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Tombolt a vihar
és az ár térségünkben
A júniusi hónap sem kezdődött jobban annál, mint ahogy az
előtte álló hónap befejeződött, esett és esett. Ráadásul május utolsó hete egy szupercellával is meglepte a párkányi régiót, ítéletidő
tombolt, a vihar nagy károkat okozott. A ráadás sok helyütt még
csak ez után következett: az Ipoly és a Duna megáradt, s a belvízzel is meggyűlt a bajuk régiónk lakóinak.
Dél-Szlovákia lakói május végén szinte már rutinszerűen
készültek az általában délutáni viharos időre. Május 24-én hatalmas felhőszakadás volt a térségben, mely több településen gondokat okozott. Kicsind utcáit, házainak udvarát néhol fél méteres‑
re duzzadó iszap-, illetve sárfolyam öntötte el. A víz erőteljesen zúdult le a hegyoldalról, még az aszfaltot is felszaggatta az
útról. A helyiek szerint az elmúlt száz év alatt nem érte ilyen nagy‑
mértékű eróziós hatás a
domboldalt, mint az elmúlt hónapok alatt. Május
25 délutánja sem volt eseményektől szegényebb:
fél hat körül szupercella
vonult át Párkány felett.
A szupercella egy olyan
zivatarfelhő, amely órákon át képes fenntartani
magát. Nagyon heves fel‑
hőszakadást hozhat, két
centiméteres vagy annál
nagyobb jég eshet belőle,
90 kilométeres vagy nagyobb széllökésekkel, de
akár tornádóval is járhat.
A tojásnagyságú jégdarabok leginkább Szőgyént,
Ebedet, Muzslát és Köbölkutat érték el: nemcsak a
növényeket rojtozta meg,
tette tönkre a szórás, né‑
hány, főleg régebbi palatetős ház tetőszerkezete,
ablakok, fóliák is feladták
a harcot a természet ereje:
a szél és a jég ellen. A gyári úton helyenként 10 - 20 centiméter víz állt, a
néhány kilométerre lévő Pilisben több fát döntött ki a vihar, életve‑
szélyes volt túrázni az erdőségben. A sok eső miatt a tűzoltóknak (és a
biztosítók kárfelmérőinek) is rengetek dolguk akadt.
Előbb az Ipoly, majd a Duna áradt meg
Ipolyságon, Ipolyszakálloson, Ipolybélen, Ipolyszalkán is kritikus
volt a helyzet június elején: Ipolyságnál fennállt a veszélye annak,
hogy túlcsordul az Ipoly a gáton, s a gát menti utcákat elönti a víz. A
szalkai határátkelőnél 620 cm-es vízállásnál tetőzött az Ipoly, normál
esetben a folyó ezen szakaszán térdig ér a víz. A hídra vasbetonokat
tettek: terhelték a vaskonstrukciót, mert attól tartottak, a víz magával
sodorhatja azt, még a Szalka-Letkés közti átkelőt is lezárták. A magas
vízállás, illetve az útra törő víz miatt több útszakaszt is le kellett zárni.
Folytatás a 2. oldalon

Víchrice a povodeň v regióne
Mesiac jún sa nezačal o nič lepšie ako sa skončil ten predošlý, pršalo a pršalo. Posledný májový týždeň navyše prekvapil obyvateľov
regiónu aj víchricou a krupobitím, ktoré spôsobilo veľké škody. A
to ešte nebol koniec, rozvodnili sa rieky Ipeľ a Dunaj a problém
spôsobila aj zvýšená hladina spodných vôd.
Obyvatelia južného Slovenska sa už pomaly s rutinou chystali na
každodenné poobedňajšie víchrice. 24. mája sa spustil v regióne obrovský lejak, ktorý vo viacerých obciach spôsobil veľké škody. V Malej
nad Hronom príval vody a blata zo svahu zaplavil ulice a dvory domov.
V niektorých dvoroch stálo až pol metrové blato. Silný príval vody odtrhol na niektorých miestach kusy asfaltu z cesty. Nad dedinou, ktorá
sa nachádza v údolí, voda vyplavila a zničila celé zasiate úbočie. Sadili
sem také rastliny, ktoré ešte nevyrástli do stebla, takže spolu so zemou
celú úrodu zmyl dážď.
Podľa miestnych prameňov za posledných sto rokov nezažilo úbočie takéto silné erózne zmeny ako
teraz počas niekoľkých
dní. Ani popoludnie 25.
mája nezostalo bez následkov. Okolo 17.30 sa
nad Štúrovom prehnala
supercela. Supercela je
jednobunková konvektívna búrka, ktorá obsahuje
jeden dlhotrvajúci, rotujúci výstupný prúd a dva zostupné prúdy. Môže trvať
viac hodín. Môže priniesť
veľmi silné prietrže mračien, môžu sa vyskytnúť
dvojcentimetrové aj väčšie
krúpy. Tieto búrky sprevádzajú intenzívne zrážky,
silné nárazy vetra (až so
silou orkánu), môžu sa
vyskytnúť aj tornáda. Ľadové krúpy o veľkosti vajíčka zasiahli hlavne obce Svodín, Obid, Mužla a Gbelce. Silný vietor,
ľad a dážď zničili úrodu, ale sile prírody sa vzdali aj staršie strechy,
okná, fóliovníky, poškodených bolo množstvo áut. Na továrenskej ceste
miestami stála až 20 cm voda. Niekoľko kilometrov ďalej v Pilišských
kopcoch vietor vyvrátil stromy. Byť na túre v lese bolo životu nebezpečné. Kvôli veľkému množstvu dažďa sa veľa práce ušlo hasičom (aj
pracovníkom poisťovní, ktorí robia prieskum škôd).
Najprv sa rozvodnil Ipeľ a potom aj Dunaj
Začiatkom júna bola situácia v Šahách, Ipeľskom Sokolci, Bielovciach a v Salke kritická. V Šahách rieka Ipeľ ohrozovala ulice pri hrádzi
zaplavením. Pri hraničnom prechode v Salke voda kulminovala vo výške 620 cm, za obyčajných podmienok siaha voda po kolená. Z obáv, že
mostná konštrukcia nevydrží príval vody, museli zaťažiť železobetónom.
Pokračovanie na 2. strane
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Tombolt a vihar és az ár térségünkben
Folytatás az 1. oldalról

Esztergomban lezárták a Nagy-Duna sétány,
a táti utat, és Pilismarót térségét is elöntötte a
víz, így dugók alakultak ki. Helemba is zár alá
került. A Duna június 7-én 737 centiméteres víz‑
állásnál tetőzött, a folyó szinte teljes magyar‑
országi szakaszán harmadfokú készültséget
kellett elrendelni. Az árvizet a 2006-os évvel
és Esztergommal ellentétben Párkány száraz
lábbal úszta meg. Mindez részben az éppen
második születésnapját ünneplő árvízvédelmi eső, erősségük azonban nem változott. Hogy ez
gátnak is köszönhető.
a természet normális reakciója-e, vagy a felmelegedésnek köszönhető, kérdéses” – fejtette ki,
Mi jöhet még?
majd megjegyezte: a heves záporok, zivatarok
Sokan viharokkal tarkított nyárra számí- jellemzőek lesznek az egész nyárra. Mint ahogy
tanak, Vissy Károly meteorológus azonban a fentiekben említettük, a kiadós esőzés gondot
úgy véli, komolyabb előrejelzést tíz napnál tá- okozott sok helyütt: nem csak a szinte hömpöly‑
volabbi időszakra nem lehet készíteni. Szavai gő patakokká váló utcák és megáradt folyók,
szerint zivataros nyarak mindig is voltak. „Erre hanem a viharos erejű szél, tömérdek mennyibizonyíték a Medárd regula is, amely szerint, ségű csapadék és jég is megtette hatását. Fák
ha Medárd napján esik, negyven napig esni dőltek ki, tetők szakadtak és áztak be, ablakok,
fog” – vélekedett az ismert szakember. Idén cserepek törtek össze, parkoló gépkocsik sérülegyébként Medárd napján egy szem eső sem tek meg – ezek e jelenségek mind az elmúlt heesett. Vissy Károly a sokat emlegetett globális tek történéseihez tartoznak. A vihar okozta kár‑
felmelegedés és záporok-zivatarok közti kap‑ eset ellen szinte lehetetlen védekezni, az egyes
csolatról elmondta, hogy egyelőre nem lehet dolgok helyreállítását a biztosító térítheti. Mint
tudományos párhuzamot vonni. „Megfigyel‑ azt megtudtuk, bármilyen kár is ér bennünket,
hető, hogy gyakrabban van felhőszakadás, jég‑ érdemes azonnal fényképekkel dokumentálni

a történteket és a legrövidebb idő alatt hívni
a biztosítót, mert néhány perc, nemhogy még
nap alatt sokat változhat a helyzet. A számlák
és a szerződés is tartalmazza azt a zöld számot,
amelyet tárcsázni kell, az üzletkötő nem hivatott intézkedni. Az autónk természeti jelenség
okozta sérülését csak egyes casco biztosítások
térítik, az ilyen csapások ellen külön is biztosít‑
hatjuk gépjárművünket, a kötelező felelősségbiztosítás nem térít. Az utóbbi típus csak azok‑
ban az esetekben fizet, ha mi okoztunk kárt
mások járművén. Otthonunk megóvásának is
több módja van: magát az épületet és a benne, vagy körülötte lévő tárgyakat is biztosítani
kell. Viharos, esős időkben akár a szomszéd
tulajdonában is keletkezhet olyan probléma,
amelyet a mi tulajdonunkban lévő tárgy okozott. Egy leeső cserép, vagy éppen kettéhasadó
fa könnyen betörheti a mellettünk található
épület ablakát. Az ilyen esetekben sem elegendő az otthonunk biztosítására megkötött
szerződés, felelősség-biztosításra van szükség,
amelynek éves összege 10 euró körül mozog.
Az elmúlt hetekben sok dolguk volt a biztosítóknak, ezért a kárfelmérés, döntés és fizetés
lassabban mehet, néhány hónap alatt azonban
a számlánkra kell érkezni az elszenvedett kár
értékének. 
Sz.É.
 Légifelvételek: Aero Club Esztergom

Víchrice a povodeň v regióne
Pokračovanie z 1. strany

Prechod Salka- Letkés musel byť z bezpečnostných dôvodov uzavretý. Kvôli vysokej hladine
vody museli byť uzavreté niektoré úseky ciest.
V Ostrihome uzavreli korzo pri Dunaji, zaplavená bola Tátska cesta, oblasť Pilismarótu.
Odrezaná ostala aj Chľaba. Dunaj kulminoval
7. júna pri hladine 737 centimetrov, v Maďarsku bol na jeho celom úseku vyhlásený najvyšší
povodňový stupeň. Povodeň oproti roku 2006
nebolo cítiť v Štúrove, pravdepodobne aj vďaka
protipovodňovej hrádzi, ktorá práve oslavuje
druhé narodeniny.
Čo nás ešte čaká?
Mnohí z nás očakávajú leto s víchricami.
Meteorológ Károly Vissy však tvrdí, že víchrice v lete vždy boli a presnejšiu predpoveď počasia nie je možné pripraviť na viac ako 10 dní.
Potvrdzuje to aj pravostika - ak na Medarda
prší, bude pršať ďalších 40 dní. Podľa Károlya
Vissyho o často spomínanom globálnom oteplení a medzi víchricami a prehánkami, zatiaľ
nemožno hľadať vedeckú paralelu. „Je pravda,
že sa častejšie vyskytujú prietrže mračien a

krupobitie, ale ich sila sa nezmenila. Je otázne,
či je to normálna reakcia prírody alebo dôsledok
otepľovania“ – vysvetlil a dodal. Silné prehánky
a búrky budú charakteristické pre celé leto. Ako
sme spomínali, rozsiahle dažde spôsobili problémy, z ulíc sa stali rozbúrené potoky, rozvodnené rieky, ale aj vietor o sile orkánu a množstvo
zrážok s krupobitím dokonali svoje. Vyvrátené
stromy, odtrhnuté strechy domov, rozbité okná,
polámané šindle, poškodené autá – tieto úkazy
patria k obrazom minulých týždňov. Proti týmto prírodným živlom a vzniknutým škodám je
vlastne nemožné brániť sa. Niektoré vzniknuté
škody hradí poisťovňa. Ako sme sa dozvedeli,
je najlepšie okamžite fotografiami zdokumentovať vzniknuté škody a čo najrýchlejšie volať
do poisťovne, pretože situácia sa môže behom
niekoľkých minút zmeniť. Účty a zmluvy obsahujú zelené číslo, ktoré je potrebné volať. Škody
vzniknuté na vozidlách hradia iba niektoré havarijné poistenia, na podobné živelné pohromy
je možné uzavrieť poistenie aj zvlášť, povinné
poistenia tieto škody neriešia. Na poistenie a
ochranu našich domovov existuje viac spôsobov.
Je potrebné poistiť samotnú budovu, ako aj veci

v nej a v jej blízkom okolí. Počas víchrice môže
vzniknúť u susedov škoda , ktorú spôsobila vec
v našom vlastníctve. Šindeľ zo strechy alebo
vyvrátený strom môže ľahko rozbiť susedovo
okno. V takýchto prípadoch nestačí poistenie
nášho domu, je potrebné zodpovedné poistenie,
ktoré konkrétne rieši podobné situácie. Ich cena
sa pohybuje okolo 10 eur na rok. V nasledujúcich dňoch budú mať poisťovacie spoločnosti
množstvo práce, preto vyčíslenie škôd, posúdenie a platenie bude určite prebiehať pomalšie,
ale za niekoľko mesiacov by na účty mali nabehnúť uhradené škody.
gp

Új gépjármű a párkányi tűzoltóállomáson
Nem olyan régen Párkány város tűzoltóságának gépkocsiparkja új autóval bővült.
Rövid idő alatt ez a második új jármű.
Erről, valamint a szélsőséges időjárás okozta „bajokról” a helyi tűzoltóparancsnokkal,
Bréda Tivadarral beszélgettem.
Milyen autót kaptak és mire használják
majd?
Ez egy Mercedes alvázon működő, harminc
méteres magassági létra, amely a magassági
mentésre és a tűzoltásra szolgál. A „jó öreg
Ifánkat” cseréltük le egy korszerűbbre. Ezt a
harminc métert úgy kell elképzelni, hogy például a Jesensky utcán található 12 emeletes
panelházak kilencedik emeletéről is le tudjuk
hozni az embereket. A létra hosszán húzódik a
rászerelt tömlő, amelynek a végére mobil víz‑
ágyút lehet helyezni, így oltani is lehet vele.
Minek köszönhető, hogy az utóbbi időben
ez már a második új jármű, amelyet a helyi
tűzoltók kaptak?
Ez része volt a belügyminiszter négyéves
reformprogramjának, amely modernizálta az
elavult technikát a tűzoltóállomásokon. A négy

évvel ezelőtti választási programjukban benne
volt, és 95%-ra teljesítették is. Nekünk is csak
egy öregebb autó maradt, egy 815-ös Tatra. Ennek is a teljes felújítására ígéretet kaptunk, ez az
ősz folyamán várható.
Mondhatjuk azt, hogy a jelenlegi kormány
a tűzoltóságnak csak pozitív dolgokat hozott?
Igen, mondhatjuk, lecserélődött az elavult
technika, a bérek emelkedtek és új szociális törvény lett bevezetve.
A nagy esőzéseknek, árvizeknek, jégesőnek,
ill. a szélsőséges időjárásnak milyen hatása
volt Párkányban és környékén?
Az árvizek nem okoztak nagy károkat, nagyon jók a gátak. Nagyobb gondot okozott a
belvíz, főleg a környező falvakban, ahol az árkok nincsenek karbantartva, így ennek következtében nem bírják elvezetni a vizet. A jégesők
okozta károknál nem voltunk kivezényelve,
inkább a nagyobb viharoknál. Kidőlt fákat, le‑
szakadt háztetőket kellett eltakarítani. Az egész
környékre ez volt a jellemző. Ez pontosan 22
falut és Párkányt jelenti. Ki voltunk vezényelve
Nagysurány környékére is, ahol a Nyitra folyó

okozott nagyobb gondokat. Idehaza pedig az
Ipoly folyó miatt voltunk készültségben.
Milyen volt a helyzet ezeken az árvíz sújtotta területeken?
Elmondhatom, hogy az elmúlt hetek hatalmas esőzései következtében ezeken a településeken bizony elég súlyos volt a helyzet, maga
a látvány lehangoló volt. Hull (Hul) községben például egy kis patak csordogál, aminek
évtizedek óta 15 cm a vízszintje. Most két
utcát elöntött, voltak házak, amelynek csak a
tetőrésze látszott ki a vízből. Gyarakon (Kmeťovo) csónakokkal embereket mentettünk ki
házaikból. Borzalmas volt.
Kívánom, hogy ez a helyzet többé ne ismétlődjön meg! Köszönöm a beszélgetést.

Glázer Péter
2010. január 1-től június 13-ig 24 tűzeset‑
hez vonultak a párkányi tűzoltók, technikai
beavatkozásuk 45 volt. Ebből 11 baleset, 6 lakás kinyitás, és 28 más jellegű. 5 alkalommal
tartottak gyakorlatot, 1 téves riasztás, ez összesen 75-öt tesz ki.
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Tengernyi gond a víz miatt
Elúszott remények
A gazdáknak országszerte hatalmas károkat okoztak az esőzések. Az agrárszervezetek hozzávetőlegesen fel tudják becsülni
a kárt, de június elején régiónkban már nyilvánvaló volt, hogy a
gazdák terményének fele „elúszott”.

A vidékünkön is jól ismert mezőgazdász, Kasnyik Tamás (a kürti szövetkezet elnöke) szerint falujukban az átlagos fél éves csapadékmennyiség 350-450 milliméter között mozog. „Ehhez képest idén
január elsejétől júniusig 502 milliméter csapadék hullott Kürtön. Arról
már nem is beszélve, hogy eddig a széles régióban dicsekedhettünk
a kiváló természeti adottságainkkal. A szélsőséges időjárás - mivel a
falu egy katlanban helyezkedik el - sokkal inkább elkerült bennünket,
mint más településeket. Nálunk 70-80 éve nem volt jégverés. Az eddigiekre most az égiek rácáfoltak, hiszen a május végén leesett jég a
szőlőtermés megközelítőleg 50 százalékát elvitte“ - mondta Kasnyik
Tamás.
Ami a többi terményt illeti, Kürtön állítólag nem voltak olyan nagy‑
mértékben elárasztva a szántóföldek, úgy, mint Párkány környékén.
„A közelmúltban beszéltem egy muzslai gazdával, aki tehetetlen
dühében azt mondta: gyönyörűek náluk a földek, hiszen rengeteg haty‑
tyú úszkál a rajtuk álló tavacskákon“ - mondta Kasnyik Tamás, aki
szerint a májusi hideg és a sok csapadék miatt a szántóföldi növények
és a szőlő is 3 heti vegetációs késésben van, a napraforgó és a kukorica visszafejlődik, nem jutnak a gyökerek oxigénhez, ami az egyedek
lassú, de folyamatos elhalásához vezet. Emiatt pedig sárgulnak a levelek. A folyamatos esőzések miatt alapvető munkafolyamatok maradtak el, mint például a gombabetegségek elleni védekezés, ami további
jelentős gondokat okozhat a mezőgazdaságban.
A lucernával a kürtieknek szerencséjük volt, néhány órával az
után eredt el az égi vízcsap, miután az összes lekaszált takarmánynö‑
vényt betakarították és elraktározták. „Úgy értesültem, hogy a Pár‑
kány környéki kollégáknak nem volt ilyen szerencséjük, hiszen itt
tudomásom szerint több száz hektáron kinnmaradt és az eső miatt elrohadt a levágott takarmány. Óriási kieséssel kell tehát számolni nem
csak az élelmiszeripari, hanem a takarmánynövények esetében is. A
több hetes kimaradást már nem lehet behozni a mezőgazdaságban“ mondja Kasnyik Tamás.
Hasonló véleményen van a muzslai elismert szakember, Miroslav Petrech mérnök is. „Az átlagon felüli esőzések hatalmas károkat
okoztak a mezőgazdaságban. Muzslán májusban rendszerint 60-70
milliméter csapadék hull. Erre azt szoktuk mondani, hogy a májusi
eső aranyat ér. Idén viszont májusban 260 milliméter eső esett Muzs‑
lán, ami többszöröse a megszokottnak” – mondja Miroslav Petrech, aki
hozzátette: a jégeső Muzslát sem kerülte el. A gyümölcsfáknál, illetve
a szőlőtermésben 40-70 százalékos kiesés köszönhető az „égi áldásnak”. „Csak a Rivel kft. 80 hektáros szőlő-hozamának mintegy felét
elfelejthetjük. A földek is teljesen átáztak, nem lehetett a szükséges
munkálatokat elvégezni. Permetezni sem lehetett a gyümölcsösökben,
de májusban az volt a szerencse a szerencsétlenségben, hogy a betegségek a hideg miatt nem terjedtek. Azonban a jó idő beköszöntöttével
teljes erőbevetéssel kell dolgozni, hogy győzzük az elmaradt munkákat. A kiesést azonban már így sem tudjuk megakadályozni” - mondta
Miroslav Petrech.
Egy 2009-es kormányrendelet alapján állami támogatást lehet igényelni a kedvezőtlen időjárás okozta károkra. Ez azonban csak a kár
50 százalékát fedezi, amennyiben a gazda biztosítva van. A kár 25 százalékát téríti meg az állam akkor, ha ezzel a biztosítással a gazda nem
rendelkezik. Azonban a támogatást így sem egyszerű megkapni, hi‑
szen a „kedvezőtlen időjárás” a törvény által pontosan meghatározott
fogalom, biztosítást kötni pedig a megemelkedett talajvízre-esővízre
nem lehet. A gazdák ezért az államhoz fordultak segítségért.
Június első hetében több útvonalon is gondot okozott a lezúduló
sár. Kisgyarmatnál például az eső miatt leomlott a domboldal, ami
néhány fát is magával sodort. Ezzel egy időre az útvonalon leállt a
közlekedés. A szántóföldekről lezúduló sár egyébként több más helyen is veszélyessé tette a közlekedést, így például a Kőhídgyarmatról
Köbölkút felé vezető úton is.

Kép és szöveg: Czigler Mónika

Poľnohospodári počítajú s 50
percentnou škodou

3.

Naše polia: vstup len pre labute?!
Časté dažde minulý mesiac spôsobili obrovské škody v poľnohospodárstve. Agrárne organizácie sa môžu len dohadovať o presných číslach, ale v našom regióne už začiatkom júna bolo jasné, že
škoda presahuje 50 percent.
Tomáš Kasnyik (predseda družstva v Strekove, ktorý je aj v našom
regióne dobre známy poľnohospodár) nám povedal, že v ich obci za pol
roka naprší asi 350-450 milimetrov vody. „Tento rok však od 1. januára
do júna naprší 502 milimetrov vody. O tom už ani nehovoriac, že doteraz v širokom okolí sme sa mohli chváliť tým, že máme vynikajúce
poveternostné podmienky. Extrémne počasie – nakoľko naša obec sa
nachádza v menšej kotline – nás obchádzalo. Naposledy bol u nás ľadovec asi pred osemdesiatimi rokmi. Naše doterajšie skúsenosti sa teraz
obrátili na ruby, veď koncom mája ľadovec nám zničil asi 50 percent
úrody vo viniciach“ – povedal Tomáš Kasnyik.
V Strekove sa však vraj nevytvorili „jazierka“ na poliach tak, ako
v okolí Štúrova. „V máji som hovoril s jedným poľnohospodárom z
Mužle, ktorý v bezradnom hneve povedal, že u nich sú „krásne“ polia,
všade plávajú labute“ – povedal Tomáš Kasnyik, podľa ktorého zima
a zrážky spôsobili, že vegetácia mešká 3 týždne. Korene kukurice a
slnečnice nedostávajú kyslík, preto žltnú ich listy a potom odumierajú.
Podstatné poľnohospodárske práce meškajú. Nemohli napríklad postrekovať proti hubovým ochoreniam, čo spôsobí ďalšie škody.
Čo sa týka krmív, v Strekove mali šťastie, pretože tesne po uskladnení lucerny začalo neprestajne pršať. „Ako som počul, v Štúrove a na
okolí nemali gazdovia také šťastie, veď na niekoľkých hektároch ostalo
vonku krmivo. V poľnohospodárstve preto treba rátať s obrovskými
škodami. Niekoľko týždňové meškanie sa už nedá dohnať“ – povedal
Tomáš Kasnyik.
Podobný názor má aj známy odborník z Mužle, Miroslav Petrech.
„Nadpriemerné zrážky spôsobili obrovské škody v poľnohospodárstve.
V máji v našej obci zvyčajne naprší asi 60-70 milimetrov vody. Tento
rok však napršalo 260 milimetrov, čo je viacnásobok obvyklého množstva“ – povedal Miroslav Petrech. Dodal, že májový ľadovec zničil úrodu aj v tejto obci. V prípade ovocných stromov a vinice sa dá počítať
s 40-70 percentnou škodou. „Rivel s.r.o. má vinicu na 80 hektároch,
kde na polovicu úrody môžeme zabudnúť. Boli úplne premočené polia,
nemohli sme vykonať potrebné poľnohospodárske práce. Nemohli sme
postrekovať ani ovocné stromy, ale našťastie v máji bola zima a preto
sa choroby nerozširovali. V dobrom počasí sme mali čo robiť, aby sme
stihli zanedbanú robotu. Škoda sa však už nedá nahradiť“ – povedal
Miroslav Petrech.
Podľa zákona z roku 2009 poľnohospodári môžu získať dotáciu na
úhradu škody spôsobenú nepriaznivými poveternostnými podmienkami. Dotáciu možno poskytnúť do 50% škody, ak je pestovateľ poistený
proti nepriaznivým poveternostným udalostiam, a do 25% škody, ak
pestovateľ nie je poistený. Poľnohospodári nemajú však ľahkú úlohu,
veď pojem nepriaznivá poveternostná udalosť je presne vymedzená v
nariadení o štátnej pomoci a poistenie sa nevzťahuje na zdvihnuté spodné vody. Preto si poľnohospodári pýtali pomoc od štátu.
Začiatkom júna mnohé cesty pri poliach boli neprejazdné. Pri Sikeničke premočená pôda spôsobila vyvrátenie stromov na cesty. Blato
na cestách aj na mnohých iných miestach spôsobilo komplikácie pri
prejazde, napríklad aj na ceste, ktorá vedie od Kamenného Mostu do
Gbeliec.

Foto a text: Monika Cziglerová
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Szlovákia csendes...
Már a szlovák lapok is arról számoltak be, hogy a szlovákiai magyarságnak
még sosem volt ilyen kevés képviselője a
parlamentben, mint amennyi a mostani
választások után lesz.
Az MKP a kampánya során számtalanszor hangsúlyozta: egy magyar párt van a
Felvidéken, sokaknak azonban a „hűség”
szlogenje nem bizonyult eléggé divatosnak. Mindezek ellenére végig az MKP tűnt
a biztos befutónak, ám sokak meglepetésére a párt még a parlamenti küszöböt sem
lépte át, a voksok mindössze 4,33 százalékát szerezte meg. A MOST-Híd 8,12 százalékot tudhat magáénak, ezzel összesen 14
képviselőjük jutott be. De ebből csak 7 magyar, a másik hét szlovák. Az arány mind‑
azok ellenére alakult így, hogy a Most-Híd
szlovák-barát politkájának köszönhetően a
magyarlakta vidékeken aratott. Hiába hozta
(le) tehát az MKP a (...z Egri) csillagokat is
a magyar választóknak, nem volt elég. Budapestnek talán tudatosítani kellett volna,
hogy ami a magyarországi magyar mentalitásnak megfelel, azzal nem biztos, hogy itt
győzni lehet. „Strassburg” pedig most kapott lehetőséget 4 (?) évre. Persze csak ha a
meglehetősen furcsa koalíció addig kibírja.
Mert ha csak a Most-Híd pártját nézzük,
meglehetősen nehéz elképzelni, hogyan lehet egyszerre a magyar és szlovák érdekeket is egyformán képviselni. És az sem világos számomra, hogy hogyan férhet meg
egymás mellett a konzervatív keresztény
szellemiségű KDH a meglehetősen liberális nézeteket valló SAS-szal. Fico biztosan
ott liheg majd az SDKÚ nyakában, és várva-várja majd minden bal-lépését. A nem
éppen szlovák-magyar együttműködést
szorgalmazó Slota-Belo(r)usová párosról
már nem is beszélve...
De történjék bármi, reméljük, hogy a
botrányoktól és zsarnoki kirohanásoktól,
korrupciógyanús ügyektől hangos elmúlt
4 évnek végleg vége. Aztán négy év múlva letisztázódik, hogy mit tud a Most-Híd
nyújtani hét szlovák és hét magyar képviselőjével a magyar választópolgároknak, és
hogy a mostani kudarc az MKP-t felrázzae, és addigra rendezni tudja-e sorait.
Szlovákia csendes, újra csendes... És reméljük az is marad, nem pedig korrupciógyanús ügyektől, szlovák-magyar, magyarmagyar vitától hangos. A négy évre kapott
lehetőséggel jól kell sáfárkodni...


Czigler Mónika
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Elemezni kell a kialakult helyzetet!
Az MKP a sikertelen parlamenti választásokat követően kénytelen elgondolkodni azon, mi okozta a párt kudarcát.
Szigeti László, az MKP politikusa szerint
több tényező is közrejátszhatott abban,
hogy nem jutottak be a parlamentbe.
Képviselő úr, Ön szerint mi okozta az
MKP kudarcát a mostani parlamenti választásokon?
Erre a kérdésre nehéz egyértelmű választ
adni, bizonyára a közeljövőben elemezni kell
majd a párt felkészültségét és magát a kampányt is. Nézetem szerint a kampány során
az MKP elkövetett több hibát is. Így például el kellett volna határolódni a Smer-rel
való együttműködéstől. Bizonyára nem volt
helyes, hogy a párt vezetése nem volt jelen
a szlovák vitaműsorokban, ezzel szemben
viszont túlságosan sokszor lehetett hallani a
párt kötődéséről a Duna túloldalán. A kettős
állampolgársággal kapcsolatos kérdés is roszszul volt időzítve, hiszen ha 90 évig kibírtuk
kettős állampolgárság nélkül, akkor most néhány hetet még igazán várhattunk volna. Természetesen az sem mellékes szempont, hogy
nem tudtunk annyi pénzt fordítani a kampány‑
ra, amennyit például a Most-Híd. Az MKP
kampányzárója is „laposabbra” sikerült, mint
kellett volna. Sajnos Felvidéken már nem any‑
nyira homogén a közeg, a vegyesházasságok‑
ban élő magyarokat az MKP kampánya nem
minden esetben tudta megszólítani. Persze lehet külső okokat is keresni, hiszen az is bizonyára hozzájárult a sikertelenséghez, hogy a
választópolgárok szeretnek az újra voksolni.
Párkányban és környékén viszont az MKP
és személy szerint Ön is jól szerepelt.
Valóban így van, Farkas Iván képviselőtár-

sammal Párkányban szinte holtversenyben
végeztünk az első helyen. De egyébként is
hozta a formáját a párkányi régió, úgy tűnik,
az egy tömbben élő magyarság értékrendje még megmaradt. Minden választópolgárunknak ezúton is szeretném megköszönni
bizalmát. Viszont ki kell mondanunk, hogy
meglepő volt számunkra is a Most-Híd szerep‑
lése az Érsekújvári járásban.
A választások után Csáky Pál és a párt vezetősége lemondott...
Az egy íratlan szabály, hogy a vesztes
párt vezetősége lemond, ez történt az MKP-n
belül is. Az Országos Tanács a közelmúltban
összeült, amely során megvitattuk az elkövetett hibákat. A cél egy új stratégia felállítása.
Várható, hogy az MKP-ból a közeljövőben kiválnak képviselők és a Most-Hídhoz
csatlakoznak?
Én személy szerint nem tudok olyan jelöltekről az MKP-n belül, akik szorosan kötődnének a Most-Híd-hoz. Természetesen erő‑
szakkal senkit sem lehet az MKP-hoz kötni,
így nem zárom ki annak lehetőségét sem,
hogy lesznek majd olyan képviselők, akik kiválnak az MKP soraiból.
Mennyire fogják befolyásolni a parlamenti választások az őszi önkormányzati
választásokat?
Úgy gondolom, hogy kihatással lesz a jelenlegi eredmény az önkormányzati választásokra is. Azt azért figyelembe kell venni,
hogy az önkormányzati választások alkalmával már nem Csáky Pál áll majd szemben
Bugár Bélával. És azt sem szabad elfelejteni,
hogy tanulva az eddigi hibákból remélhetőleg
már rendezi sorait a párt és új stratégiával lép
a választópolgárok elé. 
Czigler Mónika

Výsledky parlamentných volieb na Slovensku
a v Štúrove

Dňa 12. júna 2010 víťazom parlamentV okrese Nové Zámky získala SMK-MKP
ných volieb sa stala strana Smer-SD so 18,16 %, Most-Híd dostal 23, 82 %. V Štúrove
ziskom 34,79 percenta hlasov.
voliči odovzdali celkovo 5956 platných hlaVolebná účasť dosiahla 58,83 percenta, sov.
takže z celkovo zapísaných 4 362 369 voličov
Platné hlasy odovzdané v Štúrove:
pristúpilo k urnám 2 558 565 ľudí. Odovzdanie
Počet
hlasu zo zahraničia využilo 5861 osôb.
Strana
Percentuálny podiel
odovzdaných hlasov
SDKÚ-DS v týchto parlamentných voľbách
MOST-HÍD
2368
39,75 %
získala 15,42 %, hneď potom nasledovala
strana SaS, ktorú podporilo 12,14 percenta
SMK-MKP
1751
29,39 %
voličov. Do parlamentných lavíc tiež zasadnú
SDKÚ-DS
685
11,50 %
zástupcovia KDH (8,52 %), Mosta-Híd (8,12
%) a SNS (5,07 %). Smer-SD v parlamente zaSMER
520
8,73 %
stupuje 62 poslancov, SDKÚ-DS 28, SaS 22,
SaS
331
5,55 %
KDH 15, Most-Híd 14 a SNS 9 poslancov.
Do parlamentu sa nedostala ĽS-HZDS
SNS
90
1,51 %
(4,32 %) a SMK (4,33 %).
KDH
64
1,07 %
Veľké prekvapenie spôsobilo víťazstvo
ĽS-HZDS
56
0,94 %
strany Most-Híd, a porážka SMK-MKP. Novými poslancami za Most-Híd sa stalo sedem

M. Cz.
Slovákov a sedem Maďarov.
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Patová psia situácia?
Článok v minulom čísle o psích výkaloch podľa
písomných reakcií zaujal (aj) majiteľov psov.
Podľa pisateľa listu je pravdou, že veľa ľudí nepozbiera „smeti“ po svojich miláčikoch, ale nájdu sa
aj takí, ktorí to urobia. „V Štúrove je málo takých
smetných košov, ktoré konkrétne slúžia na psie výkaly, aj tie sú iba na sídliskách. Netvrdím, že by
mali byť aj na pešej zóne, ale aspoň niekde v jeho
okolí“ – sťažoval sa pisateľ listu, ktorý dávnejšie
získaval vrecúška na psie výkaly od technických
služieb. Táto možnosť však už zanikla. Predchodca AVE naozaj ponúkal takú možnosť. Najskôr
vrecúška predávali, potom ich rozdávali zadarmo.
Keď sa však minuli, prestali pokračovať v procese.
„V Čechách na každom rohu ulice je umiestnený
kôš takého charakteru ako aj vrecúška. Viem aj to,
že keby boli v Štúrove, chuligáni by ich raz-dva
zničili. Veľkým problémom sú aj túlavé psy. Počas
prechádzok stretnem aspoň dvoch - troch takých
psov a po nich nezbiera nikto“ – stojí v liste. Spýtali sme sa referenta životného prostredia Tomáša
Bábskeho, ako prebieha odpratávanie psích výkalov. Podľa jeho slov, AVE denne upratuje cesty,
chodníky a aj údržba pieskovísk patrí do ich rezortu. „Na pešej zóne nie je takýto kôš, pretože by
z neho vychádzal smrad, bolo by to pre chodcov
nepríjemné. Takýchto košov bolo dokopy desať,
deväť z nich podpálili“ – povedal referent. Vo veci
psích výkalov teda každý ukazuje na toho druhého:
tí čo nemajú psa na ich gazdov, tí zas na mesto a
túlavých psov...
Preklad: g.p.

Regionálne vlastivedné združenie v Štúrove
S 15 členmi so sídlom v Štúrove vzniklo 27.
apríla Regionálne vlastivedné združenie LimesAnavum. Združenie zaregistrované pod novým
názvom bude pokračovať v práci, ktorú vykonával jeho predchodca, kultúrne združenie, deväť rokov.
Zakladatelia združenia pokladali za potrebné
zaoberať sa skúmaním bohatých miestnych dejín a
ich spracovaním formou publikácií, ako aj pomocou vzdelávacích programov. Chceli by pomáhať
menším obecným civilným organizáciám pri nachádzaní miestnych mentálnych hodnôt. Ich predstavou spolupráce je spoločné vypracovanie konkurzov, sprostredkovanie informácií, usporiadanie

rôznych podujatí a seminárov. Toho roku plánujú
vydanie publikácie s materiálom medzinárodnej
historickej konferencie, uskutočnenej v roku 2008
a 2009 v Štúrove. Prvého septembra umiestnia pamätnú tabuľu v Štúrove na pamiatku poľských utečencov a v októbri opäť usporiadajú konferenciu.
Na prvej schôdzi zvolili vedenie združenia: predseda Erzsébet Dániel, podpredseda Mária Boócz a
János Retkes, regionálny predseda Anna Baranyai
(Kamenín), tajomník Blanka Palkovics, hospodársky vedúci Štefan Rákóczi. Kontrolná komisia:
Erzsébet Mészáros (Mužla), Miklós Vércse a Túri
Nagy Zsolt.

Preklad: gp

Regionális honismereti társulás alakult Párkányban
2010. április 27-én tartotta alakuló ülését a
LIMES – ANAVUM Regionális Honismereti
Társulás Párkányban. A megalakulás körülményeiről, a társulás céljairól, kitűzött terveiről
kérdeztük Dániel Erzsébet etnográfust, a társulás megválasztott elnökét.
- Hány taggal alakult meg a társulás?
- Tizenöt bejegyzett taggal alakultunk meg.
- Mi volt az indító ok, amely életre keltette, és
útjára bocsátotta a társaságot?
- Az elmúlt évtizedekben falvainkban a néphagyományokon kívül a szellemi értékek is eltűntek.
Alig van település a párkányi régióban, melynek
bármilyen formátumú helytörténeti kiadványa,
krónikája lenne. Az alapítók ezért szükségesnek
találták, hogy a régió gazdag helytörténetének kutatásával, annak feldolgozásával foglalkozzanak
publikálás, kiadványok, és továbbképzési programok formájában.
- Miképp szeretnék ösztönözni a régió szellemi
értékeinek a kiaknázását?
- Ami a helyi szellemi értékek feltárását illeti,
segíteni szeretnénk a kis falvak civil szervezeteinek tevékenységük hatékonyabbá tételében, de az
önkormányzatoknak is besegítenénk munkatervük
összeállításában.

- Mit jelent ez a gyakorlatban, vagyis terveik
szerint hogyan fog megvalósulni az együttműködés?
- A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy közös pályázatokat szeretnénk készíteni, a szükséges és
általunk megszerzett információkat irányukba
közvetíteni. Az együttműködés további formáját
képezné különféle rendezvények, szakmai szemináriumok megszervezése az egyes falvakban. A tél
folyamán már el is kezdenénk a honismereti jellegű találkozók szervezését régiónkban.
- Milyen további konkrét terveik vannak a közeljövőre nézve?
- Ebben az évben tervezzük a 2008-as és a
2009-es nemzetközi történelmi konferenciák
anyagának kiadását. Szeptember 1-én emléktáblát
helyezünk el Párkányban a lengyel menekültek
emlékére, októberben pedig történelmi konferenciát szervezünk. Jövőre Csókás Ferenc amatőr
néprajzkutató és a kurtaszoknyás falvak egykori
mecénásának emléktábláját szeretnénk elhelyezni szülőfalujában Bényben, vagy a kurtaszoknyás
falvak központi településén, Kéménden.
Köszönöm a beszélgetést, munkájukhoz kitartást, elszántságot és sok sikert kívánok!

Juhász Gyula
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Patthelyzet kutya gumi ügyben?
A márciusi számunkban megjelent, kutya
ürülékről szóló cikk felkeltett a kutyagazdák
érdeklődését (is), akik levélben reagáltak az
írásra. Levélírónk szavai szerint valóban sokan nem szedik össze a kedvenceik után a
„szemetet”, de akadnak olyan gazdik is, akik
ezt megteszik. „Párkányban nagyon kevés
olyan szemétkosár van, amely a kutyaürülék
eldobása miatt van kihelyezve, ezek is csak
a lakótelepeknél találhatók. Nem állítom,
hogy a sétálóutcán kellene lenniük, de legalább valahol a környékén” – panaszolta a
levélíró, aki régebben a közterület - fenntartó
vállalattól szerezte be a kutya gumi összeszedésére használatos zacskókat, ez a lehetőség
azonban megszűnt. Az AVE elődjénél valóban volt ilyen lehetőség: először árulták,
majd ingyen adták a zacskókat, amikor azonban elfogytak, nem folytatódott a folyamat.
„Csehországban minden egyes utcasarkon
van szemétkosár, sőt, zacskó is. Tudom, ha
Párkányban lennének is, a huligánok egy
kettő tönkretennék azokat. Nagy problémát
jelentenek a kóbor kutyák is. A séták során
legalább 2-3 állattal találkozok, utánuk pedig
senki sem takarít” - áll a levélben. Lapunk
a párkányi városháza környezetvédelmi referensénél, Babský Tamásnál érdeklődött arról,
miként történik a kutya gumi eltakarítása.
Szavai szerint az AVE naponta tisztítja az
utakat, ahogy a járdákat is, sőt, a homokozók

karbantartása is az ő feladataik közé tartozik.
„A sétálóutcán azért nincs kosár, mert szagot
árasztana a tartalma, ez pedig az arra járók
szempontjából nagyon kellemetlen lenne.
Kutya guminak szánt kosárból eredetileg
10 darab volt, ebből 9-et felgyújtottak” –
mondta a referens. Kutya gumi ügyben tehát
mindenki a másikra mutogat: az eb nélküli
ember a kutya gazdira, aki pedig a városra és
a kóbor kutyákra. A kedvencek ürüléke sok
városban gondot okoz, a probléma orvoslása
szükséges,nemcsak az itt élők, hanem az ide
látogató több tízezer turista miatt is.

Sz.É.

Stále menej obchodov na pešej zóne
Hospodárska kríza a zvyšujúca sa nezamestnanosť v okolí Štúrova sťažuje situáciu miestnych majiteľov obchodov. Stále
viac obchodov zatvára a obchodníci hľadajú lacnejšie obchodné priestory.
V posledných rokoch počuť čoraz viac
sťažností z úst štúrovských obchodníkov.
Obchody otvárajú a o mesiac-dva sú nútený
zatvoriť. Väčšinou sa na nohách udržia dlhšie
prevádzkujúce obchody, napĺňa sa papierová
forma: hospodárska čiže finančná kríza postihuje hlavne slabších obchodníkov. V Štúrove
nájdeme najviac obchodov a obchodníkov na
pešej zóne. Pešia zóna po užívaní skoro päť
rokov mala by slúžiť na zábavu a oddych,
miestni obyvatelia však majú o tom inú mienku. Väčšina podnikateľov bola onoho času
z uvedených dôvodov toho názoru, že korzo
bude najvhodnejšie pre ich podnikateľské
účely. Dnes je ich čoraz viac nútených meniť
sídlo. Stále častejšie visí na obchodoch zámok. K takým obchodom patrí aj „pradávny“
obchod s domácimi potrebami, ktorý pravdepodobne za vyššie nájomné získal zahraničný podnikateľ. Pokles má viacej dôvodov.
V regióne stúpla nezamestnanosť a tým zá-

roveň klesla kúpyschopnosť. Kým štyri-päť
rokov dozadu nás s dennou pravidelnosťou
navštevovali nakupovať južní susedia, dnes
ich vidieť iba zriedka, aj to nakupujú iba
tovar, ktorý u nich nie je k dostaniu. Časť
domácich bez rozdielu národností chodí nakupovať do Maďarska. Konkurenciou nie je
len druhá strana Dunaja, ale aj rastúci počet
zahraničných podnikateľov v Štúrove. Počet predajcov lacných odevov a obuvi aj za
uplynulé týždne narástol. Dávnejšie mohli
samosprávy určovať, aké obchody sa môžu
otvoriť. Od konca deväťdesiatych rokov táto
možnosť neexistuje. Niektorým obchodom
prinieslo nešťastie práve otvorenie korza. Sú
totiž obchody, kde sa tovar s väčšou hmotnosťou dá odviesť iba autom a ako vieme,
vstup pre autá nie je povolený. Z toho dôvodu obrat niektorých obchodov za uplynulé
roky klesol až o 50 percent. Podnikatelia
sa popri tom sťažujú aj na vysoké nájomné,
preto v priestoroch samosprávy zaviedli 10
percentné zníženie nájomného.


Zdroj: Štúrovská televízia

(preklad: gp)
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Üresedik a párkányi
üzletsor
A gazdasági válság és a Párkány környékén egyre növekvő munkanélküliség a
helyi üzletesek napjait nagyban megnehezíti. Egyre több bolt zár be, vagy hagyja
el eddigi székhelyét olcsóbb üzlethelységet
keresve.
Az elmúlt években egyre többet panasz‑
kodnak a párkányi üzletesek. Üzletek sorra nyílnak, majd egy-két hónap után zárnak
be. Többnyire a már régebb óta üzemelő
boltok maradnak életben, beigazolódni látszik tehát a papírforma: a gazdasági, avagy
pénzügyi válság főként a gyengéket tizedeli meg a piacon. Párkányban a legtöbb üzlet
a város központjában található sétálóutcán
van, mely majd öt éve lett kialakítva, s bár
szolgáltatni, szórakoztatni és pihenést nyúj‑
tani hivatott, a helyiek eltérő véleménnyel
vannak róla. A vállalkozók többsége anno
úgy vélte, az előbb említett célok miatt, a
korzó a legmegfelelőbb helyszín a vállalkozásuk számára, ma azonban egyre több üzletes kénytelen helységet váltani. Egyre több
nem éppen tiszavirág életű bolt ajtajára kerül
lakat: ilyen a már őskövületnek számító ház‑
tartási bolt, melyet magasabb bérleti díjért
egy külföldi vállalkozó szerzett meg. A jelenlegi leépülésnek több oka is van. Régióban megugrott a munkanélküliek száma,
s vele együtt ugrott a vásárlói kedv is. Míg
négy-öt éve a magyarországi vásárlók napi
jelleggel rohamozták meg a várost, ma néhanéha, s akkor sem egy nagyobb bevásárlás,
hanem csak egy-két, odaát nem kapható portékáért jönnek Párkányba. A helyiek egy ré‑
sze pedig, legyen szó magyar, vagy szlovák
nemzetiségű emberről, Magyarországra jár
vásárolni. Nem csak a Duna túloldala jelent
konkurenciát: Párkányban egyre több külföldi nyit üzletet, az olcsóbb ruházatot, lábbelit
árulók száma az elmúlt hetekben is nőtt. Az
önkormányzatok egyébként régebben szabályozhatták, milyen üzletek nyíljanak, a kilenc‑
venes évek végétől erre nincs lehetőség. A
sétálóutcán lévő üzletesek némelyikének a
korzó nem hozott szerencsét: vannak ugyanis olyan boltok, ahova a nagyobb súlyú termékek miatt autóval jár az ember, ez pedig a
korzó esetében nem lehetséges, így az elmúlt
évek alatt 50 százalékos visszaesést könyvelhettek el. A vállalkozók emellett a magas
bérleti díjakra is panaszkodnak, a helyi önkormányzat által kiadott helységekben ezért
10 százalékos bérleti díj csökkenést vezettek
be.

Forrás: Párkányi Televízió
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Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany
Dňa 4. júna 2010 už po piatykrát Obvodný úrad Štúrovo, odbor civilnej ochrany
a krízového riadenia, usporiadal obvodné
kolo súťaže mladých záchranárov civilnej
ochrany (SMZ CO) o putovný pohár prednostu Obvodného úradu Štúrovo v zmysle
„Zamerania činnosti pre obvodné úrady v
Nitrianskom kraji na rok 2010, „Metodickej pomôcky mladých záchranárov CO“
vydanou MV SR a spracovaných propozícií obvodného kola súťaže mladých záchranárov CO.
Obvodné kolo SMZ CO o putovný pohár
prednostu Obvodného úradu v Štúrove bolo
usporiadané v spolupráci s Územným spolkom SČK v Nových Zámkoch a OV Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Nových Zámkoch.
Súťaž sa konala v areáli Strednej odbornej
školy za účasti 11 družstiev zo ZŠ Štúrovo,
zo ZŠ s VJM Štúrovo, z osemročného gymnázia Štúrovo, zo ZŠ Svodín, zo ZŠ s VJM
Mužla, zo ZŠ s VJM Salka, zo ZŠ s VJM
Kamenín,zo ZŠ s VJM Gbelce a troch družstiev z Maďarskej republiky – Sárisáp dve
družstva, Annavölgy jedno družstvo. Cieľom
súťaže bolo v rámci preventívno-výchovnej a
propagačnej činnosti organizovanej v príprave na civilnú ochranu obyvateľstva oboznámiť súťažnou formou žiakov základných škôl
a stredných škôl – osemročné gymnázium, s
úlohami súvisiacimi s ochranou života, zdravia a majetku. Družstvá tvorili 4 žiaci základnej školy vo veku 10 až 14 rokov. Nakoľko
bolo nepriaznivé počasie súťaž prebiehala v
priestoroch telocvične strednej odbornej školy s nasledovnými disciplínami: vedomostné
testy, hasenie malých požiarov, zdravotnícka
príprava, rozoznávanie varovných signálov,

pohyb v prírode, použitie ochrannej masky, improvizované prostriedky individuálnej
ochrany a evakuačná batožina.
Po urputnom boji zvíťazilo družstvo z
osemročného gymnázia Štúrovo v zložení:
Monika Árendásová, Martin Koreň, Pavlína
Stašková, Denis Capko pod pedagogickým
vedením Mgr. Tatiany Koreňovej. Na druhom
mieste sa umiestnilo družstvo ZŠ Svodín v
zložení: Peter Homoľa, Filip Alexander Bílý,
Miriam Krkošová, Lucia Valakovičová pod
pedagogickým vedením Paed.Dr. Karola Krška. Na treťom mieste sa umiestnilo družstvo
zo ZŠs VJM Salka v zložení: Gréta Eszter
Veresová, Viktória Kvardová, Štefan Németh, Dániel Raj pod pedagogickým vedením
Mgr. Rity Sukola. Víťazné družstvo vyhralo
aj putovný pohár prednostu Obvodného úradu
Štúrovo a postúpilo na krajské kolo SMZ CO,
ktoré bude usporiadané na jar 2011. Družstvá
na I., II. a III. mieste obdržali poháre, medaily, diplomy, vecné ceny a permanentky na
kúpalisko Vadaš v Štúrove z rúk JUDr. Patrika
Bednára, zástupcu prednostu Obvodného úradu Štúrovo. Zároveň boli pozvané na podob-

nú súťaž do mesta Ostrihom v MR, ktorá sa
uskutoční na prelome mesiacov marec a apríl
2011 a víťazné družstvo na župné kolo do Tata
MR, ktoré sa uskutoční v mesiaci apríl 2011.
Každý účastník súťaže mladých záchranárov
a pedagogický dozor zároveň obdržal vecnú
cenu za účasť na súťaži od sponzorov (firiem,
obecných úradov).V rámci cezhraničnej spolupráce sa SMZ CO zúčastnili tri družstvá z
Maďarskej republiky. Na budúci rok sú pozvané tri družstvá z Maďarskej republiky.
Podujatie splnilo svoj cieľ a nadviazalo
na bohaté tradície podobných súťaží usporiadaných v minulosti v rámci územia obvodu
Štúrovo. Poďakovanie v prvom rade patrí
účastníkom pretekov – žiakom základných
škôl a stredných škôl – osemročného gymnázia1 za účasť a odvedené výkony a pedagógom za prípravu žiakov. Ďalej poďakovanie
patrí riaditeľovi SOŠ Ing. Františkovi Valkovi za poskytnutie priestorov a technickú pomoc, firmám VADAŠ, s.r.o., Štúrovo, Smurfit
Kappa Obaly Štúrovo, a.s., Štúrovo, Icopal,
a.s., Štúrovo, Convertis s.r.o., Štúrovo a
Obecnému úradu vo Svodíne, Obecnému úradu v Kameníne, Obecnému úradu v Mužle,
Obecnému úradu v Salke, Obecnému úradu
v Gbelciach za poskytnutie materiálnej pomoci.V neposlednom rade patrí poďakovanie
rozhodcom a usporiadateľom súťaže. Veríme,
že na budúci rok sa nielen prihlásia do SMZ
CO o putovný pohár prednostu Obvodného
úradu Štúrovo, ale sa aj zúčastnia družstvá zo
všetkých 9 základných škôl v rámci obvodu
Štúrovo, z osemročného gymnázia v Štúrove.
Budú mať aj tri konkurenčné družstvá z MR.


Ing. Milan Oroský

Indul a gombaszezon
Óvakodjunk az ismeretlen kalaposoktól
A csapadékos tavaszi idő kedvezett az erdei és mezei gombák szaporodásának. A piacokon egyre gyakrabban tűnik fel a frissen
szedett gomba, s a mezőkön, réteken egyre
több hobbiszedő jelenik meg. Néhány hete
már gombamérgezésről is hallani lehetett:
nézzük, mit érdemes szem előtt tartani a csemege szedésekor.
Térségünkben számtalan kiváló gombász‑
hely található, amit a szedők csak ritkán árulnak
el. Sok esetben (így például az óriás pöfetegek
esetében) a titok apáról fiúra, vagy éppen lányra száll. A májusi-júniusi csapadékos időjárás
kedvezett a gombászoknak: a nedves talajból a
meleg beálltával gyorsan előbújtak a szezonális
gombák. Ideális hőmérsékletnek a 22-25 fok
tekinthető. Ilyen viszonyok mellett néhány nap
alatt ki tudnak fejlődni a gombák: fajtól és mérettől függően 2-5 nap, a nagyobb gombáknál
pedig 7-8 nap a fejlődési idő, a rendkívül száraz talajon azonban mindez megduplázódhat. A
gombászat a kisgyerekes családok számára is

jó móka lehet, a természet kellemes hatása mellé
ugyanis a felfedezés öröme és a sikerélmény is
párosul. Ehhez nagyban hozzájárul, ha van né‑
hány bevált helyünk, a kalaposok ugyanis évről-évre szinte ugyanazon a helyen növekednek.
Ahhoz, hogy ne érjen szomorú véget a gombá‑
szat, fontos a gombák alapos ismerete. Auer Péter a TIT Gombászkör
elnöke
leszögezte:
annak ellenére, hogy
számtalan babona kering a mérgező gombák ismertető jeleiről,
nem szabad bedőlni
nekik. Szavai szerint a
legfontosabb az, hogy
ismerjük a leszedett
finomságot, ha pedig nem rendelkezünk kellő ismeretekkel, szakavatott szemeknek is mutassuk
meg zsákmányunkat. Általánosságban azonban
elmondható, hogy a büdös, fonnyadt, bakteriálisan fertőzött és bomlásnak indult gombát nem
szabad leszedni – ez azonban minden kalaposra

igaz. „Tévhitek egyike, hogy a csigarágott,
kukacos gomba biztosan ehető. Egy másik babona szerint, ha főzés közben befeketedik az
ezüstkanál, mérgező fajtával van dolgunk” –
mondta a szakember, majd megjegyezte: nem
szabad hinni az ilyen hiedelmeknek. Általános
tanács, hogy kerüljük a fehér lemezű, galléros,
bocskoros kalaposok gyűjtését, mert így néz ki
a sokat emlegetett gyilkos-, vagy fehér galóca
is. Az egyik legfinomabb csemegének számító őzláb is fehér lemezzel rendelkezik, igaz a
gallérja eltér a gyilkos galócáétól, de ezt a laikus képtelen megállapítani. Bevizsgáltatáskor
kívánatos, hogy az összes darabot magunkkal
vigyük, hiszen könnyen előfordulhat, hogy a
látszólag egyforma kalaposok eltérnek egymástól. Fontos a gomba alapos főzése, sütése is,
vannak olyan ehető fajták, amelyek alkohollal
fogyasztva panaszokat okoznak (illatos pereszke, változékony tinóru), de egyes típusok‑
ban (szürke tölcsérgomba) fellelhető fehérjék,
aromaanyagok is okozhatnak allergiás-, gyomor, -béltüneteket. 
Sz.É.

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.
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Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden rozegy Mesepark
právkový park

Esztergom Város Önkormányzata a Csikós Mihály Építészirodája Kft.-t bízta meg a Prímás-szigetre régóta tervezett, tizenhárom hektáros mese park terveinek elkészítésével. A magyar mondavilágra, a népmesére-, illetve meseirodalomra épülő, nemcsak
a kisgyermekeknek, hanem a család minden tagjának értékes
élményeket kínáló komplex szórakoztató központba stílszerűen
az Üveghegyen keresztül lehet majd bejutni. A megálmodott Meseparkot a Hídlapos Gábor Éva tollából mutatjuk be.
Mint azt az építészeti iroda cégvezetőjétől,
Traore Tinától megtudtuk, a Mesepark tervezését az önkormányzat
határozatlan időre leállította, így jelenleg
nem folynak a tervezési
munkák. Szavai szerint
a város vezetése nem‑
rég jelezte az esetleges
folytatást is, azonban
hivatalosan még nem
kaptak felkérést. Eddig
az engedélyezési terv
építészeti munkarészeit
készítettük el. A különlegességnek számító
esztergomi mesepark 10 milliárd forintos beruházást jelent, megvalósítása 2010 után kezdődhet meg. Mint ahogy arról az esztergomi
Hídlap beszámolt: a magyar mondavilágra, a népmesére-, illetve
meseirodalomra épülő park a család minden egyes tagjának értékes
élményeket kínál. A komplex szórakoztató központba stílszerűen az
Üveghegyen keresztül lehet majd bejutni. Lesz benne Árpád-kori
település, népmeseváros labirintussal - itt a népmesék ismert figurái
akadályozzák, illetve segítik az előrehaladást, vár, égig érő fa, mézes‑
kalácsház, mozi, kézműves foglalkoztató központ, színház és kilátó
– természetesen mind mesébe illő építészeti kialakítással. Az Önkor‑
mányzat javaslatára a tervekbe belekerült a népi hősök panteonja,
melyben azokat a „történelmi” figurákat mutatják be, akiknek az életében olyan cselekedeteik voltak, melyek legendává és mesehőssé
emelték őket. Ilyen többek között Mátyás király, Kinizsi Pál, Toldi
Miklós, Búvár Kund, Kukorica Jancsi, Lehel. A meseparkban jelen
lesz János vitéz, Ludas Matyi, Doktor Bubó, Süsü, a sárkány, a Mézga
család, Vuk, Mekk Mester, Mirr-Murr és Pompom is. A megéhező
gyerekek hamuba sült pogácsával, a szilvás gombóccal, vagy a Kincskereső kisködmönből elhíresült suhintott levessel tömhetik meg bendőjüket a mesekonyhában. A játék és az élmények mellett az oktatás, a
kultúra és a népi hagyományok őrzése, sőt még a testmozgás, ahogy a
gasztronómia is nagy szerepet kap, egyedülállóságának köszönhetően
pedig az idegenforgalom erősödésében betöltött szerepe is jelentős
lesz.
Gábor Éva (Hídlap), Sz.É.

Úspešné verejné
súťaže nášho regiónu
Pán Iván Farkas, predseda Republikovej rady SMK, expert na
hospodárstvo, nás informoval o úspešných verejných súťažiach
cezhraničného rozvoja. Súťaž vyhodnotili začiatkom mája, a to
v rámci operatívneho programu „Maďarsko-slovenská európska
regionálna spolupráca”.
Podľa všetkého sa môže realizovať aj výstavba mostu cez rieku
Ipeľ medzi Chľabou a Ipolydamást, Pástovce a Vámosmikola spolu s príjazdovou komunikáciou spomínaných mostov. Realizuje sa aj
cesta spájajúca most cez rieku Ipeľ vo Vyškovciach s obcou Tésa.
Medzi plánovanými projektmi nájdeme aj prístav Kravany nad Dunajom – Lábatlan a prevádzku dunajskej kompy medzi Gabčíkovom a
Dunaremete. V rámci cezhraničnej spolupráce boli úspešné aj verejné
súťaže šiestich zdravotných zariadení, avšak medzi ne nepatrí spoločný projekt štúrovskej Polikliniky a ostrihomskej Nemocnice Kolosa
Vaszaryho, pretože Nitriansky samosprávny kraj s ním nesúhlasil, a
tak finančne by ho ani nepodporil.
Pre podnikateľov je plánovaná realizácia priemyselného parku inkubátora v Želiezovciach a Isaszeg, ktorý značne napomáha v praxi
podnikateľským iniciatívam, pri ktorých dôležitú úlohu zohrávajú aj
hospodárske a spoločenské priority. Je spojkou medzi začiatočnou
a konečnou fázou podnikania. Cieľom takýchto inkubátorov je, aby
chránil, strážil a uchoval menšie formy podnikania a umelo im vytváral prijateľnejšie, efektívnejšie prostredie, než sú reálne pomery
na trhu. Napomáhajú prežiť kritické začiatočné obdobie, preklenúť
problémy vyplývajúce z malého základného imania, nedostatočného
množstva informácií v rámci podnikateľskej sféry atď.

Preklad: F.Cs.

Samospráva mesta Ostrihom poverila stavebnú kanceláriu
Mihálya Csikósa s vyhotovením plánov už dlhšie plánovaného
13 hektárového rozprávkového parku na ostrove Prímás. Park
postavený na motívoch maďarských bájosloví, ľudových rozprávok resp. rozprávkovej literatúry by slúžil nielen deťom, ale
ponúkol by kvalitný zážitok pre všetkých členov rodiny. Vstup
do komplexu by bol štýlovo cez Sklenený vrch. Vysnívaný Rozprávkový park Vám predstavíme pomocou pera redaktorky
Hídlapu Évi Gábor.

Ako sme sa to dozvedeli od vedúcej stavebnej kancelárie Tini Traoré, plánovanie rozprávkového parku dočasne samospráva mesta zastavila , preto sa momentálne nevykonávajú žiadne plánovacie práce.
Vedenie mesta nedávno naznačilo prípadné pokračovanie, ale úradne
im ešte nebolo nič oznámené. Ostrihomský Rozprávkový park považovaný za raritu znamená investíciu približne 10 miliárd forintov,
práce by sa mohli začať po roku 2010. Tak ako o tom písal ostrihomský Hídlap: Rozprávkový park postavený na motíve maďarských
bájosloví, ľudových rozprávok, rozprávkovej literatúry by ponúkol
kvalitný zážitok a oddych pre všetkých členov rodiny. Do zábavného
komplexu by viedol vchod štýlovo cez Sklenený vrch. Bude v ňom
osada z doby Árpádovcov, rozprávkové mesto s labyrintom, kde nám
budú stáť v ceste postavy známe z ľudových rozprávok, hrad, strom
siahajúci až po nebesá, medovníková chalúpka, kino, remeselnícke
stredisko, divadlo a vyhliadková veža – samozrejme všetko vsadené do rozprávkového prostredia. Na návrh samosprávy sa do plánov
dostal panteón ľudových hrdinov, predstavia sa v ňom “historické“
postavy, ktoré vo svojom živote vykonali také činy, kvôli ktorým
sa stali legendami, rozprávkovými hrdinami. Medzi takéto postavy
patria kráľ Mátyás, Kinizsi Pál, Toldi Miklós, Búvár Kund, Kukorica
János, Lehel. V rozprávkovom parku stretneme postavy: János vitéz,
Ludas Matyi, Doktor Bubó, Süsü, rodina Miazgovcov, Vuk, MirrMurr, Pompom. Deti si v rozprávkovej kuchyni budú môcť pochutnávať na pagáčoch pečených v popole, slivkových knedlách alebo
na polievke, ktorú poznáme z rozprávky Kincskereső kisködmön.
Pri hre a zážitkoch dostane priestor aj výučba, kultúra, uchovávanie
ľudových zvykov a tradícií a aj telesný pohyb a gastronómia budú
mať veľkú úlohu. Vďaka jedinečnosti bude zohrávať rozprávkový
park dôležitú úlohu aj pri zosilnení turistického ruchu.

preklad: g.p.

Nem mindennapi bizonyítványosztás
Június 4.-én egy nagyon megható ünnepségnek lehettünk tanúi.
A helyi kultúrházban a Párkányi Kereskedelmi Magánakadémiáé
tartott érettségi bizonyítványosztást. Ebben természetesen nincs
semmi különös, de ez más volt – nem mindennapi. A vendégek –
meghívottak, szülők, pedagógusok – felállva várták az új abszolvenseket. A gyönyörű zene hangjaira bevonult a társaság, új öltözékben
– talárokban. Minden abszolvens letette az esküt, megérintve az
iskola jelképét és átvette az igazgató úr, valamint osztályfőnökök
kezéből a bizonyítványt. Az iskola legjobbjai könyv jutalmat is kaptak. Az iskola nevében Ing. Mokos András igazgató és Dr. Szitás
Emília búcsúztatták a távozó érettségizetteket. A pedagógusokat is
kedves meglepetés várta - egy Köszönő levél és virág a diákoktól.
A befejezés megható volt, mint a szülők, mint a vendégek számára.
A Gaudeámus hagjaira kivonultak az ünnepeltek és szülőkkel, barátokkal tovább örültek a nagy napnak. Egy szép, örömteli, megható
ünnepség volt és remélhetőleg egy új hagyomány születését láthattuk, mely szebbé, emlékezetessé teszi a bizonyítványosztást.
							
L.M.
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Prvé sväté prijímanie
Dňa 23. mája na svätodušnú nedeľu sa
uskutočnila slávnosť prvého prijímania v našom kostole v slovenskej reči. V rámci doobedňajšej svätej omše sedemnásť detí obnovilo krstné sľuby, ktoré za nich kedysi zložili
rodičia a krstní rodičia – a po prvýkrát sa
stretli s Ježišom vo Sviatosti oltárnej pod duchovným vedením kaplána Mareka Ďurása.
Deti sa počas celého roka usilovne pripravovali na hodinách náboženstva v škole ako aj
na katechézach v kostole. Predchádzala mu
však sviatosť zmierenia, ktorej sa deti prvýkrát zúčastnili v sobotu v miestnom kostole.
Deti sa zapojili do liturgie – čítali prosby, hovorili básne a poďakovania.
Pán Ježiš mal veľkú úctu k deťom. Poznáme aj to, ako sa ich zastal pred učeníkmi.
„Nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte
im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo“! A
poznáme aj to, čo ešte dodáva: „Veru, hovorím vám: Kto neprijme Božie kráľovstvo
ako dieťa, nevojde doň“. (Lk 18: 16, 17).
Naším mladým prajeme veľa radosti z
tohto ich sviatku, aby im táto radosť pretrvávala v srdciach naveky.
gé

Nevšedný deň v živote
maturantov

4. júna sa schádzali pred kultúrnym domom
slávnostne oblečení ľudia. Konala sa tu slávnosť: odovzdávanie maturitných vysvedčení
absolventom Súkromnej obchodnej akadémie
v Štúrove. Na tom by nebolo nič mimoriadne,
veď každá stredná škola odovzdáva maturitné
vysvedčenia, no táto udalosť bola výnimočná,
zvláštna, dojímavá. Bolo to vyjadrenie úcty
voči rodičom i študentom. Bol to prejav spoločných úspechov, spoločnej radosti.

Veľká sála sa zaplnila do posledného miesta. Prišli aj pozvaní hostia: vedenie Krajského
školského úradu v Nitre, riaditelia okolitých
a miestnych základných škôl a samozrejme,
rodičia, starí rodičia, priatelia. Zrazu nastalo
ticho, vo dverách sa objavil študent, nesúci v
rukách symbol školy. Všetci prítomní vstali a
čakali príchod absolventov. Pod vedením triednych profesoriek prichádzali absolventi v
talároch.
Súčasťou odovzdávania vysvedčení bol
aj slávnostný sľub absolventa, ktorý zložili položením pravej ruky na symbol školy a
slovkom: „Sľubujem“. Postupne, po jednom,
prichádzali na pódium a po zložení sľubu
prevzali z rúk pána riaditeľa a triednych profesorov maturitné vysvedčenia. Po prevzatí
vysvedčenia boli odmenení najlepší študenti a
nasledovali krátke prejavy pána riaditeľa Ing.
Ondreja Mokosa a zástupkyne riaditeľa PaedDr. Emílii Szitásovej. Za hostí sa prihovoril
PaedDr. Vladimír Ďuga, prednosta Krajského
školského úradu v Nitre, ktorý sa netajil svojim dojatím nad dôstojnou oslavou. Prekvapením pre pedagógov bol Ďakovný list, ktorý
spolu s kvetmi prevzali z rúk absolventov.
Za zvukov starej študentskej piesne Gaudeamus noví absolventi s dôstojnosťou odchádzali zo sály. Snáď najviac dojatí boli rodičia,
ktorí vidiac svoje ratolesti často zápasili so
slzami, ale boli to slzy radosti, hrdosti.
Každý odchádzal z kultúrneho domu
s pocitom radosti, spokojnosti i dojatia veriac,
že sa rodí nová, krásna tradícia.
L. M.

Dôležitá je komunikácia s kňazmi
Ako sme už o tom písali, začiatkom roka vymenovali za biskupského
vikára pre maďarských
veriacich
Nitrianskej
diecézy Zoltána Ďurčóa,
Novozámockého dekana. Po menovaní povedal, že jeho prvá cesta
vedie do Štúrova. To sa
aj stalo. Novozvoleného
vikára sme sa opýtali, s
akými problémami sa tu
stretol.
Otec vikár, aký je Váš
vzťah s veriacimi, ktorí
žijú v Štúrove a na okolí?
V Štúrove som síce nepôsobil, ale vďaka mojim
kolegom poznám tunajšiu
situáciu. Aj počas môjho
štúdia v kňazskom seminári som sa stretol so študentmi, ktorí odtiaľ
pochádzajú. Aj vďaka tomu poznám dobre
okolie, lebo som pred rokmi pôsobil v Hronovciach. To bola moja prvá farnosť.
Kde ste pôsobili doteraz?
Narodil som sa v roku 1953 pri Nitre, v
dedinke Výčapy Opatovce. Ako kaplán som
bol najprv v Kolárove od 1. júla 1976. Po
roku a pol som išiel na vojnu. Keď som sa
vrátil, tiež ako kaplán som pôsobil v Nových
Zámkoch. Potom v Hronovciach už ako farár a nakoniec som sa vrátil do Nových Zámkov.
Keď Vás na začiatku roka menovali za
vikára, povedali ste, že Vaša prvá cesta vedie do Štúrova. Prečo? Také veľké problémy sú tu?
Na iniciatívu otca biskupa sme navštívili
farnosti na tomto okolí. V Štúrove a na okolí
najväčším problémom je, že chýbajú kňazi
na maďarských farnostiach. Ale toto nie je
nič výnimočné, lebo na mnohých maďarských farnostiach pôsobia slovenskí kňazi
pre nedostatok maďarských kňazov. V Nitrianskej diecéze je asi 30-40 kňazov maďarskej národnosti. Samozrejme tam, kde je to

možné, riešime tento problém. Chvála Bohu, teraz
už nič nebráni kňazom,
ktorí študovali v Maďarsku, aby sa vrátili na Slovensko. Dúfam, že to aj
urobia.
Ako ste prijali Vaše
menovanie za vikára? Čo
považujete za Vašu najdôležitejšiu úlohu?
Menovanie považujem
za veľkú výzvu, ktorú
prijmem v záujme svojich
veriacich ako svoj kríž s
radosťou. Považujem za
veľmi dôležité komunikáciu s veriacimi, ako aj s
predstaviteľmi iných náboženstiev, aj s neveriacimi. Mojou úlohou bude
reprezentovať maďarské
inštitúcie, školy, vysluhovanie sviatosti birmovania, organizovať mládežnícke stretnutia, školenia, ako aj starosť o povolania. Považujem za veľmi dôležité osobné stretnutia
aj s kňazmi, pretože voči cirkvi je v dnešnej
dobe veľký nezáujem.
Aký máte názor na veľakrát spomínanú
aféru pedofílie niektorých kňazov?
Čo je zlé, to treba povedať, netreba zakrývať. Ale považujem za potrebné v celosti sa
pozerať na tento problém. V šesťdesiatych
rokoch nastala sexuálna revolúcia, čo malo
vplyv aj na kňazov. Treba však povedať, že tu
nezlyhala celá cirkev, ale jednotlivec. Cirkev
vždy hlásala odpustenie, a bola schopná sebareflexie. Treba o týchto problémoch viesť
korektný dialóg. Je zaujímavé, že s týmito
aférami sú plné médiá, avšak o tom sa nehovorí, koľko kňazov, rehoľníkov, rehoľníčok
dalo svoj život za veriacich. Alebo o tom, čo
všetko urobila cirkev pre výchovu mládeže.
Preto je veľmi nebezpečné z celku vyňať tento problém, a neriešiť to komplexne. To by
malo katastrofálne dôsledky.


Monika Cziglerová

Első szentáldozás
Szentháromság vasárnapján, 2010. május 30-án került sor templomunkban a magyar nyelvű elsőáldozásra. Az ünnepségre
Ft. Magyar Károly esperes plébános vezetésével a délelőtti szentmisén került sor,
ahol húsz kisgyermek újította meg keresztségi fogadalmát – amelyet egykor szüleik,
keresztszüleik tettek helyettük – és járult
először szentáldozáshoz.
A gyerekek már ősz óta készülődtek életük
első szentáldozására. Az első szentgyónásukat követően a gyermekek izgalommal várták a Jézussal való találkozást. Szerdánként
összegyűltek a templomban, hogy hitéleti
tudásukat gazdagítsák, és a nagy napra már
pontosan tudják, átérezzék és megéljék, hogy
e fontos szentség felvételéhez váltak nagykorúvá. Az oktatásokat az esperes úr tartotta,
az iskolában Molnár István és Ugrik Angelika hitoktatók készítették fel a gyerekeket
Krisztus testének fogadására, melyet a szent
ostya jelképez. A gyerekek megtanulhatták
hitünk alapvető igazságait, de a gyermekeket elkísérő szülők is felfrissíthették ebbéli
tudásukat. Elérkezett a nagy nap, amikor a
tizenegy kislány, valamint a kilenc kisfiú
nem kis izgalommal készülődött, és várta a
szentmise kezdetét jelző csengőt. A szépen
feldíszített templomban a gyerekek azt is
megtudták, hogy az elsőáldozás felelősség is,
hiszen a Jóisten ettől kezdve felnőttként számít rájuk. Felelősek tetteikért, de az irgalmas
Isten mindig megadja a lehetőséget arra, hogy
tiszta lelkiismerettel térhessenek vissza Isten

házába, a szentmisére. A gyerekek láthatóan
átérezték a pillanat fontosságát, hiszen szépen
imádkozták, énekelték a liturgia részeit, imádságot mondtak az oltárnál, és az egyetemes
könyörgést is ők vállalták. Az ünnepi szentmisén a gyerekek versekkel és énekekkel adtak
bizonyságot, készek arra, hogy Isten gyermekei legyenek. Ne feledkezzünk meg azonban
a szülői felelősségről és kötelességről sem,
mellyel gyermekeinknek tartozunk azáltal,
hogy vallását gyakorló kereszténnyé neveljük
őket. A nap legszebb és legmeghatóbb pillanataként elérkezett az első szentáldozás eseménye. A szentmise végén a gyerekek virággal
köszöntötték az esperes urat és a hitoktatókat.
Ezzel az ünnepség véget ért, de az elsőáldozók
számára ezzel a nappal nem befejeződött, hanem elkezdődött valami fontos az életükben.
A keresztény élet. 

Glázer Éva

06/2010

11.

12.

Aranykoszorúsok lettek
a párkányiak
Nemrégiben került sor a 14. alkalommal megrendezett Csengő Énekszó gyermek és ifjúsági kórusok országos fesztiváljára, melyen a párkányi Liszt Ferenc
Művészeti Alapiskola Ifjúsági Kórusa is
részt vett, ráadásul nem is akármilyen
eredményt ért el: aranykoszorúsok lettek.

A rendezvény országos, így Szlovákia
több pontjáról, így például Kassáról, Komáromból, Párkányból, Nagymegyerről,
Felsőszeliről, Galántáról, Zselízről, Ipolyságról is érkeztek résztvevők. A találkozóra
3 évente kerül sor, s míg régebben előválogatást tartottak, ma már minden jelentkező részt vehet a versenyen. Ez annak is
köszönhető, hogy a versengeni vágyók
névsora csökkent: míg régebben 18-20
kórus is pódiumra állt, mostanra a 14-15ös létszám látszik állandósulni. A diákok
három kategóriába vannak sorolva, ezek
a következők: 0-4 osztály, felső tagozat,
középiskola. Többnyire állandó résztvevőkről van szó, minimális a változás: idén
a párkányi Liszt Ferenc Művészeti Alap‑
iskola kórusa volt az egyedüli, aki még nem
mérettetett meg ezen a találkozón. Az első
kategóriában a legjobbnak a komáromi Jókai
Mór Alapiskola Kicsinyek kórusa bizo‑
nyult, a kar a zsűri dicséretét is hazavihette.
A versenyen arany-, ezüst és bronzkoszorúval jutalmazták a résztvevőket. A II. kategóriában aranyban és a bírák külön dicséretében a kassai Csengettyű és a zselízi Franz
Schubert Gyermekkar részesült. Mindekét
kar több tíz éves múltat és számtalan megmérettetést, fellépést tudhat maga mögött. A
III. kategória eredménye meglepő: a benne
versenyző karok, így az ipolysági vegyes‑
kar, a galántai Kodály Zoltán Gimnázium
Leánykara, a kassai Mária Sándor Gimnázium és Alapiskola Leánykara és a párkányi Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola
Ifjúsági Kórusa is aranykoszorút kapott.
Duka Zólyomi Emese, a Csengő Énekszó
főszervezője szerint a színvonal jó volt,
bár hiányzott a váratlan kiugró teljesítmény. A párkányi kórus nagy meglepetést
okozott: a 2008 őszén alakult, Hanza Rolanda által vezetett és 25 tagból álló kar
első alkalommal vett részt a találkozón s
mindjárt aranykoszorút kapott. „Az iskola ének szakos diákjaiból álló kórus célja
részt venni és eredményesen szerepelni a
hazai és külföldi hangversenyeken. Célja
továbbá, hogy aktív részese legyen Pár‑
kány zenei életének és a város életében
fontos szerepet töltsön be. Legfontosabb
feladata, hogy ápolja a zenei kultúránkat,
és olyan fiatalokat neveljen, akik a kóruséneklés elkötelezettjei“ – áll a Csengő
Énekszó fesztiválfüzetében.

Sz.É.
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Átadták a Gyermekmosolydíjat
Az Ady Endre Magyar Tanítási Nyelvű
Alapiskolában immár hagyománnyá vált
a Gyermekmosolydíj átadása. A pénzjutalom tulajdonosának kilétére május végén
derült fény: a becses kitüntetést Gardenő
Klaudia kapta.
Négy évvel ezelőtt, 2007-ben alakult meg
a Gyermekmosolydíj, melyre az Ady Endre
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola kilencedikes diákjait jelölik, közülük is a legjobb,
legaktívabb, kitűnő tanulmányi eredménnyel és magaviselettel rendelkező, országos
versenyeken jeleskedő, az iskolának jó hírnevet szerző,
hagyomány‑
őrző csoportban
aktívan
részt
vevő
tanulókat. A diákok‑
ra nemcsak tanáraik, hanem
társaik is szavazhattak, ők
egy
vokssal
szólhatnak bele
a
döntésbe.
Az idén május 28-án volt
az a gálaműsor,
amelyen
átadták a becses
kitüntetést. Az
intézmény tanulóinak előadását és magát
az átadót bárki
megtekinthette.
Mint azt Fodor Zsuzsannától, az intézmény
igazgatójától megtudtuk, az iskola folyosóján már a rendezvény előtt kint voltak azon
tanulók fényképei, akik esélyesek a díj elnyerésére. A lehetséges nyerteseket saját
osztályfőnökeik jelölték ki. Általában egy, de
az is előfordult már, hogy két diák megosz‑
tottan kapta a 100 eurós pénzjutalmat. A díjat
a Gyermekekért és Iskolánkért Polgári Társulás alakította, a társulás kuratóriuma a fő
döntő szerv. Fodor Zsuzsanna a megnyitón
elmondta, a gála egyik célja az iskola szabad‑
idős tevékenységeinek, és az oktató-nevelő
munka eredményeinek a bemutatása. „Egy
nemrégiben elvégzett közvélemény kutatás
szerint az iskolánk erőssége többek között az
egyéni képességek
fejlesztése. Intézményünkben úgynevezett itergrálló
tehetségkutatás folyik: nem válogatott
gyerekekkel dolgozunk, hanem igyek‑
szünk felismerni a
szunnyadó tehetséget és minden támogatást megadni
ahhoz, hogy ez a
legnagyobb
mértékben kibontakozhassék” – mondta az
igazgató a megnyitó
beszédében. A gálán
a legjobban teljesítő,
kerületi, országos,

illetve sport versenyeken dobogós eredményeket elérő tanulókat is díjazták, könyvjutalommal a következő diákok térhettek haza:
Herman Ákos, Folk Nóra, Baranovics Andor, Bréda Márton, Gardenő Klaudia, Gyűgyi Márton, Birdács Ádám. Az idén Gardenő
Klaudia, 9.B osztályos tanuló, a Tompa Mihály vers és prózamondó verseny országos
döntőjének aranysávos első helyezettje, az
Anyám fekete rózsa szavalóverseny nyertese, és a Kárpát- medencei döntőben Veresegyházon második helyezett kapta a Gyermekmosolydíjat. Jelöltek: Gardenő Klaudia,

Szilva Katalin, Treindl Ádám, Gyűgyi Márton, Majtényi Patrik, Németh Markó, Fazekas Simon, ők elismerő oklevelet kaptak.
Az igazgató kifejtette: bizonyítani szeretné,
hogy a magyar iskolából kikerült gyerekek
jó képességűek, és minden lehetőségük meg‑
van az érvényesülésre. „Az anyanyelven
megszerzett tudást nem pótolhatja semmi.
Cáfolni szeretnénk azt a tévhitet, amely szerint az érvényesüléshez elég az államnyelv
megfelelő szintű ismerete. Nem kétséges,
hogy az is kell, de ez önmagában kevés. A
serdülőkor nagy kérdése, ki vagyok én, hová
tartozom, s mi erre válaszolunk” – mondta
Fodor Zsuzsanna.
 Sz.É., fotó: Muszka Róbert

Kútfúrást
vállal kútfúró
mester
garanciával.
Tel.:
0915 510 504
+36 30 941 8985
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Az egyházi óvoda a Mária Rádióban
Megtisztelve éreztük magunkat, mikor az év elején a Mária
Rádió szerkesztősége felkínálta a lehetőséget arra, hogy óvodánk
bemutassa foglalkozásait a rádió „Alma Mater“ című műsorában. Mondanom sem kell, a gyerekek lázas izgalomba jöttek a
hír hallatán, s mi felnőttek is úgy gondoltuk, ez egy újabb alkalom, hogy megmutathassuk, mire vagyunk képesek.

További három magyarországi óvoda mellett havonta egyszer kb.
25 percre egyházi óvodánk is szót kap a rádióban. Ez egy nagy élmény, s nagy kihívás is. Hiszen nem kis feladat óvodai foglalkozást
összeállítani rádiós közvetítésre, ahol, mint tudjuk, nem a vizuális
élmény dominál. Fontos szempont, hogy a hallgatónak élvezetes legyen, kellő teret kapjanak a gyerekek, s nem utolsó sorban, nyújtson
értékelhető oktató-nevelői ötleteket. A foglalkozások összeállításakor figyelembe vesszük az aktuális ünnepkört, vagy évszakot. Előre
nem gyakoroljuk be, teret engedünk a pillanat varázsának. A Mária
Rádió látogatásai szépséget adnak hétköznapjainknak, felvillanyozzák a gyerekeket, akik nagy izgalommal várják a rádió munkatársát. Bojtor Tibi bácsi a Mária Rádió technikusa több mikrofonnal
érkezik, s rögzíti a foglalkozást. Kipróbáltuk a fülhallgatót is, megismerve „rádiós hangunkat“. A rádiós közvetítés pedig, visszahallva
saját hangunkat, kész csodának számít. A szülők is nagyon hálásak,
sokan megkönnyezik a műsor közvetítését. Valóban szép percei ezek
óvodánk életének. Az öröm, az izgalom, hónapról- hónapra betölti szívünket. Ezek is azok a percei életünknek, melyeket sosem feledünk, emlékezetünkben időről-időre visszatérnek.
Köszönet érte a Mária Rádió munkatársainak.

Vízi Katalin, óvodaigazgató

Deň detí na MŠ Družstevný rad 22
v Štúrove
Aj tento rok sme sa na MŠ Družstevný rad 22 pripravili na oslavu
Dňa detí dôstojne. Už koncom mája začalo pásmo programov pre
deti. Dňa 25.5.2010 sme sa vybrali na výlet do hvezdárne v Hurbanove. Najväčším zážitkom okrem hviezd, bola cesta autobusom,
ktorý nám sponzoroval pán Zvoncsár Tomáš. Ďalším programom
bola návšteva kina na rozprávku Žabí princ, deti maďarskej skupiny zasa navštívili divadelné predstavenie „Pinocchio“ . 1. júna pre
nepriaznivé daždivé počasie sme nemohli oslavovať na dvore, tak
sme pre deti pripravili tzv. „Pevnosť Boyard“. Po celom priestore
chodieb a tried sme pripravili prekážkové dráhy, ktoré deti s veľkou
radosťou zdolávali. Na záver sme celú oslavu zavŕšili mini discom
a sladkou odmenou- tortou, ktorú nám sponzorovala cukráreň pána
Vitkóa. Všetky deti dostali medaily a balíčky so sladkosťami, ktoré
zabezpečili rodičia detí. Deti odchádzali domov vysmiate a spokojné aj napriek tomu, že počasie nám neprialo. Ďakujeme všetkým
rodičom ktorí sa pričinili svojimi darmi o úsmev na tvárach našich
detí.
Mária Brédová, Uč. MŠ.

Gyermeknap a Szövetkezet sori
óvodában

Óvodánkban ez éven is nagy izgalommal, gazdag programokkal
készültünk a Gyermek napra. Május 25.-én Gyallára, a csillagvizsgálóba látogattunk el autóbusszal. Ez a kirándulás Zvoncsár Tamás úr támogatásával valósult meg, aki térítésmentesen szállította óvodásainkat
és a szülőket. Nagy élmény volt a gyerekeknek a csillagvizsgálóbeli
előadás és maga az út is, hiszen sok gyerek ez alkalommal ült először
autóbuszban. A szlovák csoportok számára a következő program a mozi
látogatás volt, ahol a Béka király címü mesét nézték meg a gyerekek.
Ugyanezen a napon a magyar csoport a Kassai Thália Színház előadásában a Pinocchió című mesének örvendezhetett. Június elsején esős
idő volt, így az udvaron nem lehetett ünnepelni, ezért az óvoda termeiben akadályversenyeket szerveztünk. Ezek leküzdésekor a gyermekek
között egészséges versenyszellem alakult ki. Az ünneplést közös tánccal és tortaevéssel fejeztük be, amelyet a Vitkó cukrászdából kaptunk.
Minden gyermek érmet és édességcsomagot kapott, amelyeket a szülők
biztosítottak. Annak ellenére, hogy az időjárás nem kedvezett a szabadtéri programoknak, gyermekeink gazdag élményekkel és mosolyogva
indultak hazafelé. Köszönjük minden szülőnek, hogy ajándékaikkal
hozzájárultak a Gyermek nap sikeréhez.
Mária Brédová, óvónő
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A párkányi gimnazisták sikerei

Úspechy žiakov štúrovského gymnázia

A párkányi gimnazisták idei sikerei sem maradtak el a tavaly‑
iaktól, amelyeket a különféle versenyeken szereztek. Szeren‑
csére van mivel büszkélkednünk. Annak ellenére, hogy diákjaink
létszámát tekintve viszonylag kis iskola vagyunk, kimagasló sikereket könyvelhetünk el. Diákjaink mind a humán, mind a természettudományi tantárgyi versenyeken, de a sportversenyeken
is kiváló eredményeket értek el.
Vers- és prózamondásban már évek óta az országos döntők szereplője Barna Gergely. Idén hozzácsatlakozott Glázer Bálint, Strbík
Laura, Szeleczky Mónika, Bankházi Angelika, akik a helyi Gyurcsó-szavalóverseny és a kerületi szavalóversenyek győztesei voltak
felkészítőjük, Uzsák Éva tanárnő jóvoltából, akinek vezetésével már
évek óta vesznek részt diákjaink a Bendegúz versenyen is.
Diákjaink nem csak művészi előadásban, hanem írásban és helyes‑
írásban is kiválóak. A Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny országos főszervezője már tizenkét éve
Csicsay Sarolta, aki a rovásíró versenyre és a Kincskereső valamint a TUDOK versenyre is évente készít fel
tehetséges diákokat. A rovásíró verseny‑
nek magyarországi, már nemzetközi
szintű fordulójának másodszor lett első
helyezettje Szelecky Marika, a TUDOK
idei országos döntőjének győztese pedig Csicsay Áron. Ugyancsak a TUDOK
verseny országos döntőjén szereztek második helyezést Barti Réka és Barna Ger‑
gely.
A TUDOK (Tudományos Diákköri Konferencia) szlovák megfelelője a
SOČ (Stredoškolská odborná činnosť),
amelynek kerületi és országos fordulóján
minden évben ott vannak diákjaink; idén
Tímea Michňová 1. helyezéssel és Simona Herczová 4. helyezéssel képviselte
rajta iskolánkat először a kerületi majd az
országos döntőben.
A Médiasztár elnevezésű újságírói
versenybe is beneveztek diákjaink, akik
közül országos második helyezést hoztak
haza Forgács Ádám és Krč Viktor.
A Mi Európánk, európai uniós vetélkedő győztesei idén szintén a mi iskolánk‑
ból kerültek ki: Nagy Luca, Németh Barbara és Kurdy Éva.
Az angol nyelvi vetélkedőkről ugyancsak szép eredménnyel tért
haza idén Uzsák Dávid, aki a kerületi első helyezést hozhatta el, de
kerületi első helyezettként bejutott a Štúrov Zvolen elnevezésű verseny országos döntőjébe is. Az angol mellett a német nyelvre is nagy
hangsúlyt fektetünk. A német nyelvű verseny járási fordulójának idei
harmadik helyezettje Fazekas Tamás lett.
A természettudományok terén sincs miért szégyenkeznünk, hiszen
a matematikai versenyek kerületi és országos fordulói sincsenek a
párkányi gimnazisták nélkül. Minden évben részt vesznek a rangos
matematikai fordulók mindegyikén (Katedra, Kenguru). Ebben a tan‑
évben egyik legügyesebb Nyitra Dániel volt az említett matematikai
versenyeken. Jutalomként Könözsi Éva tanárnő minden évben egyhetes balatoni matektáborba Balatonberénybe viszi a legsikeresebb
feladatmegoldókat. Legutóbb a Fiatal Életmentők elnevezésű versenyen Martin Koreň, Monika Árendášová és Denis Capko győzték le
ellenfeleiket, és jutottak be a kerületi fordulóba.
A sportban sem maradtak le diákjaink: eveznek, úsznak, bicik‑
liznek, súlyt emelnek, futballoznak, kosárlabdáznak. Úszásban Tóth
Richard kerületi második, Koreň Martin a járási első hely után a
kerületi harmadik helyet érte el. Evezésben Kecskeméti Judit és Varga
Zsófia értek el kimagasló országos helyezéseket. Róluk a városi és a
Hídlapban is olvashattak már.
Sikereikről diáklapunkban, a Krétaporban is beszámolnak a szerkesztők, akik diáktársaik írásait rendezik nyomda alá. Nem kis büszkeséggel jegyzem meg, hogy az elmúlt tanévben éppen a mi diáklapunk, a KRÉTAPOR nyerte el az Év Diáklapja címet.
Elnézést kérek azon diákjainktól, akiket a hely szűke miatt itt most
nem említettem, hiszen a felsoroltakon kívül még számos kitűnő
eredményt elért diákunkkal tudnánk büszkélkedni. Joggal vagyunk
rájuk büszkék, hiszen kitartó munkájukkal nem csak maguknak, hanem gimnáziumunknak is dicsőséget szereznek. Mindezen sikerekért
köszönetemet szeretném kifejezni diákjainknak, illetve felkészítő
tanáraiknak egyaránt, akik felelősségteljes munkájukkal támogatják
a rátermett tanítványaikat. Ezen eredmények tükrében bízom benne,
hogy az Önök elvárásainak a továbbiakban is megfelelünk.
		

Mgr. Mezei Ildikó, az iskola igazgatónője
	
ford.: PaedDr. Csicsay Károly

Študenti štúrovského gymnázia ani tento školský rok nezaostali za predchádzajúcimi rokmi vo výsledkoch, ktoré dosiahli na súťažiach rôzneho charakteru. Máme sa čím pochváliť a
máme byť aj na čo pyšní, pretože vieme, že v porovnaní s mnohými strednými školami gymnaziálneho typu sme veľmi malou
školou, s malým počtom žiakov, ale o to viac sa vieme venovať
nadaným a schopným žiakom. Máme výsledky v humanitných,
prírodovedných predmetoch, ale aj v športových súťažiach. Kde
všade sme „bodovali“?
V prednese prózy a poézie Tompa Mihály, Anyám fekete rózsa,
každoročne reprezentuje školu na celoštátnych kolách Barna Gergely. Tento rok sa k nemu pridali Glázer Bálint, Strbík Laura, Szeleczky Monika, Bankházi Angelika, ktorí boli víťazmi krajských kôl.
Naši študenti nie sú vynikajúci len v umeleckom prednese, ale aj v
pravopisných súťažiach patria medzi bodujúcich. Takouto súťažou
je pravopisná
súťaž Simonyi Zsigmonda, ktorej celoštátne kolo
pravidelne organizuje naša
škola. Na súťaži Runové
písmo s medzinárodnou
účasťou sa už
druhýkrát stala víťazkou
Szeleczky
Marika.
Z celoštátneho kola súťaže Mladých
prírodovedcov 1. miesto priniesol
Csicsay Áron
a na 2.mieste
sa umiestnili
Barti Réka a
Barna Gergely. V stredoškolskej
odbornej činnosti naši žiaci sa každoročne umiestňujú na prvých
miestach a reprezentujú školu na celoslovenskom kole. Nebolo tomu
inak ani v tomto školskom roku, keď Simona Herczová sa umiestnila na 4. mieste a Tímea Michňová na 1.mieste krajského kola, ktorá
zároveň postúpila do štátneho kola. Keďže žiaci školy majú vlastný
časopis, húževnato pracujú pri zrode každého čísla, boli sme veľmi
hrdí, keď Forgács Ádám a Viktor Krč z celoslovenského kola priniesli 2.miesto a zároveň samotný časopis sa nedal zahanbiť a stal sa
študentským časopisom roka. V súťaži Naša Európa sa na 1.mieste
umiestnili žiačky Nagy Luca, Németh Barbara a Kurdy Éva. Zo
súťaže olympiády v anglickom jazyku sa s 1.miestom v okresnom
kole a 2.miestom v krajskom kole vrátil domov Uzsák Dávid, ktorý
s úspechmi pokračoval na súťaži v rétorike Štúrov Zvolen, kde v
krajskom kole získal 1.miesto a v týchto dňoch bude reprezentovať
školu v celoslovenskom kole. Ani v nemeckom jazyku sme nezaostali a v okresnom kole 3.miesto obsadil Fazekas Tamás.
Nemáme sa za čo hanbiť ani v prírodovedných predmetoch, kde
matematické súťaže ako Klokan, Matematická olympiáda dominujú
a naša škola je zastúpená v okresných aj vyšších kolách. Spomedzi najlepších spomeniem Nyitrai Dániela, ktorý sa za všetky pekné
umiestnenia zúčastní na matematickom sústredení v maďarskom
Balatonberényi. Skupina žiakov Martin Koreň, Monika Árendášová
a Denis Capko zdolali všetky tímy v súťaži Mladý záchranár a postúpili do krajského kola.
Športové súťaže sme nenechali bokom a mená našich žiakov sa
objavili na prvých miestach rôznych športových disciplín. V plávaní
to boli Tóth Richard v okresnom kole 1.miesto, v krajskom kole
2.miesto, Koreň Martin na okresnom kole 1.miesto a na krajskom
kole 3.miesto. Kecskeméti Judit a Varga Zsófia dosiahli vynikajúce
celoštátne výsledky v kanoistike. Netreba zabudnúť ani na okresné
úspechy basketbalistov, futbalistov, či úspechy kulturistov.
Okrem vymenovaných úspechov sa nájdu mnohé ďalšie, na ktoré
sme právom hrdí, veď za nimi je húževnatá práca študentov, ktorou
robia radosť nielen sebe, ale šíria tým aj dobré meno nášho gymnázia. V tomto smere mi dovoľte vysloviť poďakovanie všetkým
žiakom za ich vytrvalosť, tvrdú prácu a zároveň aj ich pedagógom
za podporovanie a rozvíjanie talentu všetkých detí, ktorých výchovu
a vzdelávanie rodičia zverili našej škole. Z týchto výsledkov vyplývajúc veríme, že ich dôveru nesklameme.


Mgr. Ildikó Mezeiová, riaditeľka školy
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Chcete pomôcť obetiam povodní na
východnom Slovensku?

Szeretne segíteni a kelet-szlovákiai
árvízkárosultakon?

Mestské kultúrne stredisko Štúrovo, firma MAN –
TRANSPORT, s.r.o. Štúrovo, firma VALHALLA s.r.o.
Štúrovo a združenie Fénysugár organizujú zbierku na
pomoc ľuďom postihnutým povodňami. Vyzývame všetkých ľudí, podnikateľov, obchodné spoločnosti, ktorí súcitia s týmito ľuďmi a chcú im pomôcť, aby prispeli do
materiálnej zbierky vecami, ktoré obete povodní a záplav
najviac potrebujú (šaty, nábytok, trvanlivé potraviny,
technické veci atď.). Zbierka sa bude konať v priestoroch
občianskeho združenia „Fénysugár“ na adrese Rákócziho 82, a v priestoroch MsKS Štúrovo, Hasičská 25 v
dňoch:

A párkányi Városi Művelődési Központ, a MAN – TRANSPORT Kft., a VALHALLA Kft. valamint a Fénysugár
Alapítvány gyűjtést szervez az árvízkárosultak javára.
Tisztelettel felhívjuk minden jóérzésű ember, vállalkozó,
üzleti társaság figyelmét, akik együtt éreznek ezekkel az
emberekkel, hogy segítsenek! Ha szeretnének segíteni,
kérjük, járuljanak hozzá a gyűjtéshez tárgyi eszközökkel,
melyekre az árvízkárosultaknak ezekben a nehéz időkben
a leginkább szükségük van (ruhanemű, bútor, tartós élelmiszer, technikai berendezések stb.). A gyűjtésre a Fénysugár Alapítvány (Rákóczi utca 82), valamint a Városi
Művelődési Központ (Tűzoltó utca 25) épületében kerül
sor.

21.júna – 9.júla 2010 medzi 8.00 a 15.00 hodinou.
Ľudia, ktorých postihli povodne a záplavy potrebujú najmä pitnú vodu, čerpadlá, stavebný materiál, deky, šatstvo, dezinfekčné a čistiace prostriedky, nábytok atď. Zozbierané veci posielajú ľuďom, ktorí to najviac potrebujú.
Každá pomoc je potrebná. Prosíme Vás, aby ste ponúknuté veci odovzdali na dvoch hore uvedených miestach.

Organizátori zbierky:
MAN – TRANSPORT, s.r.o.
Konateľ: Peter Manhercz

2010. június 21. és július 9. között 8,00 –tól 15,00
óráig.
Az árvíz sújtotta területeken az embereknek leginkább
ivóvízre, szivattyúkra, építkezési anyagokra, pokrócokra, ruházatra, fertőtlenítő- és tisztítószerekre, bútorokra
stb. van szükségük. Az összegyűjtött tárgyakat, értékeket
eljuttatjuk a legrászorultabbaknak. Bármilyen segítségre
szükség van. Kérjük, a felkínált dolgokat juttassák el a
fent megadott két helyszínre.

A gyűjtés szervezői:

VALHALLA s.r.o.
Konateľ: Tomáš Vincze
– 0907 027 207

MAN – TRANSPORT Kft.
Ügyvezető: Manherz Péter
VALHALLA Kft.
Ügyvezető: Vincze Tamás – 0907 027 207

MsKS Štúrovo
Riaditeľ : Mgr. Halasi Tibor
– 0905 849 894

VMK Párkány
Igazgató: Mgr. Halasi Tibor
– 0905 849 894
Fénysugár Alapítvány
Vezető: Matus Éva – 0908 437 529

Združenie „Fénysugár“
Vedúca : Matus Éva – 0908 437 529

Egy kis történelem
Elég bőven lakott helyes kis utca volt. Ahogy a történelem változtatta Párkány hovatartozását, úgy változott az utca neve is,
még végül elvesztette és egyszerűen tér lett belőle. Volt Honvéd
utca, Roosevelt utca, de még Május 1 is. Most már Templom tér
a neve.
Elég sok család lakott itt, de
a szocializmus
nem kímélve az
egyének akaratát, az utca jobb
oldalát lerombolta. Helyére egy
üzlet
központot építettek, a
háztulajdonosok
filléres
kártalanítást kaptak
és ki-ki maga
keresse meg a
boldogulását. Az
utca kicsit meredeken emelkedett a templom felé és a főutcáról az úgynevezett Hirschon vagy más
néven Csillag köz lejtősen vezetett az utcára. Bal oldalt a sarkon a
Sztredáék laktak, mellettük a Világosék, a bácsi egy ügyes kezű kovácsmester volt. Majd a Geyerék, lányuk a Matild egy csinos sport
lady volt, könyv is jelent meg nemrég az életéről „A kalapdoboz”
címmel a budapesti Ráday könyvesház kiadásában. A következő

házban az asztalos mester Zahovayék laktak. Őket érte az amerikai
bombázás 1944 decemberében, amelyben a lányuk, Iluska meghalt.
Majd a Bhőmék háza következik: itt később a Duchonyék laktak,
lányuk az Alizka a bombázáskor veszítette el az egyik lábát. Aztán a
bírósági fogda és a bíróság épülete következik. Ezzel véget is ért az
utca bal oldala.
A jobb oldalt sűrűbben lakták. A sarokra a negyvenes években Benke Rudolf épített házat. Gazda család volt. A szocializmusban, mikor
kezdődött a szövetkezetek „önkéntes” megalakítása, nem akart belépni. A kapujára nagy betűkkel ráfestették, hogy „KULÁK”. Utána
az Eliasék laktak, a bácsi ügyes suszter volt. Itt laktak még a Tóthék
is és az új házban a Neumanék. Majd a Vörösék és a Filakovszkiék
háza következett. A bácsi nagyon ügyes kárpitos volt. Több gyerekes
család. János fiuk ismert sebész lett. Nagyon sok párkányit is operált
és úgy összevarrta a sebet, hogy egy év múlva a helyét se lehetett
látni. Állítólag kárpitos édesapjától tanulta a varrást. Majd az Urbán
szabó, Baráth órás, az udvarban még a római katolikus legényegyletnek is volt egy szobája. Később áthurcolkodtak a mai kultúrház
helyére. Következő ház a Skutáéké volt. Mestersége lakatos a nyarat
csépléssel töltötte, nevéhez fűződik az „elevátor” használata. Vágóhíd utáni szérűn csépelte a párkányi gazdák gabonáit, kezdetben
tüzes géppel, majd naftás motorra hajtatta a cséplőgépet. Mellettük
a Pufáék laktak, fűszeres üzletük volt. Itt laktak még a Bernáték és a
Kopács asztalos is. Sarkon a Pokorny festő épített házat.
Talán sikerült egy kis nosztalgiát ébreszteni azokban a régi párkányiakban, akik még emlékeznek erre a sok lakosú utcára és valami tájékoztatást adni a mai fiataloknak a régi Párkányról. Kívánom,
hogy úgy legyen!

Fatter Imre

A Párkány és Vidéke a következő hónaptól kezdődően a pénzügyi
válság miatt csökkentett oldalszámmal jelenik meg. Megértésüket
köszönjük!

Városi Művelődési Központ

Mesačník Štúrovo a okolie v dôsledku finančnej krízy od budúceho
čísla zredukuje počet strán. Za pochopenie vopred ďakujeme!


Mestské kultúrne stredisko
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Energiatakarékos épületek új dimenziója
Nová dimenzia nízkoenergetických domov
Víkend otvorených dverí od 9. júla do 11. júla
Nyílt hétvége július 9 - től 11 - ig

Az
Ecostav
s.r.o
meghívja
Önöket
nyílt hétvégéjére, ahol
megismerhetik
az
eneregiatak arékos
épületek szerkezeti
felépítését, előnyeit,
hőszigetelő képességeit. Bemutató házuk
megtekinthető Muzslán a vasúti állomásra
vezető úton péntektől
vasárnapig, délelőtt
10:00-től este 19:00ig.
Minden kedves
látogatót
szívesen
várunk.

65 900 € s DPH

Cena zahŕňa:

Az ár tartalmazza:

502m2 -es telek, 90m2-es energiatakarékos családi ház, közművesített telek,
emésztőgödör, terasz, beépített fürdőszoba, 8mm laminát padló, Bramac cseréptető,
műanyag nyílászárók, 10 év garancia

502m2 pozemok, 90m2 nízkoenergetický rodinný dom, inžinierské siete, žumpa,
terasa, zabudovaná kúpeľňa, 8mm laminátová podlaha, Bramac strešná krytina,
plastvové okná a dvere, 10 ročná garancia

Ecostav
Naša spoločnosť sa zaoberá projektovaním a výstavbou
nízkoeneregetických stavieb od základov až po stavby na
kľúč. Okrem toho sa zaoberáme aj dokončovacími
prácami na už existujúcich stavbách, rekonštrukciami a
prestavbami.
-

stavebné práce
domy na kľúč
sádrokartónové systémy
tepelná izolácia
štrukturované omietky
rozpočtové práce
poradenská činnosť
projektovanie

&
CO
STAV

Spoločnosť Ecostav s.r.o.
Vás pozýva na víkend
otvorených dverí, kde
môžete
spoznať
technológiu nízkoenergetických stavieb, ich
výhody
a
tepelno-izolačné
vlastnosti. Náš ukážkový
rodinný dom nájdete v
obci Mužla na ceste,
ktorá
vedie
na
železničnú stanicu od
piatka do nedeľe od
10:00 do 19:00. Srdečne
očakávame
všetkých
záujemcov.

s. r. o

Cégünk vállalja energiatakarékos épületek tervezését és
kivitelézését az alapoktól kezdve egészen az átadásig!
Ezek mellett már meglévő épületek befejezését, felújítását, lakásátépítést!

Otváracie hodiny
pondelok - piatok
9:00 - 17:00

Individuálne podľa dohody

-

építési munkák
kulcsrakész házak
gipszkarton rendszerek
hőszigetelés
kapart vakolatrendszer
költségvetés készítés
tanácsadás
tervrajz készítés

Prevádzka/iroda:
Rákocziho 35
943 01 Štúrovo
Email: info@ecostav.sk
Web: www.ecostav.sk
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Múlik az idő...

Zenei Nyár 2010
Tisztelt Párkanyiak, kedves vendégeink!
A párkányi VMK a nehéz gazdasági helyzet
és a még mindig tartó gazasági válság ellenére is úgy döntött, hogy az idén is megrendezi
a Zenei Nyár 2010 című programsorozatát.
Azok a zenei produkciók, amelyek a Sétálóutcán kerülnek színpadra, igaz nem egetrengető
szuperprogramok, mégis a lehetőségeinkhez
mérten igyekeztünk színes zenei palettát öszszeállítani. A rendelkezésünkre álló összeg az
a 3300 euró, amelyet főtámogatónk, a VADAŠ
termálfürdő jóvoltából kap erre célra a kultúrház. Sajnos, a kultúrház által benyújtott mint‑
egy féltucat pályázat a kulturális minisztérium,
illetve a megyei önkormányzat Tisztségviselői
jóvoltából az asztal alá került. Hogy miért éppen a párkányi pályázatok nem nyertek?! Azt
hiszem, ez nem szorul bővebb magyarázatra.
Ezen gazdasági okok és körülmények eredményeképpen marad el az idén is a szokásos
Nyárnyitó buli, amely költségvetése kb. 3500
– 4000 euró lenne. Kárpótlásul sok kisebb
horderejű programmal készültünk, ha kedvük

tartja, töltsék velünk a péntek estéket a Sétálóutcán!
A következő színes zenei produkciókat kínáljuk a júliusi hónapra:
A Zenei Nyár nyitórendezvényén július
3-án (szombaton) két zenekar mutatkozik be:
19,00 órai kezdettel DIRTY DOGS – SZK,
TŰZMADÁR – MK
Július 9. 19,30 ó: CÉCÓ zenekar koncert –
MK
Július 16. 19,30 ó: EMINENT zenekar szórakoztató műsora - SZK
Július 13. 19,30 ó: SER ON STONE koncert - SZK – MK
Július 30. 19,30 ó: JÓVILÁGVAN buli
SZK (Párkány)
A műsorváltozás jogát fenntartjuk.
A zenei programok fény és hang technikáját az idén is Pásztor János biztosítja és támogatja!
Támogatásukat és megértésüket tisztelettel
köszönjük!
Üdvözlettel, Mgr. Halasi Tibor igazgató

Hudobné leto 2010
I napriek stále pretrvávajúcej svetovej
hospodárskej kríze a finančným ťažkostiam
MsKS sa rozhodlo usporiadať Hudobné leto
2010. Samozrejme nemyslíme na nejaké superveľké produkcie. Na tento účel budeme
mať k dispozícií iba sponzorský dar od nášho
hlavného sponzora VADAŠ s.r.o. vo výške
3300 eur. Musím pripomenúť, že MsKS vypracovalo a podalo viac žiadostí na ministerstvo kultúry a VÚC za účelom podpory
kultúrnych podujatí v našom meste. Nemusím dlho vysvetľovať, že naše (štúrovské) žiadosti z akých dôvodov boli odmietnuté?! Z
týchto objektívnych dôvodov bohužiaľ ani v
tomto roku sa neuskutoční tradičné podujatie
Vitaj leto, ktoré má rozpočet cca 3500 – 4000
eur. Milí Štúrovčania a hostia nášho mesta!
Ak ste sa rozhodli vaše voľné chvíle každý
piatok medzi 19,00 a 22,00 stráviť s nami na

Pešej zóne, ponúkame Vám nasledovný farebný hudobný program:
Zahájenie hudobného leta sa uskutoční 3.
júla, v sobotu o 19,00 hod.
Účinkujú: hudobná skupina DIRTY DOGS
– SR a hudobná skupina (ďalej iba HS) TŰZMADÁR – MR.
9. júla o 19,30 hod. koncert HS CÉCÓ MR
16. júla o19,30 hod. hudobno – zábavný
program - HS EMINENT – SR
23. júla o 19,30 hod. koncert HS SER ON
STONE – MR-SK
30. júla o 19,30 hod. koncert HS JÓVILÁG‑
VAN – SR
Zmena programu je vyhradená.
Za Vašu podporu a pochopenie ďakujeme !


Mgr. Tibor Halasi

A Párkányi Új Évszázad Nyugdíjas
Klub tagjainak a gyorsan múló időt egy
virágóra méri. A klubunk ebben az évben
érte el létének 10-ik évét. Az anyák napi
köszöntést összekötve ezzel a kerek jubileummal 130-an ünnepeltünk a Thermál
Hotelban.
Az alapító tagok, akik 2000-ben léptek a
klubunkba, és az aktív tagok, akik részt vettek a szervezési munkában, a virágcsokor
mellé „Emléklapot“ kaptak, mindezt azért,
hogy amikor rátekintenek erre a lapra, jusson
eszükbe a közösen eltöltött derűs órák emléke. A mosolygós közös fotó tanúsítja a nyugdíjasok elégedettségét. Elismerő szavakkal
jutalmazta a 10-éves létezésünket városunk
polgármestere, Ján Oravec is, ahogy Szigeti László, parlamenti képviselő is. További vendégeink: a Budapesti Havasi Gyopár
Alapítvány tagjai, akik gazdagabbá teszik
a klub éves programjait, továbbá Kormos
László kis családja, akik támogatják, tisztelik a klubtagokat, valamint Magyar Erika
a párkányi városháza szociális osztályának
referense. Városunk nyugdíjasai örömmel
vesznek részt a klub tartalmas programjain.
Ezt bizonyítja a növekedő tagságunk létszáma, mely 175 aktív tagból áll.
Az önkéntes, odaadó munka hozzájárul a
nyugdíjasok kellemes időtöltéséhez és bearanyozza a szürke hétköznapjainkat. Közös
célunk: „Szebbé, gazdagabbá tenni a nyugdíjas éveket“.

Klemász Magda

Ten čas letí...
Klub dôchodcov Nového storočia Štúrovo svoj letiaci čas meria na kvetinových
hodinách. Tento rok sa klub dožil 10-tych
narodenín. V hoteli Thermál 130 členov
oslavovalo Deň matiek spolu s oslavou 10teho výročia založenia klubu.
Zakladajúci členovia, ktorí vstúpili do
klubu v roku 2000, ako aj aktívni členovia,
ktorí sa pričinili pracou vo výbore obdržali s
kyticou aj „Pamätný list“, aby pri pohľade na
tento list si spomenuli na spoločne prežité radostné chvíle. Usmievajúcé tváre dôchodcov
na fotografii sú aj toho dôkazom. Uznanlivými slovami sa vyjadrili k 10 - ročnej činnosti klubu aj p. Oravec, primátor mesta, a p.
Szigeti, parlamentný poslanec. Medzi hosťami boli aj z Nadácie Havasi Gyopár z Budapesti, ktorí obohacujú a dopľňajú náš ročný
program, rodinka p. Kormosa, ktorí nám pomáhajú a obľubujú našich členov, ako aj p.
Magyarová, referentka zo socialneho odboru
pri MsÚ. Dôchodcovia z mesta s obľubou sa
zúčastňujú na klubových podujatiach. Toho
dôkazom je aj neustále sa zvyšovanie členstva klubu, t.č. evidujeme 175 aktívnych členov.
Svojpomocná, obetavá práca prispieva k
spríjemneniu voľného času a je pozlátkou
všedných dôchodcovských dní. Náš spoločný cieľ: „ Okrášliť, obohatiť a obsahovo naplniť dôchodcovské roky.“
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Saláta Kornél a VB-keretben
A garamkövesdi származású Saláta Kornél
nagy örömünkre bekerült a Szlovák Nemzeti
csapat VB-keretébe. Mielőtt a csapat elutazott a VB-helyszínére Dél-Afrikába, sikerült

hogy tovább jusson a csoportból, de már az
is siker, hogy a nemzeti válogatott ott lehet a
világbajnokságon. Nekem pedig az jelenti a
sikert, hogy benne lehetek a VB-keretben.

Vzpierači vo finále
MŠO oddiel vzpierania sa dňa 29.5.2010
zúčastnil druhého kola 2.ligy mužov- Západ v Hlohovci. Potvrdili sa predpoklady, o
ktorých sme písali v minulom čísle Štúrova
a okolia a vzpierači sa prebojovali do finále
ligy mužov, kde sa bude bojovať o priamy
postup do extraligy. Štúrovskí vzpierači síce
skončili po nevydarených pokusoch až na
treťom mieste, ale s prehľadom si udržali postup a účast vo finále, ktoré bude opäť v Hlohovci. Poradie družstiev z Hlohovca,zároveň
postupujúci do finále skupiny - Západ: 1. Sokol Hlohovec, 2. Strojár Hurbanovo, 3. MŠO
Štúrovo. MŠO oddiel vzpierania sa teraz sústredí najma na blížiace sa Majstrovstvá SR
mužov a juniorov, ktoré budú v Košiciach a
na súťaž s medzinárodnou účasťou v Zlíne.

p.g.

Futbalové mužstvo snov

feltennünk neki néhány kérdést.
Hogy érezted magad közvetlen a VB-keret
kihirdetése után?
Amikor Weiss edző kihirdette a VB-keretet, akkor én még otthon tartózkodtam, pontosabban aludtam. A hírt sms-ben tudtam a
barátaim gratulációi által. Ezután én is megbizonyosodtam róla az interneten. Valójában
fel sem fogtam, hogy mi történt, igazán örülni
majd csak Dél-Afrikában fogok.
Szerinted mit érhet el a nemzeti válogatott
a VB-én, s mi számítana neked személyes sikernek?
A válogatott szerintem van olyan erős,

Szüleid és szülőfalud hogy fogadták a
hírt?
A szüleim nagyon örültek, a faluban is
sokan gratuláltak. Emellett telefonon is sok
gratulációt és jókívánságot kaptam, ezek az
emberek velem együtt örülnek.
Lehetséges, hogy a VB után, a Párkányi
utcákon „Saláta“ mezben fognak sétálni a
focirajongók?
Erre a kérdésre csak a VB után tudok válaszolni, de már most is sokan kértek tőlem
mezt.
Gratulálunk, és sok sikert kívánunk a VBén való szerepléséhez!
g.p.

Úspešný máj našich karatistov
Členovia miestneho Kyokushin karate klu- Zsolt, Székely Bence
bu nás v máji reprezentovali na dvoch súťaži- strieborná medaila – Gajdoš Daniel, Heach. 8. mája sa zúčastnili medzinárodnej súťaže gedűs Lukáš, Laki Patrik, Máčai Tomáš, Podvaja členovia klubu – Šándor Márk a Marcsa vinský Juraj
Arnold. Šándor Márk získal striebornú medai- bronzová medaila – Mériová Nikola
lu. Ďalšia súťaž bola 23. mája v Jahodnej, kde

Norbert Rácz – tréner
boli pretekári z 9 slovenských klubov. Medailisti
nášho klubu:
Kata (súborné cvičenia):
- zlatá medaila – Hegedűs Lukáš, Máčai Tomáš, Mériová Nikola,
Pavelka Erich, Povinský
Juraj, Reznik Zsolt, Rybár Dominik
- strieborná medaila –
Gajdoš Daniel
- bronzová medaila
– Feketšová Soňa, Laki
Patrik, Szauder Zsolt
Kumite (športový zápas):
- zlatá medaila – Feketšová Soňa, Németh
Karmen, Pavelka Erich,
Rybár Dominik, Szauder

S blížiacim sa 90.- tym výročím organizovanej telovýchovnej činnosti v našom meste som sa s viacerými fanúšikmi - staršími i
mladšími - pokúsil zostaviť futbalové mužstvo snov z hráčov uplynulých deväťdesiatich rokov.
Mužstvo snov poľa našich tipov je nasledovné:
- Brankári: Ladislav Baran (Kopi), Michal
Kečkeš
- hráči v poli: Kornel Saláta, Arpád Juhaniak, Karol Nagy, Mikuláš Cingel, Fónad,
Tono Stríž, Vladimír Ďuriš, Ján Calpaš, Štefan Krakovský, Jozef Kollár (Bodes), Pavol
Molnár, Michal Smatana, Attila Farkaa, Baranyai a Kiánek.

J.K.

Karatésaink sikeres
májusa
A párkányi Kyokushin karate klub tagjai
májusban két versenyen vettek részt. Május
8-án Győrújbaráton nemzetközi versenyen
ketten képviselték klubunkat: Šándor Márk
és Marcsa Arnold. Šándor Márk ezüstérmet
szerzett. A következő verseny május 23-án
volt Pozsonyeperjesen, ahol 9 szlovák klub
versenyzői indultak. Párkányi helyezettek:
Kata (formagyakorlat) versenyszámban:
- aranyérem – Hegedűs Lukáš, Máčai Tomáš, Mériová Nikola, Pavelka Erich, Povinský Juraj, Reznik Zsolt, Rybár Dominik
- ezüstérem – Gajdoš Dániel
- bronzérem – Feketšová Soňa, Laki Patrik,
Szauder Zsolt
Kumite (küzdés) versenyszámban:
- aranyérem – Feketšová Soňa, Németh
Karmen, Pavelka Erich, Rybár Dominik,
Szauder Zsolt, Székely Bence
- ezüstérem – Gajdoš Dániel, Hegedűs Lukáš, Laki Patrik, Máčai Tomáš, Povinský
Juraj
- bronzérem – Mériová Nikola


Rácz Norbert – edző
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SPOMÍNAJME SI - EMLÉKEZZÜNK

A múltba visszanézve valami fáj, valakit keresünk, aki nincs köztünk már.
Fájó szívünk felzokog érted, örökké szeretünk, nem feledünk téged.
Fájó szívvel emlékezünk halálának első évfordulóján

GYUROVICS JÁNOSRA
Emlékét és szeretetét örökké a szívében őrzi,
Szerető felesége, keresztlánya Marika, Karcsi és
családja
Mély fájdalommal szeretnénk köszönetet mondani minden kedves rokonnak, jó
barátnak, munkatársnak, szomszédnak, Márk atyának, Katona Máriának és Katalinnak, a templomi férfi énekkarnak, a Biblia kör tagjainak, a városi hivatalnak,
a Rozmaring nyugdíjas klubnak és az énekcsoportnak, az Új évszázad nyugdíjas
klub tagságának és mindazoknak, akik 2010. május 28-án elkísérték utolsó útjára
szeretett halottunkat

TAMÁS JÁNOST
Köszönetet mondunk a koszorúkért, a virágokért a részvétnyilvánításokért, amellyel enyhíteni igyekeztek soha el nem múló
fájdalmunkat.
Szerető családja: felesége Éva, gyermekei és unokái
Szerettünk volna még sokáig szeretni, míg élünk, nem fogunk feledni.

Fájó szívvel emlékezünk halálának 1. évfordulóján

DUDEK MIKLÓSRA

Felesége, 4 gyermeke, 2 menye, veje és 9 unokája

19.

Apróhirdetés
Riadková inzercia
Dám do prenájmu obnovený 3-izbový byt.
Tel.: +421904443306, 0915846393
Predám Škoda 120 L, so súčiastkami,
v dobrom stave. Cena dohodou. Tel.:
0907490013 (vo večerných hodinách)
Eladó Škoda 120 L, pótalkatrészekkel, jó
állapotban. Ár megegyezés szerint. Tel.:
0907490013 (esti órákban)
Eladó ülőgarnitúra, cirkula, varrógép és kukoricadaráló. Tel.: 0905275822
Párkányban a városközpont közelében 4
szobás földszinti lakás 2 erkéllyel, saját
udvarral eladó. Tel.: 0910 122 713, 0907
093 791 (18 óra után)
Családi ház eladó Bajtán. Ár 20 000 euró.
Tel.: 0915175081 (17 óra után)
Predám dvojizbový byt v Štúrove. Tel.:
0908962474
Predám stavebno-rekreačný pozemok v
Kováčove. Tel.: 0908962474
Naprenájom
2-izbový
byt.
Tel.:
0905421722
Párkányban a Bem utcában vállalkozásra
alkalmas ingatlan udvarrésszel kiadó. Tel.:
0918900177, 0908471178
V Štúrove v ulici J.Bema nehnuteľnosť s
časťou dvora na podnikanie do prenájmu.
Tel.: 0918900177, 0908471178
Fürdőkádzománc felújítást vállalok. Tel.:
0905983602

20.
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