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Každé ráno musia žiaci škôl na Adyho ulici vdychovať výfuky 
vyše 200 áut. Rodičia sú ochotní spraviť všetko pre pohodlie 
svojich ratolestí, privážajú ich až pred školu a tým pomaly svo-
jich potomkov otrávia.
V jedno náhodne vybraté ráno sme spočítali, koľko áut prejde Ady-
ho ulicou pred vyučovaním, t.j. medzi 7.00 a 8.00 hodinou. Výsle-
dok prevýšil všetky naše očakávania.  Keby sme všetkých 228 áut, 
ktoré v tej dobe ulicou prešli, položili na seba, dostali by sme vežu 
vypúšťajúcu smrad vyššiu ako Eifelova veža. 
Väčšina rodičov prichádza približne pol hodinu pred vyučovaním. 
V prípade jedného auta sa to nezdá, ale okolo 8. hodiny už môžeme 
sledovať,  ako oblak smogu usadá na okolie. Dôvodom znečisťova-
nia ovzdušia sú škodlivé plyny z výfukov benzínových áut a mik-
roskopické častice sadze z výfukov naftových motorov. 
Podľa imunológa v Štúrove, Norberta Száraza, patrí znečistenie 
ovzdušia medzi najčastejších päť príčin vzniku alergií a astmy. 
Štúrovo a jeho okolie je viac ohrozované aj z dôvodu dobrej klímy 
pre život rastlín vyvolá-
vajúcich alergiu. Pomerne 
vysoká peľová koncentrá-
cia a znečistené ovzdušie 
prispieva k vzniku alergie 
a pľúcnych onemocnení už 
v mladom veku. 
Podľa Száraza v celoštát-
nom meradle, ale aj v okolí, 
pred desiatimi rokmi trpelo 
nejakou alergiou približne 
10% obyvateľstva. Dnes 
je to viac ako 30%, a keď 
prirátame alergiu na lieky, 
roztoče a rôzne iné alergie, 
môžeme konštatovať, že aj 
v Štúrove je každý druhý 
človek citlivý na nejaký 
alergén. Situáciu zhoršu-
je aj znečistenie ovzdušia 
školskej ulice, deti sa už 
v mladom veku stávajú 
náchylnými na rôzne cho-
roby. 
Podľa odborných výsku-
mov je sadza z dieselových 
motorov tvorená z takých 
malých častíc, že sú schopné v prípade bezvetria držať sa v ovzdu-
ší aj niekoľko hodín, ktoré potom tam žijúci  dlhú dobu vdychujú. 
V pľúcach uložené nečistoty potom spôsobujú rôzne alergie a na-
pomáhajú pri ochorení dýchacích orgánov. Študenti  a škôlkari na 
Adyho ulici dýchajú tento smog celé doobedie, vetrajú ním triedy, 
preto sa vôbec nedivme, že počet astmatikov a alergikov za posled-
né roky postupne narastá.

Text a foto: Koller Péter

Minden reggel, kétszáznál is több autó bűzét szívja az Ady utcai 
alapiskolák, a gimnázium és az óvoda összes diákja. A látszat alap-
ján a szülők minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy gyermekeik 
kényelmes utaztatása érdekében szép lassan megmérgezzék saját 
utódaikat.
Egy véletlenszerűen kiválasztott reggelen megszámoltuk, hogy tanítás 
előtt, hét és nyolc óra között mennyi autó halad át az Ady utcán. Az 
eredmény minden feltételezést felülmúlt. Ha a megszámolt 228 darab 
autót egymás tetejére tennénk, a teljes magasságában füstölgő rakás ma-
gasabb lenne, mint az Eiffel-torony.
A szülők nagy része fél órával a becsengetés előtt hajt be az utcába. Egy 
autó esetében ez a kerülő nem tűnik soknak, de az összes diák iskolá-
ba fuvarozásának köszönhetően nyolc órára már jól látható szmogfelhő 
telepszik a környékre. A légszennyezés oka részben a benzin üzemű au-
tók által kipufogott mérgező gázoknak köszönhető, másik része pedig a 
diesel motoros kocsik által kiengedett mikroszkopikus méretű koromré-
szecskéknek, amelyek jelentősen károsítják az azt belélegző gyermekek 

és felnőttek egészségét.
Száraz Norbert, Párkányban praktizáló im-
munológus szerint a légszennyezés az első öt 
helyen van az allergiát és asztmát elősegítő 
tényezők között. Elmondása szerint Párkány 
és környéke azért is veszélyeztetett, mert az 
itteni klíma rendkívül kedvez az érzékenysé-
get kiváltó növényeknek. A viszonylag magas 
pollenkoncentráció és a magas légszennyezés 
pedig fokozottan hozzájárul ahhoz, hogy már 
fiatal korban kialakuljon valamilyen allergia 
vagy tüdőbetegség.
Száraz szerint országosan, de a környéken 
is, tíz évvel ezelőtt a lakosok 10 százaléka 
szenvedett valamilyen allergiában. Ez a szám 
mára már 30 százalék fölé emelkedett, és ha 
beleszámoljuk a gyógyszer, atka és egyéb al-
lergiákat is, akkor kimondható, hogy már Pár-
kányban is minden második ember érzékeny 
valamilyen allergénre. A helyzetet csak rontja, 
hogy az iskola utcai légszennyezés már fiatal-
korban hozzájárul ahhoz, hogy a gyermekek 
később hajlamosak legyenek valamilyen be-
tegségre.
A diesel-korom a tudományos kutatások 
szerint annyira apró részecskékből áll, hogy 
szélcsendes utcákban órákig a levegőben 

képes maradni, amit az ott élők hosszú időn keresztül belélegeznek. A 
szennyezés aztán a tüdőben leülepedve allergiák és egyéb légzőszervi 
betegségek kialakulását segíti elő. Az iskola utca diákjai ezt a szmogot 
szívják egész délelőtt, osztálytermeiket ezzel a szennyezett levegővel 
szellőztetik, így hát nem meglepő, hogy az utóbbi években folyama-
tosan növekszik az asztmások és allergiások száma a városban.

Kép és szöveg: Koller Péter
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20 éves a Magyar Suzuki Zrt.
Különleges évfordulóhoz érkezett a Magyar Suzuki Zrt.. A párkányi 
régió legtöbb lakosát foglalkoztató üzemet húsz évvel ezelőtt, 1991 
áprilisában alapították. Ma már jelentős szereplője a magyarországi és 
az európai járműgyártásnak, a teljes európai piacot ellátja. A termelés 
öt nagyobb üzemegységben zajlik. Az elmúlt két évtizedben egyenletes 
ütemben növekedett a gyár. A legjelentősebb beruházások a 2003–2008 
közötti időszakban történtek. Ekkor a Suzuki, „európai reneszánsz 
programjának” keretén belül, két legfontosabb célkitűzése az európai 
disztribúciós hálózat kiépítése volt, valamint a magyar leányvállalat fel-
készítése a 300 ezres gyártási darabszámra. A csúcsteljesítmény eléré-
sét a 2008-as év végére begyűrűző, az autóipart komolyan sújtó gazda-
sági válság akadályozta meg. 2010-ben a vállalat 170 ezer gépkocsit 
gyártott. Napjainkig csaknem 2 millió Suzuki autó gördült le a gyártó-
szalagról az esztergomi üzemben. Exporttevékenysége során a vállalat 
nem csupán az európai piacot látja el gépjárművekkel, szállít Japánba, 
Oroszországba, Ukrajnába és néhány közel-keleti és észak-afrikai or-
szágba – például Izraelbe vagy Marokkóba – is. A 3500 Suzuki-dolgozó 
mellett a beszállítói és márkakereskedői körrel együtt a Magyar Suzu-
ki Zrt. több tízezer ember számára nyújt megélhetést, emellett jelentős 
szerepet játszik a régió motorkereskedelmében is: nyolc környező or-
szág piacát látja el motorokkal.

A Wikipédia szerint hazárdjátéknak az számít, ha valaki pénzét, 
egészségét, vagy az életét teszi fel tétként. Van, hogy csak azokat a já-
tékokat tekintik hazárdjátéknak, amikor a nyeremény csakis a vélet-
lenen múlik. Vannak államilag szervezett hazárdjátékok, mint a lottó, 
kenó, bingó, és vannak azok, amelyek a pénzszerzés célját szolgálják. 
Ilyenek a játék automaták. Az orosz rulettnél a tét pedig egyenesen 
az élet.
Mit szól ehhez a Biblia?
Vannak olyan országok, ahol szigorúan tilos a szerencsejáték, nálunk pél-
dául csak 18 éven felülieknek megengedett. Érdekes, hogy a Biblia sem 
tiltja kifejezetten a hazárdjátékot, csak a hirtelen meggazdagodás vágyá-
nak veszélyére hívja fel a figyelmet. A Leviták könyvében például Józsue 
maga is sorsot vetett a törzsek között, így osztotta szét köztük a földterüle-
tet. Ugyanilyen módon jutottak hozzá a Szentírásban az áldozati bárány-
hoz is. De sehol nem találkozunk a Bibliában azzal, hogy a szerencsejáté-
kot, mint aktív időtöltést, szórakozást alkalmazta volna valaki. Az Egyház 
azért ítéli el a szerencsejátékot például a kaszinókban, mert azok sokszor 
olcsón kínálják az alkoholt, és az illuminált állapotban lévő személy józan 
ítélőképességével karöltve a pénzét is elveszíti. Az államilag szervezett 
szerencsejátékokkal az a gond, hogy bár úgy vannak meghirdetve, mint 
amelyekből a befolyó összeget jótékony célokra használják, igazából, a 
sikertelen próbálkozások sora tönkreteheti az egyén életét. 
Egyre több nő játszik
A felmérések ma azt mutatják, hogy egyre több női játékos regisztrál a 
világhálón, bár a hazárdjáték korábban szinte kizárólag a férfiak kiváltsá-
ga volt. A nők manapság többnyire az egyszerű, nem stratégiai játékokat 
játsszák. Eközben kikapcsolódást keresnek. Az internetes játékok viszont 
azért veszélyesek, mert idővel arra csábítják a játékost, hogy élesben is 
kipróbálja szerencséjét, pénzzel. 
Mi a helyzet a kaszinókkal?
Körbenéztük a párkányi és környékbeli kaszinókban. Hétköznap délután 
öt óra tájban csakis kávéjukat, teájukat, illetve üdítőjüket fogyasztó ven-
dégekkel találkoztunk. Egy embert sem láttunk játékgépnél. Egy meg nem 
nevezett helyen kérdésünkre azt mondták, a látogatottság a fizetéstől függ, 
a másik helyen ezt az állítást cáfolták. „Van, amikor teljesen tele vagyunk, 
de van olyan nap is, amikor egy érmét sem dobnak be a vendégek az auto-
matába. Ez nem a fizetéstől függ” – mondta a pincérnő. Elismerték, hogy 
a válság bizony az olyan kisváros, mint Párkány kaszinóit nagymértékben 
érintette, kevés a munkalehetőség, nem forog a pénz. „Nem titok, sokan 
abban bíztak, hogy a válság épp ellenkezőleg hat az emberekre. Gyorsan 
szeretnének pénzhez jutni, ezért többen játszanak majd szerencsejátékot. 
Ez Párkányban nem jött be!” – mondta. 
A játék, mint függőség
A probléma a szerencsejátékok esetében akkor kezdődik, amikor elfelejt-
jük, hogy a játék szórakozás, nem pénzkeresési lehetőség. Alapszabály, 
hogy ne akarjuk visszaszerezni az elvesztett pénzt, és csak az játsszon, 
aki megengedheti magának a veszteséget. Nem szabad megfeledkezni a 
minderre szánt időről, mert ha kedvtelése miatt valaki elfelejt munkába, 
iskolába menni, illetve hazudik arról, hogy hol járt, elveszti azt a pénzét 
is, amit ételre, vagy a hazaútra félretett, megfeledkezik a családról, bará-
tokról, depresszióba esik. Annak az embernek, aki konfliktushelyzetben a 
feszültséget játékkal akarja levezetni, komoly gondjai vannak. Ebben az 
esetben már tulajdonképpen játékszenvedélyről van szó, amiből ugyano-
lyan nehéz kigyógyulni, mint az alkoholizmusból.                                                                           

 czm

Az ajtórendelés nem olyan egyszerű feladat, mint amilyennek 
látszik. Főleg, ha ezt Magyarországon tesszük, a méretek és 
azok értelmezése ugyanis eltérhet.
Minderre lapunk egyik olvasója is rádöbbent, mikor a megrendelt 
86-szor 205 centiméteres ajtó helyett 76-szor 185 centimétereset 
szállított házhoz a magyarországi gyártó. „A méretkülönbséget 
csak azt követően vettük észre, miután kifizettük az ajtót és aláír-
tunk egy olyan átvételi elismervényt, amely szerint az árut hiány-
talanul és sértetlenül átvettük, kifogástalannak találtuk. A kiszállító 
az igazolást kutyafuttában íratta alá velünk, nem volt arra lehető-
ségünk, hogy átnézzük a terméket. A tévedést jeleztük a cégnek, a 
reklamációra azonban mind a mai napig nem kaptunk megnyugtató 
választ. Egy másik párkányi lakos is hasonlóan járt, nem szeret-
nénk, ha mások is beleesnének a csapdába” – panaszolta olvasónk. 
A szóban forgó dorogi cég ügyintézője, Földesi Péter lapunknak el-
mondta, félreértés történt. Az ügyfél nem kért helyszíni fölmérést, 
saját maga jelezte a paramétereket. „Az ajtó, tokkal együtt megfe-
lel a megrendelt méretnek, mint utóbb kiderült, a vevő a mega-
dott egységeket az ajtólapra értette. Mindezt utólag be is ismerte” 
– magyarázta a kialakult helyzetet az illetékes. Mint mondta, nem 
zárkóznak el attól, hogy tisztázzák a helyzetet, bár az ajtót nem 
tudják visszavenni, egy másik rendelése esetén beszámítják annak 
árába. „Ez az egyetlen lehetőség, amelyet fel tudunk ajánlani” – 
hangsúlyozta Földesi. Ebből is kiderül, hogy ajtót, ablakot rendelni 
nem egyszerű dolog, főleg nem akkor, ha Magyarországon tesszük 
mindezt. Az alapméretek, és azok értelmezése ugyanis eltérhet és el 
is tér a nálunk használatostól. Nem árt előbb érdeklődni és tisztázni 
a részleteket. Fontos, hogy ha nem rendelkezünk kellő szakértelem-
mel, a méretet ne mi magunk mérjük le. Ezt a műveletet a szolgál-
tatók általában díjtalanul elvégzik. Ami pedig az áru ellenőrzését 
illeti, még ha sürget is a cég munkatársa, jogunkban áll alaposan 
átnézni a megrendelt árut, ne engedjük magunkat befolyásolni.

K.-Sz.Éva

Kis városban kevés „szerencsével”? Méretbeli nézeteltérés
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„V hazardnej hre sa hazarduje s peniazmi, životom, zdravím… 
V princípe každú hru možno hrať o peniaze, takže každá hra sa 
môže stať hazardnou hrou. Niekedy sa za hazardné hry považujú 
iba také, v ktorých záleží na náhode...“ – môžeme sa dočítať o ha-
zardných hrách z Wikipedie. Pritom sa dozvieme aj to, že sú štátom 
organizované hazardné hry (napr. lotéria, keno, bingo) a sú také, 
kde je hlavným princípom hra o peniaze (napr. hracie automaty). V 
prípade ruskej rulety sa však hazarduje už so životom. 
Čo na to Biblia?
V niektorých štátoch je zakázané hrať hazardné hry, u nás je zakázané 
hrať do 18. rokov. Ani Biblia konkrétne neodsudzuje hazardné hry, ale 
varuje, aby sme nemilovali peniaze a varuje tiež pred pokusmi rých-
lo zbohatnúť. Ba dokonca v knihe Levitikus je písané o tom, že Józua 
hádzal los, keď rozdeľoval územie medzi jednotlivé kmene. Taký bol 
spôsob aj získania obetného kozla. Ale nikde sa nestretávame v Biblii s 
tým, že by sa hra považovala ako zábava, alebo ako prijateľná aktivita. 
Cirkev preto odsudzuje napríklad hru v kasínach, lebo tieto ponúkajú 
niekedy lacný alkohol a podnapitý človek stráca schopnosť rozumne sa 
rozhodovať, preto míňa veľa peňazí. Štátom organizované lotérie však 
vyzerajú ako fondy na podporu vzdelávania a sociálnych programov, 
avšak pravdepodobnosť výhry je mizivá a práve kvôli neúspešnému po-
kusu rýchlo zbohatnúť zruinujú životy. 
Hrá stále viac žien
Situácia je dnes taká, že stále viac žien hrá na internete hazardné hry, 
i keď to bolo vždy mužskou záležitosťou. Ženy oproti mužom vyhľa-
dávajú väčšinou jednoduché, nie strategické hry. Pri hazardných hrách 
ženy hľadajú možnosť emočne a psychicky si odpočinúť. Internetové 
hry však sú preto nebezpečné, lebo postupne nalákajú hráča hrať o sku-
točné peniaze. 
Ako to vyzerá v kasínach?
Poobzerali sme sa v Štúrove a 
po okolí, aká je situácia. Počas 
našej návštevy cez týždeň okolo 
piatej našli sme len takých hostí 
v kasínach, ktorí pili kávu, čaj, 
poprípade nejaký nealkoho-
lický nápoj. Hráča pri hracích 
automatoch sme nenašli. Na 
jednom nemenovanom mieste 
nám povedali, že návštevnosť 
je podmienená výplatou, inde 
tvrdili, že nedá sa určiť intenzi-
ta návštevnosti. „Niekedy sme 
úplne plní, inokedy do hracích 
automatov nehodia ani min-
cu celý deň“ – dozvedeli sme 
sa v jednom kasíne. Priznali 
sa, že kríza postihla aj ich a 
to cítiť práve v takých malých 
mestách, ako je Štúrovo. Keď 
nemajú ľudia prácu, netočia sa 
peniaze a tak aj do automatov 
hádžu menej. „Nie je žiadne ta-
jomstvo, že niektorí si mysleli, 
že práve v kríze budú chcieť 
niektorí ľudia rýchlo zbohatnúť 
a začnú hrať hazardné hry. To sa však v Štúrove určite nepotvrdilo!“ – 
povedala nám barmanka kasína. 
Hra ako návyk
Problémom je, keď zabudneme na to, že hra je zábava a nie zdroj príj-
mu. Pravidlom je, aby sme nechceli získať naspäť stratené peniaze. Len 
vtedy sa odporúčajú hrať hazardné hry, keď si môže hráč dovoliť stratu 
peňazí. Je dobré nezabúdať, koľko je času na hru. Ak hráč začína chý-
bať zo školy alebo z práce, začína klamať o tom, kde bol, prehrá peniaze 
aj na jedlo, alebo dokonca aj na cestu domov, stratí záujem o priateľov a 
rodiny, podľahne depresii, pri konfliktoch s inými ľuďmi pocíti potrebu 
si zahrať, taký hráč už má vážny problém. V podstate dá sa hovoriť o 
návyku na hrách a uvedomme si, že je čas prestať hrať.                    cm

Objednať dvere nie je taká jednoduchá záležitosť ako sa na prvý 
pohľad zdá. Hlavne, keď objednávame z Maďarska, pretože miery 
a ich vysvetlenie môžu byť odlišné.
Tieto skutočnosti zistil aj jeden náš čitateľ, keď namiesto 86x205 centi-
metrových dverí mu maďarský výrobca doručil dvere o veľkosti 76x185 
centimetrov. „Rozdiel vo veľkosti sme zistili až po podpísaní potvrden-
ky o bezchybnom prevzatí a vyplatení dverí. Potvrdenku sme podpi-
sovali za súrenia dovozcu  narýchlo, nemali sme možnosť prezrieť si 
tovar. Omyl sme hlásili firme, na reklamáciu sme však do dnešného dňa 
nedostali uspokojujúcu odpoveď. Aj iný Štúrovčan pochodil podobne, 
nechceme, aby aj iní padli do podobnej pasce“ – sťažoval sa čitateľ. 
Referent spomínanej firmy z Dorogu, Peter Földesi pre náš mesačník 
povedal, že sa stalo nedorozumenie. Klient nežiadal merania na mieste, 
sám udal parametre. „Dvere aj so zárubňou zodpovedajú objednanej 
miere. Ako neskôr vysvitlo, klient udal parametre iba na dvere, čo ne-
skôr sám priznal“ – vysvetľoval vzniknutú situáciu zástupca dorogskej 
firmy. Nebránia sa uviesť nedorozumenie na pravú mieru, aj keď dvere 
nevedia zobrať naspäť, pri inej objednávke započítajú do ceny. „Je to 
jediná možnosť, ktorú vieme ponúknuť“ –  zdôraznil Földesi. Aj z toho 
vyplýva, nie je také jednoduché objednať dvere a okná, hlavne, keď 
to objednávame v Maďarsku. Základné miery a ich vysvetlenie môžu 
byť rozdielne a aj sú v porovnaní s našimi mierami. Je dobré najprv sa 
informovať a dopredu si určiť podmienky. Dôležité je, aby sme v prípa-
de, že nemáme dostatočné odborné znalosti, nemerali sami. Tento úkon 
vykonáva spravidla každý dodávateľ bezplatne. Čo sa týka prevzatia 
tovaru, aj keď má pracovník firmy naponáhlo, máme právo poriadne si 
skontrolovať objednaný tovar, nenechajme sa ovplyvniť!

Preklad g.p.

V malom meste sa málo 
„hazarduje“? Rozdielnosť názorov

Szinte minden városra jellemző, hogy a szelektív hulladékgyűjtés elle-
nére fuldoklunk a pillepalack-halmokban és az egyéb, műanyag alapú 
szemétben. Párkányban ezért is rendeztek egy nagyszabású környezet-
védelmi versenyt, amelybe az iskolákat és az óvodákat is bevonták. A 
kupakgyűjtő akcióval a szervezők a környezettudatos életszemléletet 
szerették volna erősíteni. Tavaly októbertől  a párkányi gyerekek több 
mint egy tonna műanyag kupakot gyűjtöttek össze, a legszorgalmasabb-
nak a Hárcfa utcai óvodások bizonyultak. S hogy mi lesz a kupakok to-
vábbi sorsa? Újra lehet belőle PET palack, újra lehet belőle kupak, újra 
lehet belőle műanyag pohár, vagy bármi, amit most használunk otthon 
és műanyagból van - újra előállítható. A korzón tartott kiértékelés után 
a verseny legjobbjait díjazták, s mint elhangzott, a gyerekek a szelektív 
hulladékgyűjtésben is példát mutattak a felnőtteknek. 

Párkányi Televízió

Kupakgyűjtő verseny

Pre každé mesto je charakteristické, že má problémy s množstvom 
plastového odpadu a to aj napriek separovanému zberu odpadu. Aj pre-
to  bola v Štúrove usporiadaná  veľkolepá súťaž, do ktorej sa zapojili 
školy a škôlky. Zberom plastových viečok  sa usporiadatelia snažili u 
detí posilniť   environmentálny prístup k životu. Od minulého októbra 
štúrovské deti zozbierali viac ako jednu tomu plastových viečok. Naj-
usilovnejší boli škôlkari zo škôlky na  Lipovej ulici. Po nich nasledovali 
deti zo škôlky na Adyho ulici a na treťom mieste skončila Cirkevná 
materská škola Sv. Imricha s maďarským výchovným jazykom. A aký 
bude ďalší osud plastových viečok? Môžu byť z nich opäť PET fľaše, 
tiež z nich  môžu byť viečka, plastové poháre na domáce použitie. Ale-
bo hocičo, čo používame doma a čo je z plastu – všetko to možno znovu 
vyrobiť.  Po vyhodnotení súťaže na pešej zóne boli ocenení najlepší. 
Ako odznelo, deti separovaným zberom ukázali príklad pre dospelých.  

 Štúrovská televízia

Súťaž v zbere viečok

INGYENES
állapotfelmérés

érszűkületre
További információ: +36 20 61 66 723
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Az elmúlt hetekben lezajlott népszámlálás az egyik legrégebbi, 
legnagyobb és legfontosabb felmérés. A legelső, kezdeti felmérések 
már valószínűleg a középkorban megtörténtek. Az első modern 
népszámlálásra viszont, amely összhangban van a nemzetközi 
statisztikai kongresszus során elfogadott elvekkel, csak 1869-ben 
került sor a mai Szlovákia területén. Az első csehszlovák népszám-
lálás 1921-ben volt megtartva. 

Népszámlálási adatok 1880 – 1921 között:
  1880 1890 1900 1910 1921
lakosság  2139 2343 2836 3079 3481
magyar  1962 2143 2809 3016 3129
szlovák  34 31 10 22 254
egyéb  143 43 17 41 98

Városunk már a történelem során különös stratégiai jelentőségre tett 
szert, amelynek eredményeképpen gyakran különböző hadseregek és 
nemzetek harcterévé változott. Sajnos városunkat nem kímélték a ter-

mészeti katasztrófák, mint például az árvizek és a tüzek sem, amelyek 
hűen tükrözik a népesség vegyes összetételét. A lakosság növekedésére 
jelentős hatással volt a foglalkoztatottság. 1842-ben megalakult a ke-
ményítőgyár, majd megépült a Duna-híd, s egyre több ember kapott 
munkát a vasútnál, a téglagyárban, a malomiparban és megérkeztek a 
kézművesek is városunkba. A további fejlődés alapját szolgálta, hogy 
jelentős adminisztrációs egységként, 1880-ban megalakult az anyaköny-
vi hivatal is. 
A 20. század elején, városunk részeként, megépült a vasúti kolónia, 
ahová új telepesek érkeztek. Egy másik beáramló dolgozó réteg az első 
világháborús időszakban érkezett, azaz 1914-1918 között költözött vá-
rosunk életébe. A világháború végét az osztrák – magyar monarchia 
bukása és az újonnan született első Csehszlovák Köztársaság létrejötte 
jelentette. A csehek és a szlovákok új államalakulata 1918.október 28-
án született meg. Ettől a naptól kezdve Párkány határváros lett. A két or-
szág, Magyarország és Csehszlovákia között a Duna folyó vált határrá. 
A népesség, azonban nem csökkent. A távozó magyarok helyére sokan 
érkeztek Csehországból és Szlovákiából. Ezek a változások jelentősen 
megváltoztatták városunk lakosságának etnikai összetételét.

1930-as népszámlálási adatok:
lakosság magyar cseh német zsidó    ruszin      egyéb n.a.
  -szlovák
4479 2536 1316 122 200       2              71          32
100,0% 56,6% 29,4% 2,7% 4,5%    0,4%        1,6%      5,2%

Városunk további fejlődése szempontjából mérföldkőnek számított, 
hogy a bécsi döntés értelmében visszakerültünk Magyarországhoz. Ez 
a helyzet 1945-ig tartott, amikor Párkány ismét Csehszlovákia része 
lett.

1940-es népszámlálási adatok:
lakosság  magyar szlovák egyéb
4221  4088 64 69
100,00%  96,9% 1,5% 1,6%

A második világháború után megkezdődött az újjárendeződés. A há-
ború utáni rendezésnek, a Benesi dekrétumoknak és a reszlovakizácó-
nak köszönhetően teljesen megváltozott Párkány lakosságának etnikai 
összetétele. Ez azt jelenti, hogy a következő népszámláskor, amely 
1950-ben zajlott, már a lakosság 48%-a szlovák nemzetiségűnek val-
lotta magát. A legnagyobb előrelépés kétségkívül a 20. század második 
felében történt. E fejlődés első lépését a délszlovákiai papírgyár (JCP) 
alapkövének letétele jelentette 1960-ban.

1960-tól a népszámlálási adatok a következőképpen alakultak:
   1961 1970 1980
    8084 9864 12860
ebből: 3490 (27,3%) szlovák, 9117 (71,2%) magyar, 150 (1,2%) cseh és 
50 (0,4%) egyéb nemzetiségűnek vallotta magát.

1991-es népszámlálási adatok:
lakosság szlovák magyar cseh  morva  ruszín  roma  egyéb
13347 3310 9804 163      9            3        30         28
100,0% 24,8% 73,5% 1,3%   0,1%    0,1%    22%    0,1%

2001-es népszámlálási adatok:
lakosság szlovák magyar cseh     morva     roma     egyéb     n.a.
11706 3294 8048 137 3 40         27         157
100,0% 28,1% 68,8% 1,2% 0,1%      0,3%     0,2%    1,34%

Ami a lakosság etnikai összetételét illeti, az érsekújvári járásról elmond-
ható, hogy ebben az időszakban, alapját a szlovák és magyar nemzetisé-
gű állampolgárok képezik. A járásban a szlovákok vannak többségben, 
akik az összlakosság 57,80 %-át teszik ki, míg a magyarok 41,20 %-át. 
A többi népcsoport (romák, csehek) száma elenyésző. A szlovákok a 
járás északi részén vannak többségben, míg a magyarok zömében a déli 
és a nyugati területeket lakják (mint például Kamocsa, Szímő, Andód, 
Tardoskedd és Nagykér).                Összeállította: PhDr. Gerstner Ákos

Kútfúrást
vállal kútfúró

mester
garanciával.

Tel.:
0915 510 504

+36 30 941 8985

Etnikai népességi arányok Párkány városában (1880 – 2001)


 

 

  

   
  
 


  





  
 
  


  
     
    

  
 



Predpokladaný termín ukončenia výberového konania:
15.6.2011. CV s motivačným listom v slovenskom aj anglickom

jazyku prosíme zasielať e-mailom na 
jana.nemethova@smurfitkappa.sk, 

alebo poštou na adresu spoločnosti:
Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a.s., Továrenská 1,

943 03 Štúrovo
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Gyűlésezett a Szlovák - Magyar 
Baráti Társaság 

Arra, hogy a párkányi magyar és a szlovák nemzetiségű embereknek 
nem jelent problémát egymással kommunikálni, a Szlovák-Magyar 
Baráti Társaság taggyűlése is bizonyíték. 
A Szlovák-Magyar Baráti Társaság ismét megtartotta éves gyűlését, 
melynek az elején a tagok egy perces csenddel búcsúztak el Fazekaš 
Olgától, aki tavaly nyáron hunyt el. A 2010-es év értékelését követően 
Habodász István és Körtvélyesi Klaudia lépett a képzeletbeli színpadra. 
Habodász Istvánt, a komáromi Selye János Gimnázium diákját, a televí-
zió képernyőjéről sokan jól ismerik. Tehetséges szavalóról van szó, aki 
hatásos előadásmódjával mély művészeti élményt hagy az emberekben. 
Körtvélyesi Klaudia a nyitrai egyetem diákja. Előadásában diploma 
munkájának témájáról, a szlovák-magyar együttműködés és kulturális 
kapcsolatok fontosságáról beszélt. A komáromi hölgy szervezetünk tag-
jává vált, mint ahogy az a nyitrai úr is, aki eldöntötte, megtanul magyarul. 
Szokatlan és egyben értékelendő elhatározás ez. A két előadás között a 
Stilla Pectus Női Kar lépett fel, melyet Papp Katalin vezet. Egy magyar 
és egy szlovák dalt adtak elő. A gyűlés során a Mária Valéria híd felújítá-
sának 10. évfordulója is szóba került, mely ünnepségének szervezésében 
a Szlovák Magyar Baráti Társaság is részt vállalna. A találkozó helyszí-
nén mozdulni sem lehetett. A meghívást a városi testület több tagja el-
fogadta, mint ahogy az Ady Endre Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 
igazgatónője és a szlovák tannyelvű alapiskola helyettese is részt vett 
a gyűlésen. Néhány lakos is jelen volt. Szervezetünk ezúton is köszöni 
Párkány város támogatását.         

Slabáková Kornélia, a szervezet elnöke












 



  

Sčítanie obyvateľstva je najstaršie, najvýznamnejšie a najrozsiah-
lejšie štatistické zisťovanie. Na našom území sa vykonávalo pravde-
podobne už v stredoveku. Prvé moderné sčítanie ľudu podľa zásad 
medzinárodných štatistických kongresov sa uskutočnilo na území 
dnešného Slovenska v roku 1869. Prvé československé sčítanie bolo 
v roku 1921.

Údaje zo sčítanie obyvateľov v rokoch 1880 - 1921
  1880 1890 1900 1910 1921
počet obyvateľov 2139 2343 2836 3079 3481
maďarská 1962 2143 2809 3016 3129
slovenská 34 31 10 22 254
ostatné  143 43 17 41 98

Naše mesto aj v dejinách malo mimoriadny strategický význam, v 
dôsledku čoho bolo častým bojiskom rôznych armád a nácií. Nebolo 
žiaľ ušetrené ani prírodných katastrof, ako sú povodne a požiare, čo sa 
tiež odrazilo na zložení obyvateľstva. 
Na rast obyvateľstva mala veľký vplyv zamestnanosť. V roku 1842 
vzniká škrobáreň, buduje sa most cez Dunaj, množstvo ľudí dostáva 
prácu na železnici, v tehelni, mlynárskom priemysle a prichádzajú aj 
remeselníci. Významným administratívnym prvkom aj z hľadiska re-
gistrácie obyvateľstva bolo založenie matriky a matričného úradu v 
roku 1880. 
Začiatkom 20. storočia pri železnici vyrastá nová kolónia z časti s no-
vými osadníkmi mesta. Ďalší príliv pracovných síl mesta zaznamená-
vame v období I. svetovej vojny t. j. v rokoch 1914 – 1918. 
Koniec prvej svetovej vojny znamená rozklad a pád Rakúsko – uhors-
kej monarchie a na jej troskách sa rodí prvá Československá republika. 
Nový štátny útvar Čechov a Slovákov sa zrodil 28. októbra 1918. Tento 
deň sme sa stali pohraničným mestom. Dunaj sa stáva hranicou medzi 
Maďarskom a Československom. Počet obyvateľstva však nepoklesol. 
Miesto odchádzajúcich Maďarov prišlo mnoho ľudí z Čiech i zo Slo-
venska. V týchto zmenách sa výrazne zmenila etnická štruktúra obyva-
teľstva v našom meste. 

Sčítanie obyvateľov v roku 1930
počet maďar. česko    nemecká  židovská rusínska ostatné apn
obyv.              -slovenská
4479 2536 1316 122 200 2 71 232
100,0% 56,6% 29,4% 2,7% 4,5% 0,1%      1,6%      5,2%

Ďalší vývoj mesta však poznačila Viedenská arbitráž a v dôsledku čoho 
mesto bolo pričlenené do Maďarska. Tento stav trval do roku 1945.

Sčítanie obyvateľov v roku 1940
Počet obyvateľov maďarská slovenská ostatné
 4221 4088  64  69
 100,0% 96,9%  1,5%  1,6%
 
Po skončení druhej svetovej vojny už bolo jasné, že Parkan bude opäť 
súčasťou Československa. Začala sa obnova mesta. Povojnového uspo-
riadania, vďaka Benešovských dekrétov a reslovakizácie, v našom 
meste úplne zmenila aj etnická štruktúra obyvateľstva . To znamená, že 
najbližšie sčítanie, už hlásalo v našom meste 48% obyvateľov sloven-
skej národnosti.  
Rozvoj mesta najmä po ekonomickej stránke naberá nové dimenzie. 
Buduje sa celá sieť základne, na ktorú úspešne nadväzuje nadstavba. 
Z hľadiska perspektívy mesta však najväčší význam malo položenie 

základného kameňa JCP v roku 1960. 

Od roku 1960 sa počty obyvateľstva vyvíjali nasledovne: 
  1961 1970 1980 1991 2001
počet obyvateľov 8084 9864 12860 13347 11706
z toho: 3490 (27,25%) sa hlásilo k slovenskej, 9117 (71,19%) k maďar-
skej, 150 (1,17%) českej a 50 (0,39%) ostatnej národnosti. 

Sčítanie obyvateľov v roku 1991
počet slov. maď. česká moravs. rusínska rómska ost.
obyvateľov 
13347 3310 9804 163 9 3 30 28
100,0% 24,8% 73,5% 1,2% 0,1% 0,0%       0,2%     0,2%

Sčítanie obyvateľov v roku 2001
počet slov. maď. česká moravs. rusínska rómska ost.
obyvateľov  
11706 3294 8048 137 3 40 27 157
100,0% 28,1% 68,8% 1,2% 0,0%      0,3%       0,2%       1,3% 

Národnostné zloženie obyvateľstva v tomto období nadväzuje na celko-
vé zloženie okresu (Nové Zámky). Podľa skladby základ obyvateľstva 
tvoria obyvatelia slovenskej a maďarskej národnosti na území okresu, 
a to 57,80% slovenskej a 41,20% maďarskej. Slováci tvoria majoritu v 
obciach na severe okresu. Maďari, ktorí tvoria 38,30% populácie, obý-
vajú celú južnú časť okresu, niekoľko obcí na západe (ako napríklad 
Komoča, Zemné, Andovce, Tvrdošovce a Veľký Kýr).

Zostavil: PhDr. Ákos Gerstner

Národnostné pomery obyvateľstva v meste Štúrovo (1880 – 2001)
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Csehországban jártak a párkányi 
gimisek

2011.március 30-tól április 3-ig egy újabb fantasztikus kirándulásra 
került sor a Comenius-projekt keretén belül. Az októberi szlovákiai 
látogatás folytatásaként a csehországi Brünnbe látogatott el tizenkét 
fős csoportunk. 
Reggel indultunk. Bécsben egy kis pihenőt tartottunk, itt csatlakoztak 
hozzánk a Dániából, Belgiumból és Spanyolországból érkező társaink. 
Már itt megkezdődött az idegen nyelvű kommunikáció. Angol nyelven, 
itt-ott kézzel-lábbal „beszélgettünk”, de úgy érzem, már ennél a pontnál 
a diákok szoros kapcsolatot kötöttek. Nagy meglepetésünkre a reptéren 
összefutottunk 2010 legjobb futballjátékosával, Marek Hamšíkkal, ter-
mészetesen közös fényképek is készültek. Innen már csupán a végállo-
más várt ránk. Délután érkeztünk meg a szállásra, ahol 4-5 fős csopor-
tokba soroltak bennünket. Mivel az egész projekt célja, hogy javítsuk 
és gyarapítsuk angolnyelv-tudásunkat, a csoportok vegyesen kerültek 
elszállásolásra. A cseh diákok nagyon vendégszeretőek voltak, vélemé-
nyem szerint csodás 5 napot töltött el a csapat Brünnben. Meglátogat-
tuk a környékbeli nevezetességeket is: Lednicén a kastélyt, Rožnovban 
a Valašské múzeumot, s magát az otthont adó várost is körbejártuk. E 
projektrésznek a címe The national folklore (Nemzeti folklór) volt, és 
ennek a jegyében telt az egész ottlétünk. Éjjel-nappal zenéltünk, muzsi-
káltunk, és napról-napra jobban összekovácsolódott a társaság. Az utolsó 
nap megálltunk Bécsben egy kis városnézésre, majd a nap végén kivittük 
a dán, belga és spanyol diákokat a reptérre, könnyek közt búcsúztunk 
tőlük. Úgy érzem, ez volt az eddigi legsikeresebb projektes találka. Nagy 
izgalommal várjuk a spanyolországi látogatást (mely májusban meg is 
valósult)!                                                 Halasi Natália, az iskola diákja

Húsvét és tavaszi élmények az
egyházi óvodában

Húsvét az év egyik legszebb, legmagasztosabb ünnepe. S bár a ha-
gyományaink az évszázadok során sokat változtak, de napjainkban is 
elképzelhetetlen a Húsvét, mint megannyi ünnep, az ünnepvárás örö-
mei nélkül. Sok örömöt és lelkesedést nyújtott a Szent Imre Egyházi 
Óvodában a már márciustól meghirdetett tojásgyűjtő verseny is.
A lelkesedés a szülők és a gyermekek részéről az idén a tetőfokára há-
gott. Nyúl apónak, ki már márciusban beköltözött az óvodába, nem kis 
fáradságába került nap, mint nap számolnia a gyülemlő kifújt tojásokat. 
A csoportszoba egyik sarkában létesített  „nyuszi szigeten“ kosárszámra 
gyűltek a tojások. A rafináltabb versenyzők taktikáztak is, mivel össze-
gyűlt tojásaikat csak a verseny utolsó napjaiban hozták el, hogy ezáltal 
megtévesszék versenytársaikat. A verseny április 16-án, szombaton meg-
rendezett „Húsvéti Ötletház“ programmal ért véget. Az óvoda termei 
Nyuszi Zsuzsi segítségével ez időre teljes húsvéti díszben pompáztak. A 
mosolygós nyuszi leány cukorkával teli kosarával üdvözölte az érkező 
családokat, segítségüket kérve a nyuszi ház kidíszítéséhez.
Szeretetláncot alkotva, húsvéti dalokat énekelve jártuk körbe a termeket, 
megismerkedve az egyes húsvéti technikákkal, melyekből ki–ki kedvére 
választhatott. A mézeskalács illata csakhamar átjárta az óvoda termeit. 
Az ízletes sütiből jutott haza a nagyszülőknek is kóstolásra. Hagyo-
mányőrzésként fűzfavesszőből húsvéti koszorút fonhattunk, vagy akár 
virgácsot a locsoló legényeknek. A szalvéta technikával készült képesla-
poknak nagy sikere volt. Az ünnepi asztal díszítéséhez tavaszi kosárkát, 
kacsafigurát és tyúkos ültető kártyát készíthettünk. Rendezvényeinkről 
sosem marad ki a hímzéstechnika, melynek során ismét megtapasztal-
tuk, hogy az apukák nagyobb türelemmel szorgoskodnak a varrótűvel. 
Az idén tyúkocska bábut varrtunk anyagból. Természetesen nem hiá-
nyozhatott a tojásfestés és érdekes tojásbábuk készítése sem. Aki pedig 
egy kicsit szeretett volna megpihenni, az a húsvéti kifestőknél keresett 
kikapcsolódást. A tavaszi zene, a madárcsicsergés nyugtatóam hatott 
mindannyiunkra. A délelőtt fénypontja a tojásgyűjtő verseny kiértékelé-
se volt Nyuszi Zsuzsi közreműködésével. Elmondhatjuk, hogy rekorde-
redmény született a tojások számát illetően. Összesen 1392 darab tojás 
gyűlt össze. A legtöbb tojást Horváth Kevinnek sikerült összegyűjtenie 
– 303 darabot. Második lett Szabó Ferenc (242 darab), míg a harmadik 
helyezett Herman Kristóf (240 darab) lett. Mindhárman oklevelet és 
ajándékcsomagot kaptak, de valamennyi résztvevő húsvéti kifestőt és 

csokit is kapott ajándékba.
Örömmel tölt el bennünket, hogy sokak otthonát segíthettük ünnepi dísz-
be öltöztetni az itt készített húsvéti dekorációkkal. Nagyszerű volt a sza-
badban megrendezett „tojásvadászat“ is. A gyerekek izgatottan keresték 
a nyuszik által a zöld fűben elrejtett tojásokat. Tehát jól és sikeresen 
indult a tavasz óvodánkban. Szabó Ferike elnyerte az „Év Gyermeke“ 
díját a Városi Szabadidő Központ által rendezett megmérettetésen. A 
Mária Rádióban továbbra is havonta szót kapunk óvodás foglalkozá-
sainkkal. Készülünk a Megatáncra és magyarországi táncfellépésünkre. 
Akció dús volt a tavasz, de mindennél többet nyújt majd az előttünk álló 
nyár rendezvényeivel, kirándulásaival. A siker pedig vidám gyermeki 
tekintetekből és elégedett szülők mosolyából mérhető majd le – ennyi 
éppen elegendő.

Vízi Katalin, óvodaigazgató

Budapesten a MAGONCOK
Budapesten, a Művészetek Palotájában szerepelt az Ady Endre Alap-
iskola MAGONCOK gyermekkórusa. A fellépésre május 15-én került 
sor, a Kodály Országa Mozgalom által szervezett, Cifra Palota című 
rendezvényen. Vezényelt Papp Katalin, zongorán közreműködött Góra 
Zoltán. Köszönet az iskola vezetőségének, Fodor Zsuzsanna igazgató 
asszonynak és a szülői szövetségnek, rugalmas segítségükért.
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Tvoriace deti: PUERI FABRI 
V roku 2011 sa ZUŠ F. Liszta pripojila k školám organizujúcim sú-
ťaže PUERI FABRI - a to k ZUŠ v Šahách a k ZUŠ základného 
stupňa Rózsavölgy Márka v Balažských Ďarmotách. Naša škola pri-
jala s radosťou organizovanie tejto súťaže s významnou tradíciou - 
od preberania súťažných prác až po slávnostné odovzdávanie cien. 
Súťaž bola organizovaná pre deti na obidvoch stranách hranice, ktoré za-
ujíma výtvarné umenie a ktoré majú výtvarné nadanie a tvorivosť. Téma 
tohoročnej súťaže mala názov „Povesti a báje o hradoch“. Námetom pre 
kresby sa mohli stať povesti o slovenských a maďarských hradoch a tieto 
mohli byť spracované ľubovoľnou technikou. Do súťaže s touto nároč-

nou témou sa zapojilo 27 umeleckých a základ-
ných škôl, z ktorých bolo zaslaných okolo 300 
výborných prác. Táto súťaž začínala pôvodne 
ako regionálna, no dnes už prerástla tento roz-
mer, veď sa do nej zapájajú školy od Košíc 
po Topoľčany a od Balažských Ďarmat až po 
Pomáz. Vyhodnotenie prác sa uskutočnilo 27. 
apríla 2011. Medzinárodná porota pod vedením 
Dr. Ernő Kocsisa riešila neľahkú úlohu. Sláv-
nostné vyhlásnie výsledkov súťaže a otvorenie 

výstavy sa uskutočnilo 5. mája v koncertnej sále ZUŠ. Svojou účasťou 
toto podujatie poctil aj primátor mesta Mgr. Ján Oravec. Tento odovzdal 
mimoriadnu cenu primátora mladému umelcovi zo Széchényi. Úspešní 
boli aj štúrovskí tvorcovia, získali viac cien. V kategórii základných škôl 
získali nasledovné ceny: Jessica Miriam Ráczová získala I. miesto (ZŠ 
Adyho 6), Nicolet Bohuslavová III. miesto (ZŠ Adyho 6), Sárai Barbara 
III. miesto (ZŠ E. Adyho). Z umeleckej školy získala mimoriadnu cenu 
poroty Anita Štúgelová a porota tiež udelila zlaté pásmo nasledovným 
žiakom: Tuloky Patrik, Gyurkovics Péter, Góra Regina, Pszota Dániel, 
Kurcz Laura, Czizmadia Réka a Pokorny Melisza. Zlaté pásmo tiež zís-
kala žiačka štúrovského gymnázia Lilit Fótyiová. Súťažné a ocenené 
práce si možno prezrieť v koncertenj sále ZUŠ do konca mája. Výstava 
sa v júni presťahuje do Šiah, potom do Balažských Ďarmat. Ďakujeme 
školám a učiteľom, ktorí žiakov pripravili. Zároveň chceme poďakovať 
žiakom, že sa do súťaže zapojili. Vďaka tiež patrí štúrovskej samospráve 
za materiálnu a morálnu pomoc, ktorou prispeli k úspešnému priebehu 
súťaže.                                                                                                  BR

2011-ben a Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola is csatlakozott 
a PUERI FABRI pályázatot szervező iskolákhoz, az Ipolysági 
Művészeti Alapiskolához és a Balassagyarmati Rózsavölgyi Márk 
Alapfokú Művészeti Iskolához. Iskolánk örömmel vállalta a ko-
moly hagyománnyal bíró verseny szervezését a munkák fogadásá-
tól az ünnepélyes díjkiosztásig. 
A versennyel a képzőművészet iránt érdeklődő, alkotószellemű te-
hetséges gyermekek bemutatkozását tettük lehetővé a határ mindkét 
oldaláról. Az idei verseny témája: Várregék, Vármondák, tulajdon-
képpen szlovákiai, magyarországi várakhoz fűződő regék, mondák 
különböző technikákkal történő feldolgozása 
volt. Az igényes témára a versenybe bekap-
csolódó 27 művészeti és általános iskola nagy-
szerű alkotásokat küldött, közel 300 darabot. 
A regionálisnak induló verseny mára kinőtte 
ezt a keretet, hiszen Kassától Tapolcsányig, 
Balassagyarmattól Pomázig csatlakoztak az 
iskolák felhívásunkhoz. A beérkezett pálya-
munkák elbírálása 2011. április 27-én történt. 
Az öttagú nemzetközi zsűri Dr. Kocsis Ernő 
vezetésével oldotta meg a nem könnyű feladatot. Az ünnepélyes ered-
ményhirdetésre és kiállítás-megnyitóra május 5-én került sor iskolánk 
koncerttermében. Rendezvényünket jelenlétével megtisztelte városunk 
polgármestere, Mgr. Ján Oravec is, aki polgármesteri különdíjat is áta-
dott egy Szécsényből érkezett ifjú képzőművésznek. A párkányi alko-
tók is sikeresek voltak, hiszen több díjat is szereztek. Az alapiskolák 
kategóriájában Jessica Miriam Ráczová ért el I. helyezést, Nicolet Bo-
huslavova pedig III. helyezést a szlovák alapiskolából (ZŠ Adyho 6), 

Sárai Barbara pedig III. helyezést az Ady E. Alapiskolából. Művészeti 
Alapiskolánkból Anita Štugelová kapta a zsűri elnökének különdíját, a 
következő tanulók pedig aranysávos besorolást nyertek: Tuloky Patrik, 
Gyurkovics Péter, Góra Regina, Pszota Dániel, Kurcz Laura, Csizma-
dia Réka és Pokorny Melisza. Ugyanezen besorolást nyerte a Párkányi 
Gimnáziumból Fótyi Lilit. A pályamunkák és a díjazott alkotások má-
jus végéig megtekinthetők iskolánk hangversenytermében (Comenius 
u. 2). A kiállítás júniusban átköltözik Ipolyságra, majd Balassagyar-
matra. Köszönjük az iskoláknak, a felkészítő pedagógusoknak és ter-
mészetesen a tanulóknak, hogy bekapcsolódtak a versenybe, Párkány  
Város  Önkormányzatának pedig az anyagi és erkölcsi támogatást, 
mellyel hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez.                          B.R.

Alkotó gyermekek – Pueri Fabri
ŠKOLSTVO - ISKOLAÜGY

Oznam - Felhívás
Mesto Štúrovo ponúka na predaj formou dražby nasledové nehnuteľnosti:
- Stavebné pozemky na ul. Sobieskeho
- Budova CVČ na ul. Hlavnej
- Nebytový priestor na Pešej zóne (bývalá budova TIK)
Podrobnejšie informácie nájdete na www.sturovo.sk (ponuka majetku) 
alebo na tel. č.: 0367511464

Párkány városa eladásra (árverés formájában) kínálja a következő
ingatlanjait:
- Építkezési telkek a Sobieski utcában
- A szabadidőközpont épülete a Fő utcán
- Üzlethelység a sétáló utcán (a Turisztikai Információs Iroda volt épülete)
További információk a www.sturovo.sk oldalon, vagy a 0367511464-es
telefonszámon kaphatók.
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Od 30. marca do 3. apríla sa desiati študenti Gymnázia v Štúrove 
zúčastnili ďalšieho skvelého projektu. Tentokrát to bolo druhé stret-
nutie škôl zapojených do projektu Comenius. Projekt Comenius je 
partnerstvo v súčasnosti piatich škôl z piatich rôznych krajín, ktoré 
sa stretávajú vždy na inej škole, ktorá je do projektu zapojená. 
Spoločné stretnutie sa konalo v susedných Čechách v Brne na strednej 
škole informatiky. Projektu sa zúčastnili študenti zo Španielska, Belgic-
ka, Dánska, Čiech a Slovenska. Ich 
dorozumievacím jazykom bola ang-
ličtina, ktorú všetci ovládali prekva-
pujúco skvele. Žiaci mali možnosť 
spoznať sa navzájom a hlavne vidieť 
krásy Moravy, ktorú im ukázali štu-
denti z Brna. Prvý deň sa všetci žiaci 
okrem žiakov z Čiech stretli na letis-
ku vo Viedni. Hneď sa zoznámili a 
nevedeli sa prestať rozprávať. Večer 
šli na spoločnú večeru v blízkosti ich 
ubytovania. Všetci sa veľmi zabáva-
li, pochutnali si na rôznych druhoch 
jedla a dobre sa skamarátili. Po prí-
chode z večere zábava nekončila. 
Niektorí študenti sa presunuli do jed-
nej z izieb, kde spievali ich obľúbe-
né, ale aj národné piesne, tancovali 
a smiali sa. Na druhý deň navštívili 
strednú informatickú školu. Zozná-
mili sa s českými študentmi, pre-
zentovali prezentácie o kultúre krajiny, ktorú zastupovali a každá škola 
mala pripravený program, v ktorom predstavila svoje ľudové tance alebo 
piesne. Naši slovenskí študenti predviedli ľudový tanec a ľudovú pie-
seň. Po tomto peknom a zábavnom programe si študenti prezreli školu 
a neskôr aj mesto Brno. Nasledujúci deň navštívili zámok Lednice na 
juhu Moravy, ktorým boli študenti z Belgicka naozaj ohúrení. Plavili sa 
loďkou a vyšliapali po veľkom množstve schodov na vežu v Lednickom 
parku. Ďalší deň nasledovala návšteva Valašského múzea v prírode, Rož-
nov pod Hradištem, kde bolo na tvárach zahraničných študentov vidieť 

veľké prekvapenie, týkajúce sa života Moravanov v minulosti. Po týchto 
namáhavých dvoch dňoch, plných chodenia a šliapania na schodoch, sa 
učitelia rozhodli dať študentom pauzu v nákupnom centre. Dievčatá si 
nakúpili a chlapci sa najedli vo všetkých fastfoodoch, ktoré sa tu na-
chádzali. Posledný deň sa študenti nemohli zmieriť s myšlienkou, že o 
pár hodín si budú musieť povedať zbohom. Všetci z toho boli smutní a 
v zlej nálade. Navyše boli naozaj unavení, pretože poslednú noc strávi-

li tancovaním a spievaním. Snažili 
sa užiť si svoje posledné spoločné 
chvíle. Po skorom rannom budíčku  
všetci nasadli do autobusu a vyrazili 
do Viedne. Keďže niektorí zo štu-
dentov mali ešte čas pred odletom 
domov, učitelia sa rozhodli dať im 
pár hodín na prehliadku Viedne. 
Opäť sa všetkým veľmi páčilo a 
plánujú sa sem ešte niekedy vrátiť. 
Špeciálne študenti zo Španielska 
boli krásou Viedne naozaj ohúrení a 
ich nadšenie nevedeli opísať. Všetci 
si tento výlet naplno užívali a preto 
sa nechcelo nikomu vracať domov. 
Viacero študentov sa vyjadrilo, že 
keby mohli, tak by spolu zostali ešte 
aspoň ďalší mesiac. Po prehliadke 
Viedne sa všetci vydali na letisko, 
kde sa mali rozlúčiť. Aj keď spolu 
strávili sotva päť dní, rozlúčenie 

bolo veľmi ťažké a neobišlo sa bez sĺz. Na niektorých smútok prišiel už 
na letisku a na iných až v lietadle alebo v autobuse. Napriek tomu, že si 
študenti povedali zbohom, zostali v kontakte a dennodenne si píšu alebo 
volajú. Stali sa z nich veľkí kamaráti a na letné prázdniny si chystajú 
rôzne plány. Odniesli si veľa pekných spomienok a niektorí aj skúsenos-
tí. Veď vďaka tomuto výletu si už všetci dokážu sami objednať jesť ale-
bo aj piť v českom, slovenskom, španielskom, dánskom, francúzskom a 
dokonca aj v maďarskom jazyku. 

Denisa Vevurková

Projekt Comenius 
ISKOLAÜGY - ŠKOLSTVO

FOGÁSZATI HYGIÉNIA
Monika Mikleová dipl.DH, tel. 0918 427 819, Poliklinika Párkány

„Megelőzés és higiéna = egészséges fogazat egy egész életen át“

Fogorvos – szó, amely megrémít. 
Dentálhigiénikus - már barátságosabban hangzik.

Hazánkban a dentálhigiénikus kifejezés meglehetősen ismeretlen fogalom. 
Külföldön e szakma képviselői egyre népszerűbbek és egyre több ember jár 
hozzájuk, szinte olyan gyakorisággal, mint a fodrászhoz vagy a kozmetikushoz. 
Ennek oka, hogy megértették, a megelőzés nemcsak olcsóbb, de kényelmesebb, 
fájdalom mentesebb megoldás is. Addig, míg a fogorvos korrigálja és gyógyítja 
a fogakat, a száj higiénikus segít elkerülni, megakadályozni a problémákat. Ki-
tanult szakemberekről van szó, akik ellenőrzik a fogainkat, tanácsokat adnak a 
megelőzéssel kapcsolatosan, figyelmeztetnek a konkrét problémákra és pontos 

információkkal látnak el arról, hogyan törődjünk fogazatunkkal.
Mit jelent a  dentálhigiénika?

A dentálhigiéna valójában szájhigiéna, amelyet kitanult egészségügyi szakdol-
gozó - dentálhigiénikus (DH) - végez. A kezelés a fogkövek, lerakódások, fogak 
közötti szubsztrátumok eltávolításából áll. A szakember megfelelő eszközöket 

ajánl fogazatunk ápolására és elmagyarázza azok használatát.
Sokan félnek a fogorvostól, Öntől is félniük kell?

A fogorvos általában kijavítja és meggyógyítja a már kialakult problémás foga-
kat, a dentálhigiénikusok segítenek elkerülni a kellemetlenségeket. Ellenőrzik a 
fogakat, illetve  felhívják a figyelmet a problémákra, pontos utasításokat adnak 
arról, hogyan törődjünk a fogainkkal. A fogkő eltávolítás, fogfehérítés mind 
fájdalommentes folyamat. Igyekszünk a legjobb, legmodernebb berendezéssel, 

legprofesszionálisabb tudással dolgozni.
Mit lehet elérni professzionális fogtisztítással? Miért kellene meglátogatni 

a páciensnek a dentálhigiénikust?
A szájhigienikus kezelését követően a kezelt tisztának érzi a fogazatát, frissnek a 
leheletét. Ezen kívül sok-sok tanácsot kap a helyes szájápolásról, arról, hogyan 
gondoskodjon fogairól otthon. A dentálhigiénikus előkészíti a fogorvos számá-
ra a tiszta, lepedékmentes fogazatot, ínyvérzés nélkül, ez által a fogorvos jó 
minőségű tömést tud készíteni. A fogkő- és más lepedékek eltávolítását követően 
baktériummentes és tiszta lesz a fogazat. Az egészséges fogazat és a gyönyörű 
mosoly végigkíséri életünket, ez lehetne a motivációja a dentálhigiénikus fel-

keresésére.
Mi történik akkor, ha a paciens nem az Önök betege? Használhatja az 

Önök által kínált szolgáltatást? 
A betegek más fogászati rendelőből is érkezhetnek, akár fogorvosuk tanácsára 
vagy saját elhatározásból is várjuk őket. A megfelelő információ és kellő gon-

dosság sosem elegendő.
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Deň Európy
Aj napriek tomu, že počasie usporiadateľom Dňa Európy neprialo, 
dvojdňový program prebehol v poriadku.  Podujatie na korze pri 
Dunaji navštívilo vyše 1000 ľudí.
V hustom lejaku sa na štart behu  v nedeľu ráno postavilo 100 bežcov. 
Najstarší účastník mal 91 rokov. Medzi mužmi zvíťazil Imre Magyar, 
medzi ženami Barbara Bakó a v kategórii detí Ivan Kiňa. Víťazi obdržali 
bicykel. Do rodinného plávania sa v nie príliš rekreačných podmien-
kach, (bolo 8 ºC), zapojili dve rodiny. Za odvahu si obe rodiny zaslúžili 
bicykel. V rámci programu sa na korze rozložili remeselníci. Tak oni 
ako aj klaun s balónmi, vizážisti „malovači“ tváre, zabávači, umelci a 
všetci účastníci vystáli vrtochy počasia. Vínne domčeky otvorili svoje 
okná návštevníkom už v doobedňajších hodinách, určite sa viacerí zo-
hrievali dúškami dobrého vína. Predalo sa 7500 ochutnávacích lístkov. 
Niektorí účastníci súťaže vo varení guláša sa rozhodli svoje jedlo uvariť 
skrytí pod strechou, niektorí aj napriek zlému počasiu zostali pri Dunaji. 
Porota v zložení: Kornélia Slabáková, zástupkyňa primátora, Balázs Öl-
vedy, chef de party Visegrádskeho Thermal Hotela a Tibor Jászai, maj-
ster Európy, hlavný chef Prímás Pince z Ostrihomu ochutnali 21 jedál. 
Výsledky: prvé miesto „Golden Fakanal team”, druhé miesto družstvo 
„Mi vagyunk”, tretie miesto družstvo miestnej organizácie Híd-Most. 
Zvláštnu cenu poroty dostali družstvá Golden Fakanal team dva a žen-
ský spolok zo Szentgyörgymező. Do začiatku folklórneho vystúpenia 
sa aj počasie umúdrilo. Na javisku vystúpilo desať folklórnych súborov 
zo Štúrova a okolia. Zo Štúrova to boli: Botorkáló, Kis Kisbojtár, Kis-
bojtár, Štúrovčatá, z Brutov Bíbic, z Duloviec Lúčik, Kincső zo Želie-
zoviec, z Kamenína Vasvirág a z Ostrihomu Kerekecske a Váralja. Po 
ich vystúpení nasledovalo Rockové divadlo z Nových Zámkov, po nich 
divákov zabávali Derzsi György a Vadkerti Imre. Na ľudovú nôtu hrali 
Anyalai Pepes Sándor a jeho ľudová hudba. Záverečným bodom pro-
gramu bol koncert skupiny Ghymes a nakoniec opäť začalo pršať… V 
mene usporiadateľov by sme sa chceli poďakovať všetkým účastníkom 
a divákom. Účinkujúcim preto, že aj napriek zlému počasiu si robili 
svoju prácu, zabávali nás. A divákom preto, že aj napriek zlému počasiu 
vydržali pri javisku a povzbudzovali vystupujúcich.

 
Kolektív Mestského kultúrneho strediska. Preklad g.p. 

Bár az égiek nem voltak kegyesek az Európa Nap rendezőihez, a két 
napos program rendben lezajlott. Több mint ezer ember vett részt a 
Duna-parti parkolóban megtartott eseményen. 
A vasárnap reggeli kiadós esőben 100-an álltak a futóverseny rajtsza-
lagjánál. A legidősebb résztvevő, Juraj Kováč, betöltötte a 91. életévét. 
A férfiak közül Magyar Imre, a nőknél Bakó Barbara, a gyerek kate-
góriában pedig Kiňa Ivan nyert, mindhárman kerékpárt vihettek haza. A 
váltó-úszóversenyen végül két család indult, ők a nem éppen fürdőzésre 
alkalmas 8 fokos hőmérséklet mellett csobbantak a vízbe, bátorságukért 
egy-egy új biciklivel gazdagodtak. A program részeként kézművesek 
sorakoztak fel a sétányon. Mind ők, mind pedig a reneszánsz furulya-
művész, a lufis bohóc, az arcfestő és más résztvevő kiállta az időjárás 
délelőtti próbáját. A borsétány házai már délelőtt kinyitottak, bizonyára 
sokan melegedtek a nedűket kortyolgatva, hiszen 7500 borkóstolójegy 
fogyott el. A Rotyogtató gulyásfőző verseny résztvevői közül végül so-
kan fedett helyszínen készítették el ételeiket, néhányan azonban dacol-
va a változékony „helyzettel” a Duna-partján tevékenykedtek. A zsűri, 
Slabáková Kornélia Párkány polgármester-helyettese, Ölvedy Balázs a 
Visegrádi Thermal Hotel chef de party poszton lévő chefje és Jászai Ti-
bor, az esztergomi Prímás Pince Európa bajnok főchefje 21 étket kóstolt 
meg. A végeredmény: első helyezett Golden Fakanál Team, a második 
Mi vagyunk csapata, a harmadik Most-Híd párkányi alapszervezete. 
Különdíjas a Golden Fakanál Team kettes csapata, valamint a szent-
györgymezői női kör lett. Mire a folklórfesztivál elkezdődött, az időjárás is 
jobbá vált. Tíz környékbeli csoport lépett színpadra. Párkányból a Bo-
torkáló, Kiskisbojtár, Kisbojtár, Štúrovčatá, Bartról a Bíbic, Újgyalláról 
(Dulovce) a Lúčik, Zselízről a Kincső, Esztergomból a Kerekecske és a 
Váralja, Kéméndről a Vasvirág. Színvonalas fellépésük után az Érsekúj-
vári Rockszínpad, majd Derzsi György és Vadkerti Imre szórakoztatta 
a nagyérdeműt. Anyalai Pepes Sándor és népi zenekara nótázása után 
záróprogramként a Ghymes következett, s végül újra eleredt az eső... 
A szervezők nevében szeretnénk köszönetet mondani minden egyes 
résztvevőnek, nézőnek. A résztvevőknek azért, mert a rossz idő ellenére 
is tették a „dolgukat“, szórakoztattak. A nézőknek pedig azért, mert ki-
tartottak, és az eső ellenére is a végsőkig a téren voltak.  

Városi Művelődési Központ Párkány munkatársai

Európa Nap

A Városi Művelődési Központ programja 
Program Mestského kultúrneho domu

A galéria és a múzeum új nyitvatartása – 
Nová otváracia doba galérie a múzea

Május-június: hétfő zárva, kedd, szerda, 
csütörtök, péntek 10.00-18.00, szombat zár-
va, vasárnap 15.00-18.00
Máj-jún: pondelok zatvorené, utorok, streda, 
štvrtok, piatok 10.00-18.00, sobota zatvore-
né, nedeľa 15.00-18.00 
Július-augusztus: hétfő zárva, kedd, szer-
da, csütörtök, péntek 12.00-20.00, szombat 
zárva, vasárnap 15.00-18.00 
Júl-august: pondelok zatvorené, utorok, 
streda, štvrtok, piatok 12.00-20.00, sobota 
zatvorené, nedeľa 15.00-18.00   

Mestská galéria:
- Výstava absolventov Základnej umeleckej 
školy Ferenca Liszta v Štúrove. Výstava po-
trvá do 10. júna.
Ďalšie výstavy:
Ložeková Natália (karikatúra, olej), Gyűgyi 
Ladislav (foto), Kaplánová Anna - Baranovics 
Róbert (obrazy), Morvay Anton (vitráž)

Városi galéria:
A Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola végzős 
diákjainak kiállítása. A tárlat június 10-én zárul.

Soron következő kiállítások:
Ložeková Natália (karikatúra, olaj), Gyűgyi 
László (fotó), Kaplán Anna - Baranovics Ró-
bert (kép), Morvay Antal (ólomüveg)

Városi múzeum:
- A pipafüst bűvöletében – pipakiállítás. Meg-
nyitó június 18-án, 17.00-kor. A tárlat szep-
temberig tart.
- Június 18. Múzeumok éjszakája - Párkány - 

Esztergom, 18.00-24.00ó 

A Párkányi Városi Múzeum 2011. évi kiállítási 
terve:
Szeptember – A Mária Valéria híd felújításának 
10. évfordulójára
November – Varga B. Kálmán szobrász kiállí-
tása

Mestské múzeum:
- Fajkárske čaro - výstava fajok. Výstava sa ot-
vára 18.júna od 17.00 a končí v septembri. 
- 18. jún - Noc múzeí - Štúrovo - Ostrihom, 
18.00-24.00h

Plán výstav Mestského múzea v Štúrove na 
rok 2011:
September – 10. výročie obnovenia mostu 
Márie Valérie
November – Výstava sochára Varga B. Kálmá-
na

SĽUK – új időpontban július 10-én, szabadté-
ren és ingyenesen lesz
SĽUK – predstavenie sa presunulo na 10. júl, 
vstup zdarma  

Hamarosan: 
2011. június 1 – Gyermeknap a szakközép-
iskola sportpályáján

2011. július 8-9-10: Regionális fesztivál
Fellép többek között a Skýcovanka, Orfeus, Er-
rol Linton (Egyesült Királyság), Ser On Stone, 
Free Inna Cage – Samo Tomeček, V8 Band, 
KFT, SĽUK, Gál Csaba Boogi, Trapéz. Gyerek-
programok, tájházak, pincészetek bemutatko-
zása, óriásbográcsban halászlé, lovasbemuta-
tó és még sok más. 

Onedlho: 
1.jún 2011 – Deň detí na ihrisku stredného 
odborného učilišťa

8-9-10. júl 2011: Regonálny festival 
Skýcovanka, Orfeus, Errol Linton (Spojené 
Kráľovstvo), Ser On Stone, Free Inna Cage 
– Samo Tomeček, V8 Band, KFT, SĽUK, Gál 
Csaba Boogi, Trapéz. 
Detský program, ulica remeselníkov, ulica vi-
nárov, ukážka jazdeckých umení, halászlé v 
obrovskom kotli a ďalšie programy. 
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20. apríla bola v mestskom múzeu otvorená výstava z diel ostri-
homského polyhistora, zhotoviteľa slnečných hodín Józsefa Klotza 
pod názvom „Ubi sol ibi vita” (Kde slnko svieti, tam je život). Pán 
Klotz, nositeľ ceny Lajosa Jócsika, zhotovil svoje prvé slnečné ho-
diny v roku 1978, ktoré nasledovali ešte ďalšie. Podľa jeho plánov 
bol vyhotovený v roku 2009 najväčší „helio-chronometer“ Maďar-
ska s priemerom 4m, ktorý umiestnili na vrchu Svätého Tomáša v 
Ostrihome. Všetky slnečné hodiny zhotovené podľa plánu p. Klot-
za sa nachádzajú v katalógu maďarských slnečných hodín. Teraz 
Vám zhrnieme úvodný prejav vernisáže Dr. Kövecses Varga Etelky, 
etnologičky Múzea Bálinta Balassu v Ostrihome. Výstavu si môžu 
záujemcovia prezrieť do 5.júna.
Výrok filozofa a mystika Svätého Augustína, žijúceho na sklonku prave-
ku, znie: „Čo je teda čas? Ak nikto sa ma nepýta, ja viem, čo to je. Keď 
sa ma niekto spýta a chcem mu to vysvetliť, ja už neviem“. Prirodzená 
jednotka na meranie času je deň. Preto sa zrodili v 14. storočí novodobé 
slnečné hodiny, ukazujúce jednotlivé hodiny približne v rovnakej dĺžke. 
Najskorším údajom o slnečných hodinách v regióne Východnej Európy 
je záznam v účtovnej knihe Bardejova z rokov 1420.  V priebehu 16 
– 17. storočia slnečné hodiny mali dôležitú funkciu, ktorej skutočnosť 
odôvodňujú nasledovné: reforma kalendárov z roku 1582, zavedenie tzv. 
Gregoriánskeho kalendára, ktorému predchádzala udalosť o nariadení 
obedňajšieho vy-
zváňania zvonov 
v roku 1456. Bola 
snaha čo naj-
presnejšie stano-
viť čas obedňaj-
šieho vyzváňania 
zvonov. V tomto 
a v spresňovaní 
mechanických ho-
dín dôležitú úlohu 
zohrávali slneč-
né hodiny, ktoré 
čo najpresnejšie 
určovali miestny 
čas. 
Prvé hodinárske 
cechy sa objavili 
v Prešporku (Bra-
tislava) v roku 
1571 v spojení s 
cechom puškárov 
a v meste Molda-
va v roku 1585.
V roku 1980 vyšla 
publikácia o slo-
venských slneč-
ných hodinách. 
V roku 1998 bol 
zhotovený kata-
lóg o maďarských 
spevnených slneč-
ných hodinách. Ako člen Maďarského hvezdárskeho spolku sa zúčastnil 
týchto prác aj amatérsky hvezdár József Klotz, ktorý nám dal k dispozí-
cii aj materiál tejto výstavy. 
Naše slnečné hodiny môžeme zaradiť do troch hlavných typov, kto-
ré rozlišujeme na základe polohy ciferníka: horizontálne, vertikálne a 
ekvatoriálne. Pri poslednom type rovina ciferníka je paralelná s rovní-
kom zeme a ukazuje na nebeský (svetový) rovník. Slnečné lúče dopada-
jú na ciferník na jar a v lete na hornú časť a na jeseň a v zime na dolnú 
časť. Zriedkavo sa objavujú aj kombinované slnečné hodiny, na ktorých 
sa môžu nachádzať aj všetky tri typy. Také sú aj slnečné hodiny na pri-
mášskom ostrove v Ostrihome, ktoré zhotovil tiež p. Klotz. 
Škála slnečných hodín do roku 1848 ukazovali len miestny čas, od r. 
1848 do 1892 (s rozvojom železničnej siete) ukazovali centrálny čas, 
a od r. 1892 zónový čas. K slnečným hodinám patria aj ďalšie súčasti: 
maľba, reliéf, socha, nápis, monogram a rok. 
Po absolvovaní prehliadky získame prehľad o konštrukcii slnečných ho-
dín a môžeme vidieť aj niekoľko typov menších slnečných hodín.
Najzaujímavejší detail sú nápisy, ktoré – akože v mene slnečných ho-
dín – sa prihovárajú k divákovi. Tieto nápisy všeobecne obsahujú večne 
platné poučenia v spojení s časom. Svoju večnosť vyjadrujú aj tým, že 
väčšinou sú písané v klasickom latinskom jazyku. Ku príkladu: Tempus 
fugit – Čas ubehne. Falsa tempore ac spatio vanescunt (Tacitus) – Klam-
stvá časom pominú.

Juhász Gyula

Kde slnko svieti, tam je život Ahol a nap süt, ott van élet
Április 20-án nyílt meg az esztergomi polihisztor, Klotz József „Ubi 
sol ibi vita” (Ahol a nap süt, ott van élet) című, napórákat bemutató 
kiállítása a városi múzeumban. A Jócsik Lajos-díjas alkotó az első 
napórát 1978-ban készítette, amit jó néhány követett. 2009-ben az 
ő tervei alapján készült el Magyarország legnagyobb, 4m átmérőjű 
„helio-kronométere”, melyet az esztergomi Szent Tamás-hegyen he-
lyeztek el. Az általa készített napórák mindegyike szerepel Keszt-
helyi Sándor: Magyarország napórái c. összefoglaló művében (Bp., 
1998). A következőkben Dr. Kövecses Varga Etelka, az esztergomi 
Balassa Bálint Múzeum etnológusa megnyitó beszédéből közlünk 
összefoglalót. A kiállítás június 5-ig látogatható.
Az ókor alkonyán élő filozófus, Szent Ágoston elmélkedései között ta-
láljuk: „Mi hát az idő? Ha senki sem kérdi, tudom, ha kérdezik tőlem, 
s meg akarom magyarázni, már nem tudom.” Az idő mérésére azonban 
mégis szükség van, mivelhogy az idő munkánk mércéje is. Természetes 
egysége a nap. Ezért született meg a XIV. században az év minden idő-
szakában közel egyenlő hosszúságú órát mutató újkori napóra, melynek 
felépítési elve az, hogy árnyékvető pálcája mindig a Sarkcsillag irány-
ába mutat. A kelet-európai régióban a legkorábbi napóraadatot a bártfai 
számadáskönyv egyik rövid bejegyzése őrzi az 1420-as évekből. Épület-
napóráink, hordozható, iránytűvel felszerelt napóráink is már a XV. szá-
zadban megjelentek. A XVI – XVII. század folyamán fontos szerepe 

volt a napóráknak, amelyet 
a következők indokoltak: Az 
1582. évi naptárreform, az ún. 
Gergely-naptár bevezetésének 
egyik előzménye volt a déli 
harangszó elrendelése 1456-
ban, melynek idejét igyekeztek 
minél pontosabban megállapí-
tani. Ebben, s a gépi órák pon-
tosításában fontos szerepe volt 
a helyi időt a lehető legjobban 
mutató napóráknak. 
Az első órás céhek a puska-
művesekkel társulva jelentek 
meg Pozsonyban (1571), majd 
Szepsiben (1585). 
Magyarországon 1998-ban 
készült el a rögzített napórák 
katalógusa. Ebben a munkában 
részt vett Esztergom amatőr 
csillagásza, Klotz József is, aki 
mai kiállításunk anyagát a ren-
delkezésünkre bocsátotta. 
Napóráink három fő típusba 
sorolhatók, amelyeket a szám-
lap helyzete szerint különböz-
tetünk meg: horizontális, verti-
kális és ekvatoriális számlapú 
napórák.    Ez   utóbbiaknál      a
számlap síkja a földi egyen-
lítővel párhuzamos, s az égi 
egyenlítőre mutat. A síklap 

felső részét tavasszal és nyáron, alsó részét ősszel és télen éri a nap-
fény. – Ennek a típusnak a változata, ha a számlap sávja félkörívben vagy 
körgyűrűben övezi az árnyékvetőt, az égi egyenlítőt leképezve. Ezeket 
hívjuk gyűrűs ekvatoriális vagy abroncsnapóráknak. Ritkán előfordul-
nak kombinált napórák is, amelyeken többféle, esetleg mindhárom emlí-
tett típus megtalálható. Ilyen Klotz József Esztergom Prímás-szigeten 
épített napórája is. 
A napórák skálája 1848-ig csak a helyi napórai időt, 1848-tól 1892-ig 
(a vasúthálózat kiépülésével) a központi (pesti) időt, 1892-től pedig a 
zónaidőt mutatta. Mérnöki ismeretek hiányában pontosságukról csak 
annyit jegyeznék meg, hogy a területünkön lévő napórák, mivelhogy a 
zónaközéptől keletre helyezkednek el, néhány percet, de maximum 16 
percet siethetnek.
A kiállítást végignézve betekintést kaphatunk a napórák szerkesztésének 
és kivitelezésének munkálataiba, s láthatunk néhány kisebb napóra-tí-
pust is. 
A napórák egyik legérdekesebb eleme a feliratok, amelyek mintegy a 
napóra nevében szólnak az előtte álló emberhez. Ezek a feliratok általá-
ban valamilyen örökérvényű megállapítást vagy intelmet fogalmaznak 
meg az idő rövidségével, vagy más tulajdonságával kapcsolatban. 
Példának okáért: Tempus fugit – Az idő elszalad. Falsa tempore ac spa-
tio vanescunt – A hamisságok idővel semmivé foszlanak.
Az idő drága. Különösen beosztandó, nagy kincse az embernek. Kevés 
van belőle, ezért érdemes megfogadni a napórák üzenetét. 

Összeállította: Juhász Gyula
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MadDogX 
Dňa 12.apríla 2011 sa v sídle produkčného domu Forza music, 
s.r.o. uskutočnila tlačová konferencia usporiadaná na prezentá-
ciu troch CD nosičov, ktoré vznikli pod hlavičkou Henry Tóth 
production. 
Počas besedy sa predstavili skupiny MadDogX, Absolut a pesnič-
kár-skladateľ-textár a podnikateľ Rastislav Novotný. Všetky sku-
piny boli zastúpené svojimi lídrami, ktorí oboznámili zúčastnených 
pozvaných hostí so svojimi projektami a zároveň každá formácia 
predstavila svoje prezentačné video a zostrih niekoľkých piesní zo 
svojich nosičov. Ku všetkým zúčastneným sa taktiež prihováral vtip-
nými glosami gitarista a zároveň producent Henry Tóth, ktorý mal 
čo povedať k týmto albumom ako profesionál a zároveň porozprával 
aj o práci a zaujímavostiach počas nahrávania či už projektov Mad-
DogX a Absolut, ktoré boli točené v Grapow štúdiu ako aj o albu-
me Rasťa Novotného. Samozrejme sa k rečníkom pridal aj samotný 
majster zvuku, ex-gitarista slávnej skupiny Helloween pán Roland 
Grapow, pôsobiaci toho času v nemenej známej formácii Master-
plan. Tvorbu skupín, na ktorých Roland pracoval, hodnotil veľmi 
pozitívne, čo je vlastne pre tieto formácie obrovská pocta. Henry 
Tóth vyrozprával aj príbeh, ktorý sa týka formácie MadDogx. Táto 
skupina už desať rokov tvorí a hrá na rôznych moto, či rockových 
festivaloch. Za posledný rok sa jej podarilo postúpiť do vyššieho le-
velu, kam dopomohol jej terajši manager Ján Špaňo, ktorému sa po 
vypočutí demo nahrávok tvorba tak zapáčila, že sa rozhodol chlap-
cov zoznamiť so svojim kamarátom Henry Tóthom, ktorý vycítil 
obrovský potenciál v tomto zoskupení. Ponúkol spoluprácu tejto 
nádejnej kapelke MadDogX, mimochodom vedenú ako skupina zo 
Štúrova, no to je ale veľký omyl, pretože skúšobňa a aj sídlo skupi-
ny je v obci Svodín. Členovia zoskupenia „Šialených psov“ vlastne 
nepochádzajú len z obce Svodín, ale aj z iných sídiel. Spevák Tibor 
„Ket Chup“ Berek pochádza zo Želiezoviec, gitaristi Zsolt Takács, 
Arnold „Szösze“ Szűcs a bubeník Patrik Csókás sú zo Svodína, no 
a basgitarista Kristián Simon je z Gbeliec. Konečným efektom tejto 
prvotnej spolupráce bol maxi singel dokončený a zároveň pokrstený 
v novembri minulého roka. Krstnou mamou sa stala známa speváč-
ka, manželka reprezentanta vo futbale Roba Vitteka, Patrícia „Paris“ 
Vittek. Skupina MadDogX reprezentovala Slovensko na medziná-
rodnom putovnom rockovom festivale Local Heroes v Maďarsku. 

Za účasť skupiny na 
tomto podujatí dosta-
ne možnosť usporia-
dať tento festival aj 
Slovensko. Hranosť 
skupiny v rádiách je 
veľmi dobrá. Pes-
ničky hrajú okrem 
maďarských aj české 
rádiá či internetové 
portály a samozrejme 
taktiež slovenské. V 

Maďarsku sú to zatiaľ štyri rádiá, v Čechách tiež a na Slovensku 
môžeme spomenúť rádio Pátria, Hornet, Aligátor v rockovej relá-
cii Mariána Greksu, RockDivision, atď. Skupina dostala pozvanie 
od RTVS p.Iva Hlaváčka do relácie Piknik Klub na 4.mája, kde sa 
chlapci predstavia nielen ako hudobníci, ale aj niečo chutné nava-
ria za prítomnosti svojho producenta Henry Tótha a managera Jána 
Špaňa. Okrem týchto aktivít sa o skupinu zaujímajú aj médiá. Sku-
pina sa okrem iného dohodla s agentúrou elóKoncert na spolupráci, 
ktorá už teraz prináša svoje ovocie. MadDogX bude hosťom maďar-
skej formácie EDDA na jej turné po Slovensku. 2.júla sa predstaví 
MadDogX opäť aj v Leviciach na Revival feste ako hosť známej 
skupiny KISS Forever Band. Albumu MadDogX nesie názov „Voices 
In My Head“, obsahuje celkovo deväť nabitých art rockových vy-
paľovačiek ochutených dávkou špeciálneho metalového korenia 
namiešaného oboma šéfkuchármi (Tóth-Grapow), ktorí si na albu-
me aj s chuťou zahrali v niektorých pasážach, na konci dosladenou 
chutnou rockovou baladou venovanou nežnému pohlaviu. Albumy 
sú v predaji a už teraz je o ne veľký záujem. Na tvorbu samotnej 
skupiny MadDogX sa pozitívne vyjadrilo dosť známych rockových 
hviezd nielen zo Slovenska, (Kuly, Miško Kovalčík, Marián Greksa, 
Henry Tóth), ale aj z Madarska (Vikidál Gyula, Benkő László) a aj 
niektorí z Čiech. Poprajme týmto projektom aj všetkým, ktorí sa na 
nich zúčastnili, veľa úspechov, aby aj naďalej tvorili toľko úžasnej 
a hodnotnej muziky, mali veľa koncertných vystupení, aby hrdo re-
prezentovali svoju krajinu v zahraničí a robili veľkú radosť svojmu 
kraju a mestu či obci, odkiaľ pochádzajú. Poďakovanie za mediálnu 
podporu patrí všetkým zúčastneným novinárom a hlavne ing.Róber-
tovi Muszkovi z Pro Regional - Nezávislá spravodajská agentúra zo 
Štúrova, ktorý točil celú tlačovú konferenciu formou dokumentu aj 
pre potreby Forza music, s.r.o..

J.Š.

Rajzpályázat - Súťaž v kreslení
A Párkányi Városi Galéria rajzpályázatot hirdet a Mária Valéria híd 
újjáépítésének 10. évfordulója alkalmából.

Téma: a Mária Valéria híd
Technika: tetszőleges

Méret: maximálisan A3 forma
Versenykategóriák: 1. óvodás, 2. alapiskolai diákok 6-10 év, 3. alap-
iskolás és 8 oszt. gimnáziumi diákok 10-15 év
Díjazás: Minden kategóriában három tárgyi díj kerül kiosztásra, me-
lyek a „10 éves a Mária Valéria híd “ kiállítás megnyitóján kerülnek 
átadásra. 
A hátlapon fel kell tüntetni az alkotó nevét, címét esetleg telefonszá-
mát és életkorát. 
Átadás helye: Városi Galéria, Párkány, Fő u. 6

Határidő: 2011. szeptember 15.
A nyertes alkotások a Városi Galériában a híd újjáépítésének 10. évfor-
dulója alkalmából rendezett kiállítás keretén belül lesznek bemutatva. 

Mestská galéria v Štúrove vyhlási súťaž v kreslení z príležitosti 10. 
výročia obnovy mosta Márie Valérie

Téma: most Márie Valérie
Technika: ľubovoľná

Rozmer: maximálne formát A3
Súťažné kategórie: 1. predškolský vek, 2. žiaci ZŠ 6-10 rokov                               
3. žiaci ZŠ a 8 r. gymnázia 10-15 rokov
Ceny: Udelené budú tri vecné ceny v každej súťažnej kategórii, ktoré 
budú odovzdané na vernisáži výstavy „10 rokov mosta Márie Valé-
rie“. 
Na zadnej strane musí byť uvedené meno, adresa, príp. telefón a vek 
autora.
Miesto odovzdania: Mestská galéria, Štúrovo, Hlavná č. 6
 

Termín uzávierky: 15. september 2011.
Súťažné práce budú predstavené v Mestskej galérií v rámci výstavy 
z príležitosti 10. výročia obnovy mosta. 
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Elektro Demar spol. s.r.o., Továrenská 3, 
Štúrovo, tel.: 036/7561942

- Ponúka vo svojich priestoroch kancelárie s 
klimatizáciou do prenájmu.
- Vykonáva prácu pre zámočnícku profesiu. 
Prijíma objednávky na vyhotovenie väčších, 
ale aj menších prác vrátane opravy
- Vykonáva prepravu tovaru a sťahovacie práce 
na novom aute NISSAN Cabstar 3,5 t za vý-
hodné cenové relácie.

Info: 036/7561942, www.elektrodemar.sk

Elektro Demar kft., Gyári út 3, Párkány, tel.: 
036/7561942

- Klimatizált helyiségeket ad bérbe.
- Lakatosmunka szolgáltatást, kis és nagy meg-
rendeléseket, javításokat vállal.
- Az új Nissan Cabstar 3,5 t járművel áruszállí-
tást, költöztetést vállal kedvező áron.

Info: 036/7561942, www.elektrodemar.sk

1.18 – Rácz Dezső 32 tagból álló színtársulata a nagyvendéglő dísz-
termében megkezdte a párkányi vendégszereplését. A hónap végéig 18 
előadást tartottak. Néhány ismertebb cím: Az obsitos, Táncos huszá-
rok, Cigányszerelem, Szép Heléna, Sári bíró.   
2.4 – A vonatkísérők országos otthonának tagjai árvaházuk és üdülő-
telepük javára Szeverin Jenő vasúti vendéglőjében táncestélyt rendez-
tek. 
2.5 – A Párkányi Önkéntes Tűzoltó Testület a tűzoltó alap javára 
műkedvelő színielőadással egybekötött táncvigadalmat rendezett a 
nagyvendéglő dísztermében. Színre került: Monostori Károly Az utolsó 
kenet című 3 felvonásos színműve.
2.19 – A Párkányi Katolikus Legényegylet táncmulatsággal egy-
bekötött színielőadást rendezett a nagyvendéglő dísztermében. Színre 
került: Géczi István A Sárdi ház című 3 felvonásos népszínműve. 
2.26 – Az éjjel leégett az iskola melletti kiskocsma fedele. 
3.12 – Gyújtogatás következtében leégett négy kazal szalma a 
szérűkön. 
3.15 – A párkányi iparos ifjúság az állítandó Kossuth szobor alapja 
javára a nagyvendéglő dísztermében hazafias színielőadást rendezett 
„Mindnyájunknak el kell menni” címmel.  
3.25 – Pintér Imre kabaré társulatának fellépése a nagyvendéglő dísz-
termében. 
6.28 – Éjjel 2 óra felé két kisebb földrengést észleltek a térségben
7.27 – Sorozatos tűzesetek történtek a községben. Leégett Nemes Fló-
rián szalma kazla, Szilaveczky István nyugalmazott kántortanító házá-
nak tetőtere, tűz volt a Bodonyi-féle házban a Rákóczi úton, erről át-
csapott a tűz Bernát Ignác és Bánfi Károly házára. Tűzkárt szenvedett 
még Pauncz Soma, Boros Nándor és Drozdy Aladár. A tüzek eloltásá-
nál közreműködtek a párkányi, nánai és esztergomi tűzoltók, valamint 
a 76-os gyalogezred 150 katonája. 
7.30 – Leégett Krizsán Béla szalmakazla. 
8.1 – Leégett a Szilaveczky ház hátsó fele, valamint az ólak és a fé-
szer. 
8.10 – Renner Gáspár házának fele teljesen leégett. 
8.11 – Leégett Szekér kisbíró szénakazla. 
10.22 – Megkezdődött a Simon-Júda vásár, mely ebben az évben min-

Első szentáldozás 
Prvé sväté prijímanie

Jó Pásztor vasárnapján került sor egyházközségünkben az első szen-
táldozásra. Délelőtt 9 és11 órakor a gyermekek tele izgalommal, de 
boldogan vonultak be a Párkányi Szent Imre Plébániatemplomba. A 
szlovák szentmise keretében Hupka József diakónus vezetésével 5 fi-
úgyermek járult először a szentáldozáshoz. A szentmisét Ft. Magyar 
Károly esperes celebrálta. A magyar szentmise keretében Ft. Magyar 
Károly esperes 28 gyermeket részesített először az oltáriszentség ke-
gyelmében. A szentmisét az általuk elmondott versek még felemelőbbé 
tették. A Szent Ostya magukhoz vételekor kapott kegyelmet szüleiknek 
is megköszönték.

Na Nedeľu Dobrého pastiera sa konala v našej farnosti Slávnosť prvého 
svätého prijímania. Doobeda o 9.00 a 11.00 deti plné napätia šťastne 
vchádzali do kostola Svätého Imricha. V rámci slovenskej svätej omše 
sviatosť prijalo päť chlapcov z rúk diakona Jozefa Hupku. Svätú omšu 
celebroval vdp. Károly Magyar.  
V rámci maďarskej svätej omše pod vedením vdp. Károlya Magyara 28 
detí pristúpilo prvýkrát k oltárnej sviatosti.
Svätú omšu povzniesli aj nimi recitované básničky. Milosti, ktoré do-
stali pri prijímaní Svätej Eucharistie, poďakovali aj rodičom. 

GÉ

den várakozást felülmúlt. 
11.11 – Bihary Ákos színművész klasszikus estje a nagyvendéglő dísz-
termében. 
12.10 – Megválasztották a község új elöljáróit, akik a következők lettek: 
községi bíró – Krizsán Vince, törvénybíró – Nemes Flórián, pénztárnok 
– Molnár Ferenc, tanácsosok – Rogrün Ede, Szekér Gyula, Vichor Józ-
sef, Manovill Dávid és Tóth Kálmán.
               Az Esztergom és Vidéke híreiből válogatta: Paulovics János

Száz éve történt – 1911

Stalo sa to pred sto rokmi – 1911
18.1 – Divadelný súbor Dezső Rácza zahájil svoje pohostinné vystúpe-
nie vo veľkej sále hostinca (dnešná galéria a kino). Súbor mal 32 členov 
a do konca mesiaca absolvoval 18 predstavení.
4.2 – Členovia Štátneho domova sprievodcov usporiadali v reštaurácii 
na železničnej stanici tanečný večer v prospech fondu svojho sirotinca a 
rekreačných zariadení.
5.2 – Parkanský dobrovoľný požiarny zbor usporiadal vo veľkej sále 
hostinca divadelné predstavenie spojené s tanečnou zábavou v prospech 
požiarneho fondu.   
19.2 – Parkanský katolícky mládežnícky spolok usporiadal vo veľkej 
sále hostinca divadelné predstavenie spojené s tanečnou zábavou.
26.2 – V predchádzajúcu noc zhorela strecha krčmy vedľa školy.
12.3 – V dôsledku podpalačstva zhoreli za humnami 4 stohy slamy.
15.3 – Parkanská remeselnícka mládež usporiadala na fond plánovanej 
sochy Kossutha vo veľkej sále hostinca divadelné predstavenie.
25.3 – Vystúpenie kabaretného súboru Imre Pintére vo veľkej sále hos-
tinca.
28.6 – V predchádzajúcu noc boli v regióne pozorované dve menšie ze-
metrasenia.
27.7 – Séria požiarov v obci. Zhorel stoh slamy Flóriána Nemesa, stre-
cha domu Istvána Szilaveckého, horel aj dom Bodonyi na Rákócziho 
ulici. Oheň sa rozšíril aj na domy Ignáca Bernáta a Károlya Bánfiho. 
Škodu spôsobenú požiarmi utrpeli aj Soma Pauncz, Nándor Boros a Ala-
dár Drozdy. Požiare hasili hasiči z Parkanu, Esztergomu a Nány a 150 
vojakov 76. pešieho pluku. A požiare pokračovali.
30.7 – Zhorel stoh slamy Bélu Krizsána.
1.8 – Zhorela zadná časť domu Istvána Szilaveckého, ďalej chlievy a 
šopa.
10.8 – Zhorela polovica domu Gáspára Rennera.
11.8 – Zhorel stoh sena.
22.10 – Začal sa jarmok Simona a Judy, v tomto roku bol nad očakáva-
nia veľmi úspešný. 
11.11 – Večer klasickej poézie v podaní herca Ákosa Biharyho vo veľkej 
sále hostinca.
10.12 – Bolo zvolené nové vedenie obce. Richtárom sa stal Vince Kri-
zsán, jeho zástupcom pre riešenie občianskych sporov Flórián Nemes, 
podkladníkom Ferenc Molnár. Členovia zastupiteľstva: Ede Rogrün, 
Gyula Szekér, József Vichor, Dávid Manovill, Kálmán Tóth.

Zo správ novín Esztergom és Vidéke pozbieral a preložil: János Paulovics
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Po hodoch bolenie brucha... Ďalší úspech Petra Gelleho

Vzpieranie

Po hodoch nasleduje bolenie brucha. Platí to aj v prípade futbalistov 
MŠO Štúrovo. Po šnúre  zápasov bez prehry prišli hneď dve  za sebou.  
Štúrovčania prehrali na ihrisku Levíc, ktoré ešte stále bojujú o postup do 
III. Ligy,  vysoko 4:0. Nasledoval ďalší zápas na ihrisku súpera. Futba-
listi zo Šiah sú povestní svojou tvrdosťou a agresivitou. Svoju povesť 
potvrdili aj v tomto zápase, ujali sa vedenia gólom tesne pred ukončením 
prvého polčasu. Hlavným cieľom našich futbalistov v druhom polčase 
bolo dohrať zápas bez ujmy na zdraví. Hráčom súpera sa podarilo aj za 
výdatnej pomoci rozhodcu streliť ešte 2 góly, ktoré zaváňali ofsajdom. 
Konečný výsledok : Šahy - Štúrovo 3:0. 7. mája odohrali zápas proti fut-
balistom Kolárova na domácom ihrisku. Po výbornom prvom polčase a 
dvoch pekných akciách sme viedli 2:0. Po obrátke sme nepochopiteľne 
poľavili a hostia sa gólom vrátili do hry. Ohrozovali nás do konca zápa-
su, ale domácim sa tesný výsledok 2:1 podarilo udržať. 

Pekný úspech dosiahol slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike 
Štúrovčan Peter Gelle na pretekoch prvého kola Svetového pohára v 
poľskej Poznani. V A-finále  K1 mužov na 500 metrov obsadil 2. miesto 
a opäť potvrdil, že táto disciplína mu sedí. Pred ním skončil tak isto ako 
vlani na majstrovstvách sveta iba Švéd Gustafsson. Náš dvadsaťdvaná-
sobný majster Slovenska za ním zaostal o 820 tisícin sekundy. 

Dňa 30.4.2011 sa vo Veľkom Mederi konali Majstrovstvá Slovenska 
starších žiakov a žiačok vo vzpieraní. MŠO oddiel vzpierania repre-
zentovala Bianka Horváthová, ktorá získala v dvojboji výkonom 52 kg 
/25-27/ striebornú medailu a stala sa vicemajsterkou Slovenska na rok 
2011. Titul jej ušiel iba o 5 kg.
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„Hiányodat szavakkal kife-
jezni nem lehet, szívünkben 
őrizzük drága emlékedet“

Fájó szívvel emlékeztünk 
május 11-én 

Szerettünk volna még 
sokáig szeretni, míg élünk, 

nem fogunk feledni.

Fájó szívvel emlékezünk 
halálának 2. évfordulóján 

„Annyira akartam élni, 
a betegséget legyőzni. 

Búcsúztam volna tőletek, 
de erőm nem engedett. Így 
búcsú nélkül szívetekben 

tovább élhetek.“
Fájó szívvel mondunk 

köszönetet minden kedves 
rokonnak, barátnak, 

ismerősnek, a volt tűzoltó 
kollégáknak és mindazok-
nak, akik 2011. április 12-
én elkísérték utolsó útjára 
a szerető férjet, édesapát, 

nagyapát 

„Tá rana v srdci bolí a zabud-
núť nedovolí. Hoci si odišiel 
bez slova a na rozlúčku nebol 

čas, spomienky na Teba zostanú 
v nás“.

Dňa 3.júla uplynulo 5 rokov, čo 
nás navždy opustil náš drahý 

manžel, ocko, dedko, 

Szeretettel gon-
dolunk halálának 

1.évfordulóján 

S láskou spomínajú,
Manželka, deti, vnúčatá

elhunyt 2010.június 4-én.
Emlékét örökké őrző férje, lánya 

és férje családjával 

Uhrinčať Rozáliára 

Dudek MiklósraSzabó Vilmost

Ján ČiefIng. Fazekašová Oľgára

(született Kovács) halálának negyedik évfor-
dulóján. Emlékét őrző családja

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

akit a kegyetlen halál 67. életévében ragadott ki sze-
rettei köréből. Köszönjük a sok koszorút, virágot és a 
vigasztaló szavakat, melyekkel enyhíteni igyekeztek 
soha el nem múló fájdalmunkat. A gyászoló család

Használt autó és kisteherautó gumi rendelhető. 
Tel.:+36205135950
Termőföld rendelhető. Tel.: Tel.:+36205135950
„Unimobódé“ eladó Párkányban. Tel.: 0907 036 
888
Unimobunka na predaj. Tel.: 0907 036 888
Predám Peugeot 306 striebornú (metalíza svet-
lá), 170 000 km. Cena: 2000 €. Tel.: 0918 554 
385
Eladó Peugeot 306, új téli-nyári gumikkal, 
vonóhoroggal, szürke metalíza színben, 170 000 
kilométerrel. Irányár: 2000 €. Tel.: 0918 554 385

Libádon öreg családi ház eladó. Tel.: 0907 348 
940
Predám prerobený, 2-izbový byt na 2. poschodí. 
Tel.: 0908 676 610
Kétszobás, felújított lakás eladó a 2. emeleten. 
Tel.: 0908 676 610   
Fürdőkádzománc felújítást vállalok. Tel.: 0905 
983 602 
Eladó felújított 2 szobás lakás, vagy cserélhető 1 
szobásra. Eladó alig használt ülőgarnitúra 3+1+1 
és heverő. Ár megegyezés szerint. Tel.. 0918 
767 318

Riadková inzercia - Apróhirdetés

Egy fantasztikus élmény és egy
felejthetetlen emlék

MEGEMLÉKEZÉS
SPOMÍNAME

Május 6.-án az Ifjú Szivek táncszínház műsorát néztem meg Pár-
kányban. Munkáim átszervezésével sikerült szabaddá tennem a 
péntek estémet és izgatottan (ugye nem kell mondanom, mit jelent 
az Ifjú Szivek egy párkányinak) az elkövetkező élményeket várva, 
ültem be barátaim társaságában az előadásra.
Szinte hallani lehetett a csendet, a várakozás csendjét, mikor a zsúfo-
lásig megtelt kultúrházban elkezdődött a műsor. A művelődési otthon 
szívélyes fogadtatása után Hégli Dusán, az együttes igazgatója, koreo-
gráfusa és a műsor rendezője röviden felvázolta az „Ördög tánca” című 
produkció tartalmi szerkezetét. Ami ezután következett, azt mi, nézők, 
lélegzetet visszafojtva figyeltük. A táncprodukciókat élőzene és hát-
térvetítés tette lenyűgözővé, felejthetetlenné. A zenekar és a táncosok 
temperamentumos előadása annyira folyamatos és pörgő volt, hogy a 
közönség alig tudta tetszését tapssal kifejezni. Ez az előadás valóban 
ördögien fergeteges, magával ragadó alkotás. A hálás publikum állva, 
hatalmas tapssal jutalmazta a táncszínház művészeit. Megérdemelten, 
hiszen táncaikon keresztül, táncos lábak tolmácsolásában, szemünk 
előtt pergett le Kárpát-medence történelme. Boldog voltam, hogy ott 
lehettem és átélhettem azt a hangulatot. Ez az élmény igazolta számom-
ra, hogy igen, a néptáncnak helye van a szívemben. Gratulálok, és sok 
sikert kívánok az Ifjú Szivek tánckarának és különösen öröm nekem, 
hogy Párkány is magáénak érzi Őket. Meggyőződésem, hogy mindenki 
nevében mondhatom: Visszavárjuk Őket.

JUDr. Vitkó Andrea, a kulturális komisszió elnöke

Párkány és Vidéke hivatalos honlapja

www.sao.sturovo.org
Oficálna stránka Štúrovo a okolie



16.05/2011 REKLÁM - REKLAMA

GoComp

219,-�

Tablet 70 8GB, LCD 7",
WiFi, BT, Cam, HDMI, 

Zahŕňa technológiu Android 2.2 
a grafický výkonný 3D zrýchľovač, 

vďaka čomu ponúka neporovnateľnú zábavu

Bocskaiho 3. Štúrovo
0911/425 400, 0903/785 960

AKCIA

Podpora kodekov
• MPEG-4 HD (up to 720p, 30 fps@6Mbps)
• MPEG-4 (ASP@L5 AVI, up to DVD resolution, 30 fps@8Mbps)
• H.264 HD (HP@L3.1 up to 720p, 30 fps@5Mbps)
• WMV9/VC1 (AP up to 720p 30 fps@10Mbps)
• M-JPEG (Motion JPEG Video) in VGA resolution

Podporované formáty: 
Video: AVI, MP4, MKV, MOV, WMV, MPG, PS, TS, VOB, FLV 
Foto: JPEG, BMP, PNG, GIF 
Titulky: súbory s .srt, .ssa, .smi, .sub extensions 

Výdrž batérie: 
36 hod. pri prehrávaní hudby
10 hod. pri surfovaní po internete
7 hod. pri pozeraní videa


