
Primátor zostal, poslanci zmenení A polgármester maradt, a testület 
kicserélődött
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Predvolebná kampaň, ktorá prebiehala počas posledných týžd-
ňov v Štúrove, nemá obdobu. Väčšina kandidátov využila aj in-
ternet a hlavne jej spoločenské stránky. S veľkým rozdielom opäť 
vyhral Ján Oravec, získal 2230 hlasov, poslanecký zbor sa však 
vymenil.
Obyvatelia Štúrova sa opäť rozhodli pre Jána Oravca. Nezávislý kan-
didát bol zvolený šiesty raz. Od roku 1990 stojí na čele mesta. Na 
druhom mieste sa umiestnil Tibor Vincze, na treťom predstaviteľ Híd-
Mostu Dušan Csekes. Zloženie poslaneckého zboru sa značne zme-
nilo. Zo „starých” poslancov sa dostalo iba 5 poslancov, ostatných 10 
sú nové tváre v poslaneckom kresle, medzi nimi je aj bývalý minis-
ter školstva László Szigeti (celkový zoznam 
poslancov si môžete prečítať nižšie). Voliči 
zvolili 4 členov SMK, 4 Híd-Most, 2 SMER 
a 5 nezávislých poslancov. Otázka funkcie 
zástupcu primátora sa stala vďačnou témou v 
meste. Primátor v decembri zvolal ustanovu-
júce zasadnutie. Prístup obyvateľov  štúrov-
ského regiónu k voľbám môže byť opäť hod-
notený na výbornú. Účasť voličov v Štúrove 
dosiahla štátny priemer, ale v okolitých ob-
ciach bola účasť 70-80 percentná. Staronoví 
starostovia sú zväčša nezávislí kandidáti, je-
den je predstaviteľ SMERu, traja Híd-Mostu 
a piati SMK. Vo väčšine obcí zostali tí istí 
starostovia. Nového starostu majú v Kame-
nici nad Hronom v osobe SMERáckeho Jána 
Elzera, v Lelej vyhral nezávislý Alexander 
Mezei, v Malej nad Hronom predstaviteľka 
Híd-Mostu Rita Pásztorová. Zaujímavo sa 
skončili voľby v Bajtave. K urnám pristúpi-
lo 88 % obyvateľstva, obaja kandidáti, Jozef 
Struhár a Jozef Benko dostali po 147 hlasov. 
Obyvatelia budú musieť opakovane pristúpiť 
k urnám. Keď sa rozhliadneme  po celom novozámockom okrese, v 
9 obciach budú mať starostu z SMK a v troch starostu z Híd-Mostu. 
Okresné mesto ďalej povedie nezávislý Gejza Pischinger.
Z volebného obvodu číslo I. zasadnú do poslaneckej lavice: László 
Szigeti (SMK, 998 hlasov), František Šimon (HÍD-MOST, 785 hla-
sov), Juraj Himmler (nezávislý, 729 hlasov), Attila Lengyel (HÍD-
MOST, 709 hlasov), Ondrej Mokos, Ing. (SMER-SD, 700 hlasov), 
Jozef Slabák, Ing., CSc.(nezávislý, 695 hlasov), František Árendás, 
Ing. (nezávislý, 663 hlasov), Andrea Vitkóová, JUDr. (HÍD-MOST, 
642 hlasov). 
Z volebného obvodu číslo II. zasadnú do poslaneckej lavice: Kornélia 
Slabáková, PaedDr. (nezávislá, 974 hlasov), Miroslav Chalmovský, 
Mgr. (SMER-SD, 586 hlasov), Gabriel Karakán, Ing. (SMK, 573 hla-
sov), Zoltán Csepregi (SMK, 557 hlasov), Zoltán Környi (SMK, 545 
hlasov),  BohumilToběrný (nezávislý, 539 hlasov), Edita Martinkovi-
čová (HÍD-MOST, 523 hlasov), Preklad g.p

Párkányban talán még soha nem látott kampány volt az elmúlt he-
tekben, a jelöltek többsége a világhálót, annak közösségi oldalát is 
használta önmaga népszerűsítésére. Ján Oravec 2230 szavazattal is-
mét fölényes győzelmet aratott, a képviselő-testület tagjai azonban 
lecserélődtek.
A párkányi lakosság ismét Ján Oravec mellett döntött: a független vá-
rosvezető immár 6. alkalommal lett újraválasztva, 1990-től áll a város 
élén. A második helyet Vincze Tibor, míg a harmadikot a Híd színekben 
induló Csekes Dusan szerezte meg. A képviselő-testület összetétele je-
lentősen megváltozott: a régi csapatból csupán öten jutottak be, tíz új 
önkormányzati képviselő lett, köztük a volt oktatásügyi miniszter, Szi-
geti László (a megválasztott képviselők teljes listája alább olvasható). 

A választópolgárok négy MKP-s, négy Híd 
párti, két SMER-es és öt független képviselőt 
választottak. A lehetséges alpolgármester sze-
mélye közkedvelt témává vált a városban, a 
polgármester december 15-re hívta össze az 
alakuló ülést (melynek részleteiről, ahogyan a 
bizottságok megalakulásáról is januári számunk-
ban számolunk be). 
A párkányi régió választási kedvből ismét jeles-
re vizsgázott. Bár Párkányban az országos átlag-
nak megfelelő volt a részvétel, régiónk falvai-
nak többségében 70-80 százaléknyian adták le 
voksukat. A régi-új polgármesterek többségben 
függetlenek, egy SMER-es, három Híd párti és 
öt MKP-s vezető lett. A legtöbb település élén 
egyébként nem történt változás. Új vezetője lett 
többek között Garamkövesdnek a SMER-es Ján 
Elzer személyében, Leléden a független Mezei 
Sándor nyert, Kicsinden a Híd jelöltje, Pász-
tor Rita szerezte meg a polgármesteri széket. 
A nagyobb településeken, így például Helem-
bán, Szalkán vagy éppen Muzslán, nem történt 
változás. Érdekes eredménnyel zárult a bajtai 
választás: hiába járult az urnákhoz a szavazati 

joggal bíró lakosok több mint 88 százaléka, a két jelölt, Struhár József 
és Benkó József is 147 voksot kapott, a falu lakói újra szavaznak majd. 
Ha az egész érsekújvári járást szemügyre vesszük, az MKP kilenc, a 
Híd három településen nyerte el a polgármesteri széket. A járási várost 
továbbra is a független Gejza Pischinger vezeti. 
Párkányban az egyes körzetből a következő képviselők jutottak be a 
testületbe: Szigeti László (MKP, 998 szavazat), Šimon Ferenc (HÍD, 
785 szavazat), Himmler György (független, 729 szavazat), Lengyel 
Attila (HÍD, 709 szavazat), Mokos Ondrej (SMER-SD, 700 szavazat), 
Slabák Jozef (független, 695 szavazat), Árendás František (független, 
663 szavazat), Vitkóová Andrea  (HÍD, 642 szavazat).  
A kettes körzetből a következő képviselők jutottak be a testületbe: 
Slabáková Kornélia, (független, 974 szavazat), Chalmovský Miroslav 
(SMER-SD, 586 szavazat), Karakán Gábor (MKP, 573 szavazat), Csep-
regi Zoltán (MKP, 557 szavazat), Környi Zoltán (MKP, 545 szava-
zat), Toběrný Bohumil (független, 539 szavazat), Martinkovičová Edita 
(HÍD, 523 szavazat). K.-Sz.É.
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A képviselő-testület hírei Správy Mestského zastupiteľstva 
Štúrovo

Párkány város képviselő-testülete a 2010. november 23-án tartott 
közgyűlésén az előterjesztett javaslatok és hozzászólások, észre-
vételek alapján: 
- Jóváhagyta, hogy az iskolaügyi minisztérium által küldött pénzösz-
szegből az Ady utca 6 szám alatt található alapiskola 2010-es költ-
ségvetése 3 ezer 284 euróval, az Ady Endre Magyar Tanítási Nyelvű 
Alapiskoláé 4 ezer 812 euróval növekedjen
- Jóváhagyta, hogy a mozi spórolási alapjából 25 ezer euró legyen 
2011-ben digitalizációra felhasználva
- Jóváhagyta, hogy a gyermekotthon 1 200 eurót kapjon karácsonyi 
ajándékokra és ünnepségre
- Jóváhagyta, hogy a Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola az ipolyszal-
kai és a bátorkeszi alapiskolában kihelyezett képzéseket tartson
- Elutasította azt a javaslatot, amely alapján Párkány is részt venne 
Nyitra megye krízis alapjának a létrehozatalában
- Elfogadta, hogy a városi kulturális, oktatási és sport alapból a követ-
kező szervezetek kapjanak támogatást rendezvényeikre: 
- Új Évszázad Nyugdíjas Klub – jubileumi ünnepség150 €
- Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola mellett működő szülői szövetség 
– karácsonyi koncert 170 €, 
- az alapiskola szülői szövetsége – Mikulás és karácsony az iskolában 
230 €, 
- Kisbojtár – V. Ricsaj Folklórfesztivál 700 €, 
- a sportszervezet mellett működő szülői szövetség: 420 € - sport-
felszerelés vásárlása, 200 € - a párkányi sport 90.évfordulója, 200 € 
- Mikulás-napi foci torna, 200 € - focitorna Jung György emlékére, 
170 € - tenisztorna 

Párkány város 2011-es költségvetésének programok szerinti szétírása

A program elnevezése  €  %  
       
Menedzsment, ellenőrzés  437 048  6,60
Reklám    94 147  1,42
Külső szolgáltatások  288 016  4,35
Ügyfelekhez kötődő szolgáltatások 31 467  0,48
Biztonság, rend   202 978  3,07 
Hulladékgazdálkodás  415 754  6,28 
Úthálózat    114 000  1,72 
Közlekedés   40 000  0,60 
Oktatás és ifjúság   3 062 452 46,23
Sport    180 026  2,72
Kulturális aktivitások  362 855  5,48
Környezet   465 618  7,03 
Szociális segítségnyújtás
 és szolgáltatás    221 898  3,35 
Adminisztratív feladatok  705 682  10,66 
Összesen:   6 619 941

Zoznam poslancov Mestského zastupiteľstva v Štúrove
Az önkormányzati képviselők

František Árendás Ing., 39r.
elektroinžinier-elektromérnök, 

Neka.-független

Juraj Himmler, 56r.
 učiteľ-pedagógus, Neka-független

Ondrej Mokos, Ing., 67r. 
ekonóm-közgazdász, SMER-SD

László Szigeti, 53r.
pedagóg(us), SMK-MKP

František Šimon, 59r.
výsluhový dôch.-nyugállomány., 

MOST-HÍD

Attila  Lengyel, 44r.
podnikateľ-vállalkozó, MOST-HÍD

Jozef Slabák, Ing.CSc., 
75r. dôchodca-nyugdíjas, Neka-

független

Andrea Vitkóová JUDr., 37r.
právnička-jogász, MOST-HÍD

Volebný obvod  č 1. (vo volebnom obvode zastupuje 8 poslancov)
1.számú választókörzet (8 képviselői hely)

Miroslav Chalmovský 
Mgr., 37r. učiteľ-pedagógus, 

SMER-SD

Gabriel Karakán Ing., 
34r. stavebný inžinier-építészmér-

nök, SMK-MKP

Zoltán Csepregi, 50r.
technik(us), SMK-MKP

Volebný obvod  č 2. (vo volebnom obvode zastupuje 7 poslancov)
2.számú választókörzet (7 képviselői hely)

Zoltán Környi, 25r.
asistent EUposlanca-EU-aszisztens, 

SMK-MKP

Bohumil Toběrný, 40r.
šport. manažer-sport mened., Neka-

független

Edita Martinkovičová, 
29r. obch. zástupca-üzleti képviselő, 

MOST-HÍD

Kornélia Slabáková 
PaedDr., 51r. pedagóg(us), 

Neka-független

Mestské zastupiteľstvo v Štúrove na svojom XXXVII. zasadnutí dňa 23. no-
vembra 2010 na základe predložených návrhov a pripomienok:
- schválilo úpravu rozpočtu na rok 2010 pre Základnú školu, Adyho 6 v Štúrove na 
základe pridelených finančných prostriedkov Ministerstvom školstva SR zvýšených 
o sumu 3 284 €, t.j. z 598 170 € na sumu 601 454 € 
-schválilo úpravu rozpočtu ZŠ Endre Adyho s VJM, Štúrovo k 31.10.2010 na zákla-
de pridelených finančných prostriedkov z MŠ SR na rok 2010 zníženú o sumu 4 812 
€ t.j. z 976 169 € na 971 357,- € a to v rozpočtových položkách
- schválilo použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu kina vo výške 25 
000 € - účelovo na  digitalizáciu kina v r. 2011 
- schvaľuje mimoriadnu dávku sociálnej pomoci pre Detský domov Štúrovo, vo 
výške 1.200 € na poskytnutie vianočných darčekov deťom – obyvateľom domova 
a na vianočné posedenie.
- schválilo zriadenie detašovaného pracoviska ZUŠ Ferenca Liszta v budove Zá-
kladnej školy a Materskej školy s VJM Salka pre hudobný odbor a v budove Zá-
kladnej školy Bátorové Kosihy pre hudobný a výtvarný odbor. Základné školy po-
skytnú bezplatne svoje priestory na výchovno–vzdelávací proces. Zriadením týchto 
detašovaných pracovísk sa nenavyšuje rozpočet ZUŠ Ferenca Liszta.
- zamietlo účasť mesta Štúrova na zriadení Krízového fondu regionálnej a miestnej 
samosprávy Nitrianskeho kraja.
- schválilo pridelenie finančného príspevku z MFKVMaŠ pre:
- Klub dôchodcov Nového storočia vo výške 150 € na projekt „Jubilejná oslava 
členov klubu“
- Radu Rodičov pri ZUŠ Ferenca Liszta vo výške 170 € na projekt „Vianočný kon-
cert“ 
- Rodičovské združenie pri Základnej škole vo výške 230 € na projekt „Mikuláš a 
Vianoce v škole“ 
- Folklórne združenie KISBOJTÁR vo výške 700 € na projekt „V.folklórny festival 
RICSAJ“ na úhradu výdavkov spojených s prepravou do Nového Bečeja 
- RZ pri Mestskej športovej organizácii v Štúrove: 
a) vo výške 420 € na projekt „Nákup nevyhnutného športového materiálu“  
b) vo výške 200 € na projekt „90. výročie športu v Štúrove“ 
c) vo výške 200 € na projekt  „Mikulášsky futbalový turnaj prípraviek„
d) vo výške 200 € na projekt „Memoriál Juraja Junga, futbalový turnaj žiakov“ 
e) vo výške 170 € na projekt „Tenisový turnaj žiakov a žiačok“ 

PROGRAMOVÁ ŠTRUKTÚRA ROZPOČTU MESTA ŠTÚROVO 2011

Názov programu   €                             Rozdelenie v %   
     
Plánovanie, manažment, kontrola 437 048  6,60  
Propagácia a prezentácia  94 147  1,42 
Interné služby mesta  288 016  4,35 
Klientské služby   31 467  0,48 
Bezpečnosť, právo a poriadok 202 978  3,07  
Odpadové hospodárstvo  415 754  6,28  
Miestne komunikácie  114 000  1,72 
Doprava    40 000  0,60  
Vzdelávanie a mládež  3 062 452 46,23  
Šport    180 026  2,72 
Kultúra a spoločenské aktivity 362 855  5,48  
Prostredie pre život   465 618  7,03 
Soc. pomoc a sociálne služby  221 898  3,35 
Administratíva   705 682  10,66 
Spolu:     6 619 941
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Eltávolították az őrbódékat
Több napon át részleges útlezárás volt életben a Mária Valéria hídon. A 
korlátozások azért léptek életbe, mert elkezdték bontani, illetve eltávolítani 
az egykori határőrbódékat és annak tetőszerkezetét. A munkálatokról több 
helyütt érdeklődtünk. A vám és pénzügyőrség nyitrai részlegének sajtószó-
vivője, Stanislav Pechner elmondta, szervezetük még 2007-ben, ingyenesen 
az adóhivatalra ruházta át az egykori határőrség egész komplexumának tulajdon-
jogát. A híd mellett található épületben a párkányi adóhi-
vatal találta meg új otthonát, az ellenőrzésre szolgáló bó-
dék azonban nem leltek gazdára s a schengeni határok óta 
üresen csúfították a látképet. Szórólapok, firkák felülete-
ivé váltak, volt olyan eset is, amikor egy megfáradt bi-
ciklis választotta a bódét éjjeli menedékének. Gabriela 
Dianová az adóhivatal sajtószóvivője lapunknak elmond-
ta, hogy a schengeni egyezmény követelményei szerint 
a határátkelőkről minden akadályt, legyen szó bódékról, 
szigetekről, el kell távolítani. A fölöslegessé vált bódék 
ideiglenesen a párkányi adóhivatal udvarára kerültek, to-
vábbi sorsukra vonatkozó kérdésünkre azt a választ kap-
tuk, hogy az állami vagyonra vonatkozó törvény értelmében 
lesz eljárva.                                     K.-Sz.É., fotó: Muszka Róbert

Újabb remény Párkány és környékének?
A párkányi papírgyárnak újra komoly szándékú vásárlója akadt, a 
beruházó már a város vezetésével is tárgyalt. A döntés azonban a gyár 
tulajdonosáé, tehát a Smurfit Kappáé.
November közepén Párkány polgármestere, Ján Oravec és Szép Rudolf, 
leköszönő alpolgármestere is a város és annak szélesebb régiója szempont-
jából pozitív hírt tett közzé az egyik közösségi hálón található oldalán. E 
szerint újabb lehetséges vevő jelentkezett a Smurfit Kappa flutingrészle-
gének tavasszal bezárt üzemére. A befektető a SARIO, állami beruházás 
ösztönző ügynökség lévén jutott el Párkányba, s mint kiderült, komoly ér-
deklődőről van szó, akinek már Európában van néhány működő és jelenleg 
épülő üzeme. Mint ahogy Oravec fogalmazott: a város vezetése szinte csak 
néző szerepét tölti be, a döntés a Smurfit Kappa kezében van. Ha viszont 
végre ténylegesen elkel a gyár, az új beruházó mindenképpen számíthat a 
város segítségére. Mint ismeretes, a Kappa flutingrészlege több mint egy 
éve jelentette be a bezárást, mely által 350 személy veszítette el az állását. 
Az egykori beszállítók is sokakat kénytelenek voltak az utcára tenni, így 
az érintettek száma több százra tehető. A bezárás okaként a hullámpapír 
iránti kereslet csökkenését, és a gazdasági válságot emlegették, s tagad-
ták, hogy bármilyen más összeszövődés, vagy másik érdekeltségi körükben 
lévő üzemük megerősítése állna a háttérben. A cég vezetése mindvégig az 
eladásról és új munkahelyek létrehozásának a segítéséről beszélt, s bár ed-
dig is voltak komolyabb jelentkezők, nem sikerült egyezségre jutni. A régi-
óban továbbra is magas a munkanélküliség, így mindennél fontosabb lenne, 
hogy a Smurfit Kappa vezetése eladja gyárát, s ezzel megnyissa a kaput 
az új munkahelyek teremtése előtt. A város vezetésének december végére, 
január elejére ígért választ a cég ez ügyben.                                   K.-Sz.É.

Nová nádej pre Štúrovo a okolie
Štúrovské papierne majú opäť vážneho záujemcu, investor rokoval už 
aj s vedením mesta. Konečné rozhodnutie musí priniesť majiteľ závo-
du, Smurfit Kappa.
V polovici novembra priniesli primátor Ján Oravec a zástupca primátora 
Rudolf Szép na jednej internetovej stránke pozitívnu správu týkajúcu sa 
Štúrova a širšieho okolia. Podľa správy sa prihlásil ďalší možný záujemca 
na vlani uzavretú flutingovú časť závodu Smurfit Kappa. Investor sa dostal 
do Štúrova pomocou agentúry pre rozvoj investícií a obchodu SARIO a 
ako vysvitlo jedná sa o vážneho záujemcu, ktorý má niekoľko závodov v 
Európe. Tak ako formuloval Ján Oravec: mesto má  vlastne iba úlohu prize-
rajúceho, rozhodnutie je v rukách Smurfit Kappa. Ak sa však závod naozaj 
predá, investor môže počítať s podporou mesta. Závod uzavrel svoje brány 
pred rokom, čím 350 ľudí prišlo o zamestnanie. Ďalšie menšie firmy, ktoré 
pracovali pre závod, museli prepustiť tiež svojich ľudí, preto môže byť tento 
počet o niekoľko stoviek vyšší. Ako dôvod zatvorenia uviedli znížený záu-
jem o vlnový papier, ako aj hospodársku krízu, ktorá ich postihla. Odmietali 
tvrdenie, že by sa jednalo o dopredu dohodnutý ťah na posilnenie iného 
závodu v pozadí patriaceho do ich siete. Vedenie závodu stále hovorilo o 
odpredaji, o podpore vzniku nových pracovných miest. Aj keď boli vážnejší 
záujemcovia, nepodarilo sa s nikým dohodnúť. V regióne je naďalej veľká 
nezamestnanosť, preto by bolo dôležité, aby vedenie Smurfit Kappa schvá-
lilo odpredaj závodu a tým otvorilo brány pre vznik nových pracovných 
miest. Firma sľúbila do konca decembra, začiatku januára odpoveď vedeniu 
mesta.

preklad: g.p.

Odstránili strážne búdy
Počas viacerých dní bol most Márie Valérie čiastočne uzavretý. Obmedzenie 
premávky bolo z dôvodu odstraňovania strážnych búd a kovovej konštruk-
cie, ktoré slúžili v minulosti pri hraničných kontrolách. O prácach sme sa in-
formovali na viacerých miestach. Hovorca nitrianskeho Colného úradu, Sta-
nislav Pechner, nám povedal, že Colný úrad ešte v roku 2007 previedol celý 
komplex bezplatne  Daňovému úradu. V budove pri moste si našiel domov 

Daňový úrad, strážne búdy však zostali od 
schengenských hraníc opustené bez maji-
teľa. Vylepovali sa na ne plagáty, stali sa 
vhodným miestom na rôzne čmáranice, raz 
sa v nej na noc uložil jeden unavený cyklis-
ta. Od tlačovej hovorkyne Daňového úradu 
sme sa dozvedeli, že na základe schengen-
skej dohody musia byť všetky prekážky, či 
sú to búdky alebo ostrovčeky, odstránené. 
Búdky budú dočasne uložené vo dvore 
štúrovského Daňového úradu. Na otázku, 
čo bude s nimi ďalej, sme dostali odpoveď, 
že bude o ne postarané podľa zákona o štát-
nom majetku.                           Preklad g.p.

Mestská polícia na internete
Už aj na internete môžete sledovať prácu 
štúrovskej mestskej polície, nielen vybrané za-
ujímavosti z činnosti MsP, ale aj zoznam nájde-
ných a uložených vecí. 
Mestská polícia si vytvorila vlastnú internetovú 
stránku. Podľa slov náčelníka polície Bohumíra 
Horbana by chceli obyvateľov informovať o čin-
nosti a úlohách polície aj cez internet. Dúfa, že po-
lícia svojou prácou prispeje k väčšej bezpečnosti 
obyvateľov a zároveň nabáda k spolupráci. Na ich 
stránke nájdete náplň činnosti, štatút a organizač-
ný poriadok MsP a tiež sa nachádzajú aj fotografie 
z jednotlivých akcií. Zoznam odovzdaných nájde-
ných vecí môže byť pre obyvateľov prospešný –  
uvedený je dátum, popis a miesto nájdenej veci. 
Najzaujímavejšími pre návštevníkov stránky budú 
aktuality, kde pod názvom vybrané zaujímavosti 
z činnosti MsP môžete čítať o aktuálnych prípad-
och. Na stránku mestskej polície sa dostanete po-
mocou mestského portálu alebo zapísaním www.
mspsturovo.meu.zoznam.sk .

preklad: p.g. 

A világhálón a városi rendőrség
Már az interneten is nyomon lehet követni a 
párkányi rendőrség munkáját, nemcsak az 
egyes esetek leírása, hanem a talált tárgyak 
listája is megtalálható a honlapon. 
Saját internetes honlapot hozott létre a párkányi 
városi rendőrség. Bohumír Horban parancsnok 
szavai szerint a világhálón szeretnék tájékoztat-
ni a lakosokat a rendőrség feladatairól, tevékeny-
ségéről. Az oldalon reményét fejezi ki abban, 
hogy munkájukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy 
a város lakói biztonságban érezzék magukat, és 
együttműködésre is biztat. A városi rendőrség 
működési alapelve, szerkezeti felépítésének leí-
rása is része a honlapnak, emellett egyes kiszál-
lások alatt készült fényképek is megtalálhatók 
a portálon. A rendőrségre beadott talált tárgyak 
listája hasznos lehet: ebben az esetben a meg-
találás, vagy elveszítés ideje és helyszíne is fel 
van tüntetve. Talán a legérdekesebb rész az aktu-
alitások címszó alatt olvasható, itt a friss esetek 
leírása található. Az internetes oldal a városi hon-
lap segítségével vagy a www.mspsturovo.meu.
zoznam.sk beírásával érhető el.
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Nagy adósság és szigor a 
munkásszállón

Egyre nagyobb adósságot halmoz fel a párkányi munkásszálló, vagy 
inkább annak lakói. A városvezetés, és az illetékes lakáskezelő cég 
hiába vezetett be szigorú szabályokat, egyelőre nincs megoldás a 
helyzetre. 
A párkányi munkásszálló házi rendjét tovább szigorították. Erre a lépésre, 
a mára már 85 ezer eurósra duzzadt hiány miatt volt szükség, amelyet 
a lakók halmoztak fel. A helyiek által csak „slobodárkaként” emlegetett 
épületet őrző-védő szolgálat védi, és a látogatók számára lá-
togatási időt, az ott alvóknak pedig napi ágydíjat vezettek be. 
S bár megpróbálták megfékezni a hatalmas számlák, s így 
tartozási hátralékok kialakulását, a lakók gondatlansága és 
nemtörődöm hozzáállása miatt az ezközölt lépések nem hozták 
meg a várt eredményt. Most újabb intézkedések következnek: 
a hat szintes épületből kettő lesz lakott, a maradék emelete-
ket lehegesztik és lezárják, az üres helységek temperálva sem 
lesznek. Minderre azért is van szükség, mert kevés bennla-
kó maradt, s az általuk fizetett pénzből továbbra sem tudják 
fenntartani az épületet. A város szélén, a gyár mellett található 
tömböt főként hajléktalanok és szegények lakják. Mint ahogy 
arról korábban beszámoltunk, 2010 tavaszáig közel 100, több-
nyire hátrányos helyzetű, szociális segélyből élő lakója volt 
a 60-as években épült munkásszállónak. Áprilisban azonban 
nem hosszabbították meg a lakbérhátralékosok bérleti díját és 
a hatalmas víz- illetve energiafogyasztás miatt esetenként több 
mint 100 százalékkal felemelték a lakbért, ez a lépés hatalmas felháboro-
dást okozott. Az eltelt negyven esztendő alaposan rányomta a bélyegét az 
épületre, az évek során csak a legszükségesebb javításokat végezték el a 
tömbön. Az épület felújítása nagyjából egymillió euróba kerülne, ennél 
sokkal jobb megoldásnak tűnhet az épület lebontása. 

K.-Sz.É.

Veľký dlh a prísny režim na 
slobodárke

Dlh obyvateľov štúrovskej slobodárky sa stále zvyšuje. I napriek za-
vedeniu prísnych opatrení  vedeniu mesta a Enerbytu sa nepodarilo 
nájsť riešenie na vzniknutú situáciu.
Vnútorný poriadok slobodárky bol ďalej sprísnený. K tomuto nepríjem-
nému kroku museli pristúpiť z dôvodu zvýšenia dlhu jej obyvateľov až 
na 85 tisíc eur. Slobodárku už viac mesiacov strážia príslušníci strážnej 
služby, pre návštevníkov zaviedli návštevné hodiny a pre tam spiacich 

aj cenu za noc. Napriek tomu, že sa úspornými 
opatreniami pokúsili znížiť obrovské výdav-
ky a tým zastaviť zvyšovanie dlhu za nájom, 
z dôvodu nedbanlivosti a ležérneho prístupu  
ubytovaných sa nepodarilo dosiahnuť požado-
vaný  výsledok. Teraz nasledujú ďalšie opatre-
nia: zo 6 podlaží budú obývané iba dve, zvyšné 
poschodia budú uzavreté, prázdne miestnosti sa 
nebudú ani temperovať. Zostalo málo ubytova-
ných, nimi vyplatené peniaze za nájom nestačia 
na prevádzku budovy, preto sú potrebné uve-
dené opatrenia. Budovu slobodárky na okraji 
mesta obývajú hlavne bezdomovci a chudobní. 
Ako sme už v predošlých vydaniach uviedli, v 
budove slobodárky, postavenej v 60-tych ro-
koch, do jari 2010 bývalo približne 100 osôb, 
väčšinou  sociálne prípady. V apríli neplatičom 

nepredĺžili nájomné zmluvy a z dôvodu veľkej spotreby vody a energie 
zvýšili nájomné skoro o 100%. Tento krok vyvolal obrovskú nevôľu u jej 
obyvateľov. Predošlých 40 rokov zanechalo stopy na budove, vykonáva-
li sa iba tie najnutnejšie menšie opravy. Rekonštrukcia budovy by stála 
približne 1 milión eur, lepším riešením sa javí zbúranie budovy.                            

Preklad g.p.

Zmena cestovného poriadku
Tak ako pravidelne každoročne aj tohto roku sa od 12. decembra zme-
nil cestovný poriadok. V nasledujúcich riadkoch uvádzame iba väčšie 
zmeny, preto sa oplatí pred cestou správne sa informovať. Na interne-
tovej stránke www.cp.sk nájdete informácie o všetkých spojoch.
Prvý vlak zo Štúrova do Nových Zámkov odchádza skoro o hodinu skorej 
ako sme boli zvyknutí, namiesto 4:56 odchádza už o 4:05 hodine. Takzva-
ný „školský” vlak odchádza o 6:23, čo umožňuje nastúpiť na intercity aj 
cestujúcim z okresného mesta. Vlak, ktorý odchádzal o 9:24 od 12.12.2010 
odchádza o 10:16. Z Nových Zámkov odchádzajú osobné vlaky do Štúro-
va o 11:16, 12:47, 13:58. Podľa pracovníka marketingového oddelenia že-
lezničnej spoločnosti Jozefa Francela vznikol posun kvôli novému spoju. 
Spomínaný spoj premáva medzi N. Zámkami a Šamorínom s odchodom o 
12:47 z N. Zámkov. Sedem hodinový vlak od 12.decembra zastavuje už aj 
v Mužli a v Dvoroch nad Žitavou. Odchod a príchod autobusov do Štúrova 
sa tiež priemerne zmenil o 5-20 minút. Väčšie rozdiely vznikli na autobu-
soch z Komárna s odchodom 11:15, od 12.decembra odchádza o 10:30. Do 
Veľkých Ludiniec namiesto 5:55 odchádza o 4:40, do Modrian odchádza 
autobus namiesto 10:30 o 11:15. Na autobusoch smerom na Bruty - Veľké 
Ludince  a Gbelce sa v mnohých prípadoch posunul odchod o 5-30 min-
út. Na trase Štúrovo – Želiezovce - Levice a Štúrovo - Chľaba sa niekto-
ré spoje zlúčili. Vďaka zmenám vznikli dva nové spoje, jeden premáva v 
pracovných dňoch a druhý každý deň. Zanikol jedine spoj premávajúci v 
pracovných dňoch na trase  Štúrovo - Nána o 17:20, pretože v tom čase 
prechádza cez Nánu aj iný autobus. Celkovo neprebehlo žiadne znižovanie 
autobusových liniek.                                                                   Preklad g.p.

Megváltoztak a menetrendek
December 12-től ismét megváltozott a buszok és a vonatok menetrend-
je. Az elkövetkező sorokban csak a nagyobb változásokat adjuk közre, 
így mielőtt útra kelnénk, nem árt tájékozódni. A www.cp.sk oldalon 
útirányunkat beütve az összes járatot megtalálhatják. 
Az első vonat majd egy órával korábban, az eddigi 4:56 helyett 4:05-kor 
indul Párkányból Érsekújvárba. Az „iskolás“ vonat 6:23-kor indul, így az 
utazók a járási városban is felszállhatnak a reggeli intercityre. A 9:24-kor 
induló vonat menetrendje is változott: későbbi időpontra, 10:16-ra tették át 
az indulását. Érsekújvárból 11:16-kor, 12:47-kor, 13:58-kor indulnak sze-
mélyvonatok Párkány felé. Jozef Francel, a vasúttársaság marketing osztá-
lyának munkatársa szerint az eltolódás egy új csatlakozás miatt jött létre. 
Ez Érsekújvárt és Somorját köti össze és 12:47-kor indul Érsekújvárból. 
A hét órás vonat december 12-től Udvardon és Muzslán is megáll. A Pár-
kányba és Párkányból induló buszok indulási időpontja általánosságban 
5-20 perccel változott. Nagyobb időeltolódás például a Komáromból eddig 
11.15-kor induló busz esetében van, mely 10.30-kor indul. A Nagyölvedre 
eddig 5:55-kor induló busz 4:40-kor startol, a Madarra tartó 10:30 helyett 
11:15-kor. Bart-Nagyölved és Köbölkút irányába közlekedő buszoknál sok 
járat esetében 5-30 perccel tolódott az indulás. A Párkány-Zselíz-Léva és 
Párkány-Helemba szakaszon néhány járatot összevontak. A változásnak 
köszönhetően egy munkanapos és egy naponta közlekedő járat született. 
Az eddig munkanapokon közlekedö 17:20-as Párkány – Nána járat szűnt 
csak meg, mivel ebben az időben párhuzamosan megy egy másik autóbusz 
is Nánán keresztül. Összességében azonban semmilyen járatcsökkentés 
nem következett be, mely jó hírnek számít.

NE DOBJA KI PÉNZÉT AZ ABLAKON

NEVYHADZUJTE PENIAZE OKNOM

NE CSERÉLJE KI MÉREGDRÁGÁN ABLAKAIT!
 Tapasztalataink szerint, 10 ablakból 8, csak javításra szorul.

ÚJÍTSA FEL A MEGLÉVŐKET!
Asztalos és műszaki felújítás, hő- és hangszigetelés.

    5 év garancia!  Kérje ingyenes felmérésünket!!!

NEMUSÍTE VYMIENAŤ STARÉ NA NOVÉ!
Podľa naších skúseností z 10-tich okien 8 treba iba opraviť.

DAJTE SI ZRENOVOVAŤ TERAJŠIE!
Stolárská a technická obnova, tepelná a protihlučná izolácia.

     5 ročná záruka! Žiadajte náš bezplatný prieskum!
INFO: +36205027054 +421949260258 JUDr. Petra Hromádková, Széchényiho č. 6, Štúrovo, 

tel.: 036-752 22 20, mobil: 0910 960 871, e-mail: phromadkova@gmail.com

Advokátska kancelária
JUDr. Petra Hromádková

ügyvédi iroda

JUDr. Petra Hromádková otvára advokátsku kanceláriu v Štúrove, na 
ulici Széchényiho č. 6 (oproti polícii). Právne služby vrátane zastupovania 
pred súdmi bude poskytovať v oblasti občianskeho práva, obchodného 
práva (komplexná agenda pri zakladaní obchodných spoločností a ich 
zmenách, zmluvy), v oblasti pracovného práva a rodinného práva. Právne 

služby sú poskytované v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku.

Dr. Hromádka Petra, ügyvédi irodát nyit Párkányban a Széchényi utca 6 
szám alatt (rendőrséggel szemben). Jogi szolgáltatások szlovák, magyar 
és angol nyelven, illetve bírósági képviselés a következő téren igényel-
hetők: polgári jog, kereskedelmi jog (cégalapítás, cégváltozások, szerző-

dések elkészítése), munkaügyi és családi jog. 
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Ki az a Heréd Stano?

Párkányi szafari – üsd el  a zebrát!

Szokatlan színfolt bukkant elő a november 
végi helyhatósági választások kampányhaj-
rájában. A választások előtt négy nappal 
nyomtatásban, e-mailen és az egyik közös-
ségi portálon kezdett terjedni Heréd Sta-
no, az önmagát 52-es számú képviselőként 
hirdető jelölt kampánya, aki sajátos hang-
vételű programjával reklámhadjáratot in-
dított. Felkutattuk Koller Pétert, a képvi-
selőjelölt megálmodóját, hogy részleteket 
tudjunk meg a Stano-kultuszról.

Mi volt Heréd Stano célja?
Heréd Stano célja a kampányban az volt, 
hogy egy kis kreativitást és jókedvet vigyen 
a megfáradt városlakók életébe. Így a „kam-
pány” hangneme olyanokat is megszólított, 
akiket egyébként nem foglalkoztattak a vá-
lasztások. Emellett viszont Heréd úr a reklá-
marca annak a készülőben lévő civil szerve-
zetnek, amelynek célja a város vállalkozóinak 
és lakosainak a segítése.

Miestna organizácia slovenského rybárskeho zväzu bola založená pred 
vyše 60 rokmi. Svojou členskou základňou, ktorá má vyše tisíc členov, je 
jednou z najsilnejších organizácií na okolí. Chodiac po rôznych rokovani-
ach a schôdzach po Slovensku sme vždy závideli spolu s predsedom iným 
organizáciam, že sídlia vo svojich vlastných priestoroch. Už niekoľko ro-
kov sme hľadali vhodný objekt, kde by bolo dobré parkovanie, vhodné 
kancelárske a skladové priestory. Nakoľko v posledných rokoch sa nám 
niekoľkokrát zvýšilo nájomné v bývalej kancelárii a skladové priestory 
nám už neboli dostačujúce, boli sme nútení prenajať si priestor pre tento 
účel v bývalom dome OSP. Režijné náklady sa tým podstatne zvýšili.
Využijúc hospodársku krízu, keď v Štúrove začali klesať ceny nehnuteľ-
ností, sme sa rozhodli, že je najvyšší čas na kúpu vhodného objektu na 
účel Rybárskeho domu. Vďaka úspešnému hospodáreniu v posledných 
piatich rokoch veľkú časť hodnoty domu sme mali usporenú a iba nepatr-
nú časť ceny sme boli nútení si požičať od Rady Žilina a aj to bezúročne. 
Najvhodnejším objektom sa stala budova bývalej reštaurácie TANK na 
Nánanskej ceste č.77. Sú tu vhodné kancelárske a aj skladové priestory a 
dá sa aj dobre zaparkovať autom. Deti z krúžku Mladých rybárov budú 
mať tiež svoju vlastnú miestnosť a nemusia už chodiť do CVČ. Naši čle-
novia v budúcnosti môžu využiť skladové priestory na zazimovanie čl-
nov. Ale samozrejme plánujeme aj iné aktivity. Po vykonaní maliarskych 
prác povolenia na rok 2011 sa budú vydávať v  januári už v novej kance-
lárii. Som nesmierne rád a som hrdý na to, že za tento krátky čas sa popri 
iných veľkých investíciach ( odbahnenie B2 a B3 kúpy techniky za vyše 
4000 eur ) už konečne máme svoj vlastný Rybársky dom. Vážení čitatelia, 
čochvíľa je tu koniec roka, a preto mi dovoľte, aby som vám  vo svojom 
mene a v mene výboru MO SRZ v Štúrove zaželal príjemné prežitie via-
nočných sviatkov a šťastný nový rok.

Za MO SRZ Štúrovo, tajomník Juraj Hugyec

A párkányi közlekedésről sok legenda kering, gyermekkorom mondása 
volt, aki itt megtanul vezetni, bárhol megél tudásából. Sajnos az évek 
során úgy látszik, bárkiből lehetett vezetői engedéllyel – közkedveltebb 
nevén hajtásival – rendelkező egyén, mert mostanában valahogy nem 
akarjuk betartani a szabályokat. Még mindig látni az egyirányú utcába 
ellenkező irányból behajtó autóst, tilosban várakozó autókat, de engem 
személy szerint leginkább a hivatalos nevén gyalogosátkelőn áthajtó au-
tósok zavarnak.
Fejlettebb országokban az ember biztos lehet benne, ha lelép az útra, 
nyugodtan átmehet a zebrán anélkül, hogy családja a koszorúkat lenne 
kénytelen válogatni az elkövetkező napokban. Nemúgy Párkányban, ahol 
az átkelés tényleg szafarihoz kezd hasonlítani – csak nem a vadász olda-
láról. 
Ne adj Isten, gyerekkel, babakocsival induljunk neki az útnak, mert az 
már tényleges életveszély. Megszoktam még pocakos időben, kutyát 
sétáltatva, hogy ritkaságszámba ment, ha át is engedett egy-egy kocsi, 
általában magyar rendszámmal, az általános jelenség még is az volt, per-
cekig várhattunk. Az azonban felháborít, hogy a babakocsival ne merjek 
lelépni, mert nem tudhatom melyik őrült hajt be a körforgalomba úgy, 
hogy méterekkel előtte lassítás nélkül gázol majd át rajtam kutyástól, ba-
bakocsistól.
Pedig a 2009/8-as törvény is kimondja, az autósnak előnyt kell adnia a 
gyalogosnak, ha az az átkelőre lelép. Kérdem én, ki mer megbízni ezekben 
az emberekben? És kérdem én, hol vannak a rendőrök, akik egyetlen nap 
alatt zsírosra kereshetnék magukat, bárhol is ütnének tábort, elég lenne, 
ha egyikőjük sétafikálna fel-alá a zebrán, borítékolható, ha csak nem hord 
magánál villogó táblát, hogy megbüntetlek te büdös, ott fog ácsorogni, 
szélben, esőben, napsütésben, míg valaki „meg nem szánja”. Pedig az au-
tós is volt egyszer gyalogos, és emberből is van, vagy mifene. Ne legyen 
vadász, és ne legyek én a zebra, ha zebrán megyek át.

Németh Lívia

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.

Milyen konkrét dolgokkal fog foglalkozni az 
említett szervezet szervezet?
Ami nem marad el, az a Stano-olvasók további 
szórakoztatása, internetes portál fog működ-
ni, de nagy hangsúlyt kap a környezetvédelem, 
egészségmegőrzés és a helyi vállalkozók forga-
lomnövekedésének elősegítése is. Ezekkel kap-
csolatos képzéseket és rendezvényeket is szer-
vezünk majd. Külön álom, hogy segítsünk a híd 
megnyitásának 10. évfordulójára megvalósítani 
a nosztalgia kompjáratot, amiről már a sajtóban 
többször is szó volt. Célunk az, hogy legalább 
annyira láthatóvá váljanak a városban rejlő le-
hetőségek, mint amennyire Heréd Stano is ismert 
tudott lenni csupán néhány nap alatt.

Milyen külső segítséget fognak igénybe venni?
A külső források, vállalkozók segítsége mellett 
remélem, hogy az a városi képviselő-testület is 
segít majd, amelynek a választóit Stano is mozgó-
sította. Stano teljes választási kampánya a www.
stano.5mp.eu oldalon tekinthető meg.

Štúrovskí rybári majú vlastný 
Rybársky dom!

Kútfúrást
vállal kútfúró

mester
garanciával.

Tel.:
0915 510 504

+36 30 941 8985
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15 éves a Szent Imre Egyházi Óvoda
Az egyházi óvoda15 évvel ezelőtt, 1995-ben alakult, közel két éves 
küzdelem után, mint Szlovákia első katolikus, sőt magyar nyelvű ka-
tolikus óvodája. Tehát ebből a szempontból büszkén valljuk magun-
kat úttörőknek. Az óvoda e jeles évfordulóra november 4-én emléke-
zett meg.
Párkány város védőszentjének, Szent Imre hercegnek az énekével 
kezdődött az ünnepély. Az óvoda zászlajának felvonultatásával és egy ma-
gyaros ruhába öltözött leány kíséretében vonultak be a lelki atyák. Az ige-
liturgiát Paskai László bíboros, nyugalmazott esztergom-budapesti érsek 
vezette. Megtisztelve éreztük magunkat Viliam Judák, a Nyitrai egyház-
megye püspökének látogatása miatt. Jelen voltak a helyi lelki atyák, Ma-
gyar Károly, Burián László és Goda Károly esperes urak, valamint Hupka 
József diakónus úr. A bíboros úr példaként tárta elénk Szent Imre életét, 
méltatta az óvoda munkásságát, s kifejezte azon örömét, hogy a katolikus 
óvodánk már 15 éve működik. A rendezvényt több magyarországi és szlo-
vákiai politikus, polgármester, támogató és más fontos személy, a város 
szervezeteinek képviselői is megtisztelte jelenlétével, a szegedi Mozaik 
Kiadó tankönyvcsomaggal érkezett. Az óvoda igazgatónőjeként köszöntő 
beszédemben elmondtam, hogy a családias, gyermekközpontú környezet 
kialakítását Valentiny Géza pápai prelátus úrnak köszönhetjük. Európá-
ban, óvodaként egyedülállóan mi rendelkeztünk csak saját címerrel és 
zászlóval, melyet Pécsi L. Dániel, jelképtervező készített megalakulásunk 
10 éves évfordulójára. Büszkék vagyunk arra is, hogy óvodánk 2006-ban 
pápai áldást nyert a Szent Atyától. Intézményünk életének mozgató rugója 
a szeretet és családiasság. Követendő példának tekintünk Pál apostolnak a 
Szeretet himnuszában megfogalmazott gondolatsorra. A szeretet közvetí-
tésének élő példája volt maga az ünnepély is, hisz láthattuk, hogy többen 

eljöttek a volt óvodások közül, sokan közülük már felnőttek. 
Az óvoda igazgatónőjeként a jövőre nézve csupán újabb sikeres, ám ke-
vesebb gonddal teli esztendőket kívánok, valamint a szülők bizalmát. S 
nem utolsó sorban nagy szükségünk van a városi vezetés támogatására 
is, hogy elismerjék és segítsék azt a munkát, melyet a felnövekvő nemze-
dék személyiségének harmonikus fejlesztése érdekében végzünk. Minda-
zoknak, kik óvodánkat támogatták-támogatják- támogatni fogják, erőt, 
egészséget, a jó Isten segítségét, s nem utolsósorban hálás köszönetemet 
tolmácsolom. Magasztos érzés volt, amikor az óvoda himnusza után (mert 
nekünk az is van) felhangzott a magyar himnusz. Az igeliturgiát színvo-
nalas kultúrműsor követte, melyben felléptek jelenlegi és volt óvodásaink 
is. Végezetül a mostani kis ovisokból és a már elballagott növendékeink-
ből létesített énekkar égő gyertyával a kezében a szeretetről énekelve 
sokaknak könnyeket csalt a szemébe a közönség soraiban. Az évforduló 
tiszteletére „Emlékkönyv“ címen az óvoda múltját és jelenét összefoglaló 
könyvet adtunk ki, melybe helyet kaptak sokak által papírra vetett óvodás-
kori emlékek. Továbbá 2011-es falinaptárt készítettünk az óvoda jelenlegi 
és volt növendékeinek nagy csoportképével és óvodánk címerével ellátott 
bögrék is készültek. Ezen az ünnepélyen elmondhattuk, hogy meghatvá-
nyozódott a szeretet. Köszönet érte mindenkinek!

Vízi Katalin, óvodaigazgató

Ady-napok az Ady iskolában
November közepén tartották az Ady–napokat az Ady Endre Alap-
iskolában. A magyar költőről elnevezett programsorozatnak több 
éves hagyománya van, idén 18. alkalommal emlékeztek meg az in-
tézmény névadójáról. Mint azt Fodor Zsuzsannától, az iskola igaz-
gatójától megtudtuk, a rendezvény célja az, hogy a diákok rendha-
gyó módon, élményekkel gazdagodva tanuljanak, akár olyan dolgokról 
is, amelyek a hagyományos tanítási órába nem, vagy csak érintőle-
gesen férnek bele. Az idén először a pedagógusoknak is kínáltak 
szakmai előadásokat: egy informatikai road shown kívül tréningen 
és egy budapesti szakember konfliktuskezeléssel és kapcsolatte-
remtéssel kapcsolatos gyakorlatán vehetnek részt a környék peda-
gógusai. A diákokat koruknak megfelelő programok várták. Az alsó 
tagozatosok játékos elfoglaltságokon, többek között kézműves fog-
lalkozáson, vetélkedőkön, játszóházon és színházi előadáson vettek 
részt, a felsősöket komolyabb programokkal várták. Szerepet ka-
pott a néprajz, a szülőföld, az identitás tudat, volt a nemi éréssel, 
az igencsak aktuális iskolai erőszakkal kapcsolatos előadás, sor 
került illemtan és társastánc órára, filmvetítésre és színházi előa-
dásra. Mikszáth Kálmánról, a nagy palócról is megemlékeztek, aki 
100 évvel ezelőtt hunyt el. A párkányi magyar tannyelvű alapiskola 
ebben a tanévben ünnepli fennállásának 100. évfordulóját, melyet 
először az Ady-napok keretében szerettek volna megünnepelni. Vé-
gül azonban úgy döntöttek, márciusra halasztják az ünnepélyt.

Bolgod ünnepeket kívánunk!

A Párkány és Vidéke havilap szerkesztősége, a lapot kiadóVárosi Művelődési Központ, va-
lamint a Városi Múzeum és a Városi Galéria munkatársai meghitt karácsonyi ünnepeket és 

egészségben, boldogságban, sikerekben gazdag új esztendőt kívánnak Mindnyájuknak!

Redakcia mesačníka Štúrovo a okolie, pracovníci Mestského kultúrneho strediska, Mestského 
múzea a Mestskej galérie želajú požehnané vianoce a štastlivý nový rok!
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Kreatív játék az óvodában
A Szövetkezet sori szlovák és magyar tannyelvű óvodában életre kelt a 
játék és játszani kezdett a gyerekekkel. Kuglibábuk doboltak, labdák 
pattantak, lufik röpültek, rugalmas házikó épült és pici labdák szelték 
fecskeként az eget, miközben a gyerekek igyekeztek a házikóba befelé, a 
labdák kifelé majd fordítva. Hogy is volt?
Kosárlabda igazodott kézügyességhez, labdaérzékhez és hulahoppkarikához. 
Kuglibábukkal vertük a ritmust, képzeletbeli fáról szedtük a képzeletbeli 
gyümölcsöt és valósan gurultunk utána. Nevettünk, mert a lufik minduntalan 
kiszabadultak. Biztos egy manó vagy egy huncut ovis volt a tettes, amíg a 
képzeletbeli kosárba ráztuk a diót a fáról, mint pantomim művészek, keltek 
életre. Mert a lufik már csak ilyenek: nem változnak, játszani vágynak, mint az 
ovisok. Szólt a konga, mambó, szamba, a Csiribiri és a Hová mész te kis nyu-
lacska? – hát játszani. Játékos tornát. Kicsit kreativitás, kicsit mozgásfejlesztő, 
kicsit (nagyon) megmozgató, kicsit tréning. Táncoltunk is, bizony ám! Még 
légző gyakorlatoztunk is a kidobó után, amelyben senki nem volt hajlandó ki-
esni. A kötélhúzásban sem mindig a nagyobb győzött! Szóval a gyerekek nem 
változtak meg. Állandóan mozognának, kérdeznének, fedeznék fel a világot. 
A világ sem változott meg. A rohanó világ szlogenje hazugság. Ti rohantok, 
apukák, anyukák.
Itt igazi képességeinket, igazi tehetségünket, igazi kreativitásunkat fejlesztjük. 
Játszottunk. Igazi játékokkal. Gyerekek voltunk. Kreatív mozgásos játék vagy 
torna – mindkettő – nektek is való. Ne rohanjatok. Ha ezt a tornaórát végig-
játsszátok, megemeljük manókalapunkat.
A Szövetkezet sori szlovák és magyar tannyelvű óvodában Mátéffy Éva Kre-
ativitás és Tehetség Fejlesztő Tréningjének bemutatója nagy sikert aratott. Vi-
gyázat! Nagyobbaknak, sőt, szülőknek is teljesíthető! 

Mátéffy Virgil, nagycsoportos ovis

Projekt Comenius
Gymnázium - Gimnázium v Štúrove sa aj tohto roku úspešne zapojilo 
do anglického projektu Európskej Únie menom Comenius. Do tohto 
projektu sa naša škola zapojila prostredníctvom žiackych prác a jeho 
cieľom je zdokonalenie angličtiny študentov a zlepšenie medzinárod-
ných vzťahov s inými krajinami.
V projekte je zapojených 5 štátov: Slovenská republika, Belgicko, Česká 
republika, Dánsko a Španielsko.Tento projekt je programovo rozvrhnutý 
na dva roky a prvé spoločné stretnutie sa uskutočnilo u nás v Štúrove v 
budove Gymnázia 6. októbra 2010. Po príchode žiakov a ich pedagógov 
z rôznych škôl zo spomínaných krajín boli ubytovaní v penzióne Sultán. 
Na druhý deň sa na našej škole prezentovali práce a logá žiakov z jed-
notlivých krajín. Každá skupina nás oboznámila o svojej krajine, aby aj 
susedné krajiny vedeli viac o ich kultúre,  tradíciách a významných mies-
tach. Nasledujúce dni strávili návštevou Bíne, Bratislavy, Ostrihomu a zá-
roveň najvýznamnejších pamiatok v Štúrove. Na základe reakcií môžem 
povedať, že tieto štyri dni nás spojili a dali nám veľa zážitkov a cenné 
skúsenosti, a tak sa aj oni mohli spokojne vrátiť domov. Keďže som sa aj 
ja zúčastnila tohto projektu, viem, že naši učitelia a aj učitelia z ostatných 
krajín vložili veľa energie a práce, aby bol tento projekt úspešný. Touto 
cestou sa chceme poďakovať našim pani profesorkám - Góra Adrianne a 
Nikolete Lőrinczovej, za ich starostlivosť a úžasnú možnosť zapojiť ži-
akov našej školy. Táto spolupráca ale ešte nekončí. Najbližšie stretnutie 
bude v marci, keď vybrané skupiny navštívia Česko. Tu nás budú čakať 
ďalšie úlohy. V máji sa chystá cesta do Španielska, na ktorú sa taktiež 
tešíme.                                                            

Kovácsová Iveta

Játékos iskola
Majd egy évvel ezelőtt nyílt lehetőségünk arra, hogy bekapcsolód-
junk egy olyan projektbe, amelyet a VÚB Alapítvány hirdetett meg. 
Minden egyes iskolai intézmény keresi azokat a lehetőségeket, ame-
lyek által modernebbé és jobbá teheti magát a tanítás módját. Mi is 
nyitottak vagyunk minden egyes lehetőségre. S bár nem mindegyik 
pályázat sikeres, nekünk „kijött a lépés”. 
A VÚB Alapítvány jóváhagyta a pályázatunkat, s így 2500 eurót nyertünk 
el az oktatás fejlesztésének a támogatására. A pénzből interaktív táblát, s 
hozzá szükséges felszereléseket vásároltunk, va-
lamint azokat a kellékeket, amelyek segítségével 
egy olyan osztálytermet alakíthattunk ki, amely 
hozzásegít a modern eszközökkel végzett mun-
kához.  
A projekt keretén belül az Ady utcában található 
óvodával dolgoztunk együtt. A gyerekek értékes 
és érdekes tapasztalatokat szereztek: az angolt 
játékos formában, óvodásoknak kifejlesztett 
szoftver segítségével tanulhatták. 5-6 éves, isko-
lakötelezettség előtt lévő gyerekekről van szó, s 
az ilyen tanulás nemcsak a gyerkőcök személyi-
ségének fejlődőséhez járul hozzá, de jobbá vál-
nak a verbális képességeik, természetesebb lesz a 
kiejtésük és nem félnek megszólalni, beszélgetni. 

Emellett az idegen nyelvek tanulása más nemzetek, kultúrák megisme-
réséhez vezet, a gyerekek befogadóbbá válnak. A társadalmunknak pe-
dig éppen nyelvismeretek szintjén fejlett, az eltérő kultúrákkal toleráns 
egyénekre van szüksége. A projekt közben a gyerekek párban dolgoztak, 
s minden egyes párnak megvolt a maga nagy barátja, aki segítséget nyúj-
tott az órák alatt. Az órákat iskolánk angol tanára tartotta. Az új tanterem 
fizikai konferenciák helyszínéül is szolgált: a tanulók fizika-angol szakos 
pedagógus irányításával próbálhatták ki szókincsüket. A tanulóknak páro-

kat alkotva kellett kiválasztani egy témát a tudo-
mánytechnika világából, majd angol nyelven fel-
dolgozni a témakört és attraktívan bemutatni azt. 
A prezentációk elkészítésénél és bemutatásánál 
az új eszközöket használták, s nemcsak nyelvi, 
de technikai és szakmai tudásukról, képességeik-
ről is számot adtak. Az előadásokat a háromtagú 
zsűri előbb értékelte, majd kiválasztotta a legjobb 
munkák rangsorát. 
Lelkesedés, új impulzusok, motiváció, őszin-
te öröm, nevetés. Néhány olyan érzés szóbeli 
megfogalmazása, mely a projekt során kelet-
kezett a résztvevőkben. A VÚB Alapítványnak 
köszönet mindezért.

Mgr. Ildikó Mezeiová, iskolaigazgató
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 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

Októberben tökfesztivál volt az ovi udvarán, amely során a szülők, nagy-
szülők bemutathatták kreativitásukat. A sok formás, narancssárga termésből 
rövid idő alatt félelmetes tökfejek jöttek létre. Amíg az alkotások készül-
tek, addig a parázsban krumpli sült, és közben tökmagot, sült tököt, meleg 
teát lehetett fogyasztani. A műveket kiállították az ovi udvarán. A novem-
ber sem telt el eseménytelenül: a kenyérsütés rejtelmeibe vezették be a 
gyerekeket az óvó nénik. Mindenki részt vett a tészta dagasztásában, majd 
megformázhatta saját kis cipóját, melyet a szakács nénik kisütöttek. Az 
elkészült finomságot hazavihették a gyerekek.
Jó érzés beszámolni a Hársfa utcai óvoda életéről, a gondosan megszer-
vezett programokról, a szorgalmas munkáról, mert minden esetben a gye-
rekeké a főszerep, hogy sikeres, felkészült kisiskolássá fejlődjenek. Aki 
szeretne többet megtudni az óvoda életéről, programjáról, fényképeket és 
beíratás időpontokat találhat a www. harsfaovi.estranky.sk oldalon.

Gyetven Melinda, szülő

A Hársfa Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda gazdag programok-
kal zárta az első negyedévet. Ennek az intézménynek az egyik erős-
sége, hogy külön csoportokban folyik az oktatás, tervszerűen vannak 
felépítve a foglalkozások; így a gyerekek az életkoruknak megfelelő 
képzésben részesülnek, ez pedig nagyon szerencsés helyzet. 
Az óvoda tevékenységéről nem nehéz írni, az ízlésesen feldíszített osztá-
lyokban számos foglalkozáson vesznek részt a gyerekek, sokféle zenés 
játékot tanulnak meg. Szeptember folyamán őszi ruhába öltöztek a folyo-
sók, tantermek. A gyerekek kézügyességét dicséri a rengeteg gyümölcsöt 
és zöldséget ábrázoló rajz, vágott és festett falevelek színpompája, az őszi 
termésekből gondosan összeválogatott kiállítás. 
Hogy az ősz kincsei ne csak a szemek számára nyújtsanak élményt, az óvó 
nénik családi salátakészítő versenyt is szerveztek. Szülői hozzájárulással 
sokféle friss zöldség és gyümölcs került a kis asztalokra, amelyekből ki-ki 
a saját íz világának megfelelő salátát készíthetett. Születtek finomabbnál fi-
nomabb remekművek, ötletesen díszített vitaminkelyhek. Jó volt nézni, 
ahogy a kis kezek répát reszelnek, 
szőlőt szemezgetnek, banánt pé-
pesítenek. Anyukák és apukák se-
gítségével almát, kiwit hámoznak, 
paradicsomot karikáznak, vágják 
a petrezselyemlevelet. Ízesítik, kis 
tálakba rendezik, közben csipeget-
nek is belőle. Kétszeresen is hasz-
nos volt ez a délután, mert jobbnál 
jobb ötleteket leshettek el a szülők 
egymástól, arról nem is beszélve, 
hogy immunrendszerünket alapo-
san megtámogattuk az elfogyasztásukkal. Az óvónők leleményességét 
mutatja - hogy semmi ne menjen kárba - másnap a megmaradt gyümöl-
csökből a gyerekek kompótot főztek. 
A testi egészség elválaszthatatlan kísérője a mozgás, így egy jól megszer-
vezett családi biciklitúrán is részt vehettek a szülők. Az útvonal a hídnál 
kezdődött, az esztergomi Dunaparton folytatódott Szentgyörgymezőig. A 
végállomáson egy félórás pihenőt tartottunk, tüzet raktunk, elénekeltünk 
néhány, Napot előcsalogató gyerekdalt, végül  jókedvvel feltöltődve visz-
szatekertünk Párkányba. 

Mi újság a hársfák alatt?
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Ezt jól kifőzték...
Itt a disznótorok ideje, s déli szomszédunknál mostantól valószí-
nűleg jobban esik majd a disznótoros káposzta, hurka-kolbász. 
Főleg akkor, ha a gazda egy jó kis hazait kínál mellé. A hazai va-
lóban hazai lehet, hiszen már otthon is engedélyezett a pálinkafő-
zés Magyarországon. 

Magyarországon egy törvénymó-
dosításnak köszönhetően szabad 
utat engedtek az otthoni pálinka-
főzésnek. A szabályok értelmében, 
ha nem eladásra szánja a gazda a 
párlatot, 50 literig nem kell jöve-
déki adót fizetnie. Ráadásul a fő-
zést sem kell előre bejelenteni. 
Az is könnyítésnek számít, hogy 
a pálinka előállításához használt 
készüléket 100 liter alatt nem kell 
engedélyeztetni. Azonban azt, hogy 
ez utóbbi mennyire számít pozitív 
előrelépésnek, a szakemberek is 
megkérdőjelezik. Egy általunk 
megkérdezett szlovákiai kifőzde 
tulajdonosa lapunknak elmondta, 
hogy a nem engedélyezett pálinka-
főző berendezések nagyon veszé-
lyesek lehetnek. „Számtalan olyan 
esetről tudok, amikor az illető az 
életével fizetett azért, mert nem 
megfelelő berendezést használt. A 
pálinkafőzés nem játék“ – mond-
ta a szakember, aki kérdésünkre 
hozzátette: nem tart attól, hogy 
különös mértékben megnőne a 
pálinkaturizmus a határ mentén. 
„Arra nagyon kell vigyázni, hogy 
a disznótoros melletti dínom-dá-
nom nehogy tragikusan végződ-
jön. A szakmámat iskolában kellett 
kitanulnom, ezért én nem bíznék 
az önképzett pálinkafőzőkben“ – 

figyelmeztetett a szakember. A törvénymódosítás arra szolgál, hogy a 
gazda fel tudja használni az egyébként nem értékesíthető gyümölcsöt, 
megkönnyítse a vendégek kínálására szánt gyümölcspálinka főzését. 
Elvégre a pálinkafogyasztás a magyar kultúra része, évfordulókhoz, 
ünnepekhez szervesen kötődik fogyasztása. Szlovákiában büntetik a 
párlat otthoni készítését. Szeptember elején például Léván zártak be 
egy zugfőzdét: a 22 liter pálinka előállítója akár 2 éves börtönbün-
tetést is kaphat. A fenti engedékeny szabályokra reagálva a főzdék 
már most különböző akciókkal rukkoltak elő, ráadásul még cefrét sem 
kell vinni ahhoz, hogy igazi házi pálinkát készítessünk magunknak. 1 
liter, „HP-nek” is becézett szeszes italt hivatalos főzdében már 1800 
forintért is lefőznek. Ennél azonban jóval olcsóbban is megúszhatjuk 
a készítést: magyarországi ismerőseink udvarán felállított üstben, akár 
hétvégi elfoglaltságként is elkészíthetjük a szívmelengetőt.

Cz. M., K.-Sz.É.

Fordul a kocka?
Magyarországon az üzleti környezet javulását várják a tízszázalékos 
társasági adó kiterjesztésétől. Mint köztudott, Szlovákiában az elmúlt 
években számtalan magyar cég telepedett meg, most azt várják, hogy 
ez a trend megfordul.

Dávid Ferenc, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének  fő-
titkára a sajtónak azt nyilatkozta, hogy a magyar kormány gazdasági ak-
cióterve segítheti a növekedés beindulását, a tízszázalékos társasági adó 
kiterjesztése (ötszázmillió forintos nyereségig) erősíti a cégek versenyké-
pességét. Ez a mérték kedvezőbb, mint a 16 százalékos szlovák adókulcs, 
így akár azoknak a magyar cégeknek is érdemes visszatelepülniük, akik 
korábban Szlovákiát választották. 
A nézetek viszont eltérnek arról, hogy vajon hány magyar cég tér vissza 
Szlovákiából Magyarországra. Egyes cégek ezt már fontolgatják, ám aki 
a szabad piacot, és nem csak a kedvező adózási feltételeket keresik Szlo-
vákiában, azok kivárnak. „Nem hiszem, hogy tömegesen térnének vissza 
Magyarországra a vállalkozók, szerintem még hosszú időbe telik, míg ez 
megtörténik. Nagy változásnak kell bekövetkeznie, hogy érdemes legyen a 
magyar cégeknek elhagyni Szlovákiát, hiszen itt már jól működő összeköt-
tetésekkel rendelkeznek” – mondta egy magyarországi kávéforgalmazó cég 
szlovákiai leányvállalatának ügyvezetője, Sebő Éva. 
Egy másik, itt letelepedett magyarországi cég tulajdonosa is állítja: nem 
azért jöttek Szlovákiába, hogy rövid időn belül összecsomagoljanak. „Pé-

csett 3 éve működtetjük reklámcé-
günket, korunk egyik leghatéko-
nyabb hirdetési formáját kínáljuk 
ügyfeleinknek. Szerettünk volna 
továbblépni, fejleszteni, ezért vá-
lasztottuk Szlovákiát. Döntő volt 
számunkra az egyszerű adórend-
szer, de a döntésben az is közre-
játszott, hogy magyar nyelven 
meg tudjuk értetni magunkat. Ko-
máromban már néhány hónapja 
elindítottuk a céget, de szeretnénk 
tovább terjeszkedni. Nehézségeink 
azért nekünk is akadtak, ugyanis 
a magyar gondolkodás néha nem 
egyezik a szlovák mentalitással” – 

mondta a liftreklám tulajdonosa, Honti Tímea. 
Hasonló véleményen van Sebő Éva is, aki szerint ugyan Magyarországon 
az emberek nyitottabbak, az eladóknak könnyebb a dolguk, mint nálunk, 
viszont a jogi procedúra sokkal bonyolultabb. „Az sem túl bíztató, hogy a 
jelenlegi kormányfő mindenkivel szembeszáll, ráadásul a prognózisok 8 
százalékos tartós visszaesésről beszélnek. A bankok leállították a hiteleket, 
de ez nem is csoda, hiszen a bank egy pénzügyi vállalkozás, ami bizonyos 
feltételek mellett ad kölcsön. Ha menet közben valaki meg akarja változtat-
ni a feltételeket, érthető, ha nem akarnak hitelezni” – véli Sebő Éva. 
Martin Hosek, a szlovákiai Vállalkozók Köztársasági Uniójának képvi-
selője szerint sem valószínű, hogy tömegesen hagynák el a magyar cégek 
Szlovákiát. „Az adó csak egy részmutató. Fontosak a járulékfizetés feltéte-
lei, illetve a jogbiztonság, a munkaerő minősége és így tovább“ - mondta 
a Hospodárske Noviny-nak Martin Hosek. „Néhány évvel ezelőtt egy cég 
ügyvezetőjeként dolgoztam Magyarországon, és hatalmas bürokráciával, 
centralizmussal találkoztam. Amint hallom a vállalkozóktól, a helyzet egy-
előre nem javult. A jelenlegi jogszabályok mellett nem vállalkoznék Ma-
gyarországon még a tízszázalékos társasági adó kiterjesztése ellenére sem” 
– szögezte le Sebő Éva.                                                        

Czigler Mónika
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Karácsony – érzékeny szív Istennek és embernek
Amikor a család elment a templomba, Mogo leült a kedvenc székére, 
begyújtott a kandallóba és nekilátott újságot olvasni. Nemsokára azon-
ban zajt hallott az ablak felől, később egy újabbat. Mogo magára vette a 
kabátját és kiment, abban a hiszemben, hogy valaki hógolyózik. Ahogy 
kinyitotta az ajtót, madarak szárnyát pillantotta meg, melyek eltévedtek 
a viharban, most pedig a hóban reszkettek a hidegtől. Amikor meglátták 
a kivilágított házat, igyekeztek bejutni, ám amikor az ablaküvegnek üt-
köztek, szárnyukat törték, így nem tudtak repülni. „Mégsem hagyhatom 
őket ott kinn” – súgta Mogo jó szíve. „Hogy tudnék rajtuk segíteni?” A 
garázs ajtaja felé vette az irányt, kinyitotta, és fényt gyújtott. A mada-
rak azonban nem mozdultak. „Biztosan félnek” – mondta. Visszament 
a házba, magához vett pár darabka kenyeret, és morzsákkal végigszórta 
az utat a kivilágított garázsig. Mindhiába. Mogo széttárta karját, kedves 
hívogatással próbálta őket bátorítani, némelyiket gyengéden magához 
szorította, a madarak azonban még nyugtalanabbak lettek, vergődtek, 
riadtan futkostak a havon, miközben maradék erejüket is elveszítették. 
Mogo tehetetlen volt. „Ijesztőnek tartotok engem” – mondta hangosan. 
„Nem értitek, hogy bízhattok bennem?” Majd csalódottan, kedvetlenül 
felkiáltott: „Ha csak pár percre madárrá változhatnék, megértenétek, 
hogy valóban meg akarlak menteni benneteket”. Abban a pillanatban 
megszólalt a templomi harang. Az egyik madár angyallá változott, és 
megkérdezte Mogotól: „Most már érted, hogy az Istennek miért kellett 
emberré lennie?” Mogo könnyekkel a szemében letérdelt a hóba, és így 
válaszolt: „Bocsáss meg, Istenem, hogy nem hittem a szeretetedben. 
Most már értem, hogy csak abban bízhatunk, aki hozzánk hasonló és 
ugyanazt éli át, amit mi.”
Isten hasonló lett hozzánk, magára vette az emberi természetet, hogy 
emlékeztessen, mi voltunk az Ő képmására alkotva. A Karácsony az 
az időszak, amikor az ember többet gondol a másikra, mint egyéb-
ként, amikor azon gondolkodik, milyen ajándékkal szerezhetne örömet 

szeretteinek, amikor jobban sajnálja az otthontalan embereket, mint 
máskor, a gyermekeket, akiknek nincsen igazi családjuk, akivel együtt 
ülhetnének a karácsonyfa körül vagy az ünnepi vacsora mellett.
Karácsonykor mintha mindenkinek lágyabb lenne a szíve, telve szere-
tettel, irgalommal, annak ellenére, hogy nem is gondolkodunk el azon, 
tulajdonképpen milyen ünnepet ünnepelünk, hogy a Karácsony valódi 
értelme kihalóban van. 
Szíveinket feltöltjük szeretettel, mert minden jócselekedetnek örülünk, 
hisz példát ad másoknak... Teljesítjük a második legfontosabb paran-
csolatot: „Szeretni fogod felebarátodat, mint önmagadat.” Azonban ami a 
testvéreinkkel szembeni cselekedeteink értelmét adja, mindenekelőtt a 
parancsolat betartása, amelyet már Krisztus előtt törvény szabályozott 
és próféták mondtak, amelyet Jézus nem eltörölni jött, hanem maga 
mondja ki, hogy bizonyítsa: „Szeretni fogod Uradat, Istenedet teljes 
szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből”. Örök érvényű lesz, ha 
nem tartom be az elsőt, nem tartom be a másodikat sem.
Ha Isten az első helyen van életemben, megnyitom szívemet a másik 
ember előtt, nemcsak a Karácsonyi ünnepek alatt, hanem egész évben. 
Így majd a karácsonyt is jóval nagyobb örömmel ünnepeljük, mert mé-
lyebben tudjuk átélni azt, miért küldte Isten az Ő Fiát a világra. 
Az egész papközösség, valamint lelkiatyánk, főtisztelendő Magyar Ká-
roly esperes nevében is kívánom, hogy szíveiket töltse el a béke, - mint 
mikor a tájat csöndesen beborítja a fehér hótakaró -, öröm és végtelen 
szeretet Az iránt, aki lehetővé tette, hogy a másik iránti legkisebb jó-
cselekedetben is örömünk teljen. Legyen áldott mindnyájuk élete min-
dazért, amit adtak, és azért is, amit majd adni fognak gyermekeiknek, 
családjaiknak, szeretteiknek!
Áldott karácsonyi ünnepeket, melyben az Ige testté lett, és miköztünk 
lakozik! 

Mgr. Hupka Jozef  

Keď rodina odišla do kostola, Mogo si sadol na svoju obľúbenú stolič-
ku, zapálil v krbe oheň a pustil sa do čítania novín. Čoskoro ho však vy-
rušil úder za oknom, o pár sekúnd nasledoval ďalší. Mogo v domnení, 
že sa niekto baví snehovými guľami, prehodil cez seba kabát a vyšiel 
von. Akonáhle otvoril dvere, uvidel kŕdeľ vtákov, ktorí sa stratili v búr-
ke a teraz sa v snehu chveli od zimy. Keď spozorovali osvetlený dom, 
snažili sa vniknúť dovnútra, ale keď narazili do okennej tabule, zlomili 
si krídla, takže nemohli lietať. „Predsa nenechám tie stvorenia tam von-
ku,“ ozvalo sa Mogovo dobré srdce. „Ako im však pomôcť?“ Zamieril 
k dverám garáže, otvoril ich a rozsvietil.
Avšak vtáci sa nepohli. „Asi majú strach,“ povedal si Mogo. Vrátil sa 
do domu, zobral pár kúskov chleba a odrobinkami vyznačil cestičku až 
k osvetlenej garáži. Ale bez výsledku. Mogo roztvoril náruč, pokúsil sa 
ich povzbudiť láskavým volaním, tu a tam niektorého jemne postrčil, 
ale vtáci boli ešte nekľudnejší, začali sa zmietať a bezhlavo pobehovať 
po snehu, pričom zbytočne strácali aj tú trošku síl, ktorá im ešte zostala. 
Mogo už nevedel, čo má robiť. „Musíte ma mať za kohosi strašného,“ 
povedal nahlas. „Čo nechápete, že mi môžete dôverovať?“ A zúfalo a 

Vianoce – citlivé srdce pre Boha i človeka
znechutene zvolal: „Keby som sa teraz mohol len na pár minút preme-
niť na vtáka, pochopili by ste, že vás chcem naozaj zachrániť!“ V tú 
chvíľu zaznel kostolný zvon. Jeden z vtákov sa premenil na anjela a 
opýtal sa Moga: „Teraz už chápeš, prečo sa Boh musel stať človekom?“ 
A Mogo so slzami v očiach pokľakol do snehu a odpovedal: „Odpusť 
mi, Bože, že som neveril Tvojej láske. Teraz už chápem, že dôverovať 
môžeme len tomu, kto sa nám podobá a zakusuje to isté čo my.“
Boh sa stal podobný nám, vzal si na seba našu ľudskú prirodzenosť, 
aby nám pripomenul, že my sme boli na Jeho obraz stvorení. Vianoce 
sú časom, kedy človek viac ako inokedy myslí na druhého človeka, 
kedy rozmýšľa, akým darom potešiť blížneho, kedy mu je viac ako 
inokedy ľúto ľudí, ktorí nemajú strechu nad hlavou, detí, ktoré nemajú 
vlastné rodiny, s ktorými by mohli sedieť spolu pri vianočnom strom-
čeku či štedrej večeri.
Na Vianoce akoby mal každý mäkšie srdce, plné lásky, plné milosrden-
stva napriek tomu, že už sa prestávame zamýšľať nad tým, aké sviatky 
vôbec slávime, že ozajstný duch Vianoc sa pomaly vytráca. Napĺňame 
si srdcia radosťou, lebo každý dobrý skutok nás teší, dáva príklad dru-
hým...Spĺňame druhé najdôležitejšie prikázanie: “Milovať budeš svoj-
ho blížneho ako seba samého”.
Ale to, čo dáva zmysel, čo vnesie ducha celému nášmu konaniu voči 
svojmu bratovi, je predovšetkým zachovať prikázanie, ktoré už dávno 
pred Kristom určoval zákon a hovorili proroci a ktoré Ježiš neprišiel 
zrušiť, ale sám si ho vkladá do úst, aby ho potvrdil: “Milovať budeš 
Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou 
svojou mysľou!”.
Vždy bude platiť, že ak nezachovám prvé, neudržím sa ani na druhom.
Ak postavím Boha na prvé miesto, otvorím si srdce pre druhého člove-
ka nielen počas vianočných sviatkov, ale po celý rok. Potom budeme 
sláviť aj Vianoce s omnoho väčšou radosťou, pretože budeme vedieť 
hlbšie prežiť to, prečo Boh poslal svojho Syna na svet.
V mene celého farského spoločenstva i v mene dôstojného pána deka-
na Mons. Magyar Károlya Vám želám, nech vaše srdce naplní pokoj, 
ako keď krajinu ticho zahalí biela pokrývka snehu, radosť a nekonečná 
láska k Tomu, ktorý nám umožnil, aby sme prežívali radosť v každom 
i v tom najmenšom dobrom skutku voči druhému. Nech je požehnaný 
život každého jedného z vás za všetko, čo ste dali a aj za to, čo ešte len 
dáte svojim deťom, svojim rodinám, svojmu blížnemu. Požehnané pre-
žitie sviatkov, v ktorých Slovo sa telom stalo a stále prebýva medzi na
mi..                                                                            Mgr. Jozef Hupka
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A Stilla Pectus nőikar legfrissebb 
eredménye

Ismét aranysávos minősítést ért el a párkányi Stilla Pectus nőikar no-
vember 20-án Nagytopolcsányban, Nyitra megye kórusversenyén. A 

bíráló bizottság döntése értelmében kórusunk 
még abban a megtisztelő feladatban is részesült, 
hogy ott lehet a legjobbak között az országos 
döntőben. Örömünket csak fokozta, hogy ver-
senyműsorunkat meghallgatva, Iveta Radičová 
miniszterelnök asszony kórusunk előadását elis-
merő szavakkal méltatta. Békés, áldott karácso-
nyi ünnepeket kívánva, szeretettel várunk min-
den kedves érdeklődőt december 19-én 17.00 
órai kezdettel a párkányi Városi Művelődési 
Központba, karácsonyi hangversenyünkre.

Papp Katalin

Nové úspehy speváckeho zboru 
Stilla Pectus

Na krajskom kole celoštátneho festivalu a sútaže dospelých speváckych 
zborov Nitrianskeho samosprávneho kraja ženský komorný zbor Stilla 
Pectus zo Štúrova získal opäť Zlaté pásmo. Podľa 
rozhodnutia odbornej poroty náš zbor môže repre-
zentovať Nitriansky samosprávny kraj na celoš-
tátnej sútaži, v kategórií komorných zborov.Našu 
veľkú radosť vyvolala aj skutočnosť, že vypočujúc 
si náš sútažný repertoár sa k nám prihovorila a vy-
slovila slová uznania naša predsedníčka vlády SR, 
Iveta Radičová. Spevácky zbor Stilla Pectus Vám 
všetkým praje nádherné, pokojné vianočné sviatky 
a očakávame Vás na našom Vianočnom koncerte 
dňa 19.decembra 2010 o 17.00 hodine v Msks v 
Štúrove.

Mgr.Katarína Pappová, dirigentka zboru

Tisícročia Vyšehradu
Mestské múzeum Štúrovo spolu s Múzeom kráľa Mateja vo Vy-
šehrade (Visegrád, MR) a Podunajským múzeom v Komárne pri-
pravili výstavu: „Tisícročia Vyšehradu“, ktorá bola slávnostne 
otvorená 20. októbra a potrvá do 14.01.2011. 

Táto výstava bola pôvodne zostavená z príležitosti vyhlásenia re-
nesančného roka na počesť 550. výročia korunovácie kráľa Mateja. 
Výstava pochádza zo zbierky Múzea kráľa Mateja vo Vyšehrade a 
prezentuje históriu Vyšehradu a kráľovského paláca. Návštevníci ok-
rem artefaktov znázorňujúcich každodenný život mesta a kráľovské-
ho dvora si môžu prezrieť aj kachle a erby kachlí v paláci Mateja 
Korvína, gotickú ochodzu, ako aj prekrásne studne čestného nádvoria 
kráľovského paláca. Archeológ Péter Gróf, pracovník Múzea kráľa 
Mateja vo Vyšehrade, vo svojom otváracom prejave nám prezradil, že 
sám sa zúčastnil archeologického prieskumu a tým pádom sme dostali 
ohľadne prezentovaného materiálu informácie z prvej ruky. 
Výstava sa začína pravekom pred vyše 5000 rokmi. Z tohto obdobia 
pochádza hlinená falická soška muža, ktorá je ojedinelá v celej Karpat-
skej kotline. Z neskorej doby bronzovej sa na území mesta nachádzajú 
približne 3000-ročné zvyšky osídlenia válskeho typu kultúry popolni-
cových polí. Pred dvo-
ma rokmi bolo odkryté 
na území Maďarska 
ojedinelé, ich kameň-
mi obklopené kruhové 
pohrebisko. Pri vyko-
pávkach strážnej veže 
vybudovanej počas pa-
novania Valentiniana I. 
v dobe rímskej, pri zá-
kladnom kameni stavby 
boli objavené hlavy z 
troch sôch, ktorých ver-
né napodobeniny – spo-
lu so sochou leva – si 
môžu prezrieť návštevníci  výstavy. Význam Vyšehradu vzrástol už v 
dobe Árpádovcov. Počas panovania Anjouovcov, Žigmunda Luxem-
burského a Mateja Korvína sa Vyšehrad stal stoličným mestom Uhor-
ska, neskôr vidieckou rezidenciou panovníka. Na veľkorozmerných 
tablách môžeme byť svedkami dôstojných umeleckých diel kráľov-
ského paláca zodpovedajúcich tomuto postaveniu ako aj samotného 
kvitnúceho mesta Vyšehrad. Táto časť výstavy sa končí prezentáciou 
dianí 19. – 20. storočia s vyobrazením preslávených medzinárodných 
palácových hier. 
„Touto výstavou sme chceli dosiahnuť, aby široká verejnosť bola obo-
známená s históriou Vyšehradu. Náš zámer sme zrealizovali formou 
kvalitných veľkoplošných tabúľ, na ktorých je zhrnutý výber tých naj-
krajších a najcharakteristickejších objektov pochádzajúcich z viac ako 
storočných archeologických vykopávok“ – približoval úmysel vyše-
hradských a komárňanských muzeológov Péter Gróf. Preto aj komár-
ňanských, lebo pri zrode tejto výstavy hralo komárňanské múzeum 
významnú úlohu a síce jeho riaditeľ Ing. Jozef Csütörtöky, CSc. Pán 
riaditeľ vo svojom slávnostnom príhovore zdôraznil spájajúcu úlohu 
Dunaja tak medzi vystavovateľskými múzeami (Komárno – Štúro-
vo – Vyšehrad) ako aj medzi ľuďmi žijúcimi na oboch jeho brehoch. 
Na vernisáži sa zúčastnilo mnoho muzeológov z oboch strán hranice, 
symbolizujúc myšlienku tejto spolupatričnosti.

Július Juhász

Kde: Kultúrny dom Štúrovo – Kultúrház Párkány
Zene-Hudba: Royal

Ár - Cena: 10 €
Az ár páronként egy pezsgőt, üditőt és sósat tartalmaz. 

V cene je jedno šampanské/pár, občerstvenie, slané pečivo
Info: 036 751 11 08

Szilveszteri batyubál 
Silvestrovská zábava

Meghívó
A Csemadok Párkányi Alapszervezete 2011. január 15-én 19.30 órai kez-
dettel a kultúrházban rendezi meg a 43. MAGYAR BÁLT. Zenét a Retro 
Band és Anyalai Pepes Sándor cigány zenekara szolgáltatja. Jegyár: 
20 €. A rendezőség tisztelettel meghívja Önt és családját! Jegyelővé-
tel: Steiner Zsuzsánál a 0918531256-os telefonszámon, vagy a Városi 

Művelődési Központban Glázer Évánál a 036 7511108-as számon.  
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Újra Filmklub nyílik Párkányban
Woody Allen, Aki Kaurismäki, Michael Haneke – néhány név azok 
közül a filmrendezők közül, akik művei neves filmfesztiválokon a 
laikusokat és a szakmát is elkápráztatják. Ennek ellenére filmjeik 
nem szerepelnek a nagyobb mozik vásznain. 
Tény, hogy az egyedi- és művészfilmeket kereső nézőnek nem sok 
oka van ma filmszínházba menni. Leginkább milliós költségvetésű, 
happy enddel végződő produkciók kerülnek forgalmazásra. Ezek a fil-
mek a jól kidolgozott digitális effektusokkal és a 3D-s technológiával 
képesek elvarázsolni az embert, de nem hagynak maradandó nyomot 
a gondolatainkban, nem jutnak el a bensőkig. Szerencsére, a Szlovák 
Filmklubok Egyesülete éppen az említett jelzőkkel rendelkező mé-
lyebb filmekkel foglalkozik, melyek ma filmklubokban kerülnek vetí-
tésre. Klasszikusok, fiatal rendezők művei, új alkotások, fekete-fehér 
és színes filmek, drámák és komédiák mind-mind bemutatásra kerül-
nek. A szóban forgó filmek jól átdolgozott forgatókönyvvel rendel-
keznek, egyedi az alkotói hozzáállás, kimagaslóak a színészi játékok, 
s mindemellett olyan történetek megelevenítései, amelyek nem csak 
a nézők érzékszerveit dolgoztatják meg. A párkányi Danubius mozi 
mindig is kereste az új lehetőségeket, azt, hogy hogyan tudna minél 
több embert megszólítani, becsalogatni a moziba. Ezért januártól film-
klub indul, melynek feladata főként az európai alkotók kisfilmjeinek a 
bemutatása lesz. A projekt célja, hogy a nézők elé jó alkotások kerül-
jenek, s ezzel megfelelő minőségű szabadidős tevékenységre legyen 
lehetőségük. Néha szinte felszabadítja az ember lelkét, ha néhány 
percre, órára elmerül egy olyan film történetében, mely végeztével 
lassan érlelődik az ember gondolataiban. Mindehhez elég egy 3 eu-
rós klubkártyát megvásárolni, amely az összes szlovákiai filmklubba 
kedvezményes belépést biztosít. Így nem kell mélyen a zsebünkbe 
nyúlni ahhoz, hogy olyan, számtalan kitüntetést begyűjtő alkotásokat 
nézhessünk meg, mint a 4 hónap, 3 hét, 2 nap Cristian Mungiutól, 
vagy Michael Haneke Fehér szalag, továbbá Julian Schnabel megható, 
Szkafander és pillangí című filmje. A művészfilmeket természetesen 
nem klubtagok is megtekinthetik, rájuk viszont az említett kedvez-
mény nem vonatkozik. A párkányi mozi tehát nemsokára megnyílik az 
igazán nagy filmrendezők előtt, mint ahogy az összes olyan érdeklődő 
előtt, akik számára a velük való találkozás egyedi és ismételhetetlen 
perceket szerez majd. 

Eva Sadloňová, ford. K.-Sz. Éva

Filmový klub opäť v Štúrove
Woody Allen, Aki Kaurismäki, Michael Haneke – to je len niekoľko mien 
známych filmových režisérov, ktorých diela získavajú ocenenia odbornej 
aj laickej verejnosti na prestížnych festivaloch na celom svete a napriek 
tomu by ste ich len márne hľadali v programovej ponuke väčšiny kín. 
Faktom je, že hĺbavý divák hľadajúci umelecký film a pravý filmársky kumšt 
má v súčasnosti len málo dôvodov na návštevu kina. V bežnej distribúcii na 
nás útočia predovšetkým prvoplánové hlučné a krikľavé produkcie s mno-
homiliónovými rozpočtami a s povinným happyendom. Dokážu síce ohúriť 
prepracovanými digitálnymi efektmi a oslepiť sofistikovanou 3D technológi-
ou, ale nezanechajú stopu v mysli, nedotknú sa nášho vnútra.  Napriek tomu 
nemusia  filmoví fajnšmekri prepadať beznádeji. Našťastie sa už na Sloven-
sku etablovala Asociácia slovenských filmových klubov, ktorá sa zameriava 
práve na distribúciu kvalitných filmových diel mimo stredného prúdu, ktoré 
sa premietajú v rámci filmových klubov. Sú medzi nimi filmy zlatého fondu 
svetovej kinematografie, ale aj súčasné diela mladých talentovaných režisé-
rov, farebné i  čiernobiele, drámy i komédie. Všetky ponúkajú prepracované 
scenáre, originálne tvorivé prístupy, vynikajúce herecké výkony, predovšet-
kým však silné  mnohovrstevné príbehy, ktoré nútia diváka vnímať nielen 
zmyslami.   
Aj Kino Danubius neustále hľadá nové možnosti, ako prilákať čo najviac ná-
vštevníkov. Jeho zámerom je poskytovať nielen filmovú zábavu, ale i filmové 
umenie. Preto v januári budúceho roka opäť naštartuje projekt filmového klu-
bu a do svojho programu bude pravidelne zaraďovať aj nekomerčnú filmovú 
produkciu predovšetkým európskych tvorcov. Cieľom projektu je ponúknuť  
možnosť kvalitne stráviť voľný čas s titulmi alternatívnej klubovej distribúcie 
a prispieť tak ku  kultivácii filmového diváka. Môže byť oslobodzujúce ob-
čas sa ukľudniť, ponoriť sa do filmového príbehu a ešte dlho po záverečných 
titulkoch ho nechávať pomaly doznievať v mysli. Stačí urobiť iba celkom 
málo, zakúpiť si členský preukaz v cene 3 eur, ktorý zaručuje poskytnutie 
zľavneného vstupného na predstavenia filmového klubu na obdobie  jedného 
roka a to vo všetkých kluboch na Slovensku. Za neveľkú útratu tak členovia 
filmového klubu zažijú veľa nezabudnuteľných zážitkov pri sledovaní oce-
neniami ovenčených titulov, ako sú  napríklad 4 mesiace, 3 týždne a 2 dni 
od režiséra Cristiana Mungiu, Biela stuha od Michaela Hanekeho, dojímavý 
príbeh Skafander a motýľ od Juliana Schnabela, či úsmevné rozprávanie o 
nadváhe vo filme Na veľkosti záleží. Umelecké filmy si môžu samozrejme 
pozrieť aj nečlenovia klubu, na nich sa však spomenuté zľavy nevzťahujú. 
Malé štúrovské kino teda už čoskoro otvorí svoje priestory veľkým režisérs-
kym osobnostiam a zároveň aj všetkým záujemcom, ktorým stretnutie s nimi 
poskytne jedinečné a neopakovateľné chvíle.  

Eva Sadloňová

Desiata degustácia vín euroregiónu 
v Štúrove

12. novembra sa uskutočnila v kultúrnom dome v Štúrove súťaž 
vín vyhlásená Mestským kultúrnym strediskom v Štúrove a Rá-
dom vínnych rytierov Vinum Ister-Granum Regionis. 
Súťaže sa zúčastnili vinári zo štúrovského a ostrihomského regiónu 
s vlastnými vínami. Vinári mohli nominovať odrody bielych, červe-
ných a ružových (rosé) vín. O poradí rozhodovali tri päťčlenné komi-
sie pod vedením Ondreja Korpása. Anonymné vyhodnotenie prebehlo 
podľa stobodového hodnotiaceho systému EU. Odborná porota zo 133 
predložených vzoriek nakoniec udelila 14 zlatých, 40 strieborných a 
40 bronzových medailí. Najvyššie ocenenie s titulom Šampión do-
stal László Polhammer zo Süttő za odrodu Ezerjó, ročník 2009. Ju-

bilejnú, 10. degustáciu vín 
na slávnostnom vyhlásení 
výsledkov dňa 20. novem-
bra vyhodnotil veľmajs-
ter rytierskeho rádu Rezső 
Nyergesi, ktorý vyzdvihol 
význam podujatia s možnos-
ťou výmeny názorov viná-
rov z oboch brehov Dunaja. 
Podujatie pozdravil primátor 
Štúrova Ján Oravec spolu s 
kolegyňou zo susedného Os-
trihomu Évou Tétényiovou. 
V rámci kultúrneho progra-
mu vystúpila speváčka Ro-
landa Hanzaová s klavírnym 
doprovodom  Rolanda Cuco-
ra, Július Juhász s básňou a 
Detský folklórny súbor Kis-
bojtár. Po večeri zabávala 

prítomných Bartiné Tóth Éva s ľudovými pesničkami v doprovode 
Jána Ivanicsa. Za hladký priebeh súťaže patrí vďaka pracovníkom 
kultúrneho domu a študentom miestneho gymnázia, ktorí boli nápo-
mocní porote.                                                             Július Juhász

Tizedik eurorégiós borverseny 
Párkányban

A Párkányi Városi Művelődési Központ és a Vinum Ister-Granum Re-
gionis Borlovagrend által meghirdetett nemzetközi borversenyre idén 
november 12-én került sor a párkányi kultúrházban. 
A versenyen az esztergomi és párkányi régió szőlőtermelői vehettek részt 
saját boraikkal. Nevezni vegyes és fajtiszta fehér, rosé és vörös bormin-
tákkal lehetett. Három, egyenként öttagú bírálóbizottság döntött a borok 
besorolásáról Korpás András főbíró irányítása alatt. A bírálat zártkörű, az 
EU által előírt 100 pontos bírálati rendszer szerint történt. A 133 minta 
közül 14 kapott arany-, 40 minta ezüst-, és 40 minta bronzérmet. A verseny 
legmagasabb minősítését és az azzal járó Champion díjat a süttői Polham-
mer Lászlónak ítélte oda a szakmai zsűri 2009-es évjáratú Ezerjó boráért. A 
november 20-i, ünnepélyes eredményhirdeté-
sen Nyergesi Rezső, a Vinum Ister-Granum 
Regionis Borlovagrend nagymestere értékel-
te ki a jubileumi versenyt. Fontosnak tartotta 
kiemelni, hogy ez egy olyan esemény, ahol 
a borászok találkozhatnak a Duna mindkét 
partjáról, és tapasztalatot cserélhetnek egy-
mással. A rangos eseményt Ján Oravec pár-
kányi, és Tétényi Éva esztergomi polgármes-
terek köszöntötték, kihangsúlyozva az ilyen, 
és ehhez hasonló rendezvények rendkívül je-
lentős társadalmi, közösségformáló szerepét. 
Nem beszélve arról, hogy minden benevezett 
borász egyben a megmérettetés kockázatát is 
vállalja. A nagyszerű borünnepet Cucor Ro-
land zongorakísérete mellet Hanza Rolanda 
éneke, Juhász Gyula verse, valamint a Kis-
bojtár gyermek néptáncegyüttes tánca tette 
még színesebbé. A vacsora utáni kitűnő han-
gulatról Ivanics János zenei kíséretétől támo-
gatva, Bartiné Tóth Éva magyar nóta énekes gondoskodott. A kultúrház jó 
szervezőmunkáját dicséri a bormustra zökkenőmentes lefolyása, a gimná-
zium diákjait köszönet illeti a zsűri kiszolgálásában nyújtott segítségükért. 

Juhász Gyula
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Visszaemlékezés a kompos időkre
Éppen tíz évvel ezelőtt került karnyújtásnyira 
az az időpont, amikor a Párkány és Esztergom 
között közlekedő kompjárat közel negyven év 
szolgálat után végleg elbúcsúzott az utasaitól. 
A várva várt Mária Valéria híd újjáépíté-
sét 2000. október 17-én, ünnepélyes keretek 
között kezdték meg. Ezen a napon vált biztos-
sá, hogy a városok közötti komp nemsokára 
már csak történelmi emlék marad.
A jubileum alkalmából felkerestük Bindics Ist-
vánt, a 30 éven át megszakítás nélkül szolgálatot 
teljesítő kompkapitányt, hogy meséljen a jele-
néről és visszaemlékezzünk a Duna két partja 
között eltöltött évtizedekre. Találkozásunkra stí-
lusosan az esztergomi hajókikötőben került sor, 
ahol a kapitány máig szolgál. Az interjú hely-
színe egy kikötőmólón található iroda és vízifor-
galom-irányító, István jelenlegi munkahelye 
volt. Jobb helyet sem találhat magának az, aki a 
Duna hullámain töltötte életét. Beszélgetésünk 
ideje alatt a folyó szelíden ringatta a kabint, az ablakból kitekintve pedig a 
látogatásom apropójául szolgáló Mária Valéria híd látványa díszítette a ho-
rizontot. Mint kiderült, a gyönyörű helyszínen ugyanilyen szép történetek 
zajlottak le az elmúlt évtizedek alatt is.

Észrevehetetlen, de gyökeres változások
Az emberi természet sajátossága, hogy a múltat hajlamos gyorsan felej-
teni. A híd építésének megkezdése és átadása olyan számottevő esemény 
volt, amelyre akkor a két ország jelentős politikai és magánéleti szereplői is 
összegyűltek. Tiszteletüket tették a munkakezdéskor az Európai Unió de-
legáltjai is, akik akkor még jövőbeni lehetőségként emlegették az európai 
integrációt, és a folyó partján élő két nemzet kapcsolatának szorosabbra 
fűzését. Ma már mindkét érintett ország az Európai Unió tagja. Akkor még 
1:6-hoz váltották a koronát a forinttal szemben, mára viszont a korona is 
csak egy fejezet lett Szlovákia történelmében. Az elmúlt évtizedben még az 
is elképzelhetetlen volt, hogy átsétáljunk az esz-
tergomi kulturális rendezvényekre, vagy a hívők 
néha ellátogassanak egy esti, bazilikában tartott 
istentiszteletre.

Nem volt ez mindig így
A „kompos időkben” elképzelhetetlen volt, hogy 
napnyugta után, a komp menetrendjén kívül bár-
ki is az egyik partról a másikra jusson. Ahogyan 
Bindics István meséli, az évek múlásával már az 
is jelentős dolog volt, hogy a komp egész évben 
közlekedhetett. 1970-ben, amikor a kapitány ide 
került, még sokkal ritkább volt a járat, és a hajó 
a téli időszakban egyáltalán nem járt. Később 
aztán, amikor a politika lazábban kezelte a két 
ország közötti kapcsolatot, a járatok gyakoribbá 
váltak, és egyre több városlakónak lett lehető-
sége, hogy a Duna túlpartjára látogasson. Az, 
hogy István részese lehessen a két nemzet össze-
fonódásának, szinte csak a véletlen műve volt. 
A kapitányt 1970-ben csak két hétre helyezték a 
Párkány-Esztergom kompjáratra egy kollégáját 
helyettesíteni. Az ideiglenes megbízásból aztán 
állandó munka lett, és további harminc évre lett 
a komp közismert „reklámarca”.

Mindenki Pista bá’-ja
István mérhetetlen jókedvvel mesélte az átkelé-
sek alkalmával lezajlott történeteket. Elmondása 
szerint a monoton ingázás ellenére nem voltak 
unalmasak a hétköznapok. Mivel ő és kompja 
jelentette a környék magyarságnak az egyet-
len kapcsolatot Magyarországgal. Az itteniek 
különösen a szívükbe zárták. Máig rengetegen 
megismerik őt a Duna mindkét partján ugyan-
úgy, ahogyan a kompos időkben ő is szívélyesen 
köszöntötte a számtalan vele kompozó utast. Az 
évtizedek alatt számtalan gyermek is örömmel 
élvezhette a kompozás különleges élményét. 
A bátrabbak időnként lehetőséget kaptak arra, 

hogy a tízperces átkelést a hajó kormánya mö-
gül nézhesse végig. Utólag már a kapitány is 
bevallja, hogy a „kompos nyílt nap” nem volt 
midig teljesen szabályos, de vitathatatlan, hogy 
számtalan kiválasztott emlékében maradandó 
nyomot hagyott.
Nemhivatalos rekord
A kapitány a mindennapokban inkább a komp 
irányítására és az utasokra figyelt, de volt olyan 
kollégája, aki egy ideig számolta a folyón meg-
tett távolságot. Ha hivatalosan is számlálták vol-
na a napi ingázásokat, nagy valószínűséggel he-
lyi rekordként hirdethetnénk a komp évtizedek 
alatt megtett kilométereit. Pontos számot nehéz 
mondani, de egy gyors becslés alapján a komp 
és legénysége akkora távot tett meg Párkány és 
Esztergom között, amivel akár kétszer is meg-
kerülhették volna a Földet.

Mindennapi izgalmak
Bár a révészkedés, mint minden vízi műfaj, nem teljesen veszélytelen 
elfoglaltság, a lehajózott évtizedek alatt nem szenvedett tragikus vesztesé-
geket sem a technika, sem emberélet. A meglehetősen tapasztalt legénység 
mindig vigyázott az utasok épségére. A baj legtöbbször nem is a komphajón, 
hanem a parton történt. Egyszer-egyszer előfordult, hogy a megfontolatlan 
utasok hibájából személyautók gurultak a Dunába, vagy az elszabadult 
járműveket a parton felállított cölöpök fogták meg. Volt, amikor a véletlen 
okozta a bajt, de megtörtént az is, hogy egy erősen ittas sofőr gondatlansága 
miatt süllyedt el egy autó. A balesetek során bármi is történt, az utasok élete 
soha nem kerültek veszélybe.

Közeli álom a nosztalgia kompjárat
István hajózás iránti szenvedélye a komp leszerelése után sem hagyott 
alább. Nyugdíjas éveit továbbra is az esztergomi hajókikötőben tölti, ahol 
az Esztergomba érkező szállodahajók épségéért felel. Napi munkáját az töl-

ti ki, hogy figyelemmel kísérje az áthaladó uszá-
lyok és szállodahajók forgalmát, és azt, hogy a 
kikötőben lehorgonyzó „úszó városok” egymást 
nem akadályozva kössenek ki, majd induljanak 
tovább.Ahogy a kapitány, úgy a komp egykori 
legénységének nagyobb része is a szakmában 
maradt. Még ma is különféle hajókon szolgál-
nak, valahol a környező folyók hullámain. A 
komphajót sem nyugdíjazták, azt egy vállalkozó 
üzemelteti a magyarországi Visegrád-Nagyma-
ros átkelőn. A hajóskapitány viszont nem annyi-
ra a múlttal, mint inkább a jövővel foglalkozik. 
Folyamatosan hangoztatott álma, hogy jövőre, 
a híd megnyitásának tízedik évfordulójára újra 
elhozza a régi kompot, hogy akár csak egy 
nosztalgia-átkelés erejéig is megemlékezhessen 
a régi időkről. Mint mondja, a két város lakói 
megérdemlik, hogy egy kis időre visszakapják 
az évtizedeken át tartó kompozás élményét. Kér-
désemre elmondja, hogy egyik parton sem aka-
dály, hogy az egykori kompkikötők helyén mára 
már nehézkes a partra szállás. A híd környékén 
mindkét parton több helyen is lehetséges, hogy 
a hajó biztonságosan partot érjen. Csupán akarat 
kell és néhány szövetséges, akikkel együtt meg-
valósítható ez a karnyújtásnyira levő álom.

Koller Péter

A kompos időkhöz képest mára már össze-
hasonlíthatatlan a két város közötti utas-
forgalom. A híd olyan szabadságot adott a 
környék lakosainak és az ide látogatóknak, 
ami 10 éve még elképzelhetetlen volt.  A régi 
időkben a komp egy fordulóval legfeljebb 20 
autót volt képes egyszerre átvinni a folyón. 
Cikkünk írásakor egy véletlenszerűen kivá-
lasztott, időpontban öt perc alatt közel 40 
gépkocsi halad át a hídon.
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Veľký obecný hostinec má 
100 rokov

100 éve épült a községi nagy-
vendéglő 

Presne pred sto rokmi, 12. novembra 1910, 
bola slávnostne odovzdaná budova na hlav-
nej ulici Parkanu, ktorá niesla pyšný názov 
„Veľký obecný hostinec”. Budovu postavili na 
mieste starého hostinca, ktorý slúžil pre tunaj-
šie obyvateľstvo vyše storočie. 

Vypísaný konkurz na postavenie novej budovy 
vyhrala spomedzi 24 prekrásnych projektov (a 
tým aj 300 korunovú prvú cenu) projektová doku-
mentácia diplomovaného architekta Zsigmonda 
Leimdörfera. Mimochodom 200 korunovú druhú 
cenu vyhral architekt Andor Belcsák. Na pompéznom odovzdaní 
budovy sa zúčastnilo 
okolo sto prominentov 
a inteligencie z Parkanu 
i Ostrihomu. Prítomný 
bol poslanec parlamentu 
György Sacelláry s man-
želkou, hlavný župan a 
jeho zástupca, dvaja hlav-
ní slúžni okresu a iní. 
Prví prevádzkovatelia 
budovy boli Geyerovci. 
Celý komplex fungoval 
ako hotel, kaviareň a 
hostinec. Vo veľkej sále 
hostinca bolo umiestnené 
javisko, ktoré poskytova-
lo vynikajúce možnosti 
na rôzne predstavenia. 
Vďaka agilnému vedeniu 
spoločnosti Kasino sa na 
ňom okamžite objavili 
takí slávni herci, ako bol 
Ákos Bihari z budapeš-
tianskeho Vígszínházu, alebo preslávený poet Gyula Szávay, člen 
Literárneho spolku Petőfi s klavírnou virtuózkou Klára Bricht z Bu-
dapešti. Kultúrny život sa rozvíjal takou intenzitou, že na vynikajúce 
predstavenia začali chodiť nielen domáci, ale aj zo župného sídla 
Ostrihomu. Dobové noviny aj poznamenali, že Parkan na pôde kul-

túry veru predstihol aj Ostrihom! Veľký obecný hostinec sa čoskoro 
stal centrom kultúrneho a spoločenského života mesta. Organizovali 
sa tu rôzne spoločenské podujatia, čajové večierky, bály, zábavy, s 
úspechom vystupovali aj miestni divadelníci a hudobníci. 
Neskôr budovu prenajímala rodina Zahovayovcov až do roku 1952. 
Počas II. svetovej vojny časť budovy bola zbombardovaná. Dnes po 
obnovení a čiastočnej prestavbe tam funguje kino a galéria. Dote-
raz prázdne miestnosti budovy už netrpezlivo čakajú na obnovu, aby 
ďalšie desaťročia mohli slúžiť zachovaniu našich kultúrnych hodnôt, 
hlásajúc starú slávu niekdajšieho Parkanu.

Július Juhász 

Az Esztergomi Lapok 1909 legelején arról számol be, hogy: 
„Az új párkányi nagyvendéglő terveire kitűzött pályázatra 
24 szebbnél szebb terv érkezett. Az első díjat Leimdörfer 
Zsigmond műépítész terve nyerte el.” A Lyka Károly ál-
tal szerkesztett Művészet című folyóirat 1909. évi 2. száma 
még hozzáteszi, hogy: „...a 300 koronás első díjat Leimdör-
fer Zsigmond, a 200 koronás második díjat Belcsák Andor 
kapta.” 

Az okleveles építész terve alapján megépített díszes épület el-
készültére nem egészen két évet kellett várni. A több mint egy 
évszázadon keresztül fennállott régi fogadó helyén felépült új 

épülettömböt 1910. november 12-én adták át a nagyközönség szá-
mára. Az Esztergom és Vidéke 1910. november 6-i, vasárnapi száma 

„A párkányi nagyvendég-
lő felavatása” címmel je-
lenti be a fontos eseményt: 
„Az újonnan épült párká-
nyi nagyvendéglő ünne-
pélyes megnyitása folyó 
hó 12-én este fog megtör-
ténni, amelyen Sacelláry 
György a dorogi kerület 
országgyűlési képvi-
selője is részt vesz.” A 
nagy pompával megtar-
tott felavatáson Párkány 
és Esztergom prominens 
személyiségei is részt 
vettek. Az Esztergom és 
Vidékéből értesülhetünk 
róla, hogy valóban meg-
jelent „Sacelláry György 
országgyűlési képviselő 
nejével, a főispán, az 
alispán, két járási fő-
szolgabíró és mintegy 

100 előkelőség Párkányból és Esztergomból.” Az épületet először 
Geyerék bérelték, ahol szállodát, kávézót és éttermet üzemeltettek. 
A községi nagyvendéglő sikeres működése rakéta gyorsasággal el-
kezdődött. Köszönhette mindezt a Kaszinó Társaság vezetőségének, 
akik rendszeresen szervezték a színvonalas kulturális és társadalmi 
összejöveteleket, műsorokat. Az elegáns nagyteremben elhelyezett 
színpad kiváló alkalmat biztosított a különféle irodalmi, zenés, és 
színházi rendezvényeknek. Nagyszabású színházi előadásokra került 
sor itt korabeli híres budapesti színészek részvételével. Mindjárt el-
sőnek Bihari Ákos, a budapesti Vígszínház kiváló művésze tartott 
előadóestet a nagyvendéglő dísztermében, nagy sikerrel. Bihari az-
tán többször is fellépett a nagyvendéglő színpadán, éppúgy, mint az 
országszerte ismert poéta, Szávay Gyula. Szávay, a Petőfi Irodalmi 
Társaság tagja már folyó év december 4-én, 10-én és 15-én is tartott 
itt nagysikerű előadásokat. A Párkányi Társaskör rendezésében, de-
cember 10-én megtartott sziporkázó, szellemes felolvasását Bricht 
Klára, budapesti zongoraművésznő briliáns játéka tette még színe-
sebbé. Ebből is látható, hogy milyen lelkesedés töltötte el az akkori 
szervezőket, és persze a polgárokat, vagyis a közönséget, hogy szó 
szerint napok alatt ilyen pezsgő kulturális életet teremtettek ebben 
a kisvárosban. Akkora varázsa volt ennek, hogy már Esztergomból 
is ide kezdtek járni a polgárok, ha igazán színvonalas előadásokat 
akartak látni (azelőtt ez fordítva volt). A korabeli esztergomi újságok 
rendszeresen beszámoltak a párkányi kulturális eseményekről megje-
gyezvén, hogy ezen a téren Párkány bizony megelőzte Esztergomot! 
A nagyvendéglő így csakhamar a város kulturális, közösségi, társa-
dalmi életének központjává vált. Rendeztek itt továbbá tea estélye-
ket, társas vacsorákat, mulatságokat, bálokat is. Azonban nemcsak a 
vendégművészek, de a helyi amatőr színtársulatok, zenészek is aktí-
van kivették részüket ebből a felkavaró, kulturális pezsgésből. 
Egy emberöltővel később már a Zahovay család bérelte a községi 
nagyvendéglőt egészen 1952-ig. A II. világháború alatt bombata-
lálatot kapott az épület. Felújítás és némi átalakítás után ma kép-
zőművészeti galéria és filmszínház működik benne. Üresen maradt 
termei pedig várják a benépesítést, hogy megújulva, kulturális érté-
keink szolgálatába állítva még sok-sok évtizedekig hirdesse Párkány 
régi fényét.

Juhász Gyula
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Istvánffy Edvin (Rainer) 
(gépészmérnök, egyetemi tanár, a műszaki tudományok doktora)

Edvin Istvánffy (Rainer) (strojný inžinier, vysokoškolský profesor, doktor technických vied)

A festőművész Rainerné Istvánffy Gabriella gyermekeként született 
1895. január 4-én Párkányban. Gépészmérnöki oklevelét 1922-ben sze-
rezte a budapesti műegyetemen. Pályafutását 1923-ban 
kezdte az Egyesült Izzónál. Nevéhez fűződik a Klera-fél 
akkumulátor tökéletesítése, melyet 1928 őszén mutatott 
be. Ebben az évben a Standard Villamossági Gyár mér-
nökeként tevékenykedik, 1938-ban a gyár műszaki igaz-
gatója lesz. 1944 tavaszán az ő vezetésével kezdődött 
meg az áramkörök gyártása Magyarországon. A háború 
után az általános fejlesztési osztály, 1952-ben a Beloiannisz Hí-
radástechnikai Gyár kutatólaboratóriumának a vezetője. 
1952–58 között a Távközlési Kutató Intézet osztályve-
zetője, majd főosztályvezetője. 1953-ban megszerzi a 
műszaki tudományok doktora fokozatot.
A felsőoktatásba 1949-ben kapcsolódott be. Előbb az 
Állami Műszaki Főiskola tanáraként, később a Műszaki 
Egyetem meghívott előadójaként működött. 1958-tól a 
Budapesti Műszaki Egyetem Mikrohullámú Híradás-
technika Tanszékére nevezik ki tanszékvezető egyetemi 
tanárnak. Professzorként tizenöt éven át vett részt az új 
mérnök generáció nevelésében, példamutató és iskolate-
remtő tanári működése a magyar villamosmérnök kép-
zésben jelentős. Új tudományágként ő vonta be a képzésbe a mikrohul-
lámú technikát. 
Egyike volt a magyarországi rádiótechnika jelentős úttörőinek. A Bay 
Zoltán-vezette Hold-radar kísérlet kutatócsoportban az ő nevéhez fűző-
dik az antenna fejlesztése. Aktív részese az 1946. februárjában sikeresen 
végrehajtott, világszenzációt jelentő Hold-radar mérésnek. Irányításával 
épült a 120 kW-os lakihegyi adóállomás és antenna, valamint a vidéki 
rádió relé-adók. Nagy szerepe volt az első magyarországi rádiólokáto-
rok megtervezésében s általában a mikrohullámú ipar megalapozásában 
és kifejlesztésében. Az ő vezetésével alakították ki a magyarországi lo-
kátortechnika végleges berendezését. Ugyancsak úttörő munkát végzett 
a porvas anyagok gyártása és a fázisjavító kondenzátorok tökéletesítése 
terén. Munkássága elismeréseként 1950-ben megkapta a Magyar Munka 
Érdemérem arany fokozatát.
Élete utolsó éveiben főként az antennák és a hullámterjedés műszaki 
problémái foglalkoztatták. Az ő tervezőmunkája által született meg a 
nagyméretű síkatenna. Istvánffy Edvint a rádiótechnika és a mikrohullámú 
ipar megalapozóinak egyikeként, az első magyarországi rádiólokátorok 
tervezőjeként tartják számon. Hazai és külföldi szaklapokban nagyszá-
mú, önálló kutatáson alapuló tanulmánya jelent meg. Tudományos mun-
kásságát számos könyve, jegyzete, tanulmánya foglalja össze.
Főbb művei: Mikrohullámok technikája és rádiólokátorok (1955), 
Tápvonalak, antennák és hullámterjedés (1963), melyet még ma is (!) 
ajánlott szakirodalomként tartanak számon. További jelentős művei: 
Mágneses anyagok és alkalmazásuk (1950), Mikrohullámok technikája 
(1952), A híradástechnika anyagai (1953), Mikrohullámok technikája és 
rádiólokátorok (1957), A mérnöki továbbképző intézet 1944. évi tanfo-
lyamainak anyaga: Rádió üzenetátvitel. A rezgő kvarc. Antennák. 
Istvánffy Edvin fényes pályafutása 1967. június 3-án ért véget Budapes-
ten. Emlékét számos tanítványa őrzi szerte a világban, munkáját folytat-
ják a BME Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék jelenlegi 
oktatói, kutatói és hallgatói. A tanszék egyik előadóterme Istvánffy pro-
fesszor nevét viseli, emléktáblával jelölve az alapítót.
Sírja a Farkasréti temető 33/4-es számú parcellájában található. Idén 
lenne 115 éves.

Juhász Gyula

Narodil sa 4. januára 1895 ako syn maliarky Gabriely Rainerovej v 
Štúrove. Diplom získal v roku 1922 na Technickej univerzite v Budapeš-

ti. Svoju kariéru začal v roku 1923 v závode Egyesült 
Izzó. K jeho menu sa viaže zdokonalenie batérie „Kle-
ra“, ktorú prezentoval v roku 1928. Vtedy pracoval ako 
inžinier v elektrotechnickom závode „Standard“, kde 
sa v roku 1938 stal technickým riaditeľom. Pod jeho 
vedením sa začala na jar 1944 výroba elektrických 
obvodov v Maďarsku. Po vojne pôsobil ako vedúci 
vývojového oddelenia, resp. výskumného laboratória 
v závode oznamovacej techniky „Beloiannisz“. V ro-
koch 1952 – 58 bol vedúci oddelenia, neskôr vedúci 
odboru Výskumného ústavu telekomunikácií. V roku 
1953 získal titul doktor technických vied.
Počas 15 rokov vychovával generácie technikov ako 
profesor. Od roku 1949 začal pôsobiť ako profesor 
na Vysokej škole technickej v Budapešti. Zaviedol do 
vzdelávania nový vedný odbor – mikrovlnnú techniku. 
Pôsobil aj na Štátnej vysokej škole technickej, potom 
na Technickej univerzite v Budapešti. Od roku 1958 ho 
vymenovali za vedúceho Katedry mikrovlnnej ozna-

movacej techniky Technickej univerzity v Budapešti. 
Stal sa jedným z najvýznamnejších maďarských fyzikov v oblasti mi-
krovlnnej techniky. Bol významným priekopníkom rádiotechniky v 
Maďarsku. K jeho menu sa viaže vývoj antény vo výskumnej skupine, 
vedenej známym vedcom Zoltánom Bayom „Mesiac-radar“. Aktívne sa 
zúčastnil vo februári 1946 meracích prác „Mesiac-radar“, ktorých úspe-
chy znamenali svetovú senzáciu. Pod jeho vedením bola postavená 120 
kW-ová vysielacia stanica v Lakihegy a ďalšie retranslačné stanice na 
vidieku. Zohrával významnú úlohu v koncipovaní prvých rádiolokáto-
rov v Maďarsku,  v zakladaní a vyvinutí mikrovlnného priemyslu. Pod 
jeho vedením bolo vytvorené konečné zariadenie lokátorovej techniky. 
Ako uznanie za vynikajúcu prácu mu bola v roku 1950 udelená zlatá 
medaila Za pracovné zásluhy.
V posledných rokoch života ho zaujímali hlavne technické problémy 
antén a šírenia vĺn. Podľa jeho plánov sa zrodila veľkorozmerná plošná 
anténa. Edvin Istvánffy je považovaný za zakladateľa rádiotechniky a 
mikrovlnného priemyslu, za konštruktéra prvých rádiolokátorov v Ma-
ďarsku. Veľa publikoval v odborných časopisoch doma i v zahraničí. 
Jeho vedecká činnosť je podchytená v početných zväzkoch,  skriptách 
a štúdiách.
Jeho najvýznamnejšie práce sú: Mikrovlnná technika a rádiolokáto-
ry (1955), Vlnovody, antény a šírenie vĺn (1963), ktorá je považovaná 
za odporúčanú odbornú literatúru až dodnes! Ďalšie významné diela: 
Magnetické predmety a ich použitie (1950), Technika mikrovĺn (1952), 
Hmoty oznamovacej techniky (1953), Technika mikrovĺn a rádioloká-
tory (1957), Učebná látka pre frekventantov postgraduálnej inštitúcie, 
ročník 1944: Prenos rádiových správ. Kmitajúci sa kremeň. Antény.
Skvelá kariéra Edvina Istvánffyho sa skončila 3. januára 1967 v Buda-
pešti. Jeho pamiatku si uchovávajú vďační poslucháči doma i vo svete. 
V jeho práci pokračujú terajší profesori, výskumníci a poslucháči Tech-
nickej univerzity v Budapešti. Prednášková sála Katedry širokopásmo-
vej oznamovacej techniky a elektrotechniky nesie meno profesora Istvá-
nffyho, na jej stene je umiestnená pamätná tabuľa na počesť zakladateľa 
katedry. Jeho hrob sa nachádza v parcele číslo 33/4 na budapeštianskom 
cintoríne Farkasrét. Tento rok by mal 115 rokov.               Július Juhász

90. výročie organizovania športovej činnosti
V novembri bol predstavený v rámci slávnostnej recepcie buletin 
„Štúrovský šport – dávnych čias“ na počesť 90. výročia organizovania 
športovej činnosti v Štúrove.
Buletin bol vydaný v dvojjazyčnej podobe. Na 35 stránkach sú  v stručnosti 
opísané dejiny parkansko – štúrovského športu od jeho vzniku v roku 1920 
až po súčasnosť. Autorom –zostaviteľom bulletinu je dlhoročný športovec, 
tréner a funkcionár Jozef Kužel. Cieľom bulletinu je oboznámiť čitateľov 
so skutočnosťou, že cesta k víťaztvu nie je cestá ľahká, za víťazstvo bolo 
treba vždy bojovať- nech to už bolo za čias PTE, ŠK, Lokomotívy, Sokol, 
ČH, Stavbár, Juhcelpap alebo súčasných MŠO a DUNAJ Štúrovo, ale najmä 
oboznámiť mladšiu generáciu s históriou športu v našom meste. V bulletine 
je aj v krátkosti zosumarizovaný a vytvorený prierez úspechov v jednotli-
vých športových odvetviach. Určite mnohí z nás budú prekvapení pri ziste-
niach, že štúrovské pozemné hokejistky hrali v polovičke minulého storočia 
v najvyššej súťaži v prvej československej lige. Možno si terajší mladí fut-
balisti po prečítaní nájdu svoj futbalový vzor práve v Pavlovi Molnárovi. 
Náš Palika strieľal góly v Slovane Bratislava a v slovenskej reprezentácii.
Na slávnostnej recepcii privítal pozvaných hostí a predstavil buletin  jeho 
autor Jozef Kužel.
„Spracovanie bulletinu nebolo jednoduché , veľa materiálu bolo zničených 
, v archívoch s nimi nakladali nešetrne“- vysvetľoval autor a zároveň sa 

poďakoval všetkým za myšlienku a podporu pri zostavovaní bulletinu. Vo 
svojich príhovoroch sa poďakovali všetkým športovcom za výsledky uply-
nulých 90 rokov  primátor Štúrova  Ján Oravec, riaditeľ MŠO Štefan Járek 
ako aj športový manager MŠO Bohumil Toběrny. Po príhovoroch nasledo-
valo slávnostné vyhlásenie desiatich najúspešnejších športovcov uplynulých 
90 rokov. 
Ocenenie dostali nasledovní športovci:
- Peter Gelle – rýchlostná kanoistika
- Atilla Hencz – vodný motorizmus
- Annamária Kovácsová – hádzaná
- Rastislav Kužel – rýchlostná kanoistika
- Pavol Molnár – futbal
- Ladislav Pásztor – vzpieranie
- Kornel Saláta  - futbal
- Ferdinand Suchovský – zápasenie
- Iveta Tokarčíková-Chlebáková – lyžovanie
- Janeta Tothová – hádzaná
Na záver nezostáva nič iné iba vysloviť vďaku športovcom a funkcionárom, 
ktorí počas 90-tich rokov existencie organizovanej športovej činnosti udr-
žiavali športovú činnosť pre radosť širokej verejnosti a pre šírenie dobrého 
mena nášho mesta. Nech je tomu tak aj v nasledujúcich rokoch.             p.g.



ŠPORT - SPORT18. 12/2010

Štúrovo a okolie - Naše noviny, vydáva Mestské kultúrne stredisko Štúrovo (Hasičská 25, Štúrovo) Šéfredaktor: Eva Kasza-Szépová, redakčná rada: Roland Cucor, Csilla Frunyóová, Anna Gal-
lová, Peter Glázer, Július Juhász, Mónika Cziglerová. O inzerciách sa môžete informovať na tel čísle: 036/7511108, na mailovej adrese: parkanyesvideke@gmail.com alebo v Mestskom kultúrnom 
stredisku v Štúrove. Zalomenie a tlač: DEEM Design s.r.o. Tlačiareň nezodpovedá za obsahovú a gramatickú stránku v článkoch a inzerciách. Nyilvántartási szám / Registračné číslo: EV 2667/08
Párkány és Vidéke - A Mi lapunk, kiadja a Párkányi Városi Művelődési Központ (Hasičská 25, Párkány) Főszerkesztő: Kasza-Szép Éva, szerkesztőbizottság: Cucor Roland, Frunyó Csilla,  
Anna Gallová, Glázer Péter, Juhász Gyula, Czigler Mónika. Hirdetésfelvétel: a 036/7511108-as számon, a parkanyesvideke@gmail.com e-mail címen, a szerkesztőbizottsági tagoknál vagy a művelő-
dési központban. Nyomdai kivitelezés és tördelés: DEEM Design s.r.o. A lapban megjelent hirdetések, cikkek tartalmáért és helyesírásáért a nyomda nem vállal felelősséget.

Úspešná súťaž v karate
20. novembra 13 pretekári štúrovského Kyokushin Karate Klubu sa zú-
častnili súťaže karate v Zemnom. Výsledky:
Súborné cvičenia (kata)
– zlatá medaila – Feketšová Soňa, Gajdoš Da-
niel, Hegedűs Lukáš, Máčai Tomáš, Molnár 
Bence, Povinský Juraj 
– strieborná medaila – Pavelka Erich, Szauder 
Zsolt, Šándor Márk
– bronzová medaila – Bernet Viktor, Kaďák 
Kevin, Marcsa Arnold, Rácz Ádám
Zápas (kumite)
- zlatá medaila – Bernet Viktor, Hegedűs Lu-
káš, Povinský Juraj, Rácz Ádám, Szauder 
Zsolt, Šándor Márk
- strieborná medaila – Feketšová Soňa, Kaďák 
Kevin, Marcsa Arnold
- bronzová medaila – Gajdoš Daniel, Máčai To-
máš, Molnár Bence

Norbert Rácz – tréner

Sikeres karateverseny
November 20-án a párkányi Kyokushin Karate Klub 13 versenyzője 
vett részt a Szímőn megrendezett karateversenyen. Eredmények:

Formagyakorlat (kata)
– aranyérmesek – Feketšová Soňa, Gajdoš 
Dániel, Hegedűs Lukáš, Máčai Tomáš, 
Molnár Bence, Povinský Juraj 
– ezüstérmes – Pavelka Erich, Szauder 
Zsolt, Šándor Márk
– bronzérmes – Bernet Viktor, Kaďák Ke-
vin, Marcsa Arnold, Rácz Ádám
Küzdelem (kumite)
- aranyérmesek – Bernet Viktor, Hegedűs 
Lukáš, Povinský Juraj, Rácz Ádám, Szau-
der Zsolt, Šándor Márk
- ezüstérmes – Feketšová Soňa, Kaďák Ke-
vin, Marcsa Arnold
- bronzérmes – Gajdoš Dániel, Máčai To-
máš, Molnár Bence

Rácz Norbert – edző

III. Dunamenti Hubertus Vadászlovaglás
Október 2-án immár harmadik alkalommal rendezték meg Muzslán 
a már lassan hagyománnyá váló Dunamenti Hubertus Vadászlo-
vaglást a helyi Táltos Polgári Társulás, valamint a helyi Furioso 
Lovasudvar rendezésében. 

Az időjárás, ellentétben az előző évekkel, ki-
csit hűvös és borús volt. A kedvezőtlen éghajlati 
viszonyokat a lovasok, ahogy a vendégek is, az 
üdvözlésre elfogyasztott kisüsti barackpálinkával 
igyekeztek ellensúlyozni. A nyergelést és lóra ülést 
követően a rendezvény házigazdája és egyben a 
vadászlovaglás „mestere” Gróf Ervin üdvözöl-
te a jelenlévőket. Ismertette az esemény további 
menetét és felkérte a lovasokat a vadászrend be-
tartására. Drapák Károly polgármester a helyi ön-
kormányzat nevében köszöntötte a megjelenteket. 
Ezt követően a lovasok az ún. meet-hez, vagyis 
a vadászat kezdetének helyszínéhez lovagoltak. A 
vendégek lovas kocsikra ülve követték a lovaso-
kat. A lovasok hol lépésben, hol pedig a rókalovast vágtában üldözve 
tették meg a kb. 25 km-es távot. Sajnos, a sok csapadék által okozott 
talajvizek nem tették lehetővé egy szép és ideális vadászútvonal bejárá-
sát, de a résztvevők így is megcsodálhatták a Dunamenti táj szépségeit.  
Fél távnál a lovas és vendégsereg a csenkei erdő ölén pihent meg és 
fogyasztotta el a mesterien elkészített pörköltet és a hozzáillő üdítő-
ket. A csenkei vendéglátást az Agronatur kft. tulajdonosa, Boros László 
biztosította a résztvevőknek. A vadászlovaglás végén, a talajviszonyok 
miatt és a lovasok biztonságát figyelembe véve elmaradt a szokásos ver-
senyvágta. Közös megegyezéssel minden lovast győztesként köszöntöt-
tek. A mozgalmas napot baráti beszélgetéssel fejezték be. Az esemény 
pénzügyi támogatója Nyitra Megye Önkormányzata, valamint Muzsla 
Község Önkormányzata voltak. A rendezvényt továbbá a helyi Agrár-
vállalkozók Szövetkezete és az érsekújvári Agronatur kft. támogatta.                                                                                                     

- ge -

III. Podunajská Hubertova jazda
Miestne Občianske združenie Tátoš a miestna Furioso farma v 
tomto roku 2. októbra organizovala už skoro tradičnú Podunajskú 
Hubertovu jazdu v obci Mužla. 

Počasie oproti minulým rokom bolo 
chladné a vlhké, čo jazdci a hostia 
kompenzovali kalíškom „barackovice“. 
Jazdcov a pozvaných hostí po osedlaní 
privítal hlavný organizátor a  „master“ 
Hubertovej jazdy Ervín Gróf. Obozná-
mil účastníkov s programom podujatia 
a požiadal jazdcov o dodržanie regúl 
Hubertovej jazdy. Prítomných v mene 
miestnej samosprávy pozdravil Ing. 
Károly Drapák, starosta obce. Po sláv-
nostnom otvorení sa jazdci a hostia na 
kočoch vydali na hon „líšky“, t.j. jazdca  
na ramene s líščím chvostom.
Jazdci v kroku a pri hone „líšky“ v 

cvale zdolali asi 25 kilometrovú trať. Žiaľ, vysoká hladina spodných 
vôd nedovolila prekonanie ideálnej jazdeckej trasy, ale napriek tomu si 
účastníci mohli užiť jazdu v prekrásnom podunajskom prostredí. Jazdci 
a hostia, približne v polovici honu pri Čenkovskom lese, si oddýchli 
a vychutnali majstrovsky pripravený perkelt a občerstvenie. Čenkov-
ské pohostenie pre účastníkov zabezpečil Ing. Ladislav Boros, majiteľ 
Agronatur s.r.o.. Vzhľadom na nepriaznivý stav trasy, súťažný cval na 
konci jazdy sa nekonal. Každý jazdec bol vyhlásený za víťaza. 
Rušný a príjemný deň sa ukončil na Furioso farme , kde si ešte jazdci 
a hostia pohovorili a pritom si pochutnávali na čerstvej pečienke z di-
viaka a občerstvení.
Podujatie finančne podporil Nitriansky samosprávny kraj a obec Mužla. 
Ďalej podujatie podporili DAP-družstvo Mužla a Agronatur s.r.o. Nové 
Zámky.                                                                                           - ge -

HK Štúrovo zatiaľ bez zaváhania 
Hokejový turnaj Ice Beach Cup v maďarskom Táte má za sebou už 
štyri kolá. Ešte pred začiatkom turnaja sa jedno mužstvo odhlásilo zo 
súťaže. O titul teda súperí nakoniec osem mužstiev. Prešli štyri týždne, 
odohrali sa štyri kolá a Štúrovčania si mohli zaknihovať štyri víťazstvá. 
V doterajšom priebehu vedú tabuľku so skóre 55:6. 
Aj napriek doterajším výsledkom sa turnaj ukazuje byť viac vyrovna-
nejší ako v predošlých rokoch. Vyzdvihol by som najmä účinkovanie 
mužstva Hockey Monkey (Budapešť), ktoré si počína veľmi dobre a v 
tabuľke stíha Štúrovčanov. Pochvalu si zaslúži aj mužstvo z Bíne, ktoré 
aj napriek problémom na brankárskom poste účinkuje veľmi dobre. S 
dvoma výhrami a dvoma prehrami sa po štyroch kolách nachádza na 
peknom piatom mieste. 
Na zápasoch našich mužstiev srdečne očakávame všetkých fanúšikov 
športu a hlavne hokeja. Príďte povzbudiť našich hokejistov. Viac infor-
mácií na hk-sturovo.webnode.sk/.                                 Ján Oravec, ml.

A párkányiak eddig remekelnek 
Amint korábban beszámoltunk róla, novemberben elkezdődött az Ice 
Beach kupa amatőr jégkorong bajnokság. Még a bajnokság kezdete 
előtt kijelentkezett egy csapat, így végül nyolcan küzdenek a bajnoki 
címért. Eltelt négy hét és a párkányi jégkorongosok négy mérkőzésen 
vannak túl. Ez a hónap sikeres volt, hiszen a csapat mind a négy mérkő-
zésen győzelmet aratott és vezeti a tabellát 55:6-os gólaránnyal.  
Az eddigi eredmények ellenére valamivel kiegyensúlyozottabb lett az 
idei bajnokság. Kiemelném a budapesti Hockey Monkey csapatát, amely 
szorosan követi a párkányiakat a tabellába, ezért a közös összecsapás 
nagy rangadónak ígérkezik. A kapus gondok  ellenére nagyon jól szere-
pel a bényi csapat is, amely négy forduló után két győzelemmel és két 
vereséggel az 5. helyen áll. Szeretettel várunk minden sport és legfőbb 
jégkorong rajongót a csapataink meccsein.

Ifj. Oravec János
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Akik ismerték és szerették, szenteljenek emléké-
nek egy néma pillanatot. Emléke örökre szívünkben 

él! Szerető férje, lányai, unokái, dédunokái, vejei, 
unokamenye és unokavejei

-Dám do prenájmu garzonku v Štúrove. Tel.: 
0905 242 851 
-Dám do prenájmu garáž na Družstevnom 
rade. Tel.: 0918 556 733
-Garázs kiadó a Szövetkezeti soron. Tel.: 0918 
556 733

Riadková inzercia - Apróhirdetés

„Osud Ti nedo-
prial s nami dlhšie 
byť, ale v našich 
srdciach budeš 
navždy žiť.“
Dňa 13. decembra 
si pripomíname 5. 
výročie, čo nás na-
vždy opustil náš 

Ervin Müller
S láskou spomínajú manželka, synovia, 
nevesta, vnúčatá a celá smútiaca rodina.

Fájó szívvel 
emlékezünk ja-
nuár 1 – én ha-
lálának ötödik 
évfordulóján az 
édesapára, na-
gyapára

Sindár Oszkárra
Akik ismereték és szerették, emlékezze-
nek és áldozzanak tisztelettel emlékének.

Felesége, gyermekei és unokái.

Fájó szívvel 
e m l é k e z ü n k 
halálának har-
madik évfordu-
lóján 

Nyitrai Károlyra
Emlékét szívünkben örökre megőrizzük.

A gyászoló család

„Már nincs holnap 
csak ennyi volt az 
élet. Sirassatok 
csendben, mert a 
szívetekben élek.”
Fájó szívvel és soha 
el nem múló szere-
tettel emlékeztünk 
december 2-án, ha-
lálának 5. évfordu-
lóján édesapánkra

Csuport Sándorra
Akik ismerték és szerették, szenteljenek 

emlékének egy néma pillanatot ezen a szomorú 
évfordulón. Emlékét őrző családja

„Elmentél tőlünk 
épp 3 éve, már 
nincs holnap, en-
nyi volt az élet. 
Most már csak 
álmunkban lát-
hatunk, hiányzol 
nekünk nagyon de 
nagyon.”
Fájó szívvel emlé-
kezünk december 
31-én, halálának 
3. évfordulóján 

Horesník Jánosra
Akik ismerték, szenteljenek emlékének 

egy néma pillanatot ezen a szomorú 
évfordulón. Emlékét őrző özvegye és fia

„Elfeledni Té-
ged nem lehet, 
mert Te voltál 
a jóság és sze-
retet.”
November 9-én, 
halálának 5. 
é v fo rdu ló ján 
emlékeztünk 

Markó Erikára
Akik ismerték és szerették, gondoljanak 

rá ezen a szomorú évfordulón.
Emlékét őrző szerettei

„Már nincs holnap csak 
ennyi volt az élet. Sirassa-
tok csendben, mert a szíve-
tekben élek. Szeretteim én 
már elmentem, küzdöttem, 
de tovább nem tehettem. 
Szerettem volna még sokat 
remélni, szeretteim közt még 
tovább élni. Gyermekeim és 
unokáim útját figyelemmel 
kísérni, de a halál eljött, 
búcsúzni nem hagyott. Édes 
szeretteim, én már most az 
úrnál vigyázok rátok.”  Fájó 
szívvel emlékezünk a szere-
tett férjre, édesapára, apósra 
és nagyapára

Horváth Gyulára
Akik ismerték és szerették, szenteljenek 

emlékének egy néma pillanatot ezen a szomorú 
első évfordulón. Emlékét örökké őrzi szerető 

felesége, gyermekei és unokái

Fájó szívvel és 
soha el nem múló 
szeretettel emlé-
kezünk drága 
szüleinkre haláluk 
második évfordu-
lóján. 

Varga Tibor 

„Nem hallhatjuk 
már hangod, nem 
fog-hatjuk kezed, és 
már nem lehetünk 
soha többé veled.”
Fájó szívvel emlé-
kezünk drága na-
gymamára és déd-
nagymamára, akit 
2010. november 
23-án kísértünk el 
utolsó útjára. 

Varga Margit
2008. szeptember 7                                          2008. november 28

 Akik ismerték és szerették, szenteljenek emléküknek egy néma pillanatot.
Emlékét örökké őrzi családja

„ M e g n y u g o d v a 
búcsúzom, ez a 
föld már nem az 
én otthonom, de a 
szívemet örökre itt 
hagyom.”
Fájó szívvel emlé-
kezünk halálának 4. 
évfordulóján. 

Izsmán Ezsébetre

„Ahány csengő: csendüljön, ahány gyerek: örüljön, ...“ 
(Az idézet befejezését lásd a rejtvényben!)

Rejtvényünkben Csanádi Imre (költő, író, műfordító) Karácsony fája 
című verséből idézünk.
A megfejtéseket január 10-ig várjuk a Városi Művelődési Központ 
postaládájába. A helyes megfejtést beküldők között két személyre szó-
ló tiszteletjegyet sorsolunk ki a kultúrház 2011. első félévi előadásaira, 

továbbá két személyre szóló belépőjegyet az Anconai szerelmesek című 
darabra, két személyre szóló belépőjegyet a SLUK táncos-zenés előadá-
sára, két személyre szóló mozi belépőjegyet (a jegy a párkányi filmszín-
ház szabadon választott februári vetítésére szól). 

-Dám do prenájmu zariadenú garzonku. Tel.: 
0908 106 866.
-Fürdőkádzománc felújítást vállalok. Tel.: 0905 
983 602 
-Berendezett garzonlakás kiadó. Tel.: 0908 106 
866.
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BÁLA GÁLA PÁRKÁNYBAN
Turkáló Párkányban 
Az új évben új árukészlet-

tel régi árakon várjuk 
kedves vásárlóinkat
Turi áru 50 centért

Gyermek ruhák 25 centért
Fehérnemű, sapka, sál 10 

centért
Nyitás 2011.január 12-én

Minden szerdán és pénteken 9-től 
12-ig a párkányi szabadidőközpont-

ban (a Búcsi Elekroval szemben)


