarándokhelyre tőlünk is
indult autóbusz.
Június 7. – Elsőáldozás – magyar nyelven.
Június 11. – Úrnapja, vasárnap a szentmise
után úrnapi körmenet.
Július 1. – Egyházközségünkbe új káplán ér‑
kezett, főtiszt. Ďurás Márk atya személyében.
Szeptember 1. – Rám-szakadék túra a Pilis‑
ben fiatalok részére.
Szeptember 5. – 1. sportnap az ifjúság és gyer‑
mekek részére a plébánia udvarán.
Szeptember 20. – A termésáldás és kenyér‑
szentelés a szentmise keretén belül.
Szeptember 26. – 2. sportnap az ifjúság és
gyermekek részére a szlovák alapiskola pá‑
lyáján.
Szeptember 25-27. – Anyák imája templo‑
munkban.
Október 4. – Szentségimádás és rózsafüzér. A
papság évében imádkozunk papjainkért, papi
és szerzetesi hivatásokért.
Október 25. – Bérmálkozás. A 9.00 órai
szentmisén szlovák, a 11.00 órai szentmisén
magyar nyelven.
Október 31. – Az esztergomi Bazilikában bol‑
doggá avatták Meszlényi Zoltánt, Mindszenty
bíboros segédpüspökét, akit a kommunisták az
ötvenes években agyonkínoztak a börtönben.
Érdekességként megemlíthető, hogy október
29.-én Kubán avatták boldoggá Vándor József
Szalézi papot és misszionáriust, aki a közeli
Dorogon született.
November 28. – Adventi koszorúkészítés a
Marianumban.
December 12. – A szentmise keretén belül a
Ferences Harmadrend tagjainak fogadalom‑
újítása.

December 15.-től az esti szentmisék után a
templomban kilencedet végeztünk: Szállást ke‑
res a Szent család.
December 24. – Az idősek és a káplán úr Szent‑
este a Humanitában.
December 27. – Az érsekújvári Marana Tha
énekkar koncertje.
December 29. – Asztalitenisz bajnokság a
Szabadidőközpontban délelőtt gyermekeknek,
délután felnőtteknek.
A polgári év végén hálát adtunk mindazokért a
jótéteményekért, amelyeket az elmúlt év folya‑
mán a jó Istentől kaptunk.
Statisztikai adatok:
Keresztelés: 2009-ben Párkányban 31 keresz‑
telés történt, 16 fiú és 15 lány (a megelőző év‑
ben 26). Sajnos csak 18 gyermek szülei élnek
szentségi házasságban! Nánán 5 keresztelő
volt, 3 fiú és 2 lány.
Esküvő: Szentségi házasságot 13 pár kötött (a
megelőző évben 9).
Temetés: A katolikus egyház szertartása szerint
2009-ben 101 személy volt eltemetve (a meg‑
előző évben 89). Párkányban 83 személy, ebből
46 férfi, 37 nő. Szentséggel ellátva 22 volt.
Nánán 18 személyt temettek, ebből 9 férfi, 9
nő. Szentséggel ellátva 3 volt.
(Sajnos keveset törődünk az időseink, betege‑
ink lelkével. Nem hívunk papot, hogy szentsé‑
gekhez járuljanak.)
2009-ben 50 elsőáldozónk és 38 bérmálkozónk
volt.
Általános információk a bérmálkozással
kapcsolatban:
Bérmálásra az alapiskola 8. és 9. évfolyamos
tanulói, a középiskolások és felnőttek mennek.
Az alapiskolás és középiskolás diákok közül –
akik bérmálkozni szeretnének – csak azok me‑
hetnek bérmálkozni, akik az iskolában is járnak
hitoktatásra.
Bérmaszülő az lehet:
1. Aki betöltötte a 16. életévét.
2. Volt elsőáldozó, bérmálkozó, keresztény éle‑
tet folytat. Ha házasságban él – az esküvő kato‑
likus templomban kell, hogy legyen megkötve.
Elvált személy csak akkor lehet, ha egyedül él,
valamint engedélye van a püspöktől szentsé‑

gekhez járulni.
3. Egyházilag nem büntetett.
4. Nem szülője a bérmálkozónak, keresztszülő
lehet, ill. ajánlott.
Információk a közösségekről:
Plébániánkon számos kisebb közösség éli
életét. Rendszeresen tartanak találkozót a Fe‑
rencesek, valamint a Ferences Harmadrend
tagjai.
A Rózsafüzér Társulat tagjai vállalják, hogy
naponta egyszer elimádkoznak 1 tizedet a ró‑
zsafüzérből. Havonta egyszer találkoznak és
cserélik a titkokat.
A Ferences Harmadrendiek hetente találkoznak
csütörtökön 16 órakor, a szentmise után követ‑
kezik az ima, előadás, egyszer havonta elláto‑
gat közénk egy ferences atya Érsekújvárból.
Ifjúsági közösség 13 éven felülieknek Márk
atya vezetésével: Minden pénteken talál‑
koznak a Marianumban a magyar szentmise
után (kb. 18 órakor). Mit csinálnak? Játszanak
(van pingpongasztaluk, Dart táblájuk, csocsó),
beszélgetnek, videóznak, kirándulnak, és főleg
együtt vannak. Ha te is szeretnél egy közös‑
ségbe tartozni, látogass el hozzájuk. Téged is
várnak.
A ministránsok és más liturgikus szolgálatban
résztvevő gyerekek minden vasárnap talál‑
koznak 15 órakor a plébánián. A találkozókon
tanulnak, de játszanak is. Sok társasjáték áll
rendelkezésre.
A tavalyi év folyamán újjáéledt a cserkészcsa‑
pat is. A cserkészet alapvető célja, hogy támo‑
gassa a fiatalokat testi, lelki, társadalmi és szel‑
lemi képességeik teljes kifejlesztésében mind
egyénként, mind felelős állampolgárként és
helyi, nemzeti és nemzetközi közösségeik tag‑
jaiként. A párkányi cserkészek minden szom‑
baton 10 órakor találkoznak a plébánián.
Ez év folyamán Márk atya ifjúsági énekkar
létrehozását tervezi, szeretettel várja az érdek‑
lődőket.
Egyéb információk:
A káplán úr kiadott egy kateketikai társasjá‑
tékot Quo Vadis néven, ez egy keresztény
kártyajáték. A játék témája: az első kereszté‑
nyek küzdelme a hit megőrzéséért. A kardok
és pajzsok ellen az ima és a tanúságtétel, a
gladiátorok ellen a vértanúk, az osztagok ellen
a keresztény közösség. Péter az első keresz‑
tényekkel együtt igyekszik megkeresztelni
Nérót és a katonáit, akik az oroszlánok elé
akarják őket vetni a Kolosszeumban…. A Quo
Vadis játék célja, közelebb hozni a gyerekek‑
nek, fiataloknak, de a felnőtteknek is az első
keresztények hitét, hogy a mai időben is legy‑
enek tanúk, akik a szekularizáció, a materia‑
lizmus és az ateizmus fegyverei ellen szembe
tudják állítani az élő hit tanúságtételét. A játék
megvásárolható Márk atyánál. Ára 5 €.

Glázer Éva

1. Magyar Katolikus Családi Bál
Egyházközségünk hívei is megünnepelték a farsangot. 2010. január 30-án a helyi
VMK nagytermében került sor az I. Magyar Katolikus Családi Bál megrendezésére. A bál fővédnöke Ft. Magyar Károly
esperes úr volt, a bál szervezője pedig Ďurás Márk atya.
Megnyitóként a vendégek egy rövid je‑
lenetet láthattak Lelki rendőrség címmel,
melyet Márk atya tanult be a fiatalokkal.
Nagyon tanulságos darab volt. Voltak jelme‑
zek is, a legjobb jelmeznek járó díjat Molnár

István bácsi unokája, Matyi kapta, de nagyon
jó volt a „cigány jósasszony“, Katona Mari‑
ka néni is. A bál programján szerepelt az ún.
sütemény verseny is, melynek győztese Dávid
Péter lett, aki finom gyümölcstortával vette le
a „szakértő” zsűrit (Márk atyát, Pásztor Jani
bácsit és Varga Margitka nénit) a lábáról. Nem
maradt el természetesen a tombolahúzás sem,
minden díj gazdára talált. A kiváló zenéről az
Accord zenekar gondoskodott. Igazi báli han‑
gulatban telt az este, s ha nem is tartott az első
bál reggelig, fiatalok, idősebbek – együtt – na‑

gyon jól szórakoztak, mulattak.
Reméljük, Márk atya ezt a bált hagyo‑
mányteremtő szándékkal rendezte meg,
így bízunk benne, hogy jövőre ismét közö‑
sen és még többen fogjuk együtt ünnepelni
a farsangot. Kiváló alkalom ez arra, hogy
ne csak a szentmisén találkozzunk, hanem
időnk felhőtlenül és kötetlenül szórakozhas‑
sunk is egymással. A hívő közösség nevében
köszönetünket fejezzük ki Márk atyának, és
mindenkinek, aki bármilyen módon segített
az I. bál rendezésében. 
Glázer Bálint
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Udalosti v našej farnosti v roku 2009
18.-25. január – Bol týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
23. január – Celodenná poklona.
2. február – Na sviatok Obetovania Pána bolo na sv. omšiach požeh‑
nanie sviec.
27.-28. február – Pobožnosť krížovej cesty.
14. marec – Pôstna duchovná obnova pre členov tretieho rádu svätého
Františka v slov. jazyku.
5. apríl – Na Kvetnú nedeľu bolo požehnanie ratolestí.
3. máj – Modlitebný deň v Komárne, kde sa modlí za maďarské kňaz‑
ské a rehoľné povolania.
18.-20. máj – Prosebné dni, kedy sa modlíme za dobrú úrodu.
31. máj – Prvé sväté prijímanie v slovenskom jazyku.
6. jún – V pútnickom mieste Mátraverebély - Szentkút bol sloven‑
sko-maďarský modlitebný deň. Hlavným celebrantom slávnostnej sv.
omše bol Mons. Tomáš Gális, žilinský diecézny biskup. Aj od nás išiel
autobus.
7. jún – Prvé sväté prijímanie v maďarskom jazyku.
11. jún – Sviatok: Božie telo, v nedeľu po sv. omši procesia Božieho Tela.
1. júl – do našej farnosti zavítal nový kaplán v osobe veľadôstojného
otca Mareka Ďurása.
1. september – Túra pre mládež v Piliši (Rám-szakadék).
5. september – 1. Športový deň pre mládež a deti na fare.
20. september – Požehnanie úrody a chleba v rámci svätej omše.
26. september – 2. Športový deň pre mládež a deti na ihrisku ZŠ.
25-27. september – Modlitba matiek - modlitbové trojdnie v štúrov‑
skom kostole.
3. október – Poklona a ruženec – v roku kňazov sa modlíme za kňa‑
zov, kňazské a rehoľné povolania.
25. október – Birmovka, na sv. omši o 9.00 v slovenskom jazyku, o
11.00 hodine v maďarskom jazyku.
31. október – V ostrihomskej Bazilike bolo blahorečenie Zoltána
Meszlényiho, pomocného biskupa kardinála Mindszentyho, ktorého
v 50-tych rokoch vo väzení umučili komunisti.
Pre zaujímavosť: 29. októbra na Kube bol vyhlásený za blahoslave‑
ného Jozef Vándor, Salezián, misionár, ktorý sa narodil blízko nás v
Dorogu (MR).
28. november – Príprava adventných vencov v Marianume.
12. december – V rámci sv. omše obnovenie sľubu členov tretieho
rádu svätého Františka.
Od 15. decembra bol deviatnik: „Svätá rodina hľadá prístrešie“ vždy
po večernej sv. omši v maď. jazyku a pred sv. omšou v slov. jazyku.
24. december – Štedrý večer starých ľudí s pánom kaplánom v Hu‑
manite.
27. december – Koncert novozámockého spevokolu Marana Tha.
29. december – Stolnotenisový turnaj v CVČ, doobeda pre deti a ve‑
čer pre dospelých.
Na konci občianskeho roka je čas na vďakyvzdávanie. Buďme vďační
Bohu za všetko: za duchovné a hmotné dobrá, ktoré sme od Neho v
uplynulom roku dostali.
Štatistické údaje:
Krsty: V Štúrove bolo pokrstených 31 detí (vlani 26): 16 chlapcov
a 15 dievčat, v Náne 5 detí: 3 chlapci a 2 dievčatá. Vo sviatostnom
manželstve žijú rodičia 18 detí!
Sobáše: V našej farnosti sviatostné manželstvo uzavrelo 13 párov
(vlani 9).
Pohreby: Podľa obradov katolíckej cirkvi bolo pochovaných 101
osôb, v Štúrove 83: 46 mužov a 37 žien. Sviatosti chorých prijali 22. V
Náne bolo pochovaných 18 osôb, 9 mužov a 9 žien, sviatosti chorých
prijali len 3. (Žiaľ, málo sa staráme o starých a chorých. Nevoláme k
nim kňaza, aby prijali sviatosti.)
Sviatosť birmovania prijalo 38 mladých, k svätému prijímaniu prvý
raz pristúpili 50-ti.
Všeobecné informácie ohľadom birmovky:
Na birmovku pristupujú žiaci 8. a 9. ročníkov základných škôl, stredo‑
školáci aj dospelí. Na birmovku môže ísť len ten (školák), kto navšte‑
vuje hodiny náboženstva aj v škole!
Požiadavky na birmovného rodiča:
1.Zavŕšenie 16. roka života.
2.Bol pobirmovaný, prijal Eucharistiu, vedie kresťanský život. Ak žije
v manželstve, sobáš má byť uzavretý v katolíckom kostole. Rozve‑
dená osoba môže byť iba v prípade, ak žije sama a má od biskupa
povolenie pristupovať k sviatostiam.
3.Nie je postihnutý cirkevným trestom.
4.Nie je otcom, matkou birmovanca – krstný rodič môže byť birmov‑
ný rodič.
Informácie o spoločenstvách:
Pri našej farnosti sa pravidelne stretávajú členovia Tretieho rádu svä‑
tého Františka - terciári sa stretávajú každý týždeň vo štvrtok o 16:00,
po svätej omši nasledujú modlitby a prednáška, raz mesačne k nim
zavíta páter františkán z Nových Zámkov.
Každý piatok po maďarskej svätej omši (cca o 18.00 hodine) sa stre‑
táva mládežnícke spoločenstvo pre 13 - ročných a starších v Marianu‑
me. Čo tam robia? Hrajú sa, rozprávajú sa, chodia na výlety, pozerajú
video a hlavne sú spolu. Keby si tam chcel patriť aj ty, môžeš ich
navštíviť.

Každú nedeľu o 15.00 hodine na farskom dvore spoločenstvo detí – tu
sa stretávajú miništranti a tí, ktorí sa zapájajú do liturgickej služby v
kostole. Na spoločných stretnutiach sa vždy dozvieme niečo nové, ale
sa aj hráme. Máme pingpongový stôl, šípky a veľa spoločenských hier.
Členovia ružencového spolku sa každý deň modlia jeden desiatok po‑
svätného ruženca. Členovia spoločenstva sa stretávajú raz v mesiaci na
spoločnej modlitbe posvätného ruženca, kde si vymenia ružencové ta‑
jomstvá. Spoločenstvo matiek - modlitebné spoločenstvo stretávajúce
sa v rodinách na modlitbách za synov, dcéry, manželov.
V tomto roku kaplán Marek plánuje založiť mládežnícky spevokol. Sr‑
dečne očakáva záujemcov.
Iné informácie:
Pán kaplán vydal spoločenskú hru pod názvom Quo Vadis, je to kres‑
ťanská kartová hra. Proti mečom a štítom stojí modlitba a svedectvo,
proti gladiátorom mučeníci, proti oddielom kresťanské spoločenstvo.
Peter sa s prvými kresťanmi snaží pokrstiť Nera a jeho vojakov, ktorí
ich chcú predhodiť levom v Koloseu... Cieľom hry je priblížiť deťom,
mladým, ale aj dospelým vieru prvých kresťanov, aby aj v dnešnej dobe
boli svedkovia, ktorí sa dokážu postaviť proti zbraniam sekularizácie,
materializmu a ateizmu svedectvo živej viery. Hru si môžete zakúpiť u
pána kaplána Mareka za 5 €. 
Éva Glázer

Goda Károly lelkiatya 90 éves
Duchovný otec Karol Goda má 90 rokov

„Ki szívét Istennek adja, gazdag az nagyon, mert Isten bőven
megfizet, Ő lesz a jutalom”.
2010. február 11-én a délelőtti rekolekciós szentmise kereté‑
ben ünnepélyesen köszöntötték Goda Károly nyugalmazott kise‑
gítő esperes-plébánost, aki ebben a hónapban tölti be 90. életévét.
Elsőként Ft. Magyar Károly párkányi esperes köszöntötte őt pap‑
társai valamint az egyházközség nevében, aki megköszönte sok‑
éves lelkipásztori munkáját s a Szűzanya közbenjárását kérte a lelki‑
atyára, hogy oltalmazza és vezesse minden cselekedetében. Szeretet‑
tel köszöntötték őt a Szent Imre Egyházi Óvoda gyermekei is, akik
megható verset adtak elő az atyának. A Ferencesek és a hívek nevében
Katona Mária köszöntötte „Karcsi bácsit”, továbbá a nánai hívek és
végül a szlovák hívőközösség nevében Agneša Ďuricová köszöntötte
a nyugalmazott lelkiatyát. Mindnyájan elsősorban jó erőt, egészséget
és az Úr áldását kérték rá, hogy még sokáig szolgálhassa első sorban a
Jó Istent valamint a híveket.
Szerkesztőségünk nevében mi is kívánunk Goda Károly lelkiatyá‑
nak további erőt, egészséget, az Úr kísérje és védelmezze őt továbbra
is élete útján! Isten éltesse!
„Kto Bohu dá srdce, je veľmi bohatý, pretože Boh hojne zaplatí, On bude odmenou”.
Dňa 11. februára v rámci predpoludňajšej rekolekčnej svätej omše
slávnostne pozdravili Karola Godu, výpomocného duchovného deka‑
na – farára, ktorý v tomto mesiaci dovŕši 90 rokov svojho života. Ako
prvý ho v mene svojich kolegov kňazov a veriacich pozdravil Károly
Magyar, štúrovský dekan, ktorý prosil pre pána duchovného príhovor
Panny Márie, aby ho ochraňovala a sprevádzala v každej jeho čin‑
nosti. S úprimnou láskou ho pozdravili aj deti z Cirkevnej materskej
školy Svätého Imricha, ktoré vystúpili peknou básňou. V mene Fran‑
tiškánov „Karcsi bácsiho“ pozdravila Mária Katonová, ďalej nánanskí
veriaci a nakoniec v mene slovenských veriacich štúrovskej farnosti p.
Agneša Ďuricová. Všetci mu zaželali hlavne veľa zdravia, sily a pro‑
sili preňho božie požehnanie, aby ešte dlho slúžil v prvom rade pána
Boha aj veriacich.
V mene redakcie našich novín aj my prajeme pánovi duchovnému
veľa síl a zdravia, aby mu pán Boh aj naďalej pomáhal a ochraňoval
ho na životnej ceste.
Éva Glázer
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Köszönetnyilvánítás!

Évértékelő – városi múzeum ´09
A városi múzeum két alkalmazottal kezdte
meg a 2009. évi tevékenységét. A megszorí‑
tó intézkedések következtében év közben ez
a létszám ismét egy főre zsugorodott, azt is
mondhatnánk, hogy visszaállt minden a régi
kerékvágásba. Főleg akkor, amikor két hónap
elteltével az az egy alkalmazott is visszanyerte
teljes munkaidői státuszát. Most pedig villant‑
suk fel az elmúlt esztendő eseményeit, időren‑
di sorrendben.
Élet érintésekkel – a vakok világa
Ezzel a címmel nyílt meg január 14-én az év
első kiállítása, mely témáját és eszközeit te‑
kintve is igen rendhagyó volt. Ez az interaktív
kiállítás a vakok világát tette hozzáférhetővé a
jól látó emberek számára, és fordítva. A tárlat
specifikuma épp abban rejlett, hogy mind a két
fél számára kínált valami kivételeset. A világ‑
talanok számára a kulturális örökség megis‑
merését a földkerekség nyolc objektumának
alaprajza és domborműve segítségével, míg a
jól látók egy szemellenző segítségével „láthat‑
tak bele” a látássérültek világába.
Művekkel élő társadalom - a gazdálkodás eszközei maketteken
Február 18-án új kiállítás nyílt a múzeumban
Hegedűs Sándor esztergomi makettkészítő
munkáiból. A makettek a parasztgazdaság egy‑
es építményeit, szerszámait és gépeit jelenítet‑
ték meg. Láthattunk parasztudvart, kerekes- és
gémes kúttal ellátott régi utcát, présházat, fel‑
díszített lovas kocsit. Figyelemmel kísérhettük
a gabona útját a szérűbe, ahol a gépi cséplés
folyt. Ellátogathattunk a malmokhoz is, egy
fiáker révén egy pillanatra a városba, a vad‑
etetőt szemlélve pedig még az erdőbe is be‑
kukkanthattunk. Hegedűs Sándor úgy készí‑
tette el makettjeit, hogy – a leemelhető tetők
révén – azok berendezése, illetve belső szer‑
kezete tanulmányozható lehessen.

Hit és szeretet
Nem véletlenül nyitotta közvetlenül húsvét
előtt, április 8-án soron következő kiállítását
a városi múzeum a pozsonyi születésű Vida
Zoltán képzőművész alkotásaiból. A húsvéti
ünnepkörhöz (is) kapcsolódó, egyházi jellegű
festmények, kisplasztikák mellett azonban meg‑
jelent a budahegyi panoráma, sőt a barssárói
táj is a templommal, ahol testvére, Tivadar
volt plébános valaha. Bár a Képzőművészeti
Főiskolán Szőnyi István és Kisfaludy Stróbl
Zsigmond növendékeként vizsgázott, kleriká‑
lis világnézete miatt még a diploma kiadását
is megtagadták tőle, és sokáig nem állíthatott
ki. Sok évtizedes pályafutása során ez volt a
második szlovákiai kiállítása.
Albert István érmei és virtuális világa
Az ipolyszalkai születésű Albert István ér‑
meiből nyílt kiállítás május 6-án a Fő utca 6.
szám alatti ideiglenes kiállító teremben. Albert
elsősorban festészettel foglalkozik, de egyéb
műalkotásaiban, így a hagyományos techni‑
kával készült érmein is egyedi interpretációval
jelenik meg a portré, a szokatlan cselekmény,
a táj és a természet által inspirált motívumok.

Találkozhattunk azonban olyan különös al‑
kotásokkal is, mint a „fényérmek”. Ezek‑
kel majdnem ikerként született meg Albert
„számítógépes land-artizmusa”, melynek
segítségével egy csodás virtuális világban
találta magát a látogató. Vetített képeiben
rácsodálkozhattunk a táj szépsége és a
művész meghökkentő „fény-szobrainak”
térbeli ötvözésére.
Öt éve alakult a Párkányi Városi
Múzeum
A múzeum 2004. május 27-én nyitotta meg
kapuit. Május 13-án az eltelt öt év anyagá‑
ból nyílt dokumentumkiállítás a múzeum
Vámház köz 2. számú épületében. Summáz‑
va az eltelt öt évet, a 36 időszaki kiállítás
mellett volt még muzeológiai szeminári‑
um, történelmi témájú előadás, filmvetítés,
folyóirat bemutató, a diákok számára élő
néprajz óra. A múzeum rendszeresen be‑
kapcsolódott a Múzeumok Éjszakája nevet
viselő nemzetközi rendezvénysorozatba,
meghívásos alapon részt vett egyéb múze‑
umok rendezvényein, múzeumok és tájhá‑
zak számára szervezett értekezleteken, va‑
lamint a Musaeum Hungaricum elnevezésű
szakmai konferenciákon is. Saját anyagból
kiállítást rendezett Párkányon kívül.
Életképek kukoricacsuhéból
Ezzel a kifejező címmel nyílt kiállítás a vá‑
rosi múzeumban 2009.június 3-án, a Fejér
megyei Gúttamásiból származó Helmrich
Márta munkáiból. Jóllehet a csuhéfonás
új keletű, mégis a szalmafeldolgozás mel‑
lett a legelterjedtebb paraszti házi munka,
illetőleg háziipar volt, mivel nyersanyaga
mindenütt rendelkezésre állt. A csuhéfonás
napjainkban reneszánszát éli, de ma már
többnyire dísztárgyak készülnek belőle, és a
népművészet legkeresettebb ajándéktárgyai
közé tartoznak. Helmrich Márta brilliánsan
megformázott figurái magukban hordozzák
az ember mindennapi életéből vett gesztu‑
sokat és mozdulatokat. Beszédes életképei
gazdag érzelmeket fejeznek ki.
Karel Wágner digitális képei
2009. 8. 26-tól volt látható a városi múzeu‑
m-szervezte kiállítás a sétálóutcán találha‑
tó ideiglenes kiállító teremben. A prágai
képzőművész, Karel Wágner alkotásait a
számítógépes grafika és a régi mesterek
festményei ihlették. E két, időben igen‑
csak távoli irányvonalból születtek azok
az alkotások, melyek műveire jellemzőek.
Wágner művészete azonban nem a digitális
fényképezés feljavított formája, hanem iga‑
zi képeket jelent, amelyeket mind a színes
vonalak, mind a természet misztikus látása
és az alakzatok geometriai leképzése hozott
létre. Wágner a kinetikus művészetben gyö‑
kerező eljárásnak a lehetőségeit használja
ki a modern művészet keretei között.
PárkányiÖnkéntesTűzoltóEgylet–125
November 4-e délutánján, tüzesnek egyál‑
talán nem mondható időben nyílt a Párká‑
nyi Önkéntes Tűzoltó Egylet megalakulásá‑
nak 125 éves történetét bemutató kiállítás.
Az 1884-ben megalakult testületről tablók,
fotók és ereklyék meséltek. Az eredeti do‑
kumentumokat és korabeli öltözékeket
felvonultató tárlatot történelmi zászlók
gazdagították. Nem kis attrakciónak szá‑
mított a bécsi WM Knaust cég által gyár‑
tott négykerekű kocsifecskendő 1871-ből,
valamint a szintén 19. századi, Sternberg
és Kalman cég budapesti gyárából kikerült
kocsifecskendő.
A múzeum ötéves fennállása óta a 2009es év vonzotta a legtöbb, mintegy 3200 lá‑
togatót. 

Juhász Gyula

A Csemadok párkányi alapszervezete 2010.
január 16-án tartotta 42. Magyar Bál-ját a Városi
Művelődési Központban. A bál sikeréhez nagy‑
ban hozzájárultak támogatóink, elsősorban a:
Kollár Nyomda Nána
K + K asztalosműhely, Kamanca László
Éva Virágszalon – Stugel Éva.
A meglepetésvendég meghívását támogatá‑
sával lehetővé tette:
Convertis kft. - Béres József
Farkas Attila
Szigeti László.
Ebben az évben különösen sok szép, értékes
és hasznos tomboladíjat sikerült összegyűj‑
tenünk. Festményt ajánlott fel: Lábik János,
további adományozók:
Oravec Ján polgármester, OTP Banka Štúro‑
vo – Dobai Henrietta, ICOPAL Štúrovo, Kor‑
mos László, Vénusz cukrászda, Lengyel Attila
– Miratti vendéglő, Nagy Gusztáv vállalkozó,
Be-ba – Beňo Ladislav, Fazekas Tünde – Twis‑
ter, Bábel Éva – Kozmetika, Stáreková Andrea
– Candy - Moletka butik, Vadaš kft, Tóth Anna,
Sir Higgins Vendéglő – Csonka Attila, Vígh
Gábor – Drevorez Svodín, FYTOMEDI gyó‑
gyszertár, Krakó István – virágüzlet, Virga Edit
vállalkozó, Retkes János – vállalkozó, ifj. Stei‑
ner Gabriel – Professional, Bramos – Kotolácsi
Zoltán, Kuklis Dénes – városi képviselő, Süll
Péter – vállalkozó, Stavmax – Müller Ferenc,
Renó – Ujvári Norbert, Cselétka Betka – koz‑
metika, Szabó Attila, STONIS söröző, Kégli
Ervin vállalkozó, Eszterházy cukrászda, Nerta –
Botlík Dávid, Kamocza István vállalkozó, Crá‑
nium comp. – Tóth Ernő, Bowling Club, Flipp
fotó – Valkó János, Elim - ifj. Ivanics László;
valamint országgyűlési és megyei képviselőink:
Farkas Iván, Szigeti László és Fekete László.
Az ASz vezetősége és a bál rendezője Steiner
Zsuzsanna nevében köszönetemet fejezem ki va‑
lamennyi támogatónknak, hogy hagyományaink‑
hoz méltóan tudtuk megrendezni az ez évi Ma‑
gyar Bált is. Köszönet minden közreműködőnek,
segítőnek, mert csak munkájuk eredményeként
lehet kellemes, hangulatos a bál.


Tisztelettel és köszönettel,
Boócz Mária, az ASz elnöke
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Március 10, 16.00: Balassi Napok megnyitója - A helyi képzőművé‑
szeti kör kiállítása a Városi Galériában
Március 14, 17.00: Koszorúzás az Ady Endre Alapiskolában, felvo‑
nulás a város főutcáján, koszorúzás a kopjafánál (kb. 17.30), majd
1848-as ünnepi megemlékezés a Városi Művelődési Központban (kul‑
túrműsor: Szivárvány énekkar, „Zúg március” a gimnázium alkalmi
irodalmi színpada), Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium kórusa,
az ünnepi beszédet Csáky Pál, az MKP országos elnöke mondja
Március 15, 10.00: Koszorúzás Esztergomban a Honvéd temetőben
Március 17, 9.00: Filmvetítés a Danubius moziban a gimnázium di‑
ákjai számára
Március 19, 18.00: „Gróf Széchenyi István tekintete”, Tarics Péter,
külpolitikai újságíró könyvbemutatóval egybekötött előadása a Cse‑
madokházban
Március 19, 9.00: A Párkányi Csata: történelmi vetélkedő a régió alap‑
iskoláinak részvételével.
Támogatók: Párkány város önkormányzata, Városi Művelődési
Központ, Párkány, SZKM - Ministerstvo kultúry SR, Bratislava

15.

A Szivárvány Énekkar életéből

Fellépésekben bővelkedő, élményekben gazdag évet zárt énekkarunk a tavalyi évben.
Ezek közül legtöbbször Párkányban: a Csemadok évzáró gyűlésén
majd a szervezet megalakulásának 60. évfordulójára rendezett ünnep‑
ségen, az 1848-as szabadságharcra való megemlékezésen, a VIII.
Dunamenti Folklórfesztiválon, III. Sobieski János lengyel király szo‑
boravatásának 1. évfordulóján, a reformáció és Advent alkalmából
rendezett ünnepi istentiszteleteken és énekkarunk hagyományos kará‑
csonyi koncertjén énekeltünk. Az énekkar regionális jellegű szereplései
2009-ben: Kürt a Csemadok fennállásának 60. évfordulója alkalmából
megrendezésre került járási emlékünnepély, Szalka “Mária zarándok‑
lat”, II. „Château Béla“ Karácsonyi Vásár. Nemzetközi fellépéseink
közül tavaly kiemelkedtek: Dorog, XVII. és XVIII. Nemzetközi Kó‑
rustalálkozó, XV. Piliscsabai Egyházzenei Napok rendezvénye (amely‑
ről stúdiófelvétel is készült) és a szegedi Adventi Kórustalálkozó.
Sajnos tavaly két alkalommal temetésen is énekeltünk - legutóbb kó‑
rusunk alapító karnagyának, Lengyelfalusy Miklós tanár úr búcsúztatá‑
sán. Az idei terveinket és céljainkat régi és új kórustagokkal szeretnénk
megvalósítani. Szeretnénk eleget tenni az olasz Coro “Gianni de Luca”
Faedis kórus meghívásának, akiket a helyi VMK-ban láttunk vendégül
2008-ban. Várjuk az olyan zenebarátok és dalkedvelők jelentkezését,
akik örömmel felvállalják a heti próbákat (hétfő és csütörtök, Csema‑
dok Ház, 18 óra) egyben a hazai és külföldi szerepléseket.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, leendő kórustagot,
akik segítenek megőrizni régiónkban a kóruséneklés hagyományait.
Babits Mihály bíztató szavaival várjuk jelentkezésüket: „Mindenik em‑
bernek a lelkében dal van, és a saját lelkét hallja a dalban”.
					
Gubán József
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Mestské múzeum ´09 – vyhodnotenie
Mestské múzeum začalo svoju činnosť v
roku 2009 s dvoma pracovníkmi. V dôsledku opatrení na zmiernenie dopadov hospodárskej krízy tento počet sa znížil na polovicu. Dá sa povedať, že všetko sa vrátilo do
starých koľají. Hlavne vtedy, keď po dvoch
mesiacoch zostávajúci zamestnanec opäť
prešiel na plný pracovný úväzok. Teraz si
pripomeňme udalosti minulého roka v časovom poradí.
Život dotykmi – svet nevidiacich
Týmto názvom bola dňa 14. januára otvorená
prvá – svojou tematikou jedinečná a nevšedná
výstava v roku. Táto interaktívna výstava bola
zameraná na sprístupnenie, resp. priblíženie
sveta nevidiacich svojim vidiacim spoluob‑
čanom a naopak. Expozícia bola špecifická
práve tým, že obidvom druhom návštevníkov
ponúkla niečo výnimočné. Zrakovo postihnu‑
tým – prostredníctvom hmatu pôdorysov a re‑
liéfov spoznávať kultúrne dedičstvo vo forme
ôsmich vybraných objektov sveta, kým vidi‑
aci návštevníci dostali klapky na oči, aby sa
vedeli vžiť do situácie nevidiaceho človeka.

Spoločnosť žijúca dielami – hospodárske
nástroje na maketách
18. februára 2009 sa konalo otvorenie novej
výstavy z diel ostrihomského umelca, výrobcu
makiet Sándora Hegedűsa. Makety zobrazili
budovy, obrábacie náčinia a stroje sedliacke‑
ho hospodárenia. Objavil sa pravý sedliacky
dvor so svojimi hospodárskymi budovami
a náradím, ba ožila oberačka, ako aj typická
starodávna ulica s tradičnou poľnou, koleso‑
vou a vahadlovou studňou. Naskytla sa príle‑
žitosť pozorovania cesty obilia zo stodoly až
po mlyny. Pomocou fiakra sme sa dostali na
malú chvíľku do prúdu mestského života či
cez kŕmidlo do života lesa. Sándor Hegedűs
zhotovil makety hospodárskych stavieb a stro‑
jov s pohyblivými posúvateľnými strechami,
aby ich vnútorné zariadenia a štruktúra sa dali
študovať.
Viera a láska
Nie náhodou bola otvorená táto výstava práve

pred Veľkou nocou 8. apríla z diel výtvarného
umelca Zoltána Vidu, rodáka z Bratislavy. Ok‑
rem malieb a drobných plastík s náboženskou
tematikou viažucimi sa (aj) k veľkonočným
sviatkom sa tu objavila aj panoráma budín‑
skych vrchov a krajina zo Šaroviec s kostolom,
kde niekedy pôsobil jeho brat Tivadar ako fa‑
rár. Aj keď na Vysokej škole výtvarných ume‑
ní v Budapešti ho učili takí majstri ako István
Szőnyi a Zsigmond Stróbl Kisfaludy, pre svoj
klerikálny pohľad na svet mu odmietli vy‑
dať diplom a dlhé roky nemohol vystavovať.
Štúrovská výstava bola jeho druhou výstavou
na Slovenskou.

Medaily Štefana Alberta a jeho virtuálny
svet
Z medailí Štefana Alberta, rodáka zo Salky,
bola 6. mája otvorená výstava v novovytvore‑
nej výstavnej sieni na Hlavnej ulici č. 6. Albert
sa zaoberá v prvom rade maľbou, ale na me‑
dailách sa v jeho osobitej interpretácii objavuje
portrét, nevšedný dej, krajina a motívy inšpiro‑
vané prírodou. Mohli sme sa stretnúť aj s taký‑
mi zvláštnymi dielami, ako sú jeho „svetelné
medaily”. Vedľa svetelných medailí vznikla
skoro ako dvojica jeho „počítačový land-ar‑
tizmus”, pomocou ktorého dokázal vytvoriť
obdivuhodný, doteraz neznámy virtuálny svet.
Pomocou premietaných obrázkov nám otváral
oči svojou schopnosťou spojiť krásu krajiny
s jeho zarážajúcimi „svetelnými sochami” v
priestore.
Päť rokov Mestského múzea v Štúrove
27. mája 2004 sa otvorili brány nového múzea
v Štúrove. V budove múzea na ul. Pri colnici č.
2 bola dňa 13. mája 2009 otvorená dokumen‑
tárna výstava z materiálu vystavovaného za
uplynulých päť rokov. Za uplynulých päť rokov
popri 36 dočasných výstavách bol uskutočnený
muzeologický seminár, prednáška s historic‑
kou tematikou, premietanie filmu, prezentácia
kultúrneho časopisu a pre študentov živá hodi‑
na národopisu. Múzeum sa pravidelne zapájalo
do veľkolepého medzinárodného podujatia pod
názvom Noc múzeí, na pozvanie sa zúčastňo‑

valo podujatí iných múzeí, rôznych sympózií
ako aj odborných konferencií pod názvom
Musaeum Hungaricum. Zorganizovalo výsta‑
vu z vlastného materiálu mimo Štúrova.
Čaro z kukuričného šúpolia
Pod týmto názvom bola dňa 3. júna 2009 v
mestskom múzeu otvorená výstava z prác Mar‑
ty Helmrich z maďarskej dedinky Gúttamási
župy Fejér. Výrobky zo šúpolia sú obľúbeným
sortimentom ľudovej umeleckej výroby. Také
boli aj vystavované výrobky Marty Helmrich.
Brilantne formované bábiky, ktoré nesú v sebe
pohyb a gesto z každodenného života člove‑
ka, sa nám predvádzali ako rodina, Betlehem,
drevorubači, krčma, klebetnícka ľavica, rôzne
figúrky z rozprávok či ženy pracujúce na rôz‑
nych náradiach. Niet sa čomu diviť, že všet‑
ky príslušenstvá, ako aj keramické predmety
sa zrodili z dielne pani Marty, veď pred nie‑
koľkými rokmi absolvovala kurz hrnčiarstva,
aby sa zdokonaľovala aj v tomto obore reme‑
selníctva.
Digitálne obrazy Karla Wágnera
Od 26. 8. 2009 bola sprístupnená výstava v
dočasne zriadenej výstavnej sieni nachádzajú‑
cej sa na pešej zóne. Pražský výtvarník Karel
Wágner sa nechal vo svojej tvorbe inšpirovať
počítačovou grafikou a maľbami starých majs‑
trov. Z kompozície týchto dvoch, časovo veľ‑
mi vzdialených línií sa zrodili umelecké diela
charakteristické pre jeho tvorbu. Wágnerova
tvorba nie je žiadna vylepšená digitálna foto‑
grafia, ale ide o skutočné obrazy, tvorené fa‑
rebnými líniami alebo mystickým pohľadom
na prírodu, ako aj geometrizáciou tvarov. Ko‑
rene tohto progresívneho smeru výtvarného
umenia nachádzame v kinetickom umení 60ych rokov minulého storočia v USA.
Dobrovoľný hasičský zbor v Štúrove – 125
Pri príležitosti 125. výročia založenia Dobro‑
voľného hasičského zboru v Štúrove bola 4.
novembra v mestskom múzeu zahájená výsta‑
va, ktorú sprevádzali sirény slávnostne zora‑
dených hasičských aut. O zbore založenom v
roku 1884 nám rozprávali tablá, fotografie a
relikvie. Na výstave boli prezentované origi‑
nálne dokumenty a dobové odevy, ktoré obo‑
hacovali historické vlajky hasičských zborov.
K vzácnym exponátom patrila ručná štvorkole‑
sová striekačka viedenskej firmy WM Knaust
z roku 1871, ako aj štvorkolesová striekačka
na ručný pohon maďarskej výroby firmy Ster‑
nberg a Kalman.
V priebehu piatich rokov existencie múzeum
zaznamenalo v roku 2009 najviac okolo 3200
návštevníkov.

Július Juhász
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90.výročie organizovanej telovýchovy v Štúrove
V roku 1920 bol založený spolok PTEPárkanyi torna egylet/Parkanský telovýchovný spolok/.Odvtedy bolo športové
dianie v meste pestré: Sokol, Lokomotíva,
Červená hviezda, Stavbár, Juhcelpap, teraz
MŠO a Dunaj Štúrovo.
Je za tým veľa funkcionárov, aktívnych
športovcov i množstvo významných úspechov
v rôznych súťažiach. Z bohatej histórie chce‑
me pripomenúť a vyhodnotiť najvýznamnejšie
úspechy športových kolektívov a jednotlivcov.
Organizačný výbor a komisia športu predkla‑
dá nomináciu najvýznamnejších úspechov v
rôznych odvetviach športu.
NOMINÁCIA a športové družstvá:
1. 1956 - POZEMNÝ HOKEJ
– ženy - Lokomotíva Śtúrovo
Majsterky Slovenska, III.miesto v celoštát‑
nej lige. Tréneri: Juraj Jung, Zoltán Schwarz.
Hráčky: K. Juráková, K. Simonicsová, H.
Molnárová, V. Jungová, V. Strížová, M. Hor‑
ňáková, M. Réveszová, V. Hudecovóa, A. Hri‑
vová, M. Matvejevová.
2. 1958- ZÁPASNÍCKY ODDIEL
- Lokomotíva Štúrovo
II.miesto v celoštátnej lige ČSR. Vedúci: Ján
Grillus. Tréneri: Július Kóňa, Ferdinand Su‑
chovský.
3. 1967-68 - FUTBALISTI
- Lokomotíva Štúrovo
I.miesto v okrese. Víťazi kvalifikácie da I.A

triedy.

4. 1969 - HÁDZANÁRKY
- Lokomotíva Štúrovo
II.miesto na Slovensku. Vedúci mužstva a tré‑
ner: Július Paták.
5. 1971 - VZPIERANIE
- Juhcelpap Štúrovo
Dorast I.miesto majstrovstvá Slovenska. Tré‑
ner: Miloš Zelinka. Vedúci: Ján Grillus.
Pretekári: L.Pásztor, F.Hamza, F.Góra, A.Kill‑
ár, A.Kollár, A.Vavrík, Z.Csombó, A.Baka
6. 1972-73 - FUTBALISTI
- Juhcelpap Štúrovo
Víťazi Majstrovstiev kraja, postup do Divízie.
Tréner: Ganzner. Vedúci: K.Szatmári, L.Virág
Hráči: Csomor, M.Kečkéš, J.Šiška, A.Tóth,
Š.Kardoš, Detven, Családi, L.Smatana, Bugri,
Fonad, Jezso, Nedošovský, Hrabovský, Cal‑
paš, Krakovský, Molnár, Dőcze
7. 1974-75 - HÁDZANÁRKY
- Juhcelpap Štúrovo
II.miesto v Majstrovstvách kraja. Tréneri:
J.Paták, J.Prokopec.
8. 1978 - FUTBAL A dorast
- Juhcelpap Štúrovo
I.miesto MS kraja. Tréner: Imrich Booc.
9. 1990 - JUDO dorast
- Juhcelpap Štúrovo
I.miesto SNL. Tréner: Arpád Csányi, Florián
Dejcző. Pretekári: Bóna, Németh, Šándor, Dá‑
vid.

10. 1992 – FUTBAL A mužstvo
- Juhcelpap Štúrovo
I.miesto v krajskej súťaži, postup do SNL.
Tréner: Fandel, vedúci: Farkass.
Hráči: Galgóci, Šmida, Tácsik, Toberny, Va‑
šek, Tamašek, Márton, Zelník, Farkass, Golán,
Szabo, Markó, Kiánek, Herena
11.1994 - HÁDZANÁ ženy
II.miesto v 2.lige. Tréner: L.Kovács. Hráčka
Annamária Kovácsová bola zaradená do re‑
prezentácie Slovenska.
12. 1991 -FUTBAL žiaci
- Juhcelpap Štúrovo
Víťazi východnej skupiny Majstrovstiev kra‑
ja. Tréner: Štefan Krakovský. Vedúci: Karol
Járek. Hráči: Góra, A.Vendégh, T.Janicsek,
K.Varga, E.Helesz, F.Gaál, Z.Kovács, L.Mikle,
P.Janoška, R.Randuška, J.Valent, T.Pokorný,
A.Garai, M.Očovský, P.Fodor.
13. 1987 - TENIS žiaci
III.miesto MK. Tréner: Rudolf Pavek.
14. 2006 2007 futball st.žiaci MSO
Štúrovo
Víťazi 3. ligy. Tréneri: Bohuš Toberny, Jozef
Tácsik, ved. mužstva: Gabriel Molnar
Hráči: P.Jung, T.Toberny, J.Tacsik, A.Valent,
E.Molnár, Sz.Urblik, M.Vanda,
J.Dömenyi, Sz.Mátyas, Z.Kósa, J.Varga,
T.Repka, E.Kianek, G.Tóth, B.Simonekova,
D.Sipos, M.Nagy, P.Pálinkas, T.Csányi,
Cs.Pathó, L.Elzer, D.Kiánek.
Kužel

Posledný gong
8. januára sa v Nových Zámkoch uskutočnil veľkolepý boxerský večer. V rámci
gala sa posledný raz v ringu predstavil a
s kariérou rozlúčil László Paszterkó. Prvý
muž LP Promotionu iba niekoľko dní pred
rozlúčkou dovŕšil 50 rokov. Známy boxer
zostal aktívny až do päťdesiatky. László
Paszterkó, buxujúci v ťažkej váhe, začal s
profesionálnou kariérou v roku 1991. Za
ten čas stál v ringu v 70-ich zápasoch. Za
súperov mal aj také osobnosti, ako je legendárny profesionálny majster Európy, ktorý
bojoval aj o titul majstra sveta vo verzii
IBF s Georgeom Foremenom, Nemec Axel
Schulz. Predtým než začneme rozhovor, dovoľ, aby som ti zablahoželal k narodeninám
a zároveň aj k úspešnej kariére.
Laco, ako sa podarilo boxerské gala?
Môžem povedať, že malo veľký úspech,
mali sme skoro sedemsto divákov. Ja som mal
na starosti boxerskú časť, že všetko ostatné,
čo sa udialo v pozadí, môžem ďakovať mo‑
jej manželke Erike. Všetkých štrnásť zápasov
bolo zaujímavých. Hlavným zápasom bol
odvetný duel o profesionálneho majstra Slo‑
venska medzi Novozámčanom Slavomírom
Selickým a Zvolenčanom Borisom Uhlíkom.
Na body 2:1 vyhral opäť Zvolenčan.
Aký bol tvoj rozlúčkový zápas?
Mojím súperom bol János Somogyi z Ru‑
munska. Dobre ho poznám, bol som priprave‑
ný. Ringový rozhodca Kovács „Kokó“ István
zdvihol po zápase moju ruku.
Čo bude teraz po, keď odznel posledný
gong?
Pravdupovediac ešte som si ani poriadne
neuvedomil, čo sa stalo, že už viac nebudem
boxovať. Zo začiatku to bude určite tažké, ale
čaká na mňa veľa práce. Okrem LP Promo‑
tionu som členom vedenia novovytvoreného
Slovenského zväzu profesionálneho boxu.

Nedávno nás zaradili medzi členov EBU. Bolo
by prehnané, keby som boxoval, pracoval ako
manažér a aj ako člen vedenia zväzu. Okrem
toho s manželkou vlastníme aj bezpečnostnú
firmu. Vedenie firmy pripadá na manželku. Je
pravda, že už mi radí aj v boxe (dodáva s ús‑
mevom).
Veľa jej môžem ďakovať, nie je len dobrá
manželka, ale aj ozajstný priateľ.
Zhrnul by si najpamätnejšie udalosti svojej
dlhej a úspešnej kariéry?
Predstavil som sa v roku 1977 v Nových
Zámkoch a hneď KO víťazstvom. O niekoľko
týždňov som však dostal poriadnu nakladačku
v Ružomberku. Keď som schádzal z ringu, na‑
hnevane som povedal trénerovi, ujovi Jozefovi
Risavému: „Však ten ešte príde k nám!“ Ne‑
skôr mi povedal, že už vtedy vedel, že môže
byť zo mňa dobrý boxer. Ako amatér som
dosiahol pekné úspechy, bol som juniorským,
dorasteneckým a aj seniorským majstrom Slo‑
venska. Nakoľko som si ponechal maďarské
občianstvo (narodil sa v Budapešti), nemohol

som účinkovať na medzinárodnej scéne.
Bol si obeťou režimu?
Áno, môžeme tak povedať. Nemohol som
sa zúčastniť ME, MS a ani na olympiádu ma
nepustili.
Kedy si vstúpil medzi profesionálov?
V roku 1991 a odboxoval som 70 zápasov.
Začalo sa to zaujímavo, prvú licenciu som do‑
stal v Belgicku. Týždeň som chodil po dokto‑
roch, dodnes robia Belgičania najpodrobnejšie
vyšetrenia. Hneď som musel v Belgicku aj bo‑
xovať. Prvý zápas som vyhral na body, druhý
bol vypísaný na osem kôl a rovno o majstra
Belgicka v ťažkej váhe. Vyhral som KO, ne‑
skoršie som musel titul ešte raz obhájiť. Do
dnes som šampión Belgicka. Potom som sa
dostal do Nemecka a hneď môj druhý zápas
bol proti Axelovi Schulzovi. Od toho zápasu
som bol takpovediac odrezaný, pretože som
už nedostával ľahších súperov. Striedali sa po‑
rážky, víťazstvá, sklamania...
Povedal by si niečo o zápase proti Schulzovi?
Ako neskôr vysvitlo, v štvrtom kole mi zlo‑
mil tri rebrá. Mal som obrovské bolesti, ale po‑
vedal som si, osem kôl vydržím, aj keby som
mal zdochnúť. Diváci ocenili moju bojovnosť,
od piateho kola jeden z divákov mi začiatkom
každého kola ponúkol istú sumu, ak vydržím
do konca kola. Vydržal som všetkých osem
kôl a od fanúšika som dostal viac peňazí, ako
mi to zjednal môj manažér.
Po prečítaní týchto riadkov niekto dostane
chuť na box, kde ťa môže hľadať?
Týždenne trikrát máme tréning, utorok, pi‑
atok a v nedeľu v štúrovskej športovej hale.
Srdečne očakávame každého záujemcu.
Ďakujem za rozhovor, v mene redakcie Ti
prajem veľa úspechov v ďalšej práci. Boxer‑
ské gala si môžete pozrieť na stránke www.
lpboxpromotion.sk.
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SPOMÍNAJME SI - EMLÉKEZZÜNK

Ha egy könnycsepp gördül végig az
arcunkon, az azért van, mert hiányzol nagyon.
Soha nem szűnik meg lelkünk gyásza érted,
soha nem halványul szívünk‑
ben emléked. Csak az idő múlik, feledni nem
lehet, az életünk üres lett nélküled. Elmúlt 10
év, már nem látunk többé, könnyes szemmel
az égre súgjuk: hiányzol örökké! Csillaggá
változtál, barangolsz az égen, gyere mi felénk
is, úgy, mint réges-régen.

Megpihent a dolgos apai szív, áldás és hála
övezi a sírt. Szerető férj voltál, drága
édesapa, testvér és fiú.

Ezúton mondunk köszönetet minden kedves
rokonnak, ismerősnek, a jó szomszédoknak,
valamint mindazoknak, akik 2010. február 1-én
elkísérték utolsó útjára, a kéméndi temetőbe
drága halottunkat, özv.

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk
halálának 5. évfordulóján drága
halottunkra

KOLLÁROVÁ ANNÁT
(született Sochorová)

ONDRÓ ATTILÁRA

Szomorú szívvel emlékezünk

akit a halál életének 82. évében ragadott ki szerettei köréből.
Köszönet a sok virágért, koszorúért, amelyekkel enyhíteni
igyekeztek mély fájdalmunkat.

(1973-2005)

FORRÓ JÓZSEF

Szívünkben örökké őrizzük

halálának 10. évfordulójára.

Szerető családja

A gyászoló család
Odišiel tíško, niet ho medzi nami, v našich
srdciach žije stále spomienkami.
So slzami v očiach, bolesťou v srdci a nádejou
stretnutia vo večnosti si pripomínajú 5 výročie
nášho drahého zosnulého

Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, nem
volt idő arra, el kellett indulni. Szívetekben
hagyom emlékem örökre, ha látni akartok,
nézzetek az égre.

„Už päť rokov chýbaš medzi nami, odišiel si
náhle, zostali sme sami. Ťažko je bez Teba,
smutno je nám všetkým, už nič nie je také, aké
bolo predtým.“
So smútkom v srdci si pripomíname 5.
výročie úmrtia nášho milovaného manžela,
otca a starého otca

ARPÁDA MIKUŠA

Fájó szívvel emlékezünk halálának
10. évfordulóján

EDUARDA KLAJMANA

(1937-2005)

CSICSÓ DEZIDERRE

S úctou a láskou spomína smútiaca rodina.

Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú
spomienku. S láskou a úctou si na neho spomínajú
Édesanyja és testvérei

Megidéz egy régi perc, felidéz egy fénykép,
amíg csak élnünk kell, ez sosem lesz másképp.
Hova lett a boldogság és a sok álom, és ami
nincsen már, miért kell, hogy fájjon.

A gyászoló család

Fájó szívvel emlékezünk február 13-án, halálának ötödik
évfordulóján a szerető férjre, édesapára, nagyapára

Smútiaca manželka a dcéra s rodinou

KLAJMAN EDUARDRA

Emlékét őrző családja

Fájó szívvel emlékezünk

Fáj a seb a szívemben, feledni nem enged, mert
olyan ember ment el, akit feledni nem lehet.

CSÓKA MAGDOLNÁRA,
halálának 6. és

Fájó szívvel emlékezek halálának 6.
évfordulóján férjemre

Fájó szívvel emlékezünk halálának 8.
évfordulóján szerettünkre

CSÓKA ESZTERRE,

KOVÁCS KÁLMÁNRA

VARGA ATTILÁRA

Szerető családja

Apróhirdetés
Riadková inzercia

halálának 5. évfordulóján.

Felesége Éva

-Gyerekem mellé angol tanárt keresek. Tel.: 036/7596362
-Eladó családi ház Párkányban. Két család részére, vagy
vállalkozásra is alkalmas. Tel.: 0903434967
-Hľadáme údržbára administratívnej budovy zo Štúrova s praxou
Tel.: 0918942404

Natasa

-Predám alebo vymením 4-izbový byt. Tel.: 0907284704
-Predám 2-izbový byt v Štúrove na starom sídlisku.
Cena: 40000 €. Tel.: 0915586323
-Fürdőkádzománc felújítást vállalok. Tel.: 0905983602

20.

COCHER ELEKTRO

Široká ponuka dámskych
a pánskych náramkových
hodiniek
CASIO
ESPRIT
CLYDA PARIS
FILA
SECCO
SWISS LEGEND
LEGEND
TIMEX
Hlavná 19, tel.: 036 7511 191
www.cocher.sk
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