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Alig egy hónap múlva, november 27-én önkormányzati vá-
lasztásokat tartanak Szlovákia-szerte. Párkány lakói már több 
hónapja találgatják, kik lesznek a jelöltek. A teljes lista október 
12-én vált nyilvánossá, s mint kiderült, 5 polgármester- és 58 
képviselőjelölt mérettetik meg. 

Nyerhet-e újra Ján Oravec? Lesz-e húsz városvezetői székben töl-
tött év után ismét a kisváros polgármestere? Talán nem tévedés, 
ha azt mondom, a fenti kérdések mindennapi témává váltak Pár-
kányban, s minden itt lakónak megvan a saját válasza. November 
27-én öt polgármester jelölt szál harcba a tisztségért: közülük négy 
független és egy pártjelölt. Ján Oravec ismét 
függetlenként indul, Csekes Dusan, vállalko-
zó a Híd színeiben mérettetik meg. Az MKP 
helyi alapszervezete az előző választások ta-
pasztalatai miatt nem indít saját jelöltet s nem 
is támogatja az indulókat. Nem lesz a pártok 
között együttműködés, egyetlen párt vagy 
mozgalom sem vesz közösen részt a helyha-
tósági választásokon. Függetlenként indul 
a polgármesteri székért az Enerbyt vezetője 
Folk Róbert, a Déli Régió Ipartestülete Vin-
cze Tibor menedzsert támogatja, indul Fran-
tišek Párkanský a határőrség egykori parancs-
noka is. A jelenleg 17 darab képviselői hely 
a következő  ciklustól 15-re csökken,  meg-
szerzésére 58-an pályáznak. Az MKP és a Híd 
teljes listát állított, tehát 15-15 jelölttel vág-
nak neki a választásnak. A Magyar Koalíció 
Pártjának két jelölje függetlenként szerepel a 
listán. A Smer-SD 6, az SaS és az SDKÚ-DS 2-2, míg a Szlovák 
Nemzeti Egység és a Demokrata Párt 1-1 jelöltet indít. Az egyes 
körzetben 30-an versengenek a választók szavazataiért, közülük 
8-an jutnak be, a kettesben 28-an, ebből a körből 7 személyből lesz 
városi képviselő. Az MKP-s többségű testület tagsága a választások 
után biztosan kicserélődik, ez annak is köszönhető, hogy a jelenlegi 
képviselők közül többen nem indulnak, így például Belák Ádám, 
Bréda László, Dávid Mihály, Dávid Tünde, Kuklis Dénes és Tóth 
Tibor. A lap következő oldalain a jelenlegi polgármester, illetve a 
képviselők közül néhányan értékelik az elmúlt négy évet (az össze-
foglaló megírásának kérésével az összes képviselőt megkerestük). 
A polgármester-, illetve képviselőjelöltek teljes, fényképpel ellátott 
listája a Párkány és Vidéke következő, november 19-én megjelenő 
számában lesz olvasható. 

Kasza-Szép Éva Kasza-Szép Éva, preklad: p.g.

O necelý mesiac 27. novembra sa uskutočnia samosprávne voľby 
po celom Slovensku. Obyvatelia Štúrova už  mesiace rozoberajú, 
kto sa asi bude uchádzať o primátorskú a poslaneckú stoličku. 
Kompletný zoznam bol zverejnený 12. októbra a vysvitlo, že o 
post primátora je 5 a do poslaneckého kresla 58 uchádzačov.

Môže vyhrať opäť Oravec? Bude po 20 rokoch strávených v kresle 
primátora znovu zvolený? Pravdepodobne sa nemýlim, keď tvrdím, 
že uvedené otázky sa stali každodennou témou v Štúrove a každý 
jeho obyvateľ má už aj vlastnú odpoveď. Päť uchádzačov sa pustí 

do boja o primátorský post: z toho sú štyria 
nezávislí a jedného nominovala strana. Ján 
Oravec sa opätovne uchádza ako nezávislý 
kandidát, Dušan Csekes, podnikateľ, háji far-
by Most-Híd. Miestna organizácia SMK po 
skúsenosti z posledných volieb nemá svojho 
kandidáta a ani nepodporuje niektorého z 
nich. Nebude ani spolupráca medzi stranami, 
žiadna zo strán sa počas samosprávnych vo-
lieb nespojí. Ako nezávislý kandiduje vedúci 
Enerbytu Róbert Folk, manažér Tibor Vincze 
s podporou Južného regiónu a priemyselného 
združenia, František Parkanský je bývalý ria-
diteľ Hraničnej polície. Doterajších 17 posla-
neckých miest sa v novom volebnom období 
zníži na 15 kresiel, o zasadnutie do nich sa 
hlási 58 uchádzačov. Strany SMK a Most-
Híd postavili kompletný zoznam 15-15 kan-

didátov. Dvaja kandidáti SMK sú na listine ako nezávislí. SMER-SD 
má 6, SaS a SDKÚ-DS 2-2, SNJ a DS po jednom kandidátovi. V 
prvom obvode súperí 30 kandidátov o hlasy voličov, z nich postúpia 
8, v druhom obvode ich je 28 a postúpi z nich 7. Terajší poslanec-
ký zbor skladajúci sa väčšinou z poslancov SMK sa určite pozmení 
i vďaka tomu, že mnohí z terajších poslancov vôbec nekandidujú, 
napr. Ádám Belák, Mihály Dávid, Tünde Dávidová, Dénes Kuklis 
a Tibor Tóth. Na nasledujúcich stránkach čísla niektorí z terajších 
poslancov bilancujú uplynulé 4 roky (s napísaním súhrnu sme požia-
dali všetkých poslancov).  Úplný zoznam kandidátov na primátora a 
poslancov aj s fotkami prinesieme v ďalšom čísle Štúrova a okolia, 
ktoré vyjde 19. novembra.  
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Városunk stabil gazdasági helyzettel 
rendelkezik

Ez a ciklus a gazdasági helyzetet tekintve jól indult, aztán a válság elérte 
Szlovákiát is, a települések költségvetésére negatívan hatott. Ennek tük-
rében kell nézni azokat az eredményeket, amelyeket elértünk. Eléggé 
specifikus környezetben kellett dolgoznunk. A lehetőségekhez mérten 
megint léphettünk előre. Természetesen nézőpont kérdése, hogy mek-
kora volt ez a lépés… Mindeközben a város gazdasági stabilitása nem 
volt veszélyeztetve, nagyon sok településen a pénzhiány nagyobb el-
bocsátásokhoz, működési hitelek felvételéhez, intézmények bezárásá-
hoz vezetett, nekünk az ilyen lépések nagy részét sikerült elkerülni. A 
városnak 16 intézménye van, ezek működése biztosított volt. Többsé-
gük, kettőt kivéve, dotálásra szorul. Sikernek tartom, hogy a lakosság 
nem érezte meg, hogy mekkora problémával küzdünk. Ez a jó városve-
zetésnek, a testülettel való együttműködésnek, a megfelelő megszorító 
intézkedések meghozatalának köszönhető. Ezek nem mentek a minőség 
rovására, az intézményeknek nehezebb körülmények között kellett tel-
jesíteni. Fel lehetne sorolni, hogy mi minden 
történt. A  helyiek természetesnek veszik a fej-
lesztéseket, a nem párkányiak azonban sokszor 
megjegyzik, hogy ismét lépett előbbre a város. 
Meggyőződésem szerint az elmúlt négy év 
alatt még a komplikált körülmények ellenére 
is sikerült előbbre vinni a várost. A gyárról 
azonban csak rossz szájízzel tudok beszélni. 
Hiába próbáltunk a megfelelő személyekkel, 
miniszterekkel, államtitkárokkal tenni valamit, 
nem sikerült. Nem önkormányzati feladatról 
van szó, de megpróbáltunk közvetíteni, besegí-
teni.  Sajnos nem voltunk eredményesek és ez 
óriási problémát jelent a jövőre nézve. Sokan 
ipari park létrehozásáról beszélnek, de nekünk 
már van egy ipari parkunk. Az egy gyár helyét 
4-5 beruházó vette át. A telkek magánkézben 
vannak, így a város direkt módon nem tud vál-
tozást elérni. Csak közreműködhet, a döntés a 
tulajdonosok kezében van. A Smurfit Kappa 
nem kapkodja el a dolgot, pedig számunkra 
a telkekkel, épületekkel kapcsolatos döntés 
meghozatala nagyon fontos lenne. Nincs más 
terület, ahol ipari park lehetne, a város nem tud 
területeket felajánlani. Ezt sikertelenségnek érzem. Szeretnénk azonban 
ez ügyben a tőlünk telhetőt továbbra is megtenni, mert a munkanélkü-
liség rányomhatja a bélyegét a városunk életére és nagyon negatívan 
hathat. Nagyon örülök annak is, hogy a Vadast sikerült szinten tartani és 
a környéken kialakuló konkurencia ellenére megőrizte a helyét a piacon, 
és megőrizte a sajátosságát, zsánerét is. A miénk egy igazi szabadságo-
ló fürdő. Szeretnénk fejlesztéseket csinálni, mindig odafigyelünk arra, 
hogy a hitelterheltsége a komplexumnak elfogadható legyen. A 2002-
2006-os ciklusban felvett hiteleket tökéletesen tudja fizetni a Vadas, 
emellett még fejlesztésre is jut. Akik járnak oda, tudják, hogy mindig 
változik valami. Van egy, a komplexum vezetője által kidolgozott ak-
cióterv, amely szerint szeretnénk továbbhaladni. Ha a gazdasági krízis 
elköszön, a látogatottságunk tovább nőhet. Összehasonlításképpen más 
fürdőkkel, a látogatottságcsökkenés általános, nálunk azonban kisebb 
csökkenést mutatnak a statisztikák. Mindent összevetve, nézetem sze-
rint a választások időpontjában városunk stabil gazdasági helyzettel ren-
delkezik, mely jó kiindulópont az elkövetkező évekhez. Ján Oravec
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Naše mesto má stabilné 
hospodárske pomery

Súčasný cyklus sa z hľadiska hospodárskych pomerov rozbiehal dob-
re. Potom kríza zasiahla aj Slovensko, čo negatívne vplývalo na roz-
počet obcí. Z tohoto pohľadu musíme posudzovať aj výsledky, ktoré 
sme dosiahli. Museli sme pracovať v značne špecifickom prostredí. 
Podľa možností sme mohli vykročiť vpred. Samozrejme závisí to od 
uhla pohľadu, aký veľký bol tento krok... Pri tom všetkom hospodárska 
stabilita mesta nebola ohrozená. V mnohých obciach nedostatok peňazí 
spôsobil hromadné prepúšťania, zatvorenie niektorých inštitúcií. Obce 
museli siahnuť k finančným úverom na prevádzku. Nám sa to podari-
lo vo väčšine obísť. Mesto má šestnásť inštitúcií, ich prevádzka bola 
zabezpečená. Väčšina z nich – okrem dvoch – je odkázaná na dotácie. 
Pokladám za úspech, že obyvateľstvo nepocítilo, s akými veľkými 
problémami zápasíme. Vďačíme za to dobrému vedeniu mesta, dobrej 
spolupráci so zastupiteľstvom a správnym úsporným opatreniam. Tieto 
nešli na úkor kvality, inštitúcie museli dosahovať výsledky za ťažších 

okolností. Mohli by sme vymenovať, čo všet-
ko sa udialo. Miestni pokladajú rozvoj za pri-
rodzený, cudzí často poznamenajú, že mesto 
opäť pokročilo dopredu. Som presvedčený, 
že za posledné štyri roky sa aj napriek kom-
plikáciám podarilo mestu napredovať. O zá-
vode však viem hovoriť iba s horkosťou v ús-
tach. Nadarmo sme sa pokúšali urobiť niečo 
s dotyčnými osobami, ministrami, štátnymi 
tajomníkmi – nepodarilo sa. Tu sa nejedná o 
samosprávnu úlohu, ale pokúsili sme sa pro-
blém sprostredkovať, pomôcť vyriešiť. Žiaľ, 
neboli sme úspešní, a to znamená z pohľa-
du do budúcnosti obrovský problém. Mnohí 
hovoria o zriadení priemyselného parku, ale 
my už jeden priemyselný park máme. Mies-
to jediného závodu prevzalo 4-5 investorov. 
Pozemky sú v súkromnom vlastníctve, pre-
to mesto direktívne nevie dosiahnuť nejakú 
zmenu. Môže iba spoluúčinkovať, rozhodnu-
tie je v rukách vlastníkov. Smurfit Kappa sa 
príliš nenáhli v rozhodovaní, aj keď pre nás 
by bolo rozhodnutie ohľadne pozemkov a bu-
dov veľmi dôležité. Nie je iné územie, kde by 

mohol stáť priemyselný park. Mesto nevie ponúknuť iné pozemky. Toto 
pokladám za neúspech. I napriek tomu by sme chceli v danej veci urobiť 
všetko, čo je v našich silách, pretože nezamestnanosť môže negatívne 
vplývať na život nášho mesta. Veľmi ma teší aj to, že sa nám podarilo 
udržať Vadaš na úrovni. Aj napriek vytvárajúcej sa konkurencii si udr-
žal miesto na trhu, zachoval si svoju jedinečnosť a svoj žáner. Vadaš je 
ozajstné dovolenkové kúpalisko. Chceli by sme ho ďalej rozvíjať. Vždy 
dohliadame na úverové zaťaženie, aby bolo pre komplex vyhovujúce. 
Úvery z cyklu 2002-2006 platí Vadaš bez problémov, pritom zostáva aj 
na rozvoj. Tí, čo ho navštevujú, vedia, že sa stále niečo mení. Existuje 
jeho riaditeľom vypracovaný akčný plán, podľa ktorého by sme chceli 
takto pokračovať ďalej. Keď sa hospodárska kríza ozdraví, návštevnosť 
sa môže opäť zvýšiť. V porovnaní s inými kúpaliskami je pokles ná-
vštevnosti všeobecný. U nás štatistiky preukazujú nižší pokles. So všet-
kým dohromady, podľa môjho pohľadu, mesto v čase volieb disponuje 
stabilným hospodárskym pomerom, čo je dobrá východisková pozícia 
pre nasledujúce roky. Ján Oravec
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MKP összefoglaló SMK sumár
Tisztelt Választóink, párkányi Polgárok !

A városi jogkörökre összpontosítva megvalósítottuk azon elképzeléseket, melye-
ket négy éve programunkban felvázoltunk!

 Mert számít, hogy a város ahol élünk, valamennyiünk közös és 
élhető otthona legyen!

Ezért fontosnak tartottuk, hogy megújuljanak a város útjai a biztonságosabb 
közlekedés érdekében. (Petőfi u., Rákóczi u., Bartók u., Piacköz u., Bocskai u., vala-
mint  a takarékpénztár előtti új kereszteződés.)
Fontosnak tartottuk, hogy legyenek új járdáink, buszmegállóink, és részben meg-
újított  közvilágítás. (Az állomási út közvilágítása, új járdák az Ady utcában, a Szé-
chenyi utcában, a Bartók és a Rákóczi utcában , ill.  négy új buszmegálló került elhe-
lyezésre a városban.)  
Tudtuk fontos, hogy szépüljenek iskoláink, mert így gyermekeink szebb környe-
zetben tanulhatnak és étkezhetnek. (Megújult az Ady Endre Alapiskola étterme, a 
szlovák alapiskola iskolaéttermének fűtésrendszere, új tetőszerkezetet kapott a szlovák 
alapiskola épülete, műfüves pálya épült az Ady Endre Alapiskolában.) 
Fontosnak tartottuk, hogy megfelelő számú parkolóhely épüljön a lakótelepeken, 
hiszen egyre több a személygépkocsi, és kevesebb a kijelölt parkoló. (Új parko-
lóhelyek épültek a Rákóczi, a Štefánik, a Szent István, a Bartók, a Comenius utca öreg 
lakótelepén, valamint a Tulipán vendéglőnél. Összesen 198 épült így  az utóbbi négy 
évben.)
Céljaink közt szerepelt, hogy új lakások épüljenek,  merthogy 20 éve nem épült 
lakás a városban.  Meg-könnyítve így a fiatal családok letelepedését. (2x12 lakás-
egység került átadásra ez év augusztusában.) 
Fontosnak tartottuk újabb városi pihenőzónák kialakítását, azok újragondolását 
és átépítését. Mert kell néhány emlékhely, korzó és park - ezzel is vonzóbbá téve a 
várost az idegenforgalom számára. (Az új árvízvédelmi gát, mely egyúttal egyszer s 
mindenkorra megoldja a város árvízvédelmét is, új burkolatot, padokat, megvilágítást 
kapott, beindulhatott a személyhajó-forgalom. Méltó környezetet kapott Ján Sobieski 
lovasszobra egy újjáépített kellemes parkban.) 
Fontosnak tartottuk, hogy új garázsok épüljenek, ezért megkönynyítettük épí-
tésük feltételeit. Fő szempontként kezelve a lakossági igényt. (Az utóbbi négy évben 
180 garázs épült így fel.)
Terveink között szerepelt, hogy újjáéledjen a Sobieski utca, és újra a város szerves 
részévé váljon, hiszen valamikor pezsgő élet folyt itt. (Megépült két új utcarész a 
járulékos hálózatokkal, a beruházó pedig elkezdhette a lakópark építését)
 ...és mert a várost nem csupán az útjai, közterei, parkolói és épületei  

teszik várossá, 
...ezért anyagi- és erkölcsi értelemben is támogattuk városunk területén működő 
művészeti csoportokat, sport-, és civil szervezeteket,  hogy erősödjenek a helyi 
kisközösségek, valamint újabbak alakulhassanak.  
Támogattuk a városi televíziót, mert fontosnak tartjuk, hogy a lehető legtöbb hír 
jusson el a polgárokhoz és a régió lakóihoz.
Létrehoztuk az elektronikus képviselői fórumot, hogy bárki kérdezhessen. 
Kiemelten támogattuk a helyi poliklinika és az esztergomi kórház közös ügyét, 
úgyszintén az Ister Granum Európai Területi Együttműködési Csoportosulás  
létrejöttét. (ma már a Dôvera klienseit is ellátják az esztergomi kórházban, az Ister-
Granum EGTC pedig eleddig 3 nagy EU-projekt nyertese.)
Fontosnak tartottuk, hogy megmentsük a hosszú ideje mellőzött  városi sport-
szervezetet gyermekeinknek, a városi tömegsportnak. (2007 első felében mindez 
sikerült. Új időszámítás kezdődött a városi sportszervezet életében. Ma hozzávetőlege-
sen 340 gyermek,  serdülő és felnőtt látogatja a különböző klubokat, és sportol  rend-
szeresen itt.)
Kiemelten támogattuk városunkat az európai forrásokhoz szükséges önrészek 
biztosításában. (A város, ill.  intézményei az elmúlt négy évben 25 esetben céloztak 
meg pályázati forrásokat. Ebből 8 esetben születtek nyertes pályázatok. Itt kell megje-
gyeznünk, hogy tették mindezt politikai ellenszélben!)

 folytatás a 4. oldalon

A Magyar Koalíció Pártja helyi szervezete 
Tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, képviselőjelötjeinek bemutatkozó estjére.

A kultúrműsorral színesített estét november 21-én vasárnap 17.30 órai kezdettel tartjuk a párkányi kultúrházban.
Minden érdeklődőt, aki kíváncsi terveinkre és szívesen eltöltene velünk egy kellemes vasárnap estét nagy szeretettel várunk!

Sztárvendégeink: Hevesi Tamás a Névtelen Nullából
                                     Szarka Gyula a Ghymes alapítója  

Miestna organizácia Strany maďarskej koalície v Štúrove 
pozýva všetkých priaznivcov a voličov na slávnostnú debutáciu svojich kandidátov na post poslanca MZ  dňa 21. novembra 2010 od 17.30 

hod v Mestskom kultúrnom stredisku. 
Všetkých záujemcov o naše budúce plány srdečne očakávame na nedeľňajšom večierku s pestrým kultúrnym programom!

Hviezdami večera budú: Tamás Hevesi (zo skupiny Névtelen Nulla, Maďarsko) 
                                      Gyula Szarka (zo skupiny Ghymes, Slovensko)

Namiesto sľubov skutky: 
              
• Obnova križovatky pred sporiteľňou, obnova ulíc Petőfiho, Rá-
kócziho, Bartókovej, Bocskaiho a Trhovníckej 
• Obnova verejného osvetlenia na Železničnom rade a výstavba 
chodníkov na Ulici Adyho, Széchenyiho, Bartókovej a Rákóczi-
ho, umiestnenie štyroch nových autobusových zastávok na frek-
ventovaných miestach mesta. 
• Obnova školskej jedálne ZŠ Adyho, vykurovacieho systému 
školskej jedálne a výmena strešnej konštrukcie slovenskej  ZŠ, 
výstavba nového futbalového ihriska s umelou trávou ZŠ Ady-
ho. 
• Výstavba nových parkovacích plôch – spolu 198 za posled-
né štyri roky, a to: na Ulici Rákócziho, Štefánikovej, sv. Štefa-
na, Bartókovej, na starom sídlisku pri Ulici Komenského a pri 
reštaurácii Tulipán. 
• Výstavba nových bytov – odovzdávanie 2 x 12 bytových jed-
notiek v auguste tohto roka. 
• Výstavba novej ochrannej hrádze, a infraštruktúry pre rozvoj 
verejného prístavu, vznik estetickejšieho vzhľadu promenády 
– nové lavičky, verejné osvetlenie, výmena dlažby, dôstojné 
umiestnenie sochy Jána Sobieskeho  v príjemnom prestavanom 
parku.  
• Za posledné štyri roky výstavba 180 garáží. 
• Oživenie Ulice Sobieskeho s dvomi novými časťami - a inves-
tor mohol začať výstavbu nového obytného parku...
• Finančná a morálna podpora občianskych, športových zdru-
žení, organizácií, umeleckých, folklórnych skupín, Štúrovskej 
televízie, vytvorenie priestoru pre elektronické poslanecké fó-
rum.
• Prioritná podpora pri spolupráci a uzatváraní kontraktu medzi 
ostrihomskou nemocnicou a miestnou poliklinikou (pre klientov 
poisťovne Dôvera).
• Podávanie pomocnej ruky pri vzniku a úspešnom pôsobení zos-
kupenia Ister-Granum (víťaz troch úspešných EÚ projektov). 
• Oživenie činnosti mestskej športovej organizácie pre naše deti, 
pre budúce generácie – dnes  už cca. 340 detí, dospelých navšte-
vuje rôzne TJ, kluby a športuje pravidelne. 
• Podpora pri zabezpečení vlastného podielu pri realizácii EÚ 
projektov ( z 25 projektov 8 úspešných – napriek politickému 
protivetru!) 
• Podpora iniciatív a inovačných investícií súkromného sektora 
– priamy odpredaj budovy bývalej MŠ, projekt ’Fitness Klub’ vo 
Vadaši, predaj nehnuteľností a pozemkov spoločnosti Convertis, 
provizórny prenájom budovy bývalého PZ  -  vytváranie múzea 
pre old’s mobil...

...to všetko za posledné štyri roky, lebo nám záleží 
na osude nášho mesta! 

za prejavenú dôveru v uplynulom volebnom období Vám ďaku-
je skupina poslancov mestského zastupiteľstva za SMK: Ádám 
Belák, Mária Boócz, Zoltán Csepregi, Mihály Dávid, Tünde Dá-
vidová, Attila Farkas, László Proszonits, Dénes Kuklis, Ferenc 
Oravetz, Rudolf Szép a Tibor Tóth.
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Négy év margójára
A elmúlt négy év gyorsan eltelt. Mégis elégnek bizonyult ahhoz, 
hogy városunk néhány változásnak köszönhetően szebbé váljon. Le-
galábbis a Párkányba látogató turisták értékelése szerint. A város 
a gazdasági válság miatt nehéz helyzetben volt és még ma is abban 
van, ennek ellenére sikerült néhány tervből valóságot csinálni. Az 
elkövetkező sorokban egy-két fontos  mozzanatot szeretnék  meg-
említeni. 
 A Duna-part új arculatot kapott, amely által a határfolyó menti séta 
kellemesebbé vált, jó érzést nyújtva az embernek. Végre valóban meg-
kezdődött az Aquario Shopping Center építése, mely tudomásom szerint 
karácsonyra teljes pompájával tárul az érdeklődők elé. Néhány utcát és 
járdát is  sikerült széppé  varázsolni. Ezen  a téren azonban még sok 
teendő vár ránk, hisz sok olyan utca van, amelyek mindennapi bosszú-
ságokat okoznak az embereknek. 
A Vadas fürdőben egy régi medence kapott új, nemes acél burkolatot, és 
sok más javítás tette a komplexumot attraktívabbá. Mindannyian tudjuk, 
mire képes a jó időjárás, ahogyan a rossz is… A napsütötte nyári napo-
kon nagyobb lehetne városunk fürdője.
A vasútállomás felől a városközpont irányába haladva megújult a köz-
világítás, a Sobieski park lovas szobra mellett új emlékművek kaptak 
helyet, új bérlakások épültek. 
Párkány városa számos sport, kultúra és más érdekeltségű szervezet 
működését segítette támogatásával. Több közülük, mint például a Zenei 
napok vagy a párkányi 100-as úszó verseny már tradíciónak számít. 
Vannak azonban olyan dolgok, amelyek egyelőre váratnak magukra s jó 
lenne, ha minél előbb megvalósulnának. Ilyen többek között a kikötő, 
amelyet lassan, de biztosan újfent benő a gaz, csúfítva ezzel a városké-
pet. A SZÖRNYŰ körforgalmunkról (amelyet szívügyemnek tekintek) 
és annak újjátételéről már nem is beszélve. A tisztaság, a rend Párkány 
utcáin, ahogy a zöld területek, a játszóterek (melyek közül néhányat le 
kellene bontani) karbantartása szintén hagy némi kívánnivalót maga 
mögött. Kevés virágágyással rendelkezünk. Egyes gazzal borított ma-
gánterületek szó szerint ártalmasak az egészségünkre. A felsorolt terüle-
teken sajnos lenne mit tanulnunk a kisebb településektől. Végezetül 
azonban szeretném megjegyezni, hogy az, milyen környezetben élünk, 
nagymértékben tőlünk függ.

PaedDr.Kornélia Slabáková 

Hodnotenie uplynulých štyroch 
rokov v Štúrove

4 roky ubehli v spätnej retrospektíve veľmi rýchlo. Predsa len 
bolo dosť času na určité zmeny, ktoré prospeli nášmu mestu a je 
opäť krajšie. Aspoň tak to hodnotia niektorí návštevníci, ktorí 
zavítajú do Štúrova len sporadicky. Aj keď práve počas tohto 
obdobia naše mesto, tak ako aj iné, bolo a stále je v ťažkej si-
tuácii, poznačenej hospodárskou krízou. Napriek tomu sa čo-to 
podarilo z plánov mesta zrealizovať. Spomeniem len niektoré 
aktivity. 
Korzo popri brehu Dunaja nadobudlo novú tvár a výrazne prispelo 
k tomu, že prechádzka pri Dunaji je príjemná a poskytuje pekný 
zážitok. Konečne sa pohla už veľmi dlho očakávaná výstavba ná-
kupného centra Aquario a predpokladám, že najneskôr k Vianociam 
sa nám predstaví v plnej kráse. Podarilo sa opraviť niektoré ulice, 
chodníky, ako napr. na Adyho ulici. V tejto oblasti je ale stále čo 
naprávať, máme ešte veľa takých, ktoré znepríjemňujú každodenný 
život občanov. 

Na kúpalisku Vadaš máme krásny nerezový staronový bazén a ďalšie 
iné úpravy zvýšili jeho atraktivitu pre návštevníkov. Všetci vieme, 
že čo dokáže dobré počasie (ale aj zlé), keď by mohlo byť kúpalisko 
aj väčšie.    
Vstup do mesta od železničnej stanice lemuje krásne nové osvet-
lenie, v parčíku okolo Sobieskeho sochy pribudli nové pamätníky, 
pribudli nové nájomné obytné domy. 
Mesto Štúrovo podporilo v činnosti mnohé organizácie a inštitú-
cie pri organizovaní rôznych podujatí kultúrneho, športového ale-
bo iného charakteru. Mnohé z nich, napr. Hudobné dni mesta alebo 
Štúrovské stovky a iné, sú už dlhoročnou tradíciou. 
Sú však aj činnosti a plány, ktoré na realizáciu ešte len čakajú a 
bolo by veľmi dobré, keby to bolo čo najskôr. Napríklad prístav pre 
lode v zátoke , ktorá pomaly, ale isto začína byť takisto zarastená, 
škaredá a plná buriny ako predtým. Ten HROZNÝ kruhový objazd 
(moja srdcová záležitosť) jednoducho nemá obdobu široko – ďale-
ko. Radšej žiadny – ako takýto. Naše mesto má veľké rezervy s udr-
žiavaním čistoty a poriadku na verejných priestranstvách, zelene, na 
pieskoviskách- tiež by sa niektoré mohli radšej zrušiť. Na mnohých 
súkromných pozemkoch bujná burina doslova ničí zdravie. Máme 
málo kvetovej výzdoby (žeby dlhoprstí?). V tomto smere sa veru 
máme čo učiť aj od menších obcí ako sme my. Na záver ale chcem 
dodať, že to, v akom prostredí žijeme, závisí vo veľkej miere od nás 
všetkých.

PaedDr.Kornélia Slabáková         

Támogattuk a magánszektor kezdeményezéseit, munkahelyteremtő, 
innovatív beruházásait. (A volt bölcsőde épületének közvetlen eladása, 
Fitness Klub projekt a Vadasban, közvetlen telek- és ingatlaneladás a Con-
vertis részére, a volt rendőrség épületének ideiglenes kölcsönbeadása vete-
rán autómúzeum létrehozása céljából.)     
Mindeközben a város költségvetése kiegyensúlyozott maradt. Köszön-
hetően a józan gazdálkodásnak, annak a körültekintő és egyúttal szi-
gorú pénzügyi szemléletnek, melynek eredményeit  a teljesség igénye 
nélkül a fentiekben vázoltuk. 
Azon szemlélet kézzel fogható gyümölcsei ezek, melyet döntései során 
mind képviselői csoportunk, mind pedig a város együttesen kiemelt 
szempontként kezel és beépít a munkájába mert,

az  együttműködést mi itt Párkányban már több éve el-
kezdtük  azért, hogy a város ahol élünk, mindenki számára 

élhető otthon legyen.
Megköszönve bizalmukat jegyzi a 2006-2010 közötti választási időszak vá-
rosi képviselő testületének MKP képviselői csoportja: Belák Ádám, Boócz 
Mária, Csepregi Zoltán, Dávid Mihály,  Dávid Tünde, Farkas Attila, Pro-
szonits László, Kuklis Dénes, Oravetz Ferenc, Szép Rudolf és Tóth Tibor.   

MKP összefoglaló (folytatás a 3. oldalról)
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A választási időszak értékelése
Tekintettel e sorok megszabott terjedelmére, és a megelégedettséggel 
szemben előnyt élvező kritikus szemlélet hasznosságára, véleményem 
szerint az elmúlt 4 évben nem volt elegendő mértékű törekvés az ígéretek 
és a törvény adta feladatok teljesítése érdekében.
1/A környezetünk, gondolok  itt a rendre, a  tisztaságra és általánosan a vá-
rosképre nem változott, vagy ha mégis, akkor hátrányára. Az a remény, hogy 
AVE Rt. megalakulásával megszűnnek a több tíz éve uralkodó rossz szokások, 
nem igazolódott be. Sem a törvény, sem pedig az ígéretek nincsenek betartva. 
Városunk e téren az utolsók között kullog. Továbbá, hogy is lehetne értékelni 
például azt a szörnyű, hivatalosan is elsajátított és támogatott, a szeméttelep 
rekultivációjával kapcsolatos  hazugságot,  mely hosszadalmasan elodázza a 
valódi rekultiváció elvégzését és horribilis pénzügyi ráfordítást idéz elő a vá-
ros számára, melyet másnak kellett volna eszközölni!
2/A városi tulajdonnal való gazdálkodás módja nem igazán állt közel azokhoz 
a jelzőkhöz, amelyet szokás szerint a jó gazda tulajdonoságainak nevezünk. 
A nem megfelelő, sőt, veszteséges gazdálkodást nem lehet figyelmen kívül 
hagyni:
- az AVE Rt. létrehozása kapcsán (a Városi Technikai Szolgáltató Vállalat 
transzformációjának alapos megindokolása, a verseny kiírás elégségtelen kri-
tériumai, szolgáltatások árai gazdaságosság szempontjából),
- a káosz és a fizetős parkolók használatának meghiúsítása kapcsán (más váro-
sok jelentős jövedelemhez jutnak, a mi kasszánkban emiatt csak idén legalább 
100 ezer €-val lett kevesebb),
- a közterületek elégségtelen karbantartása drágább felújítási befektetéseket 
kíván.
3/A törvények és a város általános érvényű rendeleteinek betartása nehéz-
kes mindannyiunk kárára.
Ezen normák betartása nem volt szisztematikusan megkövetelve és a lehető-
ségek szerint kikényszerítve. Nem csak a városi rendőrség részéről! Elég, ha 
összehasonlítjuk a 6/2002-es, a közrend, tisztaság, közterületek és zöldöve-
zetek védelméről szóló városi rendeletet a valós állapottal. Sajnos, mind-
annyiunk szégyene, és nemcsak az „illetékes gondoskodóké“.
4/Tárgyalások, döntések, érvényesítések stílusa még mindig a régi szinten 
van. A kevésbé hízelgő osztályzat: Feltételesen elégséges. Magamnak is.                                                       

Jozef Slabák 

Játékboltunkba
szeretettel várjuk
minden Kedves
vásárlónkat!

Srdečne Vás
pozývame do

predajne hračiek!

Medzi Tatra Bankou a
rybárskych potrieb Twister.

Fő utca 52, a Twister
horgászbolt és a Tatra Banka

között.

Vážení Čitatelia, Kandidáti!
Uzávierka nasledujúceho čísla bude 5. novembra, periodikum vydje 19. no-
vembra.
Touto cestou prosím všetkých kandidátov, aby do hore uvedeného termínu 
poslali svoju fotografiu na emailovú adresu: parkanyesvideke@gmail.com 
kvôli uverejneniu fotky do volebnej prílohy mesačníka.
Za spoluprácu vopred ďakujem,                                     Eva Kasza-Szépová

Tisztelt Olvasó, Polgármester-, illetve Képviselő-jelöltek!
A Párkány és Vidéke következő száma november 19-én jelenik meg, a lap-
zárta november 5-én van.
Ezúton is kérek minden jelöltet, hogy a fent jelzett időpontig küldje el 
fényképét a parkanyesvideke@gmail.com email címre, hogy azt a választá-
si oldalainkon meg tudjuk jelentetni. Együttműködésüket köszönve,

Kasza-Szép Éva 

Zhodnotenie volebného obdobia
Vzhľadom na obmedzenosť príspevku a na všeobecne platné pravidlo 
prednosti kritického pohľadu pred účelovým chválenkárstvom, mám za 
to, že v uplynulých 4. rokoch sa neučinilo zadosť sľubom a zákonitému 
poslaniu mesta. Najmä:
1/Životné prostredie vo všeobecnosti, predovšetkým poriadok, čistota a 
vzhľad mesta sa nezmenili. Ak áno, potom len k horšiemu. Nádej, že vstupom 
AVE a.s. sa zbavíme desiatky rokov trvajúcich zahanbujúcich zvyklostí, je tá 
tam. Ani zákon, ani sľuby nápravy sa neplnia a mesto v tomto ohľade je na 
úrovni najposlednejších. Naviac, ako sa dá zhodnotiť hrozitánska i mestom 
úradne osvojená a podporovaná lož vo veci rekultivácie niekdajšej skládky 
TKO, ktorá spôsobí dlhodobé oddialenie skutočnej rekultivácie a navyše vy-
žiada si horibilné náklady, ktoré nemali byť, ale budú musieť byť vynaložené 
na vrub mesta!
2/Nakladanie s majetkom mesta nezodpovedalo priliš tým spôsobom, ktoré 
spadajú do predstravy o starostlivosti dobrého hospodára. Z prípadov nehos-
podárnosti, ba dokonanej stratovosti nemožno nespomenúť: 
- viacero aspektov v súvislosti so založením AVE a.s. (zhodnotenie nutnosti 
transformácie TSM, kritéria verejnej súťaže, ekonomická nepodloženosť ceny 
služieb),   
- chaos a znemožnenie využívania platených parkovísk – ktoré v iných mes-
tách prinášajú značné príjmy – pripravili našu pokladnicu len tohto roku mi-
nimálne o  100 tisíc €,  
- zanedbávanie údržby verejných priestranstiev vyvoláva drahé  investície.
3/Dodržovanie zákonov a všeobecne záväzných nariadení mesta pokrivká-
valo. Dodržovanie ustanovení týchto noriem nebolo systematicky vyžadované 
a vynucované. A to nielen mestskou políciou! Stačí porovnať napr. ustanove-
nia VZN č. 6/2002 o udržiavaní verejného poriadku, čistoty a ochrany verej-
ných priestranstiev a zelene so skutočnosťou. Vraj kúpeľné mesto. Na hanbu 
nás všetkých a nielen tých zodpovedne nezodpovedných.  
4/ Štýl jednania, rozhodovania, realizovania zámerov je stále na tej iste 
úrovni. Nelichotivá známka za 4 roky odvádzaného výkonu: Dostatočná s 
podmienkou. Sám sebe si ju tiež pripisujem, nedokázal som účinnejšie pôso-
biť.                                                                                                   Jozef Slabák
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Otvorte srdcia, my ich máme 
otvorené IV.

Mesto Štúrovo oznamuje všetkým občanom, že v dňoch 6. decem-
bra 2010 – 10. decembra 2010 sa uskutoční charitatívna akcia pod 
názvom:

 „Otvorte srdcia, my ich máme otvorené IV„
Na základe toho sa uskutoční zbierka ošatenia, obuvi, hračiek a pod. 
na Pešej zóne  v predajni bývalého Protexu (vedľa galérie) a to od 
22.11.2010 do 03.12.2010 a to nasledovne: 
- v pondelok (22. a 29. 11 2010) - od 13. hod. do 15 hod.
- v utorok (23. a 30. 11.2010) - od 09. hod. do 11 hod. 
- v stredu (24.11 a 01.12.2010) - od 13 hod. do 18 hod.
- vo štvrtok (25.11 a 02.12 2010) - od 13 hod. do 15 hod.
- v piatok (26.11 a 03.12.2010) - od 09 hod. do 11 hod.

Prosíme všetkých občanov, aby podporili túto myšlienku a prispeli 
k zbierke. Zároveň Vás prosíme, aby prinesené veci do zbierky boli 
čisté a použiteľné. Ďakujeme.
Vyzývame všetkých, ktorí potrebujú pomoc, aby prišli medzi nás!
Ďalšie informácie poskytne oddelenie sociálne, bytové, kultúry, 
zdravotníctva a školstva na tel. č. 036/7 511 466, 0917755566 alebo 
na e-mail: ingrid.tarrova@sturovo.sk

Nyissátok ki a szíveteket, a miénket 
kitártuk

A Városi Hivatal ezúton tudatja a lakossággal, hogy 2010.12.06 és 
2010.12.10 között ismét megrendezi a:
 

Nyissátok ki a szíveteket, a miénket kitártuk 
IV. elnevezésű karitatív akciót.

A ruhákat, lábbeliket, játékokat és más tárgyakat az egykori PRO-
TEX épületében 2010.11.22 és 2010.12.03 között fogják gyűjteni.

A gyűjtés időpontja: 
Hétfő (22. és 29. 11. 2010): 13.00-15.00
Kedd (23. és 30. 11.2010): 09.00-11.00
Szerda (24.11 és 01.12.2010): 14 00. - 18.00
Csütörtök (25.11 és 02.12.2010): 13.00 - 15.00 
Péntek (26.11 és 03.12.2010): 09.00-11.00

A szervezők kérik a lakosságot, hogy támogassák az akciót, azok 
pedig, akiknek segítségre van szükségük, jelentkezzenek.
További információ a szociális, kulturális, lakásügyi, egészségügyi, 
és iskolaügyi osztályon a 036/7 511 466-os, és a 0917 755 566-as 
telefonszámon, illetve az ingrid.tarrova@sturovo.sk email címen 
kapható.

Forró napok a Vadas-
ban – télen is

A hűvös reggelek beköszöntével, ven-
dégeink igényeit kielégítendő a Va-
dasban ismét beve-
zetjük az ún. „forró 
vizes napot” – azaz 
novemberben hét-
főnként a megszo-
kott 31 fokos ter-
málvíz helyett 36 
fokos vízzel töltött 
medencével várjuk 
Önöket. 
A fedett uszoda hétköznaponként 12 és 
21 óra, szombaton 09 és 22 óra között, 
míg vasárnap 09 és 21 óra között tart 
nyitva. Vendégeink ezentúl is kedvez-
ményes árú bérleteket válthatnak, me-
lyek a megvásárlás napjától 150 napig 
érvényesek. A 10 belépéses bérlet ára 
39,80 euró, a 20 belépést biztosító bér-
letért pedig 73 eurót kell fizetni.

Németh Lívia

Aj v zime horúce dni 
vo Vadaši

Chcete sa počas chladných a sychravých 
dní trochu zohriať a uvoľniť? My Vám po-

môžeme. Počas mesiaca 
november, v krytej pla-
várni termálneho kúpa-
liska Vadaš skúšobne 
(na želanie občanov) za-
vádzame „horúci deň“! 
To znamená, že Vás 
každý pondelok očaká-
vame aj vo vnútornom 

bazéne s termálnou vodou o teplote 36°C 
namiesto zvyčajných 31°C.
Krytá plaváreň je otvorená od pondelka do 
piatku od 12 do 21 hod., v sobotu od 9 do 
22 hod. a v nedeľu od 9 do 21 hod. Náv-
števníci si aj teraz majú možnosť zakúpiť 
zľavnené vstupy v podobe permanentiek, 
ktorých platnosť je 150 dní odo dňa za-
kúpenia. Cena 10 vstupovej permanentky 
je 39,80 € a za permanentku s 20 vstupmi 
zaplatíte 73 €.

Ján Oravec, ml.
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Esztergom döntött: Tétényi Éva az új polgármester
Esztergom október 3-án történelmet írt: az utóbbi években sokat bírált 
fideszes polgármestert, Meggyes Tamást a független jelöltként induló, 
ennek ellenére a legtöbb politikai párt és civil szervezet támogatását 
élvező Tétényi Éva győzte le. Az új polgármester majd kétszer annyi 
szavazatott kapott, mint a 10 éve városvezetői székben lévő Meggyes. 
Az elkövetkező sorokban Tétényi Évával beszélgetünk.
Minek tulajdonítja az elért eredményt?
Az összefogásnak tulajdonítom. A választás sikeressége annak köszönhető, 
hogy egy ellenjelölt volt és ez tudta tömöríteni azokat az erőket, amelyek 
úgy gondolták, hogy változásra van szükség Esztergomban.  
Hogyan jellemezné az elmúlt egy-két hónapot, a 
kampányt?
Az elején megfogadtam, hogy csak egy pozitív kam-
pányt vagyok hajlandó végigvinni és ezt sikerült is 
megtartani bár voltak nehéz pillanatok. A kampány-
időszak alatt szinte csodálatos módon jöttek elő a 
segítőim. Az eddigi életem legérdekesebb és a leg-
sikeresebb időszakáról van szó, éppen azért, mert 
nagyon sok jó emberrel ismerkedtem meg. 
A választás napját hogyan élte meg?
Számomra visszaadta azt a bizalmat, amit még gyer-
mekkoromban  tanultam  a  szüleimtől és a nagy-
szüleimtől, hogy a jó és a kicsi mindig győz. Az em-
berek is hittek abban, hogy a jónak győznie kell. És 
íme, láss csodát, ez itt Esztergomban megvalósult.
Milyen érzés volt megtudni a választás eredményét?  
Számomra a végeredmény természetes volt: 60-40 
arányú győzelemre számítottam, tehát inkább egy 
jóleső, beigazolódó érzés. Az már sokkal felemelőbb 
volt, mikor láttam, hogy az emberek gyülekeznek az 
iroda körül, egyre többen lesznek, végén felvonul-
tunk a főtérre, egy lámpást eresztettünk el, elénekeltük a himnuszokat, az 
emberek sírtak, könynyeztek, tapsoltak.  Úgy  gondolom, hogy  egyetlen-
egy  esztergomi  ember sem fogja ezt elfelejteni, amíg él. 
A képviselők közül, ha jól tudom, 10 a Fidesz színekben politizál. Gondo-
lom, rendelkezik olyan stratégiával, amely elindíthatja az együttműködést. 
Miután a plakátjukon az volt a szlogen, hogy együttműködünk, én is ezt 

tudom mondani: együttműködünk. Miután szinte valamennyi képviselőt 
személyesen ismerem, sőt, a választópolgárok azért bízták meg őket, 
hogy a városrészek és a város érdekeit képviseljék, biztos vagyok benne, 
hogy kezdeti félelmekről van szó, amelyeket legyőzünk. Lesz egy újítá-
som is: minden képviselőtestületi ülés élő egyenes adásba lesz, tehát a 
választópolgárok közvetlenül érzékelhetik, hogy a képviselőjük hogyan 
képviseli a város érdekeit. (Mint utóbb kiderült, nem lesz egyszerű az 
együttműködés). 
Párkányban is sokan szorítottak Önnek..
Erről nem tudtam, külön öröm. Utólag is nagyon-nagyon köszönöm! Ez a 

biztatás nekünk nagyon jól esik. 
A két város vezetésének együttműködése mostan-
ság nem igazán aktív, pedig teljesen más helyzetben 
vagyunk, mint más határvárosok. Szerepel a tervei 
közt változtatni ezen a helyzeten?
A választási programom egyik fő vonala az ún. Du-
na-stratégia volt. Miután az Európai Unió a követ-
kező tervezési időszakban, 2020-ig e mentén kíván-
ja majd  elosztani a támogatásokat, mindenképpen 
a határ- és Duna-menti területek együttműködésére 
számítok. Remélem, hogy lesznek közös pályázata-
ink. Ezek a nagy tervek. A kisebbek pedig olyanok, 
amelyek ahhoz járulnak hozzá, hogy a mindennapi 
életünk kedvezőbb legyen.  
Mi lesz az elkövetkező 4 év legfontosabb feladata?
Az első feladat, hogy egy gazdasági átvilágítást vé-
gezzünk. Esztergom városának a gazdasági helyze-
téről mindenféle hírek keringenek, ezt szeretném, ha 
végérvényesen tisztáznánk. Az eredményt a közös-
ség számára bemutatjuk. A gazdasági stabilitás mel-
lett a munkahelyteremtés, a nyugalom és nyitottság 

megteremtése a célom. Ez alatt azt értem, hogy szabadon mindenki vé-
leményt nyilváníthasson és mindent, amit lehet, a közösséggel megbe-
széljünk.   
 
Az elkövetkező évek munkájához sok sikert kívánunk!

Kasza-Szép Éva

 Energiatakarékos új építésű ház eladó!
Nízkoenergetická novostavba na predaj!

STAV

CO

E c o s t a v   s. r. o

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

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

Otváracie hodiny
pondelok - piatok

9:00 - 17:00

Individuálne podľa dohody

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.

Cena zahŕňa:
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

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

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

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

Firma Ecostav s.r.o 
na predaj ponúka 3 
izbovú nízkoener-
getickú novostavbu, 
ktorá sa nachádza v 
tichej časti obci 
Mužla. Viac info na 
0917 391 420!

Az Ecostav s.r.o 
Muzsla csendes 
részén eladásra kínál 
3 szobás új építésű 
e n e r g i a t a k a r é k o s 
családi házat. Bővebb 
info a 0917 391 
420-as számon! 

Cena 65 900 € s DPH
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Výmena strážcov mosta
17. strážca mosta, nemecký fotograf Michael Jochum strávil v našom 
meste tri mesiace. Po absolvovaní Medzinárodnej letnej akadémie výt-
varného umenia v Salzburgu a štúdia výstav a architektúry v Mnícho-
ve strávil jeden rok v Bologni. Od roku 1988 pôsobí ako fotograf na 
voľnej nohe. Prednášal fotografovanie na Vilniuskej akadémii výtvar-
ných umení a na Vysokej škole výtvarného umenia v Berlíne. V roku 
1995 so sídlom v Salzburgu založil Fórum pre fotografovanie a umenie 
pod názvom Fotowerk. V roku 2009 ho menovali za člena Akadémie 
nemeckých fotografov (DFA). 
 Michael absolvoval celý rad samostatných výstav v Nemecku, skupino-
vých výstav vo Francúzku, Rakúsku, Litve a Nemecku. Napísal niekoľko 
kníh a katalógov, svoje odborné práce zverejňoval vo fotografických a 
umeleckých časopisoch. Počas pôsobenia v Štúrove organizoval workshop 
pre nemeckých študentov pod názvom „Dunaj-most – naše historky a naša 
história“. Michael Jochum koncom septembra z príležitosti osláv mosta sa 
prezentoval ojedinelou inštaláciou. Legendárna skladba „Most nad mútnou 
riekou“ od svetoznámych hudobníkov Simon a Garfunkel prepožičala myš-
lienku inštalácii veľkorozmerných fotografií na vlajkách po moste Márie 
Valérie. 
Podľa vlastných slov vo veršoch tejto piesne našiel poetický opis vzťahu 
aktuálnej situácie a histórie rieky a mosta. Mosta, ktorý spája a rozdeľuje, 
indukuje konflikty a uvoľňuje ich. Vo svojej rozmanitej histórii práve toto 
odzrkadľuje aj most Márie Valérie; pustošenie a obnovenie, charakteristic-
ké aj pre slovensko-maďarské vzťahy. „Portrét je pre mňa jedna z foriem 
mostnej konštrukcie. Ale fotograf môže stavať iba v tom prípade, keď tá 
druhá osoba poskytne možnosť pripraviť dobrý a intenzívny portrét. Pre 
mňa každý človek je nová skúsenosť, ale v úkryte sa stále skrýva riziko 
zlyhania“. Umelec odcestoval do rodnej Viedne koncom októbra, aby po 
návšteve rodiny pocestoval domov do Mníchova.
Rezidenciu strážcu mosta okamžite po ňom obsadil 18. strážca mosta, výt-
varný umelec James Johnson-Perkins zo severoanglického veľkomesta 
Newcastle. Jeho funkčné obdobie znie na šesť mesiacov. Vďaka svojmu 
odvážnemu a jedinečnému štýlu pochodil mnoho významných galérií po 
celom svete od Spojeného kráľovstva cez Thajsko a USA až po Rusko. Jeho 
štúrovská prítomnosť sľubuje milovníkom moderného umenia tohto druhu 
mnoho vzrušenia.

Július Juhász

Nové nájomné byty plesnivejú
Ako sme Vás už v predošlých číslach informovali, počas leta si mohli ob-
čania Štúrova prevziať nové nájomné byty. V dvoch budovách odovzdali 
dokopy 24 dvojizbových a trojizbových bytov. Časť stavby na Terasách II. 
bola dotovaná zo štátnych peňazí a 30 rokov môžu slúžiť iba ako nájom-
né byty. K tomu, aby sa stal niekto nájomníkom, musel spĺňať množstvo 
kritérií, nakoniec však museli byť kritériá zľavené. Teraz nastali v bytoch 
nové problémy. Do začiatku októbra nebol plyn, v bytoch nevedeli kúriť a 
netiekla ani teplá voda. Mesto sa nevedelo dohodnúť s plynárenským pod-
nikom v otázke nájmu plynového vedenia. Zmluva mohla byť odklepnutá 
až po zasadnutí valného zhromaždenia. Ich zasadnutie bolo až koncom sep-
tembra. Ako o tom už informovala Štúrovská televízia, steny aj nábytok v 
bytoch pokryla pleseň. Zohrievanie vody k umývaniu a daždivé počasie v 
septembri ďalej kazilo situáciu. Pleseň sa objavila aj v nočníku jednej rodiny 
s bábätkom, nové dvere sa naduli. Čoraz viac ľudí si myslí, že byty sa mali 
odovzdať až po zavedení plynu a teplej vody. Obyvateľom nepomohlo ani 
vetranie. Podľa hlavného stavebného inžiniera Miroslava Šafranka, vetrať 
treba stále ďalej, aby sa steny úplne vysušili. V prípade potreby steny znovu 
premaľujú špeciálnou protiplesňovou farbou.

Zdroj: Štúrovská televízia, preklad: p.g.

Penészednek az új bérlakások
Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, a nyár folyamán új, városi bér-
lakásokat vehettek birtokba Párkány lakosai. A két tömbben csoportosuló, 
24 darab két és három szobás ingatlanokat részben állami pénzből építették 
és 30 évig csak bérbe adhatóak. Ahhoz, hogy valaki bérlő legyen, számta-
lan követelménynek kellett megfelelni, végül azonban enyhíteni kellett a 
feltételeken. Most újabb gondok vannak a Teraszok II lakótelepen található 
bérlakásokkal. Október elejéig nem volt gáz: a lakásokban nem tudtak fű-
teni és meleg víz sem volt. A város ugyanis nem tudott megegyezni a gáz-
művekkel a gázvezeték bérlete ügyében, a szerződésre pedig a gázművek 
cégközgyűlésének kellett rábólintani, ülésük csak szeptember végén volt. 
Mint ahogy arról a párkányi városi televízió beszámolt, penész lepte el a fa-
lakat, bútorokat. A fürdéshez szükséges víz felmelegítése és a szeptemberi 
csapadékos időjárás tovább rontott a helyzeten, a penész még az egyik kis-
gyerekes család bilijén is megjelent, a nyirkosságtól az új ajtók megvete-
medtek. Egyre többen gondolják úgy, hogy csak akkor kellett volna átadni 
az új lakásokat, amikor azokban már a fűtés és a melegvízellátás is bizto-
sított. A lakókon a szellőztetés sem segített, Miroslav Šafranko, főépítész 
szerint szellőztetni továbbra is kell, hogy a falak teljesen kiszáradjanak, 
szükség esetén speciális, gombaölő festékkel festik újra a falakat.                                        

Forrás: Párkányi Televízió 

Hídőrváltás
Három hónapot töltött városunkban a 17. hídőr, Michael Jochum 
német fényképész. A salzburgi Nemzetközi Nyári Képzőművészeti 
Főiskolán mesterkurzust végzett fotós 1988 óta szabadúszó fotográfus. 
Münchenben a kiállítások formatervezését tanulmányozta, majd egy 
évet Bolognában töltött. Fényképészetet tanított többek között a vil-
niusi Képzőművészeti Akadémián, valamint a berlini Képzőművészeti 
Főiskolán. 1995-ben Augsburgban megalapította a fotózás és művészet 
fórumát Fotowerk néven. 2009-ben megválasztották a Német Fotográ-
fus Akadémia (DFA) tagjává.
 Egyéni  kiállítások  egész  sorát  abszolválta Németország-szerte, míg 
csoportos kiállításai Franciaországban, Ausztriában, Litvániában és Né-
metországban voltak. Több könyvet és katalógust adott ki, fotográfiai és 
művészeti folyóiratokban jelentek meg munkái. Párkányi tartózkodása alatt 
műhelyfoglalkozást szervezett német diákok számára „Duna-híd – törté-
neteink és történelmünk” címmel. Michael Jochum szeptember végén, a 
hídünnep alkalmából egyedi installációt mutatott be. Simon és Garfunkel 
világhírű dalát aposztrofálva „Híd a zavaros folyó fölött” címmel kerültek 
bemutatásra zászlóméretű fotói a Párkányt Esztergommal összekötő Mária 
Valéria hídon. Saját bevallása szerint ennek a dalnak a szövegében találta 
meg a tényleges helyzet és a történelem, a híd és a folyó kapcsolatának 
költői leírását. A hídét, amely összeköt és elválaszt, konfliktusokat gerjeszt 
és old fel. Ezt tükrözi változatos történetében a Mária Valéria híd is; a pusz-
títást és újjáépítést, mely levetítődik a szlovák-magyar kapcsolatokra is. „A 
portréfotó számomra a hídépítés egyik formáját jelenti. De a fotós csak ak-
kor tud építeni, ha az a másik személy megadja a lehetőséget egy jó és inten-
zív portré elkészítéséhez. Számomra minden egyes személy egy új élmény, 
de ott bujkál benne a kudarc kockázata is”. A művész október elején utazott 
vissza szülővárosába, Bécsbe, hogy a családi látogatás után folytassa útját 
haza, Münchenbe.
A Hídőr rezidenciát máris elfoglalta a 18. hídőr James Johnson-Perkins kép-
zőművész  személyében. Ő az északkelet-angliai nagyvárosból, Newcast-
leból érkezett hozzánk, és „megbízatási” ideje hat hónapig szól. Egyedülálló 
és merész stílusának köszönhetően bejárta a világ számos jelentős galériáját 
az Egyesült Királyságtól Thaiföldön és az USA-n át egészen Oroszországig. 
Párkányi jelenléte sok izgalmat tartogat az effajta modern művészet iránt 
érdeklődők számára.

Juhász Gyula

Ragyogó napsütés és résztvevői csúcs 
a 10. Mária Valéria Hídfutáson

Az idén immár 10. alkalommal rendeztük meg a Mária Valéria Hídfutást 
Esztergom és Párkány között. A rekordszámú előnevezés miatt – több mint 
2326 fő – előbbre hoztuk a kezdést. Ez jó ötletnek bizonyult, hiszen az idén 
nem is volt olyan hosszú várakozási idő a rajtszám-felvétel és a helyszíni 
nevezés során. Volt internetes előnevezés is, mely felgyorsította a regisztrá-
ciót, a chipes időmérés pedig az eredmények feldolgozásánál jelentett nagy 
előnyt. Sok iskola már előre felvette a rajtszámot ezzel elkerülve a sorban 
állást! Azok a futók, akik éltek a világháló adta lehetőséggel, ingyenesen 
vehettek részt az eseményen. Sajnos, sokan nem jöttek el (főleg iskolások) 
felvenni a rajtszámot, illetve chipet, ezért jövőre komoly szigorításokat ter-
vezünk. A rajt a Mária Valéria híd alól fantasztikusra sikeredett. Az időjárás 
is a kegyeibe fogadta a sportolókat: kicsit szeles, de napos időben, 20 fokos 
kellemes melegben vághattak neki a 4,2 km-es távnak. Sajnos néhányan, a 
tiltó szabályok ellenére, összecserélgették a chipjeiket, voltak, akik rövidí-
teni próbáltak, ezért jó pár versenyző kizárásra került. A mezőny a Tabán 

hídon futott, végighömpölygött a Kis-Duna sétányon és a Lőrincz utcánál 
a Mária Valéria híd felé fordult, hogy a megnyitott határon át Párkány felú-
jított főterén keresztül jusson el a Vadas fürdőben lévő célba. A célba 1853 
chipes futó és 151 csak rajtszámmal futó érkezett be. Hat korcsoportban hir-
dettünk győzteseket. Az abszolút győztes Dömény János lett, 13 perc 24 má-
sodperc alatt teljesítette a távot.  Az iskolák közötti versenyt az esztergomi 
Mindszenty József Katolikus Általános Iskola nyerte meg, 100 ezer forintos 
sportszer vásárlási utalványt kaptak. A 2. és a 3. helyezett iskola is kapott 
60.000 és 40.000 Ft-os ajándékutalványt. Ebben az évben a 2. helyezett a 
Babits iskola csapata, a 3. helyezett Szőgyén csapata lett. 
Kategóriák szerinti győztesek:
    -1960: Galgóczi Imre, Varga Ervin Mihály, Nagy Zoltán
1961-1970: Marek Kecskés, Farkas István, Dunai László
1971-1991: Gabriel Svajda, Mišovič Bohuš, Varga Tamás Ervin 
1992-1995: Dömény János, Hakke Aurél, Boros Áron
1996-1999: Orbán Balázs, Szlovák Bence, Koreň Martin
2000-2003: Fiala Gergely, Várnai Alex, Kovács Réka
2004-2010: Pál Péter, Szekrényessy Ábel, Körmöndi Áron

Forrás: www.hidfutas.eoldal.hu
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A Városi Művelődési Központ programja                                                     
Program Mestského kultúrneho domu

Mestská galéria: 
do 12. novembra potrvá výstava Lázló Maier-Kránitza, s náz-
vom „Bez pretvárky“. 
Városi galéria: 
november 12-ig Maier-Kránitz László „Tettetés nélkül“ című kiállítása 
látható. 
Mestské múzemum: 
20. októbra sa otvorila výstava „Tisícročia Vyšehradu“, ktorá 
potrvá do 14. januára.
Városi múzeum: 
október 20-án nyílt meg a „Visegrád évezredei“ című kiállítás, mely 
január 14-ig látható

 
További információk a párkányi kultúrházban, illetve a 
0367511108-as telefonszámon kaphatók.
Ďalšie informácie v kultúrnom dome, alebo na telefónnom 
čísle 0367511108.         
Főtámogató: Termálfürdő Párkány

Dôstojné oslavy!
Už po deviaty raz v dňoch 24. - 25. septembra usporiadali Mestské 
kultúrne stredisko Štúrovo a Centrum voľného času „OSLAVY MOS-
TA“ na počesť znovupostavenia mosta Márie Valérie.  

Celé podujatie bolo usporiadané za skromných finančných podmienok.  
Početné obecenstvo mohlo tlieskať rekordnej účasti (2300 osôb) na Med-
zinárodnom behu mosta Márie Valérie, veľkolepému Podunajskému folk-
lórnemu festivalu, festivalu mažoretiek a množstvu ďalších hudobných a 
tanečných vystúpení. Toho roku boli usporiadané s myšlienkou vytvoriť 
tradíciu l. Štúrovské oslavy vína. Oslavy v piatok o 16.00 hodine po vy-
stúpení speváckeho zboru Szivárvány slávnostným príhovorom zahájil 
primátor mesta Ján Oravec. Vo svojom príhovore zdôraznil dôležitosť 
mosta z hľadiska priemyselného, hospodárskeho a kultúrneho života a zá-
roveň privítal myšlienku usporiadať l. Štúrovské oslavy vína. 
Na oslavy vína dostalo pozvánku 9 domácich a 1 zahraničné vinárstvo 
(Prímás Pince – Pivnica Arcibiskupa z Ostrihomu).  V drevených domče-

koch na pešej zóne ponúkali návštevníkom tento 
ušľachtilý mok okolití vinári a  v Európe známa 
Pivnica Prímás z Ostrihomu. Cieľom usporia-
dateľov okrem spestrenia osláv mosta bolo sa-
mozrejme aj zdôraznenie vínnej kultúry, ako aj 
kultúry pitia vína. Vinári jednoznačne skonšta-
tovali, že vínna kultúra je organickou súčasťou 
európskej i svetovej kultúry. Aj z toho dôvodu sa 
na takýchto podujatiach stalo zvykom používať 
ako ochutnávaciu jednotku 0,5 dcl. Cieľom ne-
bola „popularizácia“ alkoholizmu, práve naopak, 
zdôstojniť požívanie tohto ušľachtilého moku. I 

napriek tomu, že sa v informačnom stánku predalo skoro 700 ks degus-
tačných pohárov a 10 700 ks lístkov na víno, obyvatelia Štúrova zvládli 
kultúru požívania vína na výbornú.
Nabudení usporiadatelia sa rozhodli, že o rok budú pokračovať v tradícii 
a možno až dvakrát postavia vínnu ulicu. Jednu v rámci zahájenia letnej 
sezóny a druhú počas jesenných osláv 10. výročia znovupostavenia mosta 
Márie Valérie.
Samozrejme, takéto podujatie by nebolo úspešné bez finančnej podpory 
niektorých podnikateľov, za čo im touto cestou ďakujeme: Peter Sül, To-
máš Benyo, Anna Tóthová, Július Vodička, Tomáš Vincze, Štefan Tóth 
- prepravca, Cukráreň Venus, Jednota SD, Rákóczi Szövetség, Gamex 
Štúrovo, Mesto Štúrovo, MO Csemadoku. Ďalej sa chcem poďakovať Já-
novi Pásztorovi, aj za ostatné podujatia, ktoré nám ozvučoval a osvetľoval 
za prijateľné ceny. Patrí sa , aby som sa poďakoval aj Vám ctení občania, 
že ste navštívili naše podujatia. Vďaka patrí mojim spolupracovníkom za 
precíznu a odborne prevedenú prácu.
Vážení milovníci kultúry! Naďalej Vás očakávam na divadelné a iné hu-
dobné podujatia v kultúrnom dome! 

Mgr. Tibor Halasi, riaditeľ MsKS, preklad: p.g.

Méltóképpen ünnepeltünk!
Szeptember 24. – 25-én immár kilencedik alkalommal rendezte meg a vá-
rosi művelődési központ és a SZIK a Mária Valéria híd újjáépítésének tisz-
teletére rendezett kétnapos HÍD – ÜNNEPET. 
A „takaró“ méretétől függően „nyújtózkodva“ állt össze a kétnapos programso-
rozat. A rekordszámot jegyző (2300 fő) Nemzetközi Hídfutáson és a nagysikerű 
Dunamenti Folklórfesztiválon, vagy a mazsorettfesztiválon kívül számos egyéb 
zenei és táncos produkciónak tapsolhatott a szépszámú közönség. Az idén első 
alkalommal hagyományteremtő jelleggel indítottuk útjára az I. Párkányi Borün-
nepet. Az ünnepi megnyitóra 24-én került sor. A Szivárvány énekkar bordalcsok-
ra után városunk polgármestere, Ján Oravec ünnepi beszédében hangsúlyozta 
a híd jelentőségét ipari, gazdasági és kulturális téren egyaránt. Ugyanakkor 
üdvözölte az I. Párkányi Borünnep megrendezését is. 
A borünnepre kilenc hazai és egy vendég – pincészet (Esztergomi Prímás Pin-
ce) kapott meghívót. A sétálóutcán felépített faházakban kínálták e nemes nedűt 
a környék legjobb borászai és az Európa hírű Prímás Pince. A szervezők célja 
mindamellett, hogy színesebbé tegyék a Híd–napokat, természetesen a borkul-
túra, illetve a kuturált borfogyasztás hangsúlyozása 
volt. A felsorakozott bortermelők egyhangúlag leszö-
gezték, hogy az európai-, és a világ kultúra szerves 
része a borfogyasztás kultúrája is. Ezért is vált bevett 
szokássá a féldeciliter kóstolási mennyiség. A rendez-
vény célja nem az alkoholizálás ilyenfajta „népszerű-
sítése“ volt. Ellenkezőleg. Éppen eme nemes italok 
kulturált, a jóízlésnek megfelelő fogyasztását volt hi-
vatott elmélyíteni. Annak ellenére, hogy közel 700 db 
kóstoló-poharat és 10 ezer 700 db kóstolójegyet adtak 
el az információs sátorban a kultúrház munkatársai, 
Párkány város lakossága jelesre vizsgázott borkul-
túrából, illetve borfogyasztásból. 
Mindezeken felbuzdulva a szervezők úgy döntöttek, jövőre folytatják a hagyo-
mányt, és akár két ízben is felépítik a borutcát. Ezzel szeretnék egy fesztivál 
keretében megnyitni a nyári szezont, illetve az őszi városnapok keretében ezzel 
is tisztelegni a 10 éve újjáépített Mária Valéria hídnak. 
Természetesen ahhoz, hogy ez a rendezvény megvalósulhasson és sikeres le-
gyen, kellet néhány vállalkozó anyagi segítsége is, amelyet ezúton köszönünk. 
Sül Péter, Benyo Tamás, Tóthová Anna, Vodička Július, Vincze Tamás, Tóth Ist-
ván fuvarozó, Venus Cukrászda, Jednota, Rákóczi Szövetség, Gamex Štúrovo, 
Párkány városa, Csemadok helyi alapszervezete is támogatta rendezvényünket. 
Végül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni Pásztor Jánosnak, hogy 
csakúgy, mint az összes többi szabadtéri rendezvényt, a nevezettet is kedvez-
ményes áron hangosította és világosította. A sor úgy teljes, ha Önöknek, Tisztelt 
lakosság megköszönöm, hogy ellátogattak rendezvényeinkre, munkatársaim-
nak pedig megköszönöm a precíz és odaadó szakmai munkájukat. Kedves kul-
túrakedvelő közönség! Továbbra is szeretettel várom Önöket színházi és egyéb 
zenei rendezvényünkre a kultúrházba! Következő rendezvényünk a november 
13-ai Presser Gábor szerzői est lesz (a dátum november 12-ről, péntek 13-ra 
szombat változott a TV2 Megasztár című műsorának időpont változása miatt), 
szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Mgr. Halasi Tibor, VMK igazgató

Hamarosan: 
Presser Gábor: a meghirdetett november 
12. helyett NOVEMBER 13-án 
A Vinum Ister-Granum Regionis Borlo-
vagrend borversenye
Doktor úr, Koltai Róbert főszereplésével - 
DECEMBER 5. 
Szilveszteri batyubál a Royal zenekarral 

 Onedlho: 
Presser Gábor – 13. NOVEMBER
Súťaž vín
Doktor úr s Róbertom Koltaim - 5. DE-
CEMBER   
Silvestrovská zábava s hudonbou sku-
pinou Royal 

A Párkányi Városi Művelődési Központ 
Mestské kultúrne stredisko Štúrovo

és a Vinum Ister Granum Regionis Borlovagrend 
2010. nov. 13-án 9,00 órai 

kezdettel meghirdeti az Ister-Granum Eurorégió IX. Mária Valéria híd

 NEMZETKÖZI BORVERSENYÉT - MEDZINÁRODNÁ VÍNNA SÚŤAŽ
 A borverseny helye: VMK nagyterme 
A borversenyen az esztergomi és párkányi régió szőlőtermelői vehetnek részt 
saját boraikkal.
A versenyt 3 kategóriában rendezzük:  asztali, minőségi és muzeális borok. 
Nevezni lehet vegyes és fajtiszta fehér, rosé és vörös borokkal.
Nevezési díj mintánként 5,-€ vagy 1400,- Ft.
A borversenyen való részvételhez mintánként 2 palack 0,75 literes zöld színű 
üvegben kell bort küldeni. A bormintákat 2010.november 10 –én 9,00 – 17,00 
óra között kell leadni a verseny színhelyén.
Nevezéskor kérjük közölni:
1. a termelő nevét, pontos címét
2. a bor fajtáját, évjáratát
3. termelőhelyet (községet)
A bírálat zártkörű, az EU által előírt 100 pontos bírálati rendszer szerint törté-
nik.
Díjazás: az érmes borok oklevél+tárgyi jutalomban részesülnek.

Ünnepélyes eredményhirdetés: 2010. november 20 –án este 18,00 órakor a 
párkányi VMK – ban.

Vacsora igényét a minták átadásakor 5,- € (1400,- Ft) befizetésével kérem jelez-
ni! A díjátadásra mindenki hozzon kóstolót a versenyre nevezett borából !!!

Információk :
Gyöngyös Antal                       Benefi László                    Halasi Tibor

     0036 30 934 0068                00421 905 141 091           00421 905 849 894
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Tvorivé dielne v Kamennom Moste
Od 16. do 22. augusta 2010 v kultúrnej miestnosti v Kamennom 
Moste sa uskutočnili Tvorivé dielne, na ktoré bola poskytnutá dotá-
cia z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky – program 
Kultúra národnostných menšín v sume 500 €. 
Tvorivé dielne sa začínali každodenne ráno o 
8.00 h. a trvali do 17.00 h., bolo zabezpečené 
aj stravovanie. Deti sa mohli oboznámiť so se-
demnástimi tradičnými ľudovými remeslami - 
paličkovaním, vyšívaním viacerými technikami, 
tkaním na krosnách, výrobou kvetín a bábik z 
kukuričného šúpolia, základmi hrnčiarstva atď. 
Ale tak isto aj modernými technikami - graví-
rovaním na sklo, farbením soli, výrobou kvetín 
a zvieratiek z korálok, servítkovou technikou 
a výrobou drobných ozdobných predmetov. V 
priebehu týždňa počet účastníkov nie žeby sa 
znížil, ale neustále rástol. Každodenne sa stre-
távala jedna malá súdržná, pracovitá skupina, 
ktorá nechcela, aby sa tento týždeň skončil. V 
nedeľu sa konala záverečná oslava spojená s výs-
tavou diel remeselníkov a učencov, ktorí hrdo 
stáli pri svojich prácach. Musela som sľúbiť de-
ťom, že na budúci rok Tvorivé dielne budú  po-
kračovať ďalej a stretneme sa znovu. Pre mňa to 
bolo najväčším ocenením. Som vďačná a ďaku-
jem každej pomocnej ruke aj remeselníkom za 
celotýždennú prácu.                                                                                   

Andrea Rudasová

Südi Iringó, az ismert táncosnő Szlovákia magyar 
lakta vidékein tánc stúdiókat hoz létre. Az egyik 
ilyen alakuló közösség Párkányban van, ennek apro-
póján beszélgettünk.
Minek köszönhető, hogy az Iringó TáncStúdió Szlová-
kiában is oktat?
A nyáron felvidéki lányoknak szerveztem tánctábort, 
ahová 43 lelkes fiatal jelentkezett. Óriási sikere volt! 
Rengeteget fejlődtek a tábor ideje alatt. Ők indították 
el a stúdió terjeszkedését. Vannak olyan lelkes lányok, 
családok, akik minden vasárnap eljárnak hozzám Száz-
halombattára, órákra.  Nekik is szeretnék ezzel segíte-
ni. Három helyszínen indítom el a stúdiót, Párkányban, 
Szőgyénben és Dunaszerdahelyen. Sokan írnak e-mailt 
kifejezve, hogy mennyire örülnek annak, hogy végre 
lesz újból tánc a városban, mert régen ennek hagyo-
mánya volt. Remélik, ezzel most újra divatot tudok te-
remteni. Szeretném, ha egy jó kis csapat gyűlne össze, 
kortól függetlenül. Szeretném, ha minél többen megis-
merkednének a tánc nyújtotta örömökkel. 

Kinek ajánlod a táncórákat?
Nagyon széles a skála, hiszen a latin formációra a 7-18 
év közötti fiatalokat várom. Hölgyeknek, az eddig nagy 
sikert aratott Lady dancet ajánlom. Itt megtanulhatnak 
nőiesek lenni, amellett, hogy természetesen alakformá-

ló hatás is van, jó hatással van a lélekre és az önbiza-
lomra is. Remélem,  lesznek olyan szerencsés hölgy-
ek, akik rá tudják venni a párjukat arra, hogy táncolni 
jöjjenek, mert egy jó hangulatú, vidám kis társaságba 
invitálom őket, ez a TársasTánc. Egyszerű, könnyen 
tanulható táncokat tanulunk, amelyekkel brillírozhat-
nak az elkövetkező báli szezonban, esküvőkön, iskolai 
rendezvényeken, vagy a gyermekük szalagavatóján. 
Azt gondolom, hogy a tánc korhatár nélküli! Mindenki 
megérdemli egy héten egyszer azt az egy - másfél - két 
órát, hogy boldog legyen és kikapcsolódjon! Az ember 
magától soha ne sajnáljon ennyit. 

Október 28-án volt az első nyitott óra Párkányban. 
Ezt követően hogyan jelentkezhetnek az érdeklődők?
Aki lemaradt az első óráról, annak sincs oka még 
elkeseredni, hiszen a www.iringo.hu oldalon a Fel-
vidéki órarend alatt megtalál minden információt a 
táncórákkal kapcsolatban, ahogy a jelentkezési lapot 
is. Vagy személyesen november 4-én 18 órától a pár-
kányi Városi Művelődési Központban, edző cuccal 
együtt találkozhatunk. Szeretném, ha egy folyamatos 
„munka” alakulna ki. Hosszútávra, évekre tervezek.  
Olyan „öröm”birodalmat szeretnék ezzel a tánccal, 
TáncStúdióval kiépíteni, amelyben mindenki boldog 
és jókedvű!

Südi Iringó: Mindenki megérdemli, hogy boldog legyen

Katalin-nap
Katalin a 14 segítő szent egyike. A középkor egyik 
legelismertebb női szentje. A szép királylány bölcses-
ségével, igazságosságával, Istennek való elhivatottsá-
gával kivívta a filozófusok, tudósok tiszteletét. Katalin 
napja nemcsak időjósló és szerelmi varázsnap volt, de 
a pásztoremberek körében is jellegzetes napnak szá-
mított. Ez volt az utolsó nap, amikor a pásztorok ki-
hajthatták a csordát a mezőre. Dologtiltó napnak szá-
mított e nap mind a nők, mind pedig a férfiak körében. 
Katalin kerékbetöretése szomorú pillanatának emlé-
kére, illetve annak adózva, nem végeztek olyan jellegű 
munkát, amely valamilyen szinten is a kerék forgásá-
hoz, mozgásához kapcsolódott. A szent napján leálltak 
a malmok, a kendergyárak, az összes kerekesek, s az 
emberek többsége templomba vonult, hogy Katalinnak 
hálát adjon. A szokások területenként módosulhattak, 
ötvöződhettek, de lényegbeli alapjukat megörizték. 
Dicsőítettek egy embert, aki nagyon sokat harcolt az 

Turkáló Párkányban 
BÁLA GÁLA PÁRKÁNYBAN

Legolcsóbban szerezheti be 
őszi-téli ruhaneműét
Angol és olasz ruhaneműk      
1 EURO-ért
Kabátok, szabadidőruhák
Norvég pulóverek 50 centért
Gyermekruhák 20 centért
Nyitva: szerdán és pénteken, 
9-től 12-ig
Párkány, Szabadidőközpont (a 
Búcsi Elektroval szemben)

Kézműves alkotóműhely Kőhidgyarmaton
2010. augusztus 16-tól 22-ig Kőhidgyarmaton kézműves alkotóműhelyt 
szerveztek, amelyre a község 500 €-t nyert a Szlovák Köztársaság Kul-
turális Minisztérium – Nemzeti Kisebbségek Kultúrája program által 
meghirdetett pályázaton.
Tizenhétféle régi és modern foglalkozás alapjaival ismerkedhettek meg a gye-

rekek. Reggel nyolc órától délután öt  óráig folyt 
a munka a helyi kultúrhelyiség épületében, ahol a 
napi háromszoros étkezést is biztosítani tudtuk. A 
résztvevők 11 oktató segítségével és irányításával 
kipróbálhatták és elsajátíthatták mind a hagyomá-
nyos népművészet (kosárfonás, szövés, kötélfonás, 
csipkeverés, hímzés, agyagozás, makramézás, ku-
koricacsuhézás), mind a modern kézműves tech-
nika (üveggravírozás, sószínezés, gyöngyfűzés, 
papírhajtogatás, szalvétatechnika, apró használati 
dísztárgyak készítése) alapjait. A hét folyamán 
nemhogy megcsappant volna a résztvevők létszá-
ma, hanem folyamatosan nőtt, így hét végére egy 
összetartó, dolgos kis csapat verődött össze, akik 
nem akarták, hogy véget érjen a hét. Vasárnap ünne-
pélyes keretek közt került sor a 2010-es Kézműves 
alkotóműhely befejezésére és egyúttal az oktatók 
és oktatottak munkáinak kiállítására, ahol minden 
kis kézműves büszkén állt az egy héten át elkészí-
tett munkája mellé. Számomra a legnagyobb dicsé-
ret az volt, amikor a gyerekek megígértették velem, 
hogy jövőre is megrendezésre kerül  a Kézműves 
alkotóműhely. Hálával és köszönettel tartozom 
mindazoknak az oktatóknak és segítőknek, akik 
segítségemre voltak a hét folyamán.

Rudas Andrea

ő egyetlen imádottáért, s ez nem volt más, mint maga 
a Mindenható. Hitt az igazságosságban, a jóságban, a 
szeretetben. Földi rang-ja mindenki fölé emelte volna 
őt, de Katalin ezt viszszautasította. Neki nem kellettek 
a földi javak, inkább a szellemi eszmékben, s Isten-
nek való elhivatottságában találta meg a vigasztalást, 
a boldogságot. A XI.hónap vége, az adventi időszak 
kezdetét is jelentette. E jeles hölgy nevének napja után 
sem lakodalmat, sem táncmulatságot nem rendezhet-
tek. Ma ez a szokás egy kicsit elvénült. Elveszítette azt 
a búcsúztató jellegét, amit régen hordozott magában. 
Ha belegondolunk: Katalin-nap alkalmából búcsúz-
tatjuk a múltat, s e nap elmúltával felkészülünk - az 
adventi időszak segítségével - a jövő üdvözlésére, és 
Isten segítségével, annak befogadására. A tanácsom 
csupán egy lehet. Próbáljuk meg feleleveníteni ezt a 
régi, jó szokást.

Mgr.Pomozi Domin Annamária
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NÉGY HÓNAP ALATT FELSŐFOKÚ - TÍZ HÉT ALATT KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA 
Interjú Kovács Blankával és Szekeres Georginával 
- Kedves Blanka, bizonyára sokakat meglep, 
hogy lehetséges ilyen rövid idő alatt nulláról 
felsőfokú nyelvvizsgát tenni. Talán az is szerepet 
játszott ebben, hogy Ön gyakorló nyelvtanár?
- Valóban, az ELTE bölcsészkarán végeztem, 
de a sikerhez vezető úton a döntő tényezőt egy 
számomra új módszer, a Kreatív Nyelvtanulás 
jelentette. 
- Tudtommal pontosan négy hónappal az után, 
hogy először kezébe vette 
a tananyagot, 90% körüli 
eredménnyel a nap legjobb 
szóbeli vizsgáját produkálta 
- felsőfokon!
- Így van. Akkor kezdtem el 
tanulni a Kreatív Nyelvta-
nulással, amikor még heti 
35-40 órát tanítottam, de 
egyáltalán nem esett nehe-
zemre, hogy a mindennapos munka után nekiáll-
jak tanulni, gyakorolni. Sőt, a sikerélmény, hogy 
már az első lecke után rengeteg mondatot tudtam 
aktívan használni, még jobban motivált. Alig 
vártam, hogy újabb és újabb leckékbe fogjak 
bele és hogy megismerkedjek a még ismeretlen 
szavakkal, nyelvtani jelenségekkel.
- Ön egy személyben „kreatív” nyelvtanuló és a 
hagyományos módszereket is tökéletesen ismerő 
nyelvtanár. Így ritka rálátása lehet a szakmai 
kérdésekre és hiteles  véleményt mondhat. Mi 

e módszer fantasztikus sikerének kulcsa? Mitől 
igazán újszerű és hatékony a Kreatív Nyelvtanulás? 
- Én eddigi nyelvtanári munkám során még 
nem találkoztam ennyire lo-
gikus szerkezetű tananyag-
gal, személyes meggyőződé-
sem, hogy ma ez a legjobb 
nyelvkönyv a piacon kezdők/
újrakezdők számára, ill. akik 
rendszerezni vagy felfrissíte-
ni kívánják eddigi tudásukat. 
- Ön pedig kedves Gina, tíz 
hét alatt sikeres középfokú C 
nyelvvizsgát tett, ráadásul egyéni tanulással, ta-
nári  segítség nélkül, egy  egyedi nyelvtanulási 
metódussal. Igaz?
- Valóban így történt. A módszer a Kreatív Nyelv-
tanulás, melynek kidolgozója Gaál Ottó, aki 27 
középfokú állami nyelvvizsgájával a nyelvtanu-
lás egyéni bajnoka Magyarországon. 
- Mitől más és mitől ilyen sikeres ez a módszer? 
- Nekem az tetszett benne, hogy azonnal cél-
nyelven kellett megszólalnom, miközben a 
kétnyelvű tananyag segítségével folyamatosan 
ellenőrizni tudtam magamat. Nem volt stressz, 
de volt helyette sikerélmény, visszaigazolás. Így 
gyorsan kialakul a beszédkészség, ráadásul nyelv-
tani hibáktól mentesen! Az oktatócsomag és a 
CD minőségű hanganyagok a középfokú nyelv-
vizsga követelményeit veszik célba.
- Milyen nyelvekből hozzáférhető a Kreatív Nyelv-

ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, SPANYOL, SVÉD, DÁN, NORVÉG, OROSZ, PORTUGÁL, HOLLAND
tananyagok megtekinthetők és megvásárolhatók: a Városi Művelődési Központban (Tűzoltó u.25.),

2010. november 2-án, kedden, 17-19 óráig.

tanulási Módszer és mennyibe kerül?
- Eddig angol, német, francia, olasz, spanyol, 
svéd, dán, norvég, orosz, portugál és holland 
nyelvre készült tananyag, az oktatócsomag ára 
hanganyaggal együtt 19.900 Ft, ez alig egy tucat 
magánóra költségeinek felel meg.
- Kedves Blanka és Gina, sok sikert a további 
nyelvtanuláshoz!    

Tóth László 20-996-5533, 
www.kreativnyelvtan.hu

Gaál Ottó 
nagysikerű tankönyvének bemutatója Párkány-

ban!

2010. Je dobrým znamením do blížiacej sa zimnej sezóny, že dokázali obstáť 
aj na týchto pretekoch, nakoľko tých pár dní, ktoré boli medzi týmito pretek-
mi a Štúrovskými stovkami trénovali s plnou záťažou.
V tabuľke sú uvedené umiestnenia do 10. miesta v jednotlivých ročníkoch.
                Ostrihom   Viedeň       Ada     Štúrovo     Harkány
ÁRENDÁSOVÁ Monika                                        10.
BAŇÁROVÁ Vivien             4.;6.- 2x        
ČIEFOVÁ Romana             8.; 9.- 2x                6.;7.- 2x  
HAULÍKOVÁ Dominika       7.;10.- 2x 
LELÓCZKA Viktória             5.;4.- 2x        
SRNKOVÁ Natália             5.;9.;10.                     6.
STAŠKOVÁ Paulína             1.- 3x, 3.           5.;7.;8.  7.;9.    5.;7.;8.- 2x  
UJVÁRI Zsanna             5.;6.- 2x, 9.                       6.            4.;5.;6.
VEVURKOVÁ Klára      1.- 7x        1.- 2x     1.- 2x,2.      1.- 2x
VINCZE Virág             8.;9.                5.;8.;10.      4.;9.- 2x
CAPKO Denis             1.- 3x, 3.       3.;4.;5.-2x,6.;7.-2x              4.;5.;7.-2x 1.;3.;4.;6.
FOLK Roland             8.;9.- 2x                                                 7.;8.- 2x,9.
KOREŇ Branislav             5.;7.- 2x               5.;9.;10.    2.;3.;4.- 2x
KOREŇ Martin             1.;2.- 3x          3.-3x,4.-2x,5.    2.;3.     2.;4.;5.       2.- 3x,3.
KOREŇ Peter         6.;9.    
LELÓCZKY Kevin              6.;7.;8.       9.;10.
SIMONEK Alan              5.;7.;9.                  6.;8.        3.;4.;5.- 2x
SRNKA Filip                     2.;5.;7.      3.;4.- 3x
TÓTH Richard                  1.- 3x,3.- 4x,4.  1.;3.     1.;2.- 3x,3.   1.- 4x

Plavecké prázdniny
Na rozdiel od svojich rovesníkov pretekárov plaveckého oddielu Del-
phinus Štúrovo po skončení školského roka 2009/2010 nečakali chvíle 
zaslúženého oddychu, ale športom a cestovaním vyplnený prázdninový 
program.
Už  9. – 11. júla sa vybrali na prvé preteky a to hneď najvyššej kategórie do 
Viedne, kde sa zúčastnili súťaže World Sports Festival 2010, ktorá účasťou 
pretekárov z celej planéty nezostala nič dľžná svojmu názvu. Napriek pre-
miérovej účasti dosiahli výsledky, ktorými prekvapili možno aj sami seba. 
Výsledky týchto, ako aj ďaľších pretekov sú uvedené v tabuľke. Po návrate 
z Viedne si užili trochu voľna, ale už 18. júla sa vybralo 21 detí s trénermi 
a niektorými rodičmi do Tajova, kde do 25. júla absolvovali kondično - tu-
ristické sústredenie. Počas neho naberali posilňovaním, rôznymi súťažami 
(orientačný beh, petang a pod.), ale aj turistickými pochodmi kondíciu na 
ďaľšie preteky.  
Po skončení sústredenia si mohli dopriať skutočne len krátky oddych, na-
koľko ich čakali ďaľšie preteky. Dňa 7. augusta sa konali preteky v srbskej 
Ade a po nich sa začala príprava na domáci vrchol sezóny – 32. ročník pla-
veckých pretekov Štúrovské stovky. Tieto boli usporiadané dňa 28. augusta 
v rekreačnom komplexe Vadaš za účasti pretekárov z 34 klubov a oddielov 
z Českej a Maďarskej republiky, Srbska a samozrejme Slovenska. Aj vďaka 
niekoľkým sponzorom a  obetavej práci rodičov si udržali vysoký kredit 
medzi zúčastnenými pretekármi.
Týždeň po domácich pretekoch sa plavci presunuli do juhomaďarského mes-
ta Harkány, kde sa zúčastnili kvalitne obsadených pretekov Harkány Sprint 

ÚJ ÚT A 
NYELVTANULÁSBAN!

Eredeti módszer, 
különlegessége az 

önálló 
beszédgyakorlás, 

egyéni 
tanulási tempó!
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Primátor mesta Ján Oravec sa  8. októbra  2010 
na mestskom úrade v rámci slávnostnej recep-
cie poďakoval Petrovi Gellemu za dosiahnuté 
vynikajúce športové výsledky a šírenie dobré-
ho mena mesta Štúrovo vo svete. Peter Gelle 
– odchovanec štúrovskej rýchlostnej kanoistiky 
získal na tohtoročných majstrovstvách sveta 
v poľskej Poznani vynikajúce 2. miesto v ka-
tegórii K1 na 500 metrov a stal sa najúspeš-
nejším členom slovenskej výpravy. K tomuto 
obrovskému úspechu pridal o týždeň ďalšie 
cenné kovy, a to zlato a striebro z akademic-
kých majstrovstiev sveta. Počas priateľského 
rozhovoru sme sa dozvedeli o náročnosti kaž-
dodennej prípravy na vrcholové podujatia spo-
jené so študovaním na vysokej škole ako aj o 
najbližších cieľoch a predsavzatiach. Peter už 
začal s prípravou na budúcoročné  majstrovstvá 
sveta u našich južných susedov v  Szegede. 
Jeho hlavným cieľom a snom každého špor-
tovca je účasť na letných olympijských hrách 
2012 v Londýne. Na záver primátor odovzdal 
ocenenému vecný dar mesta Štúrova a zároveň 
ho vyzval, aby v  príprave a tréningu nepoľavil, 
aby sme mu mohli spoločne fandiť na olympi-
áde v roku 2012.
Dovoľ  mi, aby som ti v mene všetkých Štúrov-
čanov blahoželal k týmto vynikajúcim výsled-

kom a spýtal sa: Odteraz môžeme zabudnúť na 
komárňanský štvorkajak a nasleduje éra Petra 
Gelleho?
Tak to určite nie, chlapcom zo štvorkajaka síce 
nevyšli majstrovstvá sveta, ale to neznamená, že 
s nimi netreba počítať. Na budúcoročných MS 
v Szegede to bude určite ten starý známy štvor-
kajak.
Čakal si, že sa Ti podarí v Poznani uspieť v K1 i 
napriek tomu, že to nebola tvoja hlavná disciplí-
na? Tou mala byť K2 s Martinekom. 
Martinek dlhodobo laboruje s problémami chrb-
tice, aj preto nebola príprava optimálna. V K1 
som bol rád, že som postúpil zo semifinále, me-
siac pred MS sme ešte ani neboli rozhodnutí, či 
budem v tejto disciplíne štartovať. Pred štartom 
som si hovoril, hlavne nebyť posledný. Úspech 
ma veľmi potešil. 
Čo bolo to nedorozumenie pred odovzdávaním 
medailí?
Do poslednej chvíle som nevedel, že som skončil 
druhý, povedali nám to až tesne pred odovzdá-
vaním medailí, o to väčšia bola moja radosť.
Stal si sa najúspešnejším členom slovenskej vý-
pravy na MS, čo pre teba táto medaila znamená 
a čomu ťa zaväzuje?
Znamená veľa, je to môj najväčší doterajší 
úspech, skrýva sa za ním veľa tvrdej práce a 

Primátor ocenil výsledky Petra Gelleho
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Úspešné Majstrovstvá Slovenska v karate
2. októbra štúrovský Kyokushin Karate Klub organizoval už 13. krát 
Otvorené Majstrovstvá Slovenska v kyokushin karate v športovej hale 
v Mužle. Tak ako každý rok, aj v tomto roku sa zúčastnili okrem sloven-
ských karatistov aj zahraniční pretekári z Rakúska, Maďarska, Českej 
republiky, Chorvátska. V súborných cvičeniach (kata) súťažilo 90 pre-
tekárov a v športovom zápase (kumite) 30. Štúrovský klub reprezento-
vali títo karatisti: Éder Oliver, Feketšová Soňa, Gajdoš Dániel, Hegedűs 
Lukáš, Krištofčíková Diana, Máčai Tomáš, Marcsa Arnold, Németh 
Carmen, Pavelka Erich, Povinský Juraj, Szauder Zsolt, Székely Bence, 
Šándor Márk. Výsledky: zlatá medaila – Feketšová Soňa, Németh Car-
men, Povinský Juraj, Szauder Zsolt, Székely Bence, strieborná medaila 
– Gajdoš Dániel, Hegedűs Lukáš, bronzová medaila – Máčai Tomáš, 
Pavelka Erich, Krištofčíková Diana. Každému gratulujem a ďakujem 
aj rodičom za pomoc.
Touto cestou sa chcem poďakovať za materiálnu pomoc p. Csonka At-
tilovi, ktorý už viac rokov podporuje naše podujatie.

Norbert Rácz – tréner

Szlovák karatebajnokság
Október 2-án a párkányi Kyokushin Karate Klub rendezte meg  már 
13. alkalommal a Nyílt Szlovák kyokushin karate bajnokságot. A ren-
dezvény helyszíne a muzslai sportcsarnok volt. Minden évben, idén is 
résztvettek a hazai versenyzőkön kívül Ausztriából, Magyarországról, 
Csehországból, Horvátországból. Formagyakorlatban (kata) 90  ver-
senyző indult, küzdelemben (kumite) pedig 30. A párkányi klubot a kö-
vetkező versenyzők képviselték: Éder Oliver, Feketšová Soňa, Gajdoš 
Dániel, Hegedűs Lukáš, Krištofčíková Diana, Máčai Tomáš, Marcsa 
Arnold, Németh Carmen, Pavelka Erich, Povinský Juraj, Szauder Zsolt, 
Székely Bence, Šándor Márk. Eredmények: aranyérem – Feketšová 
Soňa, Németh Carmen, Povinský Juraj, Szauder Zsolt, Székely Bence, 
ezüstérem – Gajdoš Dániel, Hegedűs Lukáš, bronzérem – Máčai To-
máš, Pavelka Erich, Krištofčíková Diana. Minden versenyzőnek gratu-
lálok és köszönöm a szülők segítségét is.
Ezúton szeretném megköszönni Csonka Attila anyagi segítségét, aki 
már több éve támogatja rendezvényünket.

Rácz Norbert – edző

chcem sa tým poďakovať všetkým mojim do-
terajším trénerom, ktorí majú hlavnú zásluhu 
na mojom úspechu. K čomu ma to zaväzuje? K 
ešte tvrdšiemu a poctivejšiemu tréningu. Budú-
ci rok sú majstrovstvá sveta v Maďarsku, aj 
tam by som chcel dobre reprezentovať a mojim 
hlavným cieľom je olympiáda v roku 2012 v 
Londýne.
Máš nejaké výhody po zisku striebornej medai-
ly?
Výhody by som nepovedal, ale napríklad 
prihlásil sa portugalský výrobca lodí, ktorý ma 
sponzoruje dvoma loďami, jednou tréningovou 
a jednou závodnou. Je to obrovská pomoc.
Si mladý, potrebuješ aj zábavu, oddych a popri 
tom aj študuješ na vysokej škole. Dá sa to?
Veľa voľna nemám a ani na zábavu nezostáva 
čas, voľný čas mi zaberie štúdium, občas sa mi 
podarí pozrieť rodičov a porozprávať sa s ka-
marátmi. Máme po MS krátku prestávku a už 
začíname prípravu na budúcoročné MS, kde sa 
bude bojovať už o miestenky na olympiádu a 
potom pokračujeme v príprave  na olympiádu.
Peter, ďakujem za rozhovor, prajem Ti v mene 
celého Štúrova veľa podobných úspechov a aby 
sa Ti splnil tvoj hlavný cieľ, postup na olympi-
ádu v roku 2012.

Peter Glázer

Športovci Štúrova reprezentovali Slovensko

Z 22 krajín Európy, Afriky, Austrálie a Ázie štartovalo spolu 338 mla-
dých pretekárov na tradičnej kanoistickej súťaži olympijských náde-
jí, ktoré sa toho roku uskutočnilo na Slovensku a to v Piešťanoch. 
Za reprezentáciu Slovenska boli nominovaní i pretekári z TJ Dunaj 
Štúrovo: Kecskemétiová a Vargová štartovali v dvojkajaku na 200, 
500 i 1000 metrovej trati s umiestnením vo finále na 4. a dvakrát na 8. 
mieste. Bence Fülöp v singlkajaku na 1000 metrov mal ťažké losova-
nie a skončil v semifinále. Bola to najväčšia akcia v histórii slovenskej 
kanoistiky a bol z nej prenos na internete. Pretek sa prirovnával mlá-
dežníckym majstrovstvám sveta.                                                    J.K.

Memoriál Miloša Zelinku
Dňa 11.09.2010 sa v Štúrove uskutočnila medzinárodná vzpieračská 
súťaž Memorial Miloša Zelinku. Na zápolení sa zúčastnilo 40 prete-
károv z Česka, Maďarska, Ukrajiny a Slovenska. V súťaži juniorov 
získal Štúrovčan Róbert Hatala bronzovú medailu výkonom 245kg 
(110trh+135nadhod). V kategórii mužov bojoval Hudec Radoslav 
o druhú priečku, ale po troch neplatných pokusoch v nadhode s vá-
hou 155kg nebol klasifikovaný a zo súťaže vypadol. Najlepší výkon 
spomedzi 40 pretekárov podal Ukrajinec Alexander Korovka a vý-
konom 360kg (165+195) získal zlato. V kategórii družstiev vyhrali 
vzpierači z Trenčína, na druhom mieste skončili vzpierači zo Zlína a 
na treťom vzpierači z Budapesti. MŠO Štúrovo obsadilo 9. priečku 
v zložení: Hatala Róbert, Ješko Jakub, László Martin. Odteraz sa 
vzpierači MŠO Štúrovo tvrdo pripravujú na finále ligy mužov, kde 
budú bojovať o postup do extraligy, čo sa štúrovskému vzpieraniu 
v doterajšej histórii ešte nepodarilo. Družstvo budú reprezentovať 
Hatala Róbert, Hudec Radoslav, Michal Beláň, Botka Marek a druž-
stvo posilní aj víťaz Zelinkovho memoriálu, Ukrajinec Alexander 
Korovka. Finále bude 6.11.2010 v Hlohovci.

p.g.
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Spomínajme si 
Emlékezzünk

Fájó szívvel emlé-
kezünk halálának első 
évfordulóján 

Fazekas Zoltánra 
Emlékét szívünkben örökre megőrizzük.

A gyászoló család

-Eladó Párkányban 2 szobás, jó állapotban lévő 
lakás közel a poliklinikához. Ár megegyezés 
szerint. Tel.: 0036209956455
-2 szobás lakás kiadó. Tel.: 0907 408 540
-Dám do prenájmu 2-izbový byt. Tel.: 0907 408 
540
-Garázs a Kaszárnya utcában kiadó. Tel.: 0907 
408 540
-Dám do prenájmu garáž na ulici Kasárenská. 
Tel.: 0907 408 540
-Súrne predám RD v Obide. Cena dohodou. 
Tel.: 0907 337 769
-Eladó családi ház Ebeden. Sürgős. Tel.: 0907 
337 769
-Ponúkame kvalitnú a rýchlu prácu tesár, pokrí-
vač (robíme aj terasy a altánky). Dohoda istá. 
Tel.: 0904 013 336
-Dám do prenájmu 2-izbový byt na Starom síd-
lisku. Tel.: 0908 588 903
-Predám rodinný dom v obci Belá. Cena 24 900 
eur. Tel.: 0908 793 175
-Eladó gázkazán, típus Dakony 28, megkímélt, 
kedvező ár. Tel.: 0911 381 825
-Fürdőkádzománc felújítást vállalok. Tel.: 0905 
983 602 
-Predám garáž pri „čínskom múry“ s pivnicou 
a montážnou jamou. Tel.: 0903 660 548, 0911 
729 229 
-Otthonról irányítható vállalkozásomhoz keresek 
üzlettársakat Párkány környékéről. Mellékál-
lásban 1000 €/hó. Nem ügynöki munka. Tel.: 
0905 662 354
-Szeretne végre megszabadulni hosszú évek, 
évtizedek egészségügyi problémáitól? Érzi azt, 
hogy valami hiányzik a tartós eredmények eléré-
séhez? A megoldás csak karnyújtásnyira van. 
Jöjjön el INGYENES előadásainkra a Fénysugár 
Egészségvédő Alapítvány előadótermébe (cím: 
Rákócziho 82, a volt teraszoki iskola épületébe) 
minden KEDDEN 18.00 órai kezdettel és szerez-
ze meg azokat a fontos ismereteket, amelyekkel 
garantáltan sokat javíthat mostani állapotán! 
Hívja el ismerőseit is! Tel.: 0905 467 915 

Apróhirdetés
 Riadková inzercia

DUNATANODA
email: dunatanoda@gmail.com / weblap: dunatanoda.atw.hu

AL-2132 / nyilvántartási szám:00575-2008
 

OKJ-s KÉPZÉSEK
Esztergomban a Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és 
Szakiskolá-ban
• Élelmiszer és vegyi áru eladó/ruházati eladó 62.000 Ft
• Élelmiszer és vegyi áru eladó/ruházati eladó+Kereskedő boltve-
zető 114.000 Ft
• Pénztárgépkezelő 20e Ft
• Étkezdés 98.000 Ft
• Vendéglátó eladó 78.000 Ft
• Házi időszakos gyermekgondozó+ idősgondozó ( 108.000 Ft)
 Szállodai szobaasszony (szállodai takarító) 62.000 Ft
• Weblap-kiképzés - saját honlap ingyen 
Kezdő tanfolyam olyan vállalkozók és vállalkozó kedvűek részére, 
akik nem akarnak többszázezer forintot kiadni holnapkészítőnek 
olyan oldal elkészítéséért, amit bárki megcsinálhat otthon maga 
is.
(3 napos képzés 3 modul, modulonként 10.000 Ft) külön is lehet 
jelentkezni az egyes modulokra

Tervezett kezdések: 2010.december eleje
 

Részletfizetési lehetőség 
KÉPZÉSI IDŐ 2-3 HÓNAP

 Jelentkezés: Lakatos Tibor képzésvezetőnél. 30 437 8130 vagy 
0949621110 vagy személyesen : Párkány Fő út 40./ H-P 9-13, 14-
17 Szombaton: 9-12

Minden nálunk végezhető tanfolyamhoz biztosítjuk az EURO-
PASS bizonyítványt, mely az Európai Unió területén jogosít fel 
munkavállalásra az adott szakmában

Soha el nem múló szere-
tettel emlékezünk halálá-
nak első évfordulóján a 
szerető férjre, édesapára 
és nagyapára, gimnáziu-
mi tanárra.

Fülöp Józsefre 
Emlékét örökké őrzi felesége, fia családjával

Mély fájdalmunkban ez-
úton mondunk köszönetet 
minden rokonnak és is-
merősnek, utcabelinek és 
barátnak, akik elkísérték 
utolsó útjára drága jó 
férjemet, 

Czibor Ferencet 
Köszönetet mondunk a koszorúkért és a virágokért, a 

részvétnyilvánításokért, amivel enyhíteni igyekeztek soha el 
nem múló fájdalmunkat. Szerető felesége és családja



16. 10/2010

Kuriči pozor!
V zmysle zákona č.124/06 Zz  osv. na samo-
statnú obsluhu kotlov V. a VI tr. vydané pred 
1.7.2006 strácajú platnosť. Preškolenie ob-
sluhy kotlov V. a VI tr. podľa Vyhl. č.508/09 
Zz, resp. p. zákona 124/06 Zz zabezpeču-
jeme prostredníctvom odborne spôsobilej 
osoby č. osv. č.VVZ-0237/09-02.2 vydaného 
NIP Košice z 5.8.2009. 
Bližšie informácie na t.č. 0905 585 492! 

Fűtők figyelem!
A 124/06 os törvény értelmében az V. és 
VI. kategóriájú kazánok kezelésére kiadott 
jogosultság mely 2006 július 1 előtt volt ki-
adva érvényét vesztette. Ezen szakképesí-
tés bebiztosításara fűtőkurzust szervezünk 
szakképesített előadó  vezetésével, jogo-
sultsági száma: VVZ-0237/09-02.2.
Bővebb információk a 0905 585 492 tele-
fonszámon kaphatók!


