
Plánuje sa zrušenie obvodného úradu? Megszűnhet a körzeti hivatal?

XXII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2011/01

Podľa podpredsedov Strany maďarskej koalície chystá Minis-
terstvo vnútra SR zrušenie piatich obvodných úradov, vrátane 
štúrovského. Ministerstvo hovorí o racionalizácii. Rozhodnutie, 
ktoré obvodné úrady budú zrušené, sľubuje na letné mesiace.
Štúrovský obvodný úrad vznikol v roku 2004. „Nový úrad sme na-
vrhovali práve do Štúrova preto, lebo okres Nové Zámky je rozsiahly, 
v obvode Štúrovo sa nachádzajú obce, ktoré sú od okresného mes-
ta vzdialené 70-75 kilometrov. Dôvodom bolo zlepšenie možnos-
ti ľudí žijúcich v Štúrove a v jeho okolí a aby kvôli vybavovaniu 
úradných záležitostí museli menej cestovať do okresného mesta“ 
– uviedli László Szigeti a Iván Farkas v tlačovej spráce. Okrem vy-
tvorenia všeobecného obvodného úradu sa v 
predchádzajúcich rokoch podarilo rozšíriť aj 
právomoci polície v Štúrove. Bola sem pres-
ťahovaná kancelária pre vybavovanie dokla-
dov a dopravný úrad. „Začalo sa teda pomalé, 
ale plynulé budovanie. Pre obyvateľov tohto 
regiónu by teda zrušenie obvodného úradu 
znamenalo nepríjemnú zmenu. Na obvodnom 
úrade sa totiž uskutočňuje zápis podnikateľov 
a živnostníkov, prešetrenie priestupkov, ci-
vilná ochrana a evidencia obyvateľstva. Po-
čas hospodárskej krízy súhlasíme so šetrením 
v oblasti štátnych výdavkov, so znižovaním 
počtu štátnych zamestnancov. To by sa však 
nemalo uskutočniť zrušením úradov a určite 
nie v regiónoch, ale v Bratislave na úrovni 
ústrednej štátnej správy. Inak sa vybavovanie 
občianskych záležitostí vzdiali od občanov, 
zhorší sa úroveň poskytovania služieb oby-
vateľstvu. Zrušenie obvodných úradov a ta-
káto rekonštrukcia verejnej správy nie je ob-
siahnutá ani v programovom vyhlásení vlády. 
Preto vyzývame kompetentných Ministerstva 
vnútra a vlády, aby zabránili plánovanému 
zrušeniu 5 obvodných úradov, medzi nimi aj 
Obvodného úradu v Štúrove“ – stojí v tlačo-
vej správe podpísanej s Lászlóm Szigetim, 
poslancom štúrovského zastupiteľstva a Farkasom Ivánom. 
Komunikačný odbor ministerstva vnútra zlú správu nepotvrdil, ale 
ani nepoprel. Alena Koisova pre Štúrovo a okolie uviedla, že minis-
terstvo vnútra vypracovalo Osnovu analýzy činnosti a efektívnosti 
verejnej správy spolu s návrhom príslušných opatrení. Výsledkom 
uplatňovania bodov osnovy by malo byť získanie informácií a úda-
jov potrebných na posúdenie ukazovateľov organizácie a činnosti 
verejnej správy. Na základe výsledkov analýzy bude možné porov-
nať kvalitu a frekventovanosť štátnej správy, vrátane preneseného 
výkonu štátnej správy. 

pokračovanie na 2. strane

A belügyminisztérium az állami szféra ésszerűsítésébe kezdett. Szi-
geti László és Farkas Iván, az MKP párkányi régiójának politikusai 
úgy tudják, felmerült a Párkányi Körzeti Hivatal megszüntetése is. 
A belügyi tárca nem cáfolta, de nem is erősítette meg a hírt, júni-
usra ígért konkrét választ. A Híd ígéri, fellép, ha reálissá válik az 
információ.  
Szigeti László és Farkas Iván sajtóközleményben tette nyilvánossá azon 
információját, mely szerint a belügyminisztériumban 5 általános állami 
körzeti hivatal megszüntetése merült fel, köztük a párkányié is. Az in-
tézmény 2004-ben, az Magyar Koalíció Pártjának a javaslatára jött létre. 
Mint ahogy az a nyilatkozatban áll: a párkányi régióban találhatóak 

olyan települések is, amelyek 70-75 kilométer 
távolságra vannak Érsekújvártól, melyet tömeg-
közlekedéssel sokszor nem egyszerű megkö-
zelíteni. A körzeti hivatal létrehozásának egyik 
célja éppen ezért az utazás megkönnyítése és 
az volt, hogy javuljanak a Párkányban és annak 
térségében élők lehetőségei. Az utóbbi években 
okmányiroda is létesült, tavaly ősztől pedig 
megnyílt a közlekedési hatóság kihelyezett iro-
dája. „A térségben élők számára kellemetlen 
változást jelentene a hivatal megszüntetése, hiszen 
az intézményben történik a vállalkozók és az 
iparosok bejegyzése, a kihágások kivizsgálása, 
a civil védelem és a lakosság nyilvántartása. A 
gazdasági válság idején egyetértünk az állami 
kiadások lefaragásával, az állami alkalmazot-
tak számának csökkentésével. Mindezt azonban 
nem hivatalok megszüntetésével s nem a régi-
ókban kellene végrehajtani, hanem Pozsonyban, 
a központi államigazgatás szintjén. Máskülön-
ben az ügyintézés eltávolodik a polgároktól, 
romlik a lakosság kiszolgálásának színvonala” 
– olvasható a nyilatkozatban, mely figyelmez-
tet: a körzeti hivatalok megszüntetéséről, a 
közigazgatás ilyen irányú átalakításáról nincs 
szó a kormányprogramban sem. A két politikus 
ezért felszólította a belügyminisztérium ille-

tékeseit, a Híd politikusait, akadályozzák meg a körzeti hivatal tervbe 
vett megszüntetését. A belügyminisztérium sajtóosztályának munkatár-
sa, Alena Koisová nem cáfolta, de nem is erősítette meg a hírt. Szavai 
szerint egyes állami szervezetek a tárca megbízására vizsgálják az álla-
mi szféra működését, a kapott eredmények alapján összehasonlítják az 
egyes közigazgatási szervek működésének minőségét, frekventáltságát. 
„A kormány ésszerűsíteni szeretné az állami közigazgatás struktúráját” 
– magyarázta Koisová, majd hozzátette: a vizsgálat során kapott ered-
mények júniusban kerülnek a kormány elé, ekkor derül ki az is, mely 
hivatalok megszüntetetése lenne célszerű. Kasza-Szép Éva
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Közlemény a körzeti hivatal 
megszüntetésérőlPlánuje sa zrušenie obvodného úradu?

„Prijmú sa opatrenia v niekoľkých oblastiach, ktorými sa vláda za-
meria na racionalizáciu štruktúr verejnej správy a tiež na odbyrokra-
tizovanie služieb fyzickým aj právnickým osobám. Analýzy vykonajú 
ústredné orgány štátnej správy – svoje zistenia  odovzdajú minister-
stvu vnútra, ktoré vypracuje súhrnnú správu. Tú potom v júni 2011 
prerokuje vláda. Analyzovať sa bude frekventovanosť a kvalita vý-
konu štátnej správy, riadiaca a kontrolná činnosť  a tiež personálne, 
finančné a priestorové zabezpečenie orgánov verejnej správy. Po-
chopiteľne, neobídeme ani výkon originálnych pôsobností orgánov 
územnej samosprávy, vytypujeme hlavné problémy. Najdôležitejším 
bodom bude návrh opatrení v jednotlivých oblastiach verejnej správy. 
Rozhodnutie, ktoré obvodné úrady budú zrušené, bude preto známe 
najskôr v letných mesiacoch“ – vysvetľovala Alena Koisová.

Eva Kasza-Szépová

pokračovanie z 1. strany Az utóbbi hetekben a médiákban és az emberek között is elterjedt az a 
hír, mely szerint megszűnik néhány körzeti hivatal, köztük a párkányi 
is. Tisztázni szerezném, hogy rémhírről van szó. Egy olyan hírről, 
amely egy pontatlan információ miatt keletkezett, s amely arról szólt, 
hogy a belügyminisztérium a körzeti hivatalok effektivitásáról készít 
jelentést. Ez azonban nem jelenti azok megszüntetését. A körzeti hi-
vatal megszüntetéséről nem a hivatalnokok, sem a minisztériumok, 
vagy a politikus dönt. Ilyen kérdésekben azok a politikai pártok hoz-
zák meg a döntést, akik a kormányt alkotják. Bugár Béla, a Híd el-
nöke, aki maga is részt vett a párkányi hivatal létrehozásában, kije-
lentette, a párt nem támogatja a hivatal bezárását, mindez nem része a 
kormányprogramnak sem. Az állami pénzekkel való spórolás miatt a 
Párkányi Körzeti Hivatal az év elején 5 munkahelyet szüntetett meg. 
Jelenleg 20-an dolgoznak az intézményben.  

Ing. Bc. Július Kamanca, a Párkányi Körzeti Hivatal elöljárója

V poslednom období sa v tlači aj medzi ľuďmi objavili správy o zrušení 
niektorých obvodných úradov, konkrétne aj toho štúrovského. Hneď na 
začiatku musím otvorene povedať, že sa jedná o poplašnú správu. Tá 
mohla vzniknúť takým spôsobom, že niekto získal nepresné a neúplné 
informácie o tom, že na ministerstve vnútra – v sekcii verejnej správy 
sa chystá materiál o efektívnosti práce obvodných úradov. Snaha o ze-
fektívnenie činnosti verejnej správy neznamená priamo zrušenie úradu. 
O zrušení obvodného úradu nerozhodujú úradníci na ministerstve ani 
jednotlivý politik. O týchto otázkach rozhodujú politické strany tvoriace 
vládnu koalíciu. Béla Bugár, predseda koaličnej strany MOST – HÍD, 
ktorý osobne stál pri zrode Obvodného úradu Štúrovo vyhlásil, že stra-
na nebude súhlasiť so žiadnym návrhom na zrušenie tohto úradu, nie je 
to v programovom vyhlásení vlády, ani to nie je predmetom koaličných 

V decembri vykonala ustanovujúcu schôdzu nová samospráva Štúro-
va. Ako je už známe, po voľbách sa poslanci značne zmenili. Doteraj-
šie väčšinové zastúpenie SMK je už minulosťou. Do poslaneckej lavi-
ce zasadli 4 členovia Most-Hídu, 2 zo Smeru, 5 nezávislí a 4 členovia 
SMK. Zasadnutie sa začalo zložením sľubu staronového primátora 
Štúrova, Jána Oravca. Zasadnutie viedol odchádzajúci zástupca pri-
mátora Rudolf Szép. Jeho nástupcu určil primátor až neskoršie kon-
com decembra, stala sa ním nezávislá poslankyňa Kornélia Slabáková. 
Členov mestskej rady sa nepodarilo zvoliť. Do 5-člennej rady mestské 
zastupiteľstvo schválilo dvoch členov, Zoltána Csepregiho z SMK a 
Andreu Vitkóouvú z Most-Hídu. Ostatných členov určia na nasledu-
júcej schôdzi. Ďalej ustanovili členov a predsedov ostatných komi-
sií. Komisiu financií, plánovania a rozpočtu povedie László Szigeti 
z SMK, na čelo komisie výstavby, životného prostredia, územného 
plánovania a dopravy sa dostal Karakán Gábor tiež z SMK. Komisiu 
kultúry, vzdelávania mládeže, športu a cestovného ruchu povedie An-
drea Vitkóová z Most-Hídu. Komisiu práce, sociálnych vecí, zdravot-
níctva a bývania povedie Miroslav Chalmovský, Attila Lengyel bude 
na čele komisie správy mestského majetku, podnikateľskej činnosti  a 
regionálnej politiky.                                            

Preklad:p.g.

Ustanovil sa štúrovský poslanecký zbor

Megalakult a párkányi testület
Decemberben tartotta alakuló ülését Párkány új önkormányzata. Mint 
ismeretes, a testület tagjai a választásokat követően jelentősen kicse-
rélődtek. Az eddigi MKP-s többség megosztódott, 4 Most-Híd párti, 5 
független, 2 Smeres és 4 MKP-s képviselő foglal helyet a közgyűlés-
ben. Az ülés a régi-új polgármester, Oravec Ján esküjének letételével 
kezdődött, melyet a leköszönő alpolgármester, Szép Rudolf vezényelt. 
Az új alpolgármester személyére ekkor még nem derült fény: a pol-
gármester december végén nevezte meg új helyettesét, a független Kor-
nélia Slabákovát. A városi tanács tagjait nem sikerült megválasztani. 
Az 5 tagú tanácsadó szervbe 2 képviselő, az MKP-s Csepregi Zoltán és 
a Most-Híd párti Vitkó Andrea beválasztását hagyta jóvá a testület. A 
további tagokat a következő ülésen választják meg. A gyűlésen megvá-
lasztották az egyes bizottságok tagjait, vezetőit. A pénzügyi bizottsá-
got az MKP-s Szigeti László vezeti. Az építésügyi, környezetvédelmi, 
közlekedési bizottság élére a szintén MKP-s Karakán Gábor került. 
A kulturális, sport, ifjúsági és oktatásügyi bizottság élén a Most-Híd 
tagja, Vitkó Andrea áll. A munka, szociális és egészségügyi bizottságot 
Miroslav Chalmovský nyerte el, míg Lengyel Attila, Most-Híd párti 
képviselő a városi tulajdon, vállalkozás, regionális politika elnevezésű 
bizottság élére került.                  

K.-Sz.É.

Stanovisko prednostu Obvodného úradu Štúrovo
jednaní. Z dôvodu šetrenia štátnych financií sa na začiatku tohto roku 
zrušilo na Obvodnom úrade Štúrovo 5 pracovných pozícií. V súčasnosti 
tu pracuje 20 zamestnancov.         

Ing. Bc. Július Kamanca 
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2010 véghajrájában több régóta tervezett beruházás megvalósult, 
ám kiderült az is, hogy a kikötő-projektből egyelőre nem lesz semmi. 
A Nánai utca viszont végre sorra kerülhet. A bezárt üzem még min-
dig eladó, újabb lehetséges beruházó kopogtat, s nem csak a gyári 
terület iránt van érdeklődő. A Hársfa utcában kevés a gyerek, a bei-
ratkozások után dől el az intézmény sorsa. Minderről, Ján Oravec 
polgármesterrel beszélgettünk.  
Sokakat meglepett, hogy nagy fölénnyel nyerte a választásokat. Minek 
tulajdonítja az eredményt?
A sikerem egyik oka az eddigi munkám. A másik, hogy nem úgy mu-
tatkoztam be, mint aki varázspálcával rendezik és mindent kívánságra 
meg tud változtatni. A valós problémákat és megoldásokat ecseteltem. 
Az emberek többsége belátta, hogy ezek a reális lehetőségek, ellenben 
azokkal az ígéretekkel, amelyek eleve nem voltak megvalósíthatóak. So-
kan a kampány közben megmutatták, hogy az önkormányzatisághoz nem 
nagyon konyítanak. Mindez elősegítette 
azt, hogy ekkora fölénnyel nyertem a vá-
lasztást.
Sokáig nem lehetett tudni ki lesz az új 
alpolgármester. A lakosok körében több 
név is felmerült, míg végre kiderült, 
hogy Kornélia Slabáková lesz a helyette-
se. Első női alpolgármestere lett így Pár-
kánynak.
Kornélia Slabáková sokadik ciklusát 
tölti képviselőként és személyesen is jó 
kapcsolatban vagyunk. Bizonyos dolgok-
ban egyetértünk, egyfelé húzunk, ezért 
is esett rá a választás. Úgy gondolom, ez 
volt a legmegfelelőbb megoldás a képvi-
selők és az én szempontomból is.
Bár egy-két hónap után nem igazán le-
het véleményt mondani, mégis: milyen 
az új testület?
Valamennyi megválasztott képviselőt 
személyesen ismerem. Az újak nagy részével csupán köszönőviszony-
ban vagyok. Nem dolgoztam még együtt velük, ezért nagy érdeklődéssel 
várom, hogy fognak működni ebben az új pozícióban. Ha mindenféle 
érdekeket, beleértve a pártérdekeket is, félre fognak tudni tenni, ha a 
város érdekeit fogják képviselni, nem lesznek nagyobb érdekütközések 
közöttünk. Bízom benne, hogy az elkövetkező 4 év alatt sikerül a várost 
előbbre vinni. 
2011-re akadnak már tervek?
A költségvetésünk már 2010-ben jóvá lett hagyva. Bizonyos tavalyi be-
ruházásokat még után kell finanszírozni, ezért nem nagyon lehet mozog-
ni. További beruházásokra is van némi 
keret. Szeretnénk megtalálni a megoldást 
a Nánai utca rendbetételére, még akkor 
is, ha beigazolódnak azon információink, 
melyek szerint a Szlovák Útkezelő Válla-
lat nem újítja fel az utat. Mindenesetre a 
mellette lévő részt mi rendbe szeretnénk 
hozni, ez lesz az egyik fő előkészüle-
ti munkánk ebben az évben. 2012-ben 
pályázati úton, vagy hitelen keresztül 
szeretnénk pénzhez jutni és elkezdeni a 
felújítást. 
Nagy beruházásról van szó.
Konkrét elképzelés hiányában egyelőre 
hatszáz-hétszáz ezer euróra taksáljuk a 
beruházás értékét. Természetesen a meg-
oldásba be szeretnénk építeni a Nánai- és 
a Fő utca kereszteződésének felújítását is, 
ahova egy körforgalom létrehozását kép-
zeltük el. Ha nem tudunk zöldágra vergődni az útkezelő vállalattal, saját 
költségünkön kell ezt is megoldani, illetve valamilyen kofinanszírozást 
kicsikarni tőlük. 
Az üzletközpont megnyitásával bonyolultabbá vált az említett helyen a 
közlekedés.
Megnövekedett a forgalom. Ráadásul most tél van, mi lesz nyáron?! Ez 
megint egy komoly problémát fog jelenteni. Ezért szeretnénk minél ha-
marább megoldani a csomópont kérdését. A turizmusra épülő városok 
központjában lévő beruházásokra nagyon kevés idő van. Nyáron a turis-
taszezon, télen pedig az időjárás gátol bennünket. Ebből a szempontból 
is összetett beruházásról van szó, de bízom benne, hogy meg fogjuk tudni 
oldani a helyzetet. 
A kampányban hallani lehetett arról, hogy a papírgyár területe iránt 
újabb érdeklődő akadt. 
Igen, bár decemberben nagy mozgolódás nem volt. Januárban ismét ké-
rek információkat a vezérigazgatótól. Remélem, hogy számunkra opti-
mista választ kapok kérdéseimre. 
Ha jól tudom, egy másik lehetséges beruházó is jelentkezett. A cég az 

említett területen kívül telepedne le.
Van egy ajánlatunk új munkahelyek teremtésére. Kezdetleges állapotban 
vannak a tárgyalások. Az érdeklődő Szlovákia-szerte több helyszínt is 
megnézett. Mindent megteszünk azért, hogy elcsípjük, hogy mellettünk 
döntsön. Sikerült találni egy megfelelő területet is. Ez a beruházás egy 
elsősegély lehet addig, amíg a gyár területe nem rendeződik, és nem jön 
oda egy beruházó.
Tehát a gyári terület iránt érdeklődőnek nagy tervei vannak, az azon 
kívül letelepedőnek kisebbek. Konkrétumok mikor várhatók?
Találkoztunk a cég képviselőjével, az ajánlatunk felkeltette az érdeklő-
dését, továbbította azt a külföldi tulajdonosnak. Ha minket választanak, 
január végén konkrétabban és aprólékosabban fogunk ezzel a témával 
foglalkozni. 
Mi dönthet Párkány mellett?
Szinte minden tőlünk telhető segítséget megígértünk. S mivel autóiparba 

bedolgozó cégről van szó, neki sem mellé-
kes, hogy a Duna túloldalán helyezkedik 
el a Suzuki gyára.  
A kikötő ügyében december 31-ig kellett 
jelezni a befektetőnek, megépíti-e a vízi 
komplexumot. Nem jelentkezett.
A szerződés lejárt. Fel fogjuk szólíta-
ni, hogy protokollárisan is adja vissza a 
területet. A kifizetett vételár fele nálunk 
marad, az a kötbér. A testületen fog múlni, 
hogy újra meghirdeti-e a területet, vagy a 
tavaly jelentkező érdeklődővel kezdődik-e 
el a tárgyalás. 
A Hársfa utca-i óvoda létszámhiánnyal 
küzd. Számukra sorsdöntő lehet ez az év. 
Született valamilyen megoldás?
A gyereklétszám nem növekedett, ezért 
tárgyaltunk az ott dolgozókkal. Két alter-
natíva volt: vagy csökkentett munkaidő-

ben, csökkentett fizetésért fognak dolgozni, vagy el kell, hogy bocsás-
sunk néhányukat. A döntésük értelmében június végéig az első verzió 
lépett életbe, 70 százalékos munkarendben dolgoznak. A beíratott gye-
rekek számának tükrében dől majd el a sorsuk. Kértem az illetékeseket, 
hogy a saját érdekükben is próbáljanak meg tenni azért, hogy nőjön a 
létszám.
 Más óvodákban nincs ilyen probléma?
Az Ady- és a Bartók utcai ovi teljesen tele van. A Szövetkezeti soron sem 
megfelelő a létszám, de annyira nem kritikus a helyzet, mint a Hársfa 
utcai óvodában. Az egyik lehetséges megoldás éppen ezért a két intéz-
mény összevonása lenne. 

Teljesen más téma. A beszélgetésünk 
idejében minden jeges, legyen szó jár-
dáról, utakról. Az ünnepek alatt is kriti-
kus volt a helyzet. Decemberben, janu-
árban nem mondhatja senki sem, hogy 
meglepte a tél.
Voltak problémák az útkarbantartásnál és 
sajnos a végső esetben nekem kellett köz-
belépni ahhoz, hogy a szükséges lépések 
meg legyenek téve. A kialakult helyzettel 
és a felelősség megállapításával foglalkoz-
ni fogunk. A járdák takarítását tudomásom 
szerint a rendőrség ellenőrizte, többeket 
felszólítottak és bírságokat is kiszabtak. 
Az alpolgármesternő színre lépésével 
Ön szerint várható valamilyen átütő me-
goldás hulladékgazdálkodás, tisztaság, 
rend, zöld területek gondozása ügyben? 
A testületi üléseken Kornélia Slabáková 

az egyike azoknak, aki a legtöbb kritikus hangvételű felszólalást tette.
Lehetősége lesz érvényesülni ezen a téren. Kíváncsian várom! 2012-ben 
új koncepcióval szeretnénk elindulni. Az AVE igazgatója és a városi hi-
vatal illetékes osztályának a dolgozója is feladatul kapta, hogy egy átfo-
gó, átlátható, egyértelmű koncepciót dolgozzon ki. A jövőben nem lesz 
kérdéses, kinek jár kuka, kinek nem, ingyen-e jár, vagy nem, mi a helyzet 
a hivatalosan lakatlan családi házakkal, és így tovább. Fel fogjuk szólíta-
ni a vállalkozókat is, hogy dolgozzanak ki hulladékgazdálkodási progra-
mot. A vállalkozásokból eredő hulladékokat csak akkor fogják elvinni a 
szemetesek, ha lesz szerződésük rá. Így átláthatóbb lesz, mi a kommu-
nális hulladék, amit a lakosnak, illetve a városnak kell kifizetni és mi 
az, ami a vállalkozásokból származik, amelynek az elszállítását egyértel-
műen a vállalkozónak kell téríteni. Az első koncepció májusra várható, 
az ide vonatkozó általános érvényű rendeletet az év végén fogadhatjuk 
el. A szelektív hulladékgyűjtéssel is foglalkozni kell, ami működik is, 
meg nem is. Egyértelművé kell, hogy váljon a szeparáció szükségessége, 
amely a kommunális hulladék csökkenését hozza.          

 Kasza-Szép Éva

Új év, régi-új városvezetés, új lehetőségek Párkány számára?
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Slabáková: „Pre mňa sú si všetci 
občania rovní“ 

Zástupkyňou primátora v Štúrove sa stala Kornélia Slabáková, ktorá 
už dvanásty rok pôsobí v miestnom zastupiteľstve. Kornélia Slabá-
ková je prvou ženou v tejto funkcii. Za svoje ciele si vytýčila zlepšiť 
situáciu, čo sa týka poriadku a čistoty nášho okolia.
Mnoho rokov ste pôsobili na akademickej pôde. Aký je to pocit, zmeniť 
povolanie? 
Rozhodnutie vôbec nebolo jednoduché. Celá moja doterajšia životná ka-
riéra prebiehala na jednej škole a tá je mojou srdcovou záležitosťou. Rada 
by som svoje skúsenosti, ktoré som získala za tých 12 rokov, čo pôsobím 
v meste, zúročila. Snáď prinesie moje úsilie v tejto 
práci aj zodpovedajúce výsledky.
Ste prvou ženou na tejto pozícii.
Ja tomu nepripisujem veľký význam. Či je to žena 
alebo muž, nie je rozhodujúce. Každopádne ma teší 
toto prvenstvo.
Čo si myslíte, prečo ste práve Vy boli zvolená na 
tento post?
Myslím si, že to súvisí s počtom hlasov, ktoré som 
od občanov pri voľbách dostala. Samozrejme veľmi 
pekne ďakujem za dôveru. 
Čím ste si vybudovali takúto dôveru?
Dôvod, prečo som dostala toľko hlasov je aj ten, že 
sa naozaj snažím nachádzať spoločnú reč s občanmi rôznych národností 
a vyjadrení. Nerada používam to slovo národnosť, pretože pre mňa sú si 
všetci občania rovní a porozprávam sa s každým, či už po slovensky alebo 
po maďarsky. Dokonca môžem povedať, že väčšinu priateľov v Štúrove 
mám práve maďarskej národnosti. Aj ja som niekde v kútiku srdca ma-
ďarskej národnosti, moji rodičia majú takéto korene. To, že som sa stala 
občiankou slovenskej národnosti, bolo ich rozhodnutie onoho času, keď 
som sa narodila do úplne slovenského prostredia. Myslím si, že to, kto akej 
národnosti je, nie je podstatné pre život, či vzťahy 
človeka.
Aké sú Vaše ciele na nasledujúce roky?
V nasledujúcom volebnom období by som rada bola 
nápomocná všade tam, kde to bude potrebné a chcela 
by som pomáhať primátorovi mesta. Rada by som 
sa podieľala na rozvoji mesta v záujme občanov, ale 
tiež turistov, aby sa tu cítili dobre a aby mali chuť 
naše mesto opäť navštíviť. 
V centre Vašej pozornosti bude naše okolie, poria-
dok a čistota. 
Chcela by som napomáhať k udržiavaniu poriadku 
a čistoty v meste a na sídliskách. S tým súvisí nie-
koľko úloh, povinností, ako napríklad pravidelnosť kosenia, udržiavanie 
zelených porastov. Privítala by som, keby sa podarilo spestriť aspoň trochu 
pešiu zónu nejakými pestrými kvetinovými ostrovčekmi. Ďalej s tým súvi-
sí vyriešenie separácie odpadu a takisto by bolo treba obmedziť parkovanie 
na trávnatých porastoch. Týka sa to hlavne priestorov na sídliskách. To, 
aký poriadok v meste budeme mať, je vecou všetkých nás a nielen primá-
tora, zástupcu primátora alebo tých, ktorí to majú v náplni práce. Skúsme 
k tomu pristupovať naozaj zodpovedne, starajme sa o svoje okolie, nezne-
čisťujme si svoje prostredie. Keď budeme takto k tomu pristupovať všetci, 
bude to vidieť aj na samotnom meste.       
Azda máte aj také plány, ktoré sa netýkajú len prírody.
Samozrejme. Budem sa snažiť vyriešiť prípad pani Nothartovej. Podľa 
mojich vedomostí, ktoré si musím overiť, púšťa hudbu aj keď sa tu ne-
zrdžiava, čo fakt nemá nič spoločné s princípmi humánneho spolunažíva-
nia. Myslím si, že by bolo dobré trošku spestriť kultúrne vyžitie a ponúka-
nie zaujímavých programov pre občanov všetkých vekových kategórií. 

Eva Kasza-Szépová

Kornélia Slabáková szebbé 
tenné Párkányt

Párkány alpolgármestere Kornélia Slabáková lett, aki független képvi-
selőként már 12. éve a városi önkormányzat tagja. Kornélia Slabáková 
személyében első alkalommal van szlovák nemzetiségű alpolgármestere 
Párkánynak, de mint mondta, számára a nemzetiségi hovatartozás nem 
kérdés, minden ember egyforma. Az elkövetkező években környezetünk 
szebbé tételéért szeretne dolgozni, és egy régóta húzódó, több száz embert 
érintő probléma megoldásával is megpróbálkozik.
 Több éven keresztül pedagógusként tevékenykedett. Könnyű volt elhagyni 
a katedrát.

Nehéz volt meghozni a döntést. Az egész pályafutásom 
egy iskolához kötődik, ez az intézmény pedig nagyon a 
szívemhez nőtt. Viszont azokat a tapasztalatokat, ame-
lyeket az elmúlt 12 év alatt az önkormányzati szférában 
szereztem, szívesen kamatoztatnám tovább. Az, hogy 
teljes körűen ezzel foglalkozom, remélhetőleg meg-
hozza a maga gyümölcsét. 
Ön az első nő, aki Párkány alpolgármestere lett.
Nem tulajdonítok ennek nagy jelentőséget. Mindegy, 
hogy nőről, vagy férfiről van-e szó, de azért minden-
képpen örülök az elsőségnek.
Mit gondol, miért Önre esett Ján Oravec választása?
Szavai szerint a pozitív kapcsolatunk és a tapasztala-
tom döntött mellettem. Azt gondolom, hogy a választá-

sokon megszerzett szavazataimnak a számával is összefügg mindez, melyeket 
ezúton is nagyon szépen köszönök.
Hogy sikerült kiépíteni azt a bizalmat, amelyet az emberektől kap?
Az okok között szerepel, hogy mindenkivel megpróbálom megtalálni a közös 
hangot, legyen szó bármilyen nemzetiségű vagy gondolkodású egyénről. Nem 
szívesen használom a nemzetiség szót. Mindannyian egyelőek vagyunk és min-
denkivel elbeszélgetek akár szlovák, akár magyar nyelven. Ráadásul a párká-
nyi barátaim nagy része magyar nemzetiségű. A szívem mélyén egy kicsit én is 

magyar nemzetiségű vagyok, a szüleim is ilyen gyöke-
rekkel rendelkeznek. Az, hogy szlovák nemzetiségem 
lett, az ő döntésük volt abban az időben, amikor is egy 
teljesen szlovák közegbe születtem bele. A nemzetiségi 
hovatartozásnak számomra nincsen jelentősége. 
Milyen célokkal vág bele az új esztendőbe, az új hi-
vatásba?
Minden olyan területen segíteni szeretnék, ahol szük-
ség van rá, s a polgármestert is szeretném támogatni 
a munkájában. Szeretnék hozzájárulni a város fejlődé-
séhez, mely fontos a helyiek és a turisták számára is, 
hogy szívesen térjenek vissza hozzánk. 
Ha jól sejtem, a figyelme a környezetünkre és annak 
tisztaságára fog irányulni.

Így igaz. Szeretném elősegíteni azt, hogy rend és tisztaság legyen a városban 
illetve a lakótelepeken. Ehhez olyan feladatok szükségesek, mint a rendszeres 
kaszállás, a zöld területek gondozása. Örülnék annak, ha színesebbé válna a 
sétélóutca, például virágszigetek kiépítésével. Jó lenne megoldani a szelektív 
hulladékgyűjtés problémáját, valamint visszaszorítani a zöld területen parkoló 
autók számát. Az, hogy mekkora rend és tisztaság lesz városunkban, nem csak 
azokon múlik, akiknek ez a munkaköri kötelességük. Mindannyiunk felelős-
ségéről van szó, ezért próbáljunk felelősségteljesen hozzáállni a problémához. 
Gondoskodjunk a környezetünkről és ne szennyezzük azt. Ha mindannyian így 
teszünk, az eredmény meglátszik majd a környezetünkön.  
Bizonyára olyan tervei is vannak, amelyek nem a környezettel kapcsola-
tosak?
Természetesen. Szeretném megoldani Nothart Mária esetét. Az információim 
szerint, amelyeknek még muszáj utána járnom, a hölgy nem tartózkodik pár-
kányi otthonában, mégis szól a zene, ez pedig a humán együttélés alapelveivel 
nem összeegyeztethető. Úgy gondolom, színesebbé kellene tenni a kulturális 
életet is: mindezt minden korosztály számára érdekes programok formájában.   

Kasza-Szép Éva
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Nový rok, staronové vedenie mesta,  nové možnosti pre Štúrovo?
V závere roka 2010 sa dotiahli do konca viaceré dávnejšie pláno-
vané investície, ale vysvitlo aj to, že z projektu výstavby prísta-
vu zatiaľ nebude nič, naopak Nánanská ulica sa môže konečne 
dostať na prvé miesto v poradí. Uzamknutý závod je stále na 
predaj, ďalší možný investor klope na dvere a záujem nie je iba 
o územie bývalého papierenského závodu. V škôlke na Lipovej 
je málo detí, o jej osude sa rozhodne po zápise detí. Aj o týchto 
veciach sme sa rozprávali s primátorom mesta Jánom Oravcom.
Mnohých prekvapilo, že ste vyhrali voľby s takým veľkým násko-
kom. Čomu pripisujete tento výsledok?
Jedným z dôvodov môjho úspechu je doteraj-
šia práca. Druhým, že som sa nepredstavil, 
ako keby som mal čarovný prút a mávnutím 
plnil všetky želania. Opísal som skutočné 
problémy a ich riešenia. Väčšina ľudí po-
chopila, že to sú reálne možnosti, oproti tým 
sľubom, ktoré vopred neboli uskutočniteľné. 
U mnohých počas kampane vysvitlo, že ri-
adeniu samosprávy príliš nerozumejú. To 
všetko spôsobilo to, že som voľby vyhral s 
takým náskokom.
Dlho sa nevedelo, kto bude nový zástupca 
primátora. V kruhoch obyvateľstva sa šep-
kalo viac mien, nakoniec vysvitlo, že zá-
stupcom bude Kornélia Slabáková. Štúrovo 
tak má vo funkcii zástupcu primátora prvú 
ženu.
Kornélia Slabáková je poslankyňou mest-
ského zastupiteľstva už niekoľký cyklus a aj 
osobne sme v dobrom vzťahu. V niektorých veciach máme rovnaký 
názor, ťaháme za jeden povraz, aj preto výber padol na ňu. Myslím 
si, že to bolo najlepšie riešenie aj z pohľadu poslancov aj z môjho.
Po dvoch mesiacoch sa ešte nedá poriadne vytvoriť mienka, ale 
predsa: Aký je nový poslanecký zbor?
Väčšinu zvolených poslancov osobne poznám. S niektorými som sa 
zatiaľ iba zdravil. Spolu s nimi som nepracoval, preto so záujmom 
očakávam, ako budú fungovať v tejto pozícii. Keď budú schopní od-
ložiť rôzne záujmy – myslím tým aj stranícke – bokom a pracovať v 
prospech mesta, určite nebudú medzi nami väčšie nezhody názorov. 
Dúfam, že sa nám podarí behom nasledujúcich 4 rokov s mestom 
napredovať.
Máte už plány na rok 2011?
Rozpočet bol schválený už v roku 2010. Niektoré vlaňajšie investí-
cie treba ešte dofinancovať, preto sa nemôžeme príliš hýbať. Aj na 
ďalšie investície máme nejaké financie. Chceli by sme nájsť riešenie 
na opravu Nánanskej cesty, aj v tom prípade, 
keď sa potvrdia informácie, podľa ktorých 
Slovenská správa ciest neobnoví túto ces-
tu. V každom prípade priľahlú časť by sme 
chceli dať do poriadku. Bude to jedna z hlav-
ných prípravných prác. V roku 2012 by sme 
sa chceli cestou konkurzu alebo úveru dostať 
k peniazom a začať obnovu.
Jedná sa o veľkú investíciu?
Z dôvodu chýbajúcej konkrétnej predstavy 
zatiaľ odhadujeme hodnotu investície na 
600-700 tisíc eur. Samozrejme do koneč-
ného riešenia by sme chceli zabudovať aj 
križovatku Hlavnej ulice a Nánaskej cesty, 
predstavujeme si tam kruhový objazd. Ak 
sa nebudeme vedieť dohodnúť so správou 
ciest, budeme to musieť vyriešiť na vlastné 
náklady, ale chceli by sme z nich vyžmýkať 
nejaké spoločné financovanie.
Otvorením obchodného centra sa na spomí-
nanom mieste stala premávka zložitejšou.
Áno, premávka narástla, a to je teraz zima, čo bude v lete?! Opäť to 
bude predstavovať jeden veľký problém. Preto by sme chceli tento 
dopravný uzol čo najskôr vyriešiť. V centrách miest takého typu ako 
je Štúrovo, je veľmi málo času na realizáciu takýchto investícií. V 
lete nás zdržuje turistická sezóna, v zime počasie. Aj z tohto hľadiska 
je to zložitá investícia, ale dúfam, že aj tak tento problém budeme 
vedieť vyriešiť.
V kampani bolo počuť, že sa prihlásil ďalší záujemca na územie 
papierenského závodu.
Áno, aj keď v decembri veľký pohyb nebol, v januári si opäť vypý-
tam informácie od generálneho riaditeľa. Dúfam, že dostanem pre 
nás optimistické odpovede.
Ak dobre viem, aj druhý možný investor sa prihlásil. Firma by sa 
chcela usadiť mimo územia závodu.

Máme jednu ponuku na vytvorenie pracovných miest. Rokovania sú 
v začiatočnom štádiu. Záujemca si prehliadol viacej miest na Sloven-
sku. Urobíme všetko preto, aby sa rozhodol pre nás. Podarilo sa nájsť 
aj výhodné miesto. Bola by to taká prvá pomoc, kým sa usporiada 
územie bývalých papierní a neobsadí ho investor.
To znamená, že záujemca o územie závodu má veľké plány, ten čo 
by sa usadil mimo závodu menšie. Konkrétne údaje teda môžeme 
očakávať začiatkom februára?
Presne tak. Stretneme sa so zástupcami firmy. Naša ponuka vzbudila 

ich pozornosť a postúpili ju zahraničnému 
majiteľovi. Ak si vyberú nás, tak sa koncom 
januára budeme s touto témou zaoberať do-
podrobna.
Čo môže rozhodnúť pri Štúrove?
Hocijakú od nás možnú pomoc sme sľúbili. 
A nakoľko sa jedná o firmu, ktorá pracuje v 
automobilovom priemysle, ani pre nich nie 
je vedľajšie, že na druhej strane Dunaja je 
závod Suzuki.
Vo veci prístavu sa mal investor o zrealizo-
vaní komplexu vyjadriť do 31. decembra. 
Nevyjadril sa.
Zmluva vypršala. Oslovíme ho, aby aj pro-
tokolárne odovzdal územie. Polovica pre-
dajnej ceny zostane u nás, to sú penále. 
Bude na rozhodnutí zastupiteľstva, či budú 
opäť jednať s vlaňajším záujemcom, alebo 
vypíšu nový konkurz.
Materská škôlka na Lipovej ulici má pro-

blémy kvôli nedostatku detí. Tento rok môže byť pre nich rozhodu-
júci. Našlo sa nejaké riešenie?
Počet detí nenarástol, preto rokujeme so zamestnancami škôlky. Sú 
dve alternatívy: buď sa im zníži pracovná doba a budú pracovať za 
zníženú mzdu, alebo niekoľkých prepustíme. Na základe ich rozhod-
nutia do konca júna je platná prvá verzia, pracujú na 70% úväzok. O 
ich osude rozhodne počet zapísaných detí. Požiadal som dotyčných, 
aby aj vo vlastnom záujme urobili všetko preto, aby sa zvýšil počet 
detí.
V iných škôlkach nie je takýto problém?
Škôlky na Adyho a Bartókovej ulici sú plné. Počet detí nezodpovedá 
ani v škôlke na Družstevnom rade, ale nie je stav taký kritický ako na 
Lipovej. Jedným z riešení by bolo spojiť spomínané škôlky.
Úplne iná téma. V čase nášho rozhovoru je všetko zľadovatené, 
či sa jedná o chodníky alebo cesty. Aj počas sviatkov bola situácia 
kritická. V decembri a v januári nikto nemôže hovoriť, že ho zima 

prekvapila.
Boli problémy s údržbou ciest a v konečnom 
dôsledku som už musel zasiahnuť ja, aby sa 
urobili potrebné kroky. So vzniknutou situ-
áciou a jej zodpovednosťou sa budeme zao-
berať. Stav chodníkov kontrolovala mestská 
polícia, podľa mojich informácií viacerých 
napomenula a rozdala aj pokuty.
Nástupom zástupkyne primátora podľa 
Vás môžeme očakávať nejaké dobré rie-
šenia v otázkach komunálneho odpadu, 
čistoty, poriadku a v údržbe zelených zón? 
Na zasadnutiach mestského zastupiteľstva 
bola Kornélia Slabáková jednou z tých, 
ktorá mala najviac kritických príspevkov k 
spomínanej téme.
Bude mať možnosť realizovať sa v danej 
problematike, zvedavo to očakávam. V roku 
2012 by sme chceli začať s novou koncepci-
ou. Riaditeľ AVE, ale aj pracovník prísluš-
ného oddelenia MsÚ dostali za úlohu vypra-

covať priehľadnú, ale jednoznačnú koncepciu. V budúcnosti nebudú 
otázne veci ako, kto má nárok na kontajner, kto nie, či má nárok 
zadarmo, alebo nie, aká je situácia s úradne neobývanými rodinnými 
domami atď. Oslovíme aj podnikateľov, aby vypracovali program na 
hospodárenie s odpadom. Odpad pochádzajúci z podnikania odvezú 
smetiari iba v prípade, ak bude mať podnikateľ zmluvu. Tak to bude 
priehľadnejšie, čo je komunálny odpad, za čo platí občan, respektíve 
mesto a čo je odpad pochádzajúci z podnikania, čoho odvoz musí 
jednoznačne hradiť podnikateľ. Prvá koncepcia sa očakáva na máj, 
k tomu patriace uznesenia môžeme prijať koncom roka. Zaoberať 
sa treba aj so selektívnym zbieraním odpadu, čo aj funguje aj nie. 
Musí byť jednoznačné, že separácia je potrebná, čo prinesie zníženie 
komunálneho odpadu.

Preklad: g.p.
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Kedy bude nejaká búdka, alebo šatňa na starom cintoríne? Je pohoršujú-
ce, že ešte v lete odniesli starú rozbitú búdu, ktorá slúžila na prezliekanie 
hrobárom a farárom počas pohrebného obradu. Odvtedy, žiaľ, iba sľubujú 
a páni farári sa musia v treskúcej zime, v daždi prezliekať a pripraviť na 
pohreb na ceste pod stromami. Nehovoriac o tom, že nie sú ani toalety, 
ani žiadna iná malá miestnosť aspoň na zohriatie... V ktoromkoľvek cin-
toríne, aj v tej najmenšej dedine, sú kultúrnejšie podmienky. Prosím Vás 
pekne, to iba tu v Štúrove nevieme vyriešiť? Kompetentní by nevedeli 
niečo podniknúť? Alebo aspoň prístrešok pred kaplnku, aby rakva, pozos-
talí a farár nemuseli počas pohrebného obradu stáť nechránení na daždi, v 
snehovej víchrici alebo v lete v 35 stupňovej horúčave pod priamym sln-
kom. Každý sa iba nadúva a zlostí počas pohrebov, bolo by treba konečne 
už niečo podniknúť.

Katona Mária, Preklad g.p.

Čitateľský list: žiadosť

Nové služby v Turistickej informačnej 
kancelárii

Mikor lesz egy bódé, illetve öltöző az öreg temetőben? Elkeserítő dolog, 
hogy még a nyáron elvitték azt a bódét, amely a sírásók és a lelkiatyák 
öltözője volt. Azóta sajnos csak ígérgetnek, a zimankós nagy hidegekkor 
a nagy hóban, az úton a fák alatt öltöztek, készültek fel a lelkiatyáink a 
temetésre. Nem beszélve arról, hogy se illemhely, se egy melegedésre 
alkalmas kis kunyhó… Bár merre megy is az ember, még a legkisebb 
falu temetője is kulturáltabban van ellátva. Kérem szépen, ezt csak itt, 
Párkányban nem lehet megoldani? Az illetékesek nem tudnának tenni 
valamit? Akár egy eresz a kápolna elé, hogy a koporsó, a hozzátartozók, 
a pap ne a szakadó esőben, hóviharban vagy épp 35 fokos kánikulában 
álljon ott a szertartások alatt. Mindenki csak duzzog, mérgelődik a teme-
téseken, tenni kellene végre valamit!

Katona Mária 

Olvasói levél: kérelem

Új szolgáltatások a turisztikai infor-
mációs irodában

Turistická informačná kancelária oznamuje váženým občanom, že sa jej 
ponuka rozšírila o nové služby. Od 1.1.2011 si v informačnej kancelárii 
môžete zakúpiť vstupenky na podujatia Mestského kultúrneho strediska 
v Štúrove, ako aj vstupenky na koncerty a divadelné predstavenia v SR 
ponúkané cez portály Ticket-Art a Interticket. 
Od 1.2.2011 je možná online rezervácia a zakúpenie leteniek. 
S radosťou Vám pomôžeme. Viac informácií na tel. čísle 
0367524009 alebo mailom na info@sturovoinfo.sk.
Všetkých záujemcov srdečne očakávame. Otváracia doba Tu-
risticke informačnej kancelárie: Po.- Pia. 8.00 – 16.00, So. - Ne.  
Zatvorené  

A turisztikai információs iroda ezúton értesíti városunk lakosságát, hogy 
új szolgáltatásokkal bővíti eddigi kínálatát. A jövőben a Városi Művelő-
dési Központ rendezvényeire, valamint a Ticket-Art.sk és az InterTicket.
sk jegyportálokon keresztül, szlovákiai koncertekre és színházi előadá-

sokra irodánkban is megvásárolhatják belépőiket. Ezenkívül, 
online repülőjegy vásárlására és foglalására is lehetőség nyílik. 
További információ a 0367524009 telefon számon vagy e-mail-
ben a info@sturovoinfo.sk címen. Minden érdeklődőt szeretet-
tel várunk.
Az iroda nyitvatartása: Hétfő - péntek: 8:00 - 16:00, szombat - 
vasárnap: zárva

A mozgássérültek 99-es számú 
szervezetének hírei 

N O T Á R S K Y    Ú R A D 
JUDr. Marta Botková

                                                       notár 
Björnsonova  2                 tel. 035/6400628
940 52  Nové Zámky               e-mail: botkova@notar.sk 

číslo konania: 8D 697/2005, D not 5/2006

O Z N Á M E N I E

Vo veci dedičstva po neb. Erike  MARKÓOVEJ,  r. Sukupčákovej, dátum 
úmrtia 09.11.2005, naposledy bytom Štúrovo, Štefánikova 36, súdom po-
verená súdna komisárka - notár JUDr. Marta Botková, so sídlom 940 52 
Nové Zámky, Björnsonova 2, 

o z n a m u j e,
že dňa 08.02.2011 o 9.00 hod. v sídle notára, na základe Uznesenia 
Okresného súdu Nové Zámky o nariadení likvidácie dedičstva, č.k. 8D 
697/2005 - 127, zo dňa 24.06.2009, právoplatné dňa 27.07.2009,  bude  
speňažovať majetok poručiteľky:
a) f o r m o u   p r i a m e h o   p r e d a j a   nehnuteľností v obci, v 
katastrálnom území ŠTÚROVO, zapísané na Katastrálnom úrade Nitra, 
Správa katastra Nové Zámky na liste vlastníctva číslo 4923, parcelné číslo 
1172/1 – 507 m2 – zastavané plochy a nádvoria, parcelné číslo 1172/2 
– 35 m2 – zastavané plochy a nádvoria, parcelné číslo 1177 – 304 m2 – 
zastavané plochy a nádvoria,  b y t o v ý   d o m  súpisné číslo 1533 na 
parcele číslo 1177, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku v 6377/80871, b 
y t  č. 2, prízemie, vchod č. 13, podľa B 2 v celosti, s tým, že najnižšia 
cena bola  určená znalcom vo výške 15 300,00 EUR; nehnuteľnosti budú 
predané tomu, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu, pričom kupujúci sa stá-
va vlastníkom zápisom do katastra nehnuteľnosti po zložení kúpnej ceny 
do súdnej úschovy
Termín obhliadky bytu je dňa 01.02.2011 o 9.00 hod. 

b)  p o s t ú p e n í m  pohľadávky poručiteľky voči Márii Stugelovej, r. 
Tácsikovej, bytom Kamenica nad Hronom 130, vo výške 2 655,51 EUR.

Nové Zámky dňa 03.01.2011
 

                                                                                   JUDr. Marta Botková
         n o t ár

Üdülés Gyűgyön
A mozgássérültek 99-es számú szervezetének vezetősége gyógyke-
zeléssel egybekötött üdülést szervezett Gyűgyön a tagjai számára. A 
gasztronómiai élményeken túl a wellness világa, a gyógykezelések, a 
masszázsok, orvosi vizsgálatok és az esti felhőtlen szórakozás tették kel-
lemessé és egyben változatossá, hasznossá a Gyűgyön eltöltött napokat. 
Nem először és remélhetőleg nem is utoljára látogattuk meg a fürdőhe-
lyet, köszönet jár mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy felejthetetlen 
üdülést töltsünk el Gyűgyön. 
Jubilánsok napja
November 16-án ünnepelték a mozgássérültek napját, szervezetünk ek-
kor köszöntötte jubilánsait. A tagok közül 35-en jubiláltak, 50-től 
90 évesig. Először Táčik Katalin elnöknő köszöntötte az ünnepelteket, 
majd a kulturális műsor következett. Az ünnepeltek virágot és édessé-
get kaptak az elnöknőtől, majd közösen fogyasztották el az uzsonnát. A 
rendezvényt a Párkányi Városi Hivatal támogatta: maradjon meg ezen jó 
szokásuk továbbra is, hogy sok ilyen találkozó jöhessen még létre.

 Juhász Irén

Informácia pre občanov mesta !
Oznamujeme Váženým občanom, že „Platobný výmer TKO“ na rok 
2011 (poplatok za odpad) si môžu vyzdvihnúť osobne na Mestskom úra-
de v Štúrove na prízemí u informátorky. Po prevzatí výmeru je možné 
zaplatiť poplatok v hotovosti v pokladni MsÚ. Výška poplatku na rok 
2011 je 17,60 €/ osoba. 
Termín prevzatia od: 15. februára 2011 (najneskôr do: 4. marca 2011)  
Potrebný doklad: občiansky preukaz. Po tomto termíne výmery budú za-
sielané poštou do vlastných rúk! 

Helyreigazítás
Múlt havi számunkban tévesen közöltünk két adatot: Az Ady Endre Magyar Ta-
nítási Nyelvű Alapiskola ebben a tanévben 60. életévét tölti be (nem pedig a szá-
zadikat), s az intézmény költségvetése a leírtakkal ellentétben nem növekedett, 
hanem 4 ezer 812 euróval csökkent. Az érintettektől elnézést kérünk! 

Felhívás!
A városháza ezúton tudatja a tisztelt lakossággal, hogy a 2011-re vonatko-
zó, hulladék illetékről szóló határozatot személyesen aVárosi Hivatalban 
(földszint, információs ablak) vehetik át. A határozat átvételét követően 
az illetéket készpénzben a pénztárban lehet befizetni. Az illeték 2011-re 
meghatározott összege 17,60 €/személy.
Időpont: 2011. február 15 (legkésőbb 2011. március 4). Ezen időpont 
után a küldeményt a posta személyes átvétellel kézbesíti.
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Vianočný koncert 
Dňa 17.decembra 2010 v réžii riaditeľstva a pedagógov ZUŠ F. Liszta v 
Štúrove sa konal už tradičný vianočný koncert v MsKS. Toto obľúbené 
kultúrne podujatie otvorili pôsobivou hrou žiaci LDO, ďalej predviedli 
aj krátke verše a vinšovačky s vianočnou tematikou. Mladé talenty školy 
v niektorých hudobných číslach spoluúčinkovali so svojimi pedagógmi 
pred preplnenou sálou v rôznych komorných zoskupeniach a nástrojo-
vých obsadeniach. Okrem via-
nočných piesní a skladieb zazneli 
aj kompozície našich hudobných  
velikánov. Tento dojímavý večer 
spestrila výstava žiakov  výtvar-
ného odboru školy. Už teraz sa 
tešíme na podobné aktivity orga-
nizované našou školou.Zároveň 
touto cestou ďakujeme za finanč-
nú podporu mesta Štúrovo.

C.

Karácsonyi hangverseny
A Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola hagyományos karácsonyi 
hangversenye 2010.december 17-én került megrendezésre a Városi 
Művelődési Központban. A népszerű kulturális eseményt a dráma-
tagozat tanulói nyitották meg egy valódi életképpel, majd versikék-
kel, jókívánságokkal, valamint színpadi jelenettel is kedveskedtek 
a közönségnek. Iskolánk ifjú tehetségei pedagógusaikkal karöltve, 
illetve különféle kamarafelállásban kápráztatták el zenéjükkel 
a nagyszámú közönséget. A hagyományos karácsonyi dallamok 
mellett felcsendültek a zenei élet kimagasló egyéniségeinek művei 
is. Ezt a maradandó zenei élményt a képzőművészet tagozat diákjai-
nak színvonalas képkiállítása gazdagította. Reméljük, e jól sikerült 
hangverseny motiválja majd a szervezőket és a diákokat további 
kulturális események szervezésére.

Mgr. R. Baranovics

A Mária Valéria Nyelviskola új helyre 
költözött! 

Decembertől saját, a tanulók minden igényét kielégítő épületben 
várjuk a tanulni vágyókat. Az új épületben, mely a Szent Tamás 
utca 11 szám alatt (terrakotta színű ház) található, a kor követel-
ményeinek megfelelően felszerelt, klimatizált tantermekkel várjuk 
az érdeklődőket. Nyelviskolánkban egynyelvű LCL nyelvvizsgát 
tehetnek le, amely Szlovákiában és az Európai Unió összes orszá-
gában elfogadott. Célunk, hogy 
tanulóink nyelvtanilag pontos, 
szókincsgazdag, választékos 
nyelvtudást sajátítsanak el. Fő 
szempontunk a kommunikáció, 
amelyhez a legújabb oktatási 
módszereket, a legmodernebb 
eszközöket, tankönyveket al-
kalmazzuk, tesszük mindezt új, 
modern környezetben. Szituáci-
ós játékokon keresztül felkészítjük a diákokat az élet valós helyze-
teiben történő gyors, hatékony és nyelvtanilag helyes kommuniká-
cióra. A Szent Tamás utca 11 alatt továbbra is várjuk Önöket!

Kérés
2011. február 14-én lesz a Magyar Királyi Csendőrség megalaku-
lásának 130-ik jubileuma. Ennek tisztelete alkalmából szeretnék, 
Esztergomban egy csendőr relikviákból álló csendőrszobát kiala-
kítani. Ezúton fordulok a Párkány és Vidéke olvasótáborához és 
kettős tisztelettel és szeretettel kérek mindenkit, aki tud, küldjön 
nekem a régi Magyar Királyi Kakastollas Csendőrséggel kapcsola-
tos tárgyakat, fotókat, ami az adományozó nevének feltüntetésével 
lenne a tervezett emlékszobában elhelyezve.

Cím: Lovag vitéz Ifj. Szilas László, Percz utca 3., 2500 Esztergom, 
telefon: +36 20 587 68 45, e-mail: laszlo.szilas@kameras.hu
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Lépre csalva: vigyázat minden
 második méz hamis Pozor! Každý druhý med je falošný

Zima je ročné obdobie spojené s prechladnutím, influenzou, ale aj so 
zvýšeným konzumovaním medu. Je dobré byť na pozore. Vlani bolo 
málo medu, preto je veľa falšovaného medu. Najvhodnejšie je med 
nakupovať priamo u včelára.
Aj včelári majú za sebou neplodný rok, celkovo na Slovensku vyprodu-
kovali málo medu. Med z kvetov sa ešte nájde, ale agátového medu, ktorý 
je v Európe charakteristický pre naše územie, sa vyprodukovalo naozaj 
málo. Silné a časté dažde počas obdobia kvitnutia polámali a zničili kvety, 
preto tisícky lietajúcich pracovníkov tunajších včelárov nevedeli a kvôli 
zime ani nechceli zbierať peľ. I napriek tomu budú regály obchodov plné 
medu. Otázne je, či budeme kupovať ozajstný med. Z vlaňajšieho hlásenia 
štátnej inšpekcie kontroly potravín ministerstva zdravotníctva vyplýva, že 
polovica medu predávaného v obchodoch, trhoch a popri cestách je faloš-
ná. Zo zákona vyplýva zákaz pridávania iných látok do medu a je zaká-
zané aj odstrediť z neho. Aj napriek tomu je na trhu množstvo miešaných 
a farbivom obstaraných medov. Napodobneninami disponujú domáci aj 
zahraniční výrobcovia. Tieto výrobky nenachádzame len v obchodných 
reťazcoch, ale už aj u predávajúcich pri cestách. K zaužívaným zvykom 
patrí miešanie domáceho medu so zahraničným. Rafinovaní predajcovia 

nakupujú s obľubou  med  
z Južnej Ameriky a Ázie, 
kde je lacnejší. Tento po-
stup európska únia nezaka-
zuje. Oproti starším zauží-
vaným systémom sa dnes 
najčastejšie používa fruk-
tózny – glukózový sirup, 
ktorý vzniká enzímovým 
búraním repného cukru. 
Spôsoby výroby takéhoto 
medu sú čoraz kvalitnejšie. 
Odborné laboratóriá majú 
čo robiť, aby udržali krok s 
falšovateľmi, navyše niek-
toré sú na nerozoznanie 

od pravého medu. Istý spôsob na rozoznanie pravého medu neexistuje. 
Upozorňujúcim znakom môže byť, keď sa vôňa, hustota, farba odlišuje 
od skutočného, alebo keď  vám ponúkajú med za nízku cenu. Pravý med 
predávajú v obchodoch za cenu približne 4 eurá. Lacnejšie môžete kúpiť 
iba u včelárov okolo 3-3.50 eura, za agátový med vypýtajú aj 4 eurá. Naj-
lepšie spravíme, ak nakúpime med priamo od včelára, aj to najlepšie od 
takého, ktorý disponuje certifikátom originality.                     Preklad p.g.

Népszámlálás: A létünk a tét
Decemberben tartotta őszi ülését 
a Csemadok Országos Tanácsa 
Párkányban. Az összejövetelnek 
több napirendi pontja is volt, a 
legfontosabban egyike a 2011-es 
népszámlálás. 
A Csemadok Országos Tanácsának 
párkányi gyűlésén többek között szó 
esett az ifjúsági programok teljesíté-
séről, jóváhagyták a szervezet or-

Ha a doktoroknak hinni lehet, megérkezett az influenza szezonja, vele 
együtt pedig még inkább megugrik a télen amúgy is kedvelt mézfo-
gyasztás mértéke. Nem árt azonban résen lenni, tavaly kevés méz lett, 
sok a hamisítvány. A legjobban akkor tesszük, ha méhésztől vásárol-
juk meg a mézet.
A méhészek sem tudhatnak jó évet maguk mögött, Szlovákiában kevés 
mézet tudtak termelni ezen ősi mesterség művelői. Virágméz csak-csak 
akad, de Európa ezen tájára jellemző, és nemesebb fajtaként emlegetett 
akác méz nem igazán lett. A virágzáskor rengeteg eső hullott Párkány és 
környékén, ami leverte, illetve tönkre tette a virágokat, így a helyi mé-
hészek több ezret számláló röpülő munkásai nem tudtak és a hideg miatt 
nem is igazán akartak gyűjtögetni. Ennek ellenére a boltokban, piacokon 
biztosan nem lesz méz hiány, a kérdés csupán az, valóban mézet, s ha azt, 
akkor milyet veszünk le a polcokról. Az üzletekben, vagy az utak mentén 
kapható portéka majd fele hamis, derült ki az állami élelmiszerellenőrző 
hivatal tavaly készített jelentéséből. A törvények szerint a mézhez sem-
mit sem szabad hozzákeverni, de kivonni belőle is tiltott, ugyanakkor ma 
sok a kevert, színezékkel ellátott méz. Utánzatokkal külföldi és szlovákiai 
termelők is rendelkeznek, és nemcsak az üzletláncokban, hanem az utak 
mellett is kapható ilyen áru. Bevett szokásnak számít például a hazai méz 
külföldivel történő keverése: a rafinált kereskedők Dél-Amerikából és 
Ázsiából szerzik be az olcsóbb nedűt, ezt az eljárást az Európai Unió nem 
tiltja. A régebben alkalmazott módszerek helyett ma leginkább a répacu-
kor enzimes bontásával előállított fruktóz-glükóz szirupot alkalmazzák. 
A módszerek egyre kifinomultabbak, így a laboratóriumoknak van mit 
tenniük annak érdekében, hogy lépést tartsanak az új technológiákkal, 
ráadásul sokszor szinte lehetetlen felismerni a másolatot. Biztos módszer 
nincs az igazi méz felismerésére. Intő jelnek bizonyulhat, ha a méz illata, 
zamata, színe, állaga eltér az eredetitől, vagy ha alacsony áron kínálják az 
édesítőként is használatos finomságot. Ez az összeg az üzletekben 4 euró 
alatti értéket tesz ki. Ennyiért csak a méhészektől vehetünk virágmézet, 
melynek Párkány és környéki ára 3-3,50 euró között mozog, az akácért 4 
eurót is elkérnek. A legjobban akkor tesszük, ha méhésztől vesszük meg 
a mézet, ha pedig teljesen biztosra szeretnénk menni, olyan szakembertől 
vásároljunk, aki rendelkezik portékájának eredetiségét bizonyító igazol-
vánnyal.
Szlovákiában hétről-hétre több influenzás beteget regisztrál a közegész-
ségügyi hivatal. Az esetek 1-2 százaléka szövődményekkel jár, főleg a gye-
rekek, idősek, és más kórban szenvedőket sújtja a járvány. Ami az influ-
enza tüneteit illeti, a hőemelkedés, láz, köhögés, nátha, torok és fejfájás, 
ízületi fájdalom, fáradság intő jelnek bizonyul. A megfázás és az influenza 
között egyébként az a lényeges különbség, hogy az utóbbi magas, akár 39, 
40 fokos lázzal is jár.                                                             

 Kasza-Szép Éva

szágos rendezvényeinek 2011-es programját. Beszámoltak 
a Fábry-díj statútumának a módosításáról, mely inkább 
pontosításnak nevezhető. Emellett eldöntötték, kik kap-
ják a 2011-es életműdíjakat és együttműködési szerződés 
született a Szlovákiai Magyar Televíziósok Szövetsége 
és a Csemadok között. A találkozó legfontosabb pontja a 
2011-es népszámlálás volt, mely május 21-én valósul meg. 
Mézes Rudolf, az országos tanács alelnöke szerint nemze-
tiségi szempontból nem más, mint a létünk a tét. Ezért fon-
tos, hogy a magyar, vagy vegyesen lakott településeken 
magyar nemzetiségű számlálóbiztosok látogassanak el a 
családokba, a gyermekek helyett az íveket szüleik, vagy 
törvényes képviselőjük töltse ki, a szociális létesít-mé-
nyekben elengedhetetlen a helyes válaszadás. Nem megfe-
lelő hozzáállással ezrek veszhetnek el. Mint megtudtuk, 
országos viszonylatban min-
tegy 20 000 számlálóbiztos 
lesz. Mézes Rudolf a szemé-
lyre szóló ívek esetében a 20-
23-as kérdéskörre hívta fel a 
figyelmet, mely a nemzetiség, 
anyanyelv, a leg-gyakrabban 
használt nyelv, vallási, fele-
kezeti hovatartozás kérdések 
megválaszolására irányul. 
Mint ahogy a Magyarok Ke-
rekasztala nyilatkozatában fo-
galmaz: „Nem mindegy, hogy 
hányan leszünk Szlovákiában, 
abban a régióban és azon a te-

Blahoželanie
Oznamujeme všetkým dobrým 
ľuďom, že dňa 6. januára 2011 

sa naša drahá mamička, babička, 
prababička 

MILUŠKA FAJNOROVÁ 
dožila krásnych 85 rokov. 

Milá Babička!
Do ďalších rokov Vám prajeme 
hlavne veľa zrdavíčka a veselé dni 

plnej pohody a dobrej nálady.
                                 Celá rodina

lepülésen, ahol élünk. Ettől is függ a magyarok 
jogállása, társadalmi súlya és megbecsültsége. 
Ezek az adatok az anyagi támogatások elosztá-
sában is fontos szerepet játszanak majd. Figyel-
meztessék erre környezetüket, családtagjaikat, 
ismerőseiket, munkatársaikat! Nagyon nagy a 
tét: a szlovákiai magyarok megmaradása és to-
vábbi fejlődése!”. 2011-ben fél millió alá csök-
ken a magyar nemzetiségű lakosok száma Szlo-
vákiában. A népszámlálás eredménye várhatóan 
30 ezres csökkenést mutat majd, a pesszimista 
becslések azonban ennél jóval szomorúbb, 60-
70 ezres számokról is beszélnek.

Kasza-Szép Éva
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Már a neve is jól hangzik annak a tanfolyamnak, melyet Párkányban, 
az Ady Endre Alapiskolában végezhetnek el a pedagógusok. Duna-
szerdahelyről érkezett a két, nagy szakmai gyakorlattal rendelkező 
hölgy, akik elhozták iskolánkba a magas színvonalú, nem mindenna-
pi képzést, mely az elmélet mellett, elsősorban az életből vett, reális 
példákra épül.  

Azok a pedagógusok, akik szeretnének elsajátítani egy merőben új mód-
szert a mindennapi életben előforduló konfliktusok hatékony kezelésére, 
ma Szlovákiában a legjobb, magyar nyelven is megvalósuló programmal 
ismerkedhetnek meg. Ügyesen elsajátítható, könnyen megérthető, egy-
mást logikusan követő lépésekből épül fel a mindössze 40 órás képzés. 
Hogy legyen elegendő idő a tanultak elmélyítésére, a gondolatok elren-
dezésére, két hónap alatt végezhető el az egész kurzus. A hat találkozó 
alkalmával, lépésről – lépésre haladva nyerik el a pedagógusok azt a kész-
séget, mely ahhoz kell, hogy az osztályban, vagy az osztályon kívül a 
gyerekek között előforduló nézeteltéréseket ügyesen, békésen, mindkét 
fél számára kielégülést hozó megoldással zárják le. Nem agresszív, tekin-
télyelvűségen alapuló gyors konfliktuskezelési módszer, hanem ember-
központú, érzéseket felszínre hozó, párbeszédre épülő technika. Olyan, 
mint egy homeopatikum, lassan, de biztosan hat. Mint ahogy az előadók-
tól is elhangzott: „a szeretetnek idő kell“. 
A módszer nemcsak a gyerekek világában alkalmazható, hanem az élet-
ben is, ahol a vádaskodó, támadó álláspontú felet az erőszakmentes kom-
munikációval fel lehet szabadítani indulatai alól. A mindennapi stresz-
szes életben, bizony kell, hogy legyen a kezünkben egy kapaszkodó, egy 

használható megoldásmód ilyen esetek-
re. Hisz tudjuk, hogy a legtöbb beteg-
ség pszichoszomatikus eredetű, vagyis 
a harag, düh, vagy a gyűlölet különféle 
szervi elváltozásokat indíthat be az em-
beri testben. 
Nem egy varázsport kapunk, melyre ha 
bűbájt mormolunk, minden úgy alakul, 
ahogy szeretnénk, és csak elegendő 
passzívan várni, hogy a szer megtegye 
a hatását. Ennél jóval többről van szó, 
hiszen aktívan részt vehetünk saját 
éltünkben előforduló problémás em-
berekkel való szótértésben. Az eljárás 
nagy hangsúlyt fektet a kritika nélkü-
li megfigyelésre, az érzések pontos 
analízisére, a szükségletekre, kérésre. 

Pozitív irányba terelhetünk egy kellemetlen vitát, kezelhetünk egy szú-
ró megjegyzést, elkerülhető lehet a szócsata, megérthetjük az opponens 
véleményét. A tanfolyamon szerzett ismeretek alkalmazásával letisztul-
tabbá, érthetőbbé válik a beszédünk - nem lesz elakadás a párbeszédben 
- amely nélkül a konfliktust képtelenség megoldani. 
A mai gyerekek viselkedése sokszor aggódást, döbbenetet kelt bennünk. 
Az erőszakos rendreutasítás nem megfelelő, szinte csak olaj a tűzre. A 
szülő a pedagógustól várja a javulást, a pedagógus pedig a szülőtől. Bízom 
benne, hogy ennek az új módszernek az alkalmazásával, erőszakmentesen 
tudunk kommunikálni a problémás diákokkal, és ezzel magasabb szintre 
emelni a mindennapi oktató - nevelő munkát.

Gyetven Melinda

Erőszakmentes kommunikáció Interaktív tábla a hársfa utcai 
ovisoknak

Párkányban a Hársfa Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda igazga-
tónője, Schürger Zsuzsanna egy nem mindennapi ajándékkal lepte 
meg karácsonykor a kis ovisokat. Kellet egy jó ötlet, az óvó nénik 
nyitottsága, bátorság a megvalósításhoz, akarat az új ismeretek elsa-
játítására, és már kész is az óriási meglepetés. 

November 20-án került fel a nagycsoportos 
osztály falára az interaktív tábla. Ennek a táblá-
nak köszönhetően hatékonyabbá válik a szlovák 
nyelv oktatása a magyar ajkú gyermekek szá-
mára. A színes képek, kirakók, logikai játékok 
nemcsak a gondolkodást fejlesztik, de a szókin-
cset is nagyban gazdagítják. Mindenki számára 
egyformán jól látható a tábla, a gyerekek is be-
kapcsolódhatnak az ábrák rendezésébe, színezé-
sébe, a számok gyakorlásába. Mit is jelent, hogy 

interaktív? Legegyszerűbben úgy mondható, hogy közvetlen kapcsolat 
a feladattal, amit meg kell oldani, működésbe hozni, gyakran azonnali 
visszajelzéssel. Nemcsak a nyelvtanulásban segítség, de az évszakok, 
a testrészek, a környezet megismerésében, a háziállatok, gyümölcsök, 
zöldségek, tavaszi és nyári virágok bemutatásában, a különféle alakzatok: 
gömb, kör, kocka, négyzet, háromszög, kúp, téglalap megkülönbözteté-
sében, hangszerek felismerésében, színek azonosításában. Az óvodának 
a fő tevékenységei továbbra is a sok - sok játszás, versek, dalocskák ta-
nulása, bábozás, kézművesség, hagyományőrzés, de ennek a technikának 

köszönhetően, kiegészítődnek a csoportfoglalkozások interaktív gyakor-
latokkal is. Figyelemfelkeltőbbé válik a tanítás, így azok a gyerekek, akik 
nem szívesen kapcsolódtak be a hagyományos képzésbe, most kedvüket 
lelhetik a feladatok elvégzésében. Mint szülő, nagyra értékelem az óvoda 
igyekezetét, lépést tart a gyerekek igényeivel, hisz a mai nemzedék kés-
zen áll, nyitott az új ismeretekre. Minél több érzékszerven keresztül jut 
el az inger az agyba, annál nagyobb a valószínűsége, hogy az információ 
rögződik. Úgy, ahogy a lefekvés előtt csendben meghallgatott mesének 
megvan a varázsa, és fontos helye az óvodai életben, kell, hogy teret ka-
pjon a modernebb, közvetlenebb oktatás is.

Gyetven Melinda
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Karácsonyi várakozás
Az adventi várakozás hangulatát igyekeztünk megéreztetni a Párkányi 
Szent Imre Egyházi Óvodában a Karácsonyi várakozás címen immár 
hagyományosan megrendezésre kerülő családi délelőttünkön.
Az ezüsthajú Fanni angyal érkezése, a közösen készített karácsonyi ajándé-
kok, képeslapok, szalvétatechnikával készített faliképek, a frissen sült mézes-
kalács illata egyaránt elbűvölt kicsiket és nagyokat. Hagyományőrzésként 
fűzfából adventi koszorút fontunk. A karácsonyi zene hangulata a felnőt-
tekben felidézte gyermekkoruk hangulatát, a kicsiknél pedig a csodavárás 
örömének izgalma dobogtatta meg a szíveket. Örömmel szemléltük a mo-
solygó arcokat s a vidáman dolgozó kezeket, a gyermekként tevékenykedő 
felnőtteket. Majd szinte minden nap történt valami új, aminek örülni lehe-
tett. Az óvoda termei, szívünk köntöse szinte párhuzamosan öltözött ünnepi 
díszbe. Aztán elérkezett az óvodai karácsonyi ünnepély. Nagy örömünkre 
rendezvényünket megtisztelte Pécsi L. Dániel jelképtervező úr családjával, 
Simén András és Simigh Péter kíséretében Magyarországról. Velük még 
teljesebb lett az ünnep, hisz minél több emberrel megosztani örömünket 
oly jó. S oly jó az is, mikor látjuk, hogy oly messziről is eljönnek hozzánk 
óvodánk barátai, ezzel is értékelve munkánkat. A gyermekek karácsonyi 
ajándékként adták elő a Mikulást és karácsonyt köszöntő verseiket, dalokat. 
Színészi képességeiket pedig négy színpadi jelenetben villanthatták meg, 
melyek közül a betlehemi jelenet volt a legszívhezszólóbb. Tudatosodott 
mindannyiunkban, hogy az óvodai ünnepélyek legszebbike, legbensősé-
gesebbike a karácsonyi ünnepély. Az együtt eltöltött közös rendezvények 
folyamán átérezhettük, hogy együtt lenni és együtt tevékenykedni nagyon 
jó. Ezáltal is talán sokakban tudatosodott, hogy gyermekeink álma csak úgy 
válhat valóra, ha nem csak tárgyakat, hanem önmagunkat ajándékozzuk 
nekik a szeretet fája alá. Örömmel tölt el bennünket, hogy az óvodánkban 
eltöltött boldog percek emlékeivel mi is  ott lehetünk sokak Karácsonyánál. 
A Szent Imre 
Egyházi Óvoda 
közössége ne-
vében, boldog 
békés új esz-
tendőt kívánunk 
minden ember-
nek. 

Vízi Katalin, 
óvodaigazgató

Dieťa a digitálny svet v materskej škole 
Kto by si nepamätal na časy svojho detstva, na nezabudnuteľné chví-
le pri sledovaní rozprávok premietaných na diaprojektoroch doma i 
v materskej škole. Takéto spoločne strávené chvíľky majú svoje čaro 
aj dnes, iba s tým rozdielom, že rozvoj technológií a ich možnosti sa 
zmenil od základov. Objavili sa počítače, ktoré si našli svoje miesto aj 
v materských školách.
V súčasnom období stále viac detí od útleho veku využíva v domácom 
prostredí na hru a zábavu počítače, komunikačné zariadenia a internet na-
miesto tradičných hračiek. Sú pre ne zdrojom poznávania, skúmania, ko-
munikácie, vyjadrovania sa a rozvíjania ich logického myslenia.  Našim 
zámerom je aj v materskej škole oboznámiť deti s elementárnymi základ-
mi ovládania počítačov, podporovať vzdelávanie a detskú tvorivosť. Preto 
je v našej materskej škole každá trieda vybavená počítačovým centrom. 

Deti majú možnosť využívať v hrách a vo výchovno-vyučovacej činnosti 
edukačné programy. Najhorúcejšou novinkou je vybavenie všetkých tried 
interaktívnou tabuľou. Interaktívne tabule sú moderné pomôcky. Stávajú sa 
najnovším trendom nielen u nás, ale po celom svete. Deti sú schopné praco-
vať s veľkou tabuľou, ktorá ponúka množstvo možností, kresliť, maľovať, 
riešiť úlohy, pracovať s obrázkami, puzzlami, prezerať si fotografie zo škol-
ských akcií vo veľkom vyobrazení, sledovať rozprávky ako na veľkoploš-
nej obrazovke i zasahovať do priebehu deja. Sú veľmi šikovné, prejavujú 
zvedavosť a záujem o spoznávanie nového, navzájom sa povzbudzujú. 
Na prítomnosť digitálnych technológií v materskej škole reflektuje obsah 
štátneho vzdelávacieho programu ISCED O – predprimárne vzdelávanie. 
Dieťa na konci predškolského obdobia má na elementárnej úrovni zvládnuť 
prácu s počítačom a pracovať s detskými edukačnými programami. Pred-
školský vek je charakteristický tým, že sa deti najviac naučia, objavujú svet 
a informačné technológie sú jedným zo zdrojov získavania a zhromažďo-
vania informácií. Prinášajú  pestrosť a zaujímavosť do realizácií výchovno 
-vzdelávacích činností. Interaktívna výučba je cestou budúcnosti a k vyš-
šej kvalite vzdelávacieho procesu. Tešíme sa, že aj naša materská škola sa 
môže pýšiť touto inováciou v edukačnom procese a veríme, že si naše deti 
užijú pri interaktívnej tabuli veľa zábavy, radosti a budú si rozvíjať svoje 
digitálne, informačné schopnosti a zručnosti, čo im bude veľkým prínosom 
pri získavaní ďalších vedomostí.

Marta Laurincová, uč. MŠ., ul. Družstevný rad 22

Projekt COMENIUS - CUÉNTAME: Boli sme 
v Španielsku 

Posledný októbrový týždeň, od 24. do 29. októbra 2010, sme sa my, 
žiačky Súkromnej obchodnej akadémie v Štúrove – Martina Le-
váková, Karin Rosíková, Iveta Tóthová a Erna Toldyová - v sprie-
vode našich pedagógov, Ing. Gyöngyike Mejíovej a Ing. Markéty 
Gáspár, zúčastnili týždňového výmenného pobytu v Španielsku v 
rámci projektu Comenius - Cuéntame. 
Prvý deň cesty zo Slovenska bol plný obáv, strachu, prekvapení a na-
pokon aj očarenia krásnym prostredím. V priebehu tohto týždňa sme 
mali príležitosť spoznať aj iné kultúry, keďže sa výmeny zúčastnilo 
okrem Slovenska a Španielska aj 5 ďalších krajín: Švédsko, Francúz-
sko, Taliansko, Grécko a Turecko. 
K aktivitám projektu počas pobytu 
patrila aj návšteva krásnych turis-
tických miest ako Toledo či Aran-
juez. V meste Toledo sme navštívili 
významné historické pamiatky, 
medzi nimi aj Kráľovský kláštor 
sv. Jána (Iglesia de San Juan de los 
Reyes). V Aranjuez sme si pozreli 
Kráľovský palác (Palacio Real) a prekrásnu Princovu záhradu (Jardín 
del Príncipe), patriacej k palácu. V Madride sme mali nielen prehliad-
ku mesta, ale zavítali sme aj do dvoch múzeí. Jedno z nich bol El Pra-
do, kde sa nachádzajú známe diela umelcov ako Velazques či Goya. V 
múzeu moderného umenia - Reina Sofia, sme si mohli pozrieť Picas-
sove diela, medzi nimi aj Guernica. Mali sme krásny týždeň, počas 
ktorého sme spoznali novú kultúru. Videli sme krásu Španielska, ochut-
nali sme jej špeciality, zoznámili sme sa so španielskou mentalitou a 
zároveň sme získali nových priateľov. Šesť dní pobytu rýchlo ubehlo a 
hoci sme sa ťažko lúčili od našich španielskych partnerov, predsa sme 
sa s radosťou vracali domov, veď kufre sme si nabalili nielen suvenír-
mi, ale aj krásnymi spomienkami. Už teraz sa tešíme a netrpezlivo 
očakávame, kedy naši priatelia zo Španielska zavítajú k nám. 

Erna Toldyová (3.A)
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A Városi Művelődési Központ programja - Program Mestského kultúrneho domu
Mestská galéria:
 
- 10.medzinárodná výstava fotiek.  
- 9-teho februára, o 16,00 sa otvorí výstava 
Jánosa Magyara (obrazy, sochy)
Ďalšie výstavy: 
- Spolok regionálnych výtvarnikov (skupi-
nová výstava),
- Bugyács Alexander (jubilejná výstava), 
- ZUŠ – absolvent (skupinová výstava),
- Ložeková Natália (karikatúra, olej), 
- Gyűgyi Ladislav (foto), 
- Kaplánová Anna - Baranovics Róbert (ob-
razy), 
- Morvay Anton (vitráž)

Városi galéria:
 
- A Magyar Fotóművészek Világszövetségé-
nek kiállításával nyitotta az új évet a párká-
nyi városi galéria. Olyan vándorkiállításról 
van szó, amelynek utolsó állomása Párkány, 
s amely magyarok által készített fényképe-
ket vonultat föl a világ több tájáról. A fotókat 
február 4-ig láthatja a közönség. 
- Február 9-én 16,00-kor nyílik Magyar Já-
nos (kép, szobor) kiállítása
Soron következő kiállitások: 
- Körzeti Alkotó Kör (csoport kiállítás), 
- Bugyács Sándor (jubileumi kiállítás), 
- Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola végzős 
diák-jainak kiállítása (csoport) 
- Ložeková Natália (karikatúra, olaj), 
- Gyűgyi László (fotó),
- Kaplán Anna - Baranovics Róbert (kép),
- Morvay Antal (ólomüveg)

Városi múzeum:
 
- február 2-án, 16.00-kor nyílik A párkányi 
szervezett sport 90 éves története című ki-
állítás
A Párkányi Városi Múzeum 2011. évi kiállítási 
terve
Február: A párkányi szervezett sport 90 éves 
története
Április: Klotz József napórái
Június: A pipafüst bűvöletében (pipakiállí-
tás)
Szeptember: A Mária Valéria híd felújításá-
nak 10. évfordulójára
November: Varga B. Kálmán szobrász kiállí-
tása

Mestské múzeum: 
- 2. februára o 16.00 sa otvorí výstava  90 ro-
kov organizovaného športu v Štúrove
Výstavný plán Mestského múzea v Štúrove na 
rok 2011
Február: 90 rokov organizovaného športu v 
Štúrove
Apríl: Slnečné hodiny Józsefa Klotza
Jún: Fajkárske čaro (výstava fajok)
September: 10. výročie obnovenia mostu Má-
rie Valérie
November: Výstava sochára Varga B. Kálmá-
na
További információk a párkányi kultúrházban, illetve a 
0367511108-as telefonszámon kaphatók.

Ďalšie informácie v kultúrnom 
dome, alebo na 0367511108.                           
Főtámogató: Termálfürdő Párkány

Hamarosan: 
2011. február 7. 18.00ó X-faktor est 

fellép: Takács Nikolas, Király L. Norbert, 
Summer Sisters

2011. március 12. Anconai szerelmesek
Komáromi Jókai Színház

2011. március 6. Nő-napi gála
fellép: Kisbojtár, Stilla Pectus, Csángál-

ló,  Kuckó, Štúrovčatá  
2011. április 9. SĽUK

zenés-táncos összeállítás
2011. április 30. Majális
Ifjú Szivek, Gyermeknap

Onedlho:
 

7. február, 18.00 X-Faktor
Takács Nikolas, Király L. Norbert, Sum-

mer Sisters
12. marec 2011 Milenci z Ancony

Jókaiho divadlo v Komárne
6. marec 2011 Gála ku dňu žien

vystupujú: Kisbojtár, Stilla Pectus, Csán-
gálló, Kuckó, Štúrovčatá  

9. apríl 2011 Slovenský ľudový umelecký 
kolektív, hudobno-tanečný program

30. apríl 2011 Majáles
Mladé srdcia, Deň detí
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A párkányi jégkorongosok elveszítet-
ték veretlenségüket

A táti amatőr jégkorong bajnokság már teljes gőzzel folyik. Az elmúlt 
időszak nem volt a legszerencsésebb a párkányiak számára, mivel 
2008 óta (28 mérkőzés) először megízlelhették a vereség keserű ízét és 
azt egyből kétszer is. A 6. fordulóban a budapesti Hockey Monkey-val 
mérték össze erejüket. Bár a párkányiak legyengült csapatának sikerült 

visszahoznia az 5 gólos hátrányt, végül 11:9-
es veszteséget szenvedtek. A 7. fordulóban a 
párkányiak a Kóbor Kutyák csapata felett 5:2 
arányban győzedelmeskedtek, viszont a 8. for-
dulóban újra vereséget szenvedtek, három hét 
alatt immár másodszor. Az ismét gyengébb 
felállásban játszó párkányiak nem bírtak az 
esztergomiak megerősített csapatával. A csapat 
újra visszahozott két gólos hátrányt, viszont az 
idő fogytával a párkányiak ereje is fogyott, és 
ebből kifolyólag a mérkőzés végén két nagy 
hibát az esztergomiak két góllal büntettek, 
így a végeredmény 4:2 lett. A 9. fordulót egy 
10:4-es győzelemmel fejezték be csapatunk a 
Predators Komárno csapata ellen. Reméljük, 
hogy a párkányi jégkorongcsapat átvészelte a 

kritikus időszakot és újra visszatér a régi kerékvágásba. A HK Štúrovo 
jelenleg a 2. helyen áll 21 ponttal és 89:30-as gólaránnyal. Ezennel 
szeretnénk felszólítani a sport és főleg a jégkorong rajongókat, hogy 
jelenlétükkel és szurkolásukkal erősítsék a csapatunkat. Köszönjük! 
További információt és a mérkőzések időpontjait a hk-sturovo.web-
node.sk weboldalon nézhetik meg. 

Ifj. Oravec János

Štúrovskí hokejisti ukončili 28. 
zápasovú víťaznú sériu

Hokejový turnaj v maďarskom Táte beží v plnom prúde a odohrali sa ďal-
šie 4 zápasy. Toto obdobie nebolo pre Štúrovčanov úspešné, keď od roku 
2008 (28 zápasov) prvýkrát okúsili trpkosť prehry a to hneď dvakrát. V 6. 
kole narazili na silný tím Hockey Monkey z Budapešti, ktorému po tuhom 
boji podľahli 11:9. Oslabenej zostave HK Štúrovo sa síce podarilo v dru-
hom polčase stiahnuť päťgólový náskok súpe-
ra, ten si však minimálne jeden až dvojgólový 
náskok udržal až do konca zápasu. V 7. kole 
zvíťazilo Štúrovo nad mužstvom Kóbor Ku-
tyák 5:2. Prvý zápas v novom roku znamenal 
pre Štúrovčanov druhú prehru v priebehu troch 
týždňov. Opäť oslabená zostava HK nestačila 
na posilnený tím Esztergomi Mormoták a preh-
rala 2:4. Štúrovčanom sa opäť podarilo dotiah-
nuť dvojgólový náskok Ostrihomčanov, avšak 
ku koncu zápasu aj kvôli úbytku síl vyrobili v 
obrane dve hrubé chyby, na ktoré doplatili ďal-
šími dvoma gólmi. 9. kolo sa skončilo výhrou 
Štúrova nad Predators Komárno 10:4. Dúfajme 
teda, že štúrovskí hokejisti už prešli kritickým 
obdobím a opäť sa naladia na víťaznú vlnu. HK Štúrovo je momentálne 
na 2. mieste s 21 bodmi a so skóre 89:30. Všetkých milovníkov športu a 
najmä hokeja vyzývame, aby nás prišli podporiť a postarali sa o výbornú 
atmosféru na našich zápasoch. Ďakujeme! Viac informácií a program zá-
pasov nájdete na internetovej stránke hk-sturovo.webnode.sk.

Ján Oravec, ml.

A párkányi jegesmedvék
A párkányi jegesmedvék nem hivatalos történelme az 1970-es évekre 
nyúlik vissza, amikor is az akkori vízi turisztikai egyesület tagjai Zelin-
ka M., Nozdrovický S. és a többiek dunai úszással búcsúztatták az évet. 
Már akkor, egész fiatalon közöttük volt Jolcsík Péter, aki ma már több 
mint 20 úszásnál tart, s aki tovább vitte a fáklyát. A csapat új tagokkal 
is bővült: Hajtman Marian a 21., Pathó Béla a 7., Cibula Milan a 4. 
Szilveszter-napi úszásnál tart. A hagyományőrzés mellett célunk a Duna 
iránti tiszteletünk és szeretetünk kifejezése. Hisz ez a szép folyó ékesíti 
vidékünket. S igaz, tud haragosan is viselkedni, de ugyanúgy a forró 
nyári napokon jól esik hűs vizében felfrissülni. Mi ezért az év utolsó 
napján egy rövid úszással köszönjük meg, hogy egész évben befoga-
dott Bennünket s ezáltal megerősítjük a természet és az ember szoros 
kapcsolatát. Fontos megemlíteni a hideg víz egészségvédő és a szerve-
zet ellenálló képességét növelő hatását, amelyet saját magunkon is ta-
pasztalhatunk. Terveink is vannak a jövőre nézve. Az év minden egyes 
hónapjában továbbra is egy vagy akár több, alkalmi dunai úszással sze-
retnénk kellemesebbé tenni napjainkat, majd később egy folyami, hideg 
vízi úszási kvalifikációs szintet elérni. Szívesen várunk mindenkit, akit 
érdekel az e szintű sporttevékenységünk. Elérhetőségünk: Hajtman Ma-
rian, e-mail: jolcsikp@gmail.com, telefonszám 0907636148.

Hajtman Marian

Vianočný turnaj
Dňa 18.12.2010 sa uskutočnil v telocvični nad Terasami tenisový Via-
nočný turnaj pre štúrovskú mládež. Zúčastnilo sa ho 22 hráčov, ktorí 
boli rozdelení do 4 kategórií. V najpočetnejšej prípravke, kde súťažilo 
8 detí, triumfoval Larion Menyhart, ktorý vo finále zdolal Klarisu Pet-
rík 11:5. V zápase o 3.miesto vyhrala Csenge Ármai nad Dominikom 
Takáčom 11:2. Táto kategória sa hrala v dvoch skupinách, z ktorých 
prví dvaja postupovali do semifinále. Zápasy sa hrali do 11 bodov na 
skrátenom dvorci. Ostatné kategórie hrali do 4 víťazných gemov v sku-
pinách, kde hral každý s každým. V súťaži mladšieho žiactva triumfo-
vala Chiara Renáta Supák, na druhom mieste skončila Dóra Sulczi a 
3.pozíciu obsadila Emese Szabó. Medzi dorastencami nenašiel premo-
žiteľa Filip Kamanca, 2.priečku obsadil Conrad Galbavý, ktorý najviac 
potrápil víťaza a na 3.pozícii skončil Ottó Kotoláči. V kategórii doras-
teniek dominovala Viktória Ižáková, na 2.mieste bola Barbara Márkus a 
tretia skončila Eva Szuchovszká. Všetci zúčastnení hráči sa postarali o 
príjemné prežitie predvianočnej soboty v „rodinnom“ kruhu nadšencov 
tenisu. Svojimi zručnosťami nie raz dokázali divákov donútiť k potles-
ku za predvedené výkony. O organizátorskú činnosť sa starali Milan 
Galbavý, Rudolf Pavek, Ladislav Vizi a Patrik Babindai, vďaka ktorým 
mal turnaj hladký priebeh. Za zabezpečenie cien treba poďakovať mest-
skej športovej organizácii, ktorá v mene Bohuša Toběrného zabezpečila 
krásne poháre a v neposlednom rade treba poďakovať všetkým zúčast-
neným rodičom a starým rodičom za pomoc a trpezlivosť pri organizo-
vaní turnaja a vytvorenie perfektnej diváckej kulisy. Všetkým prajem 
príjemné prežitie sviatkov a úspešný štart do novej sezóny.

Bohumil Toběrný

Kilencven éves a párkányi sport
Párkányban 1920-ban hozták létre az első sportegyesületet, mely való-
jában focicsapatot működtetett. A kerek évforduló alkalmából kiválasz-
tották a 10 legsikeresebb sportolót, a serlegeket egy ünnepség alkalmá-
val adták át. Itt került bemutatásra az az emlékfüzet is, amely a helyi 
sportélet múltját, jelenét mutatja be, s amely a párkányi kultúrház kia-
dásában, Jozef Kužel írását megszerkesztve jelent meg. A Városi Mú-
zeum is megemlékezik e szép jubileumról: február másodikán, kiállítás 
formájában mutatja be az eltelt éveket, a tárlat 16 órakor nyílik. 
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-Fürdőkádzománc felújítást vállalok. Tel.: 0905 983 602 
-Kiadó kétszobás lakás párkányban. Tel.: 0908 355 075
-Eladó 2 szobás lakás a Bartók utcán. Tel.: 036-7523213, 
0915 043 113
-Predám obnovený dvojizbový byt na Bartókovej ulici. 
Tel.: 036-752 3213, 0915 043 113
-Predám rodinný dom v Belej. Cena: 22 900 €. Tel.: 0908 
793 175
-Predám garáž pri „čínskom múry“ s pivnicou a montáž-
nou jamou. Tel.: 0903 660 548, 0911 729 229 
-Predám hladničku s mrazničkou 144/188 l, v dobrom 
stave. Cana dohodou. Tel.: 0903 762 666
-Hľadám dvoch-štyroch pracovníkov na výkop základo-
vých pásov pre rodinný dom (bulgalov) v Štúrove. Cena 
dohodou. Tel.: 0907 836 205

Riadková inzercia - Apróhirdetés

Spomínajme si - Emlékezzünk

„Nem hallhatjuk már hangod, nem foghatjuk kezed, 
és már nem lehetünk soha többé veled.”

Varga Margitra
akit 93. életévében, 2010. november 23-án kísértünk el 
utolsó útjára.  Akik ismerték és szerették, szenteljenek 

emléküknek egy néma pillanatot.
Emlékét örökké őrzi családja

„Mikor elmentél otthonról, nem 
gondoltál arra, hogy egy felelőt-
len ember miatt szeretteidhez 
sosem térsz vissza. Váratlan ha-
lálod szívünkben nagyon fáj, egy 
életre örök sebet hagytál!

Hatala Ivetkára

„Egy arc derűje lelkembe ivó-
dott: őserdő fiába a napsugár. 
Tegnap volt, vagy százezer éve 
már, én nem tudom. Én azt tu-
dom csak, hogy lement a nap, 
egemről egy mosoly leáldozott“.

Varga Lajosra
Akik ismerték és szerették, szenteljenek emlékének egy néma pillanatot ezen 

a szomorú évfordulón.
Emlékét örökké őrző felesége és Roland

„Nem hal meg az, akit a 
szívünkben őrzünk”.

Szuchovszky Zoltánt
Köszönjük a virágokat, koszorúkat és a részvétnyilvánítást. 

Emlékét szívünkben örökké megőrizzük.
A gyászoló család

Dňa 3.12.2010 vo veku 82 
rokov si Pán povolal na cestu do 
večnosti nášho drahého manžela, 

otca, dedka, 

Ďakujeme za dôstojné pohrebné obrady diakónovi a spevokolu žien. Naše poďa-
kovanie patrí rodine, bývalým kolegom, priateľom a známym, ktorí sa prišli s ním 
rozlúčiť. Taktiež ďakujeme za modlitby, prejavy sústrasti a kvetinové dary.

Smútiaca rodina 

„Feledni valakit lehetetlen csoda, mert akit szeretünk, nem feledünk soha.”

Varga Tibor Varga Márta
 2008. szeptember 7                             2008. november 28

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk drága szüleinkre haláluk második évfordulóján. Akik ismerték és 
szerették, szenteljenek emléküknek egy néma pillanatot.

Emléküket örökké őrző gyermekeik

Fájó szívvel emlékezünk drága nagymamára és 
dédnagymamára, 

Fájó szívvel emlékezünk február 18-án, 
halálának 5. évfordulóján drága lányunkra,

Szerető szülei és testvére

Soha el nem múló szeretettel emlé-
kezünk halálának 3. évfordulóján 

Fájó szívvel mondunk köszönetet 
minden kedves rokonnak, barát-
nak, ismerősnek és mindazoknak, 
akik 2010. december 10-én elkí-
sérték utolsó útjára drága szeret-
tünket, 

ktorá nás navždy opustila vo veku 66 rokov svojho života. Ďakujeme za kveti-
nové dary a prejavy sústrasti.

Smútiaca rodina

Ten, kto stratil koho mal rád, po-
chopí čo je bolesť a žiaľ. S hlbokým 
zarmutkom a bolesťou v srdci ďaku-
jeme všetkým príbuzným, priateľom 
a známym, ktorý dňa 19.11.2010 
odprevadili na poslednej ceste našu 
drahú manželku, mamu, babku a 
sestru 

Ľudmilu Kováčovú, r. Hudecovú

Múlt havi számunkban tévesen jelent meg az alábbi megemlékezés. A családtagoktól, ismerősöktől elnézést kérünk!

„Už štyry roky chýbate medzi 
nami, odišli ste náhle, zostali ste 
sami. Ťažko je bez Vás, smutno je 
nám všetkým, už nič nie je také, 
ako bolo predtým“.

Ruženu Jirákovú
Príbuzný a Evička s rodiniu

S láskou spomíname na 

Ing. Fraktiška Rusnáka

Keresztrejtvény 
A Párkány és Vidéke 2010/12-es számában megje-
lent keresztrejtvény helyes megfejtése
 

„... ahány gyertya: mind égjen 
karácsonyi szépségben.“

A kultúrház 2011 első félévi programjaira páros tisz-
teletjegyet nyert Kovács Mária (Sobieski utca 20). 
Az Anconai szerelmesek című előadás páros belé-
pőjegyét Hornyáková Hajnalka viheti haza. Horňák 
Nikolas (Sv. Štefana 33) két személyre szóló mozi 
belépőjegyet nyert (a jegy a párkányi filmszínház 
szabadon választott februári vetítésére szól). A 
nyerteseknek gratulálunk, nyereményeiket a kultúr-
házban vehetik át. 

KLIMATIZÁCIE

CHLADNIČKY MRAZNIČKY

FILTRAČNÉ ZARIADENIA
NA PITNÚ VODU

osmózne čističky, filtre!

PRIEMYSELNÉ A DOMÁCE
ODVHČOVAČE VZDUCHU

TEPELNÉ ČERPADLÁ 
Norbert Donovan
0944 097 554
0915 441 670 

Zoltán Šmíd
0905 713 325 
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MsK Štúrovo - VMK Párkány
Hamarosan: 

2011. február 7. 18.00ó X-faktor est 
fellép: Takács Nikolas, Király L. Norbert, Summer 

Sisters
2011. március 12. Anconai szerelmesek

Komáromi Jókai Színház
2011. március 6. Nő-napi gála

fellép: Kisbojtár, Stilla Pectus, Csángálló,  Kuckó, 
Štúrovčatá  

2011. április 9. SĽUK
zenés-táncos összeállítás

2011. április 30. Majális
Ifjú Szivek, Gyermeknap

Onedlho:
 

7. február, 18.00 X-Faktor
Takács Nikolas, Király L. Norbert, Summer Sisters

12. marec 2011 Milenci z Ancony
Jókaiho divadlo v Komárne

6. marec 2011 Gála ku dňu žien
vystupujú: Kisbojtár, Stilla Pectus, Csángálló, 

Kuckó, Štúrovčatá  
9. apríl 2011 Slovenský ľudový umelecký kolektív, 

hudobno-tanečný program
30. apríl 2011 Majáles
Mladé srdcia, Deň detí


