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A foglalkozások bővített sorával nyitja meg kapuit szeptember 15-én 
a szabadidőközpont. Gyerekek szabad idejének hasznos eltöltésére 
alternatívat kínáló centrum új helyen, a Teraszok iskolaépületében 
várja a kicsiket és a nagyobbakat. 
Mint ismeretes, a képviselőtestület júniusban másodízben döntött a 
költözésről, s mint ahogy Hégli Gulya, a központ vezetője fogalmaz, a 
hosszú évek óta, pontosabban 2007-től húzódó problémának ez a leg-
jobb megoldása. Emellett megjegyzi, fáj elhagyni a Fő utca-i épületet, 
az összes bújával-bajával együtt a szívükhöz nőtt. Az egykori neológ 
zsinagóga épületét 1926-ban avatták fel, s egészen a második világhábo-
rúig az akkor 400 lelkes zsidó lakosság szolgálatában állt. A mai stílusát 
az 50-es években nyerte el. 1948-tól egészen a 60-as évekig, a járások 
átszervezéséig, a járási pártbizottság irodája volt, majd pedig kollégi-
umként funkcionált. Negyvennégy évvel ezelőtt, 1967-ben költözött a 
szabadidőközpont, avagy ahogy akkor hívták, a Pionír és ifjúsági ház a 
Fő utca 32 szám alá. A tevékenységét egy évvel később, ´68-ban kezde 
meg. Azóta több vezetője és megnevezése is volt az intézménynek, Hég-
li Gyula szerint, az igazgatók kéznyoma meglátszik az intézményen, a 
cél azonban mindig is egy volt, a gyerekek és fiatalok foglalkoztatása. 
Az idő vas foga sem kímélte az épületet, ma már komoly problémák-
kal küzd. Nemcsak a külső falakon vannak repedések, jellemzőek a tető 
gondok, az omladozó vakolat, a fűtésrendszer, ahogy az elektromos há-
lózata rossz állapota, penészedés. Az új épületben lévő termek jóval tá-
gasabbak, világosabbak, s nem utolsó sorban korszerűbbek és egészsé-
gesebbek, kiváló körülményeket biztosítanak a központ működésére. Ez 
pedig új ötletekre ösztönzi annak munkatársait. „Több új foglalkozással, 
klubtevékenységgel, rendezvénnyel készülünk a nyitásra, mely szeptem-
ber 15-én lesz. A központ már az iskolaév kezdetétől a Rákóczi utcában 
működik, itt lehet jelentkezni az egyes tevékenységekre is. Újdonság-
ként klubkártya váltható, mellyel tetszés szerinti több foglalkozás is lá-
togatható. A centrum ezentúl nem hatkor, hanem csak nyolckor zár, s a 
fiataloknak is nagyobb teret szeretne biztosítani. Az ő tevékenységük 
kialakítása érdekében szeretnénk létrehozni a Fiatalok Városi Tanácsát, 
mely beindítaná a foglalko-
zást” – mesélt a terveikről 
az igazgató, aki szerint az is 
egy fontos pozitívum, hogy 
a szakköröket látogató gye-
rekek nagy részének éppen 
a teraszoki városrész nyújt 
lakhelyet. Hégli Gyula re-
ményét fejezte ki abban, 
hogy a nagyobb épület miatt 
növekvő kiadások ellenére is 
sikerül jól beosztani a rendel-
kezésre álló anyagi keretet, s 
nem okoznak csalódást a képviselőtestület számára. Az anyagi háttér 
biztosítása érdekében további helységek bérbeadásával is számolnak. 
A már megszokott tevékenységek, amelyek rövidebb-hosszabb ideje 
működnek a Fénysugár Alapítvány egykori helyén, mint a karate, jóga, 
baba-mama klub továbbra is az épületben maradnak. 

Uznesením mestského zastupiteľstva Štúrova z júna 2011, ktoré ini-
ciovala a schválila skupina poslancov Mostu-Híd, 4 nezávislých a 
jedného poslanca za Smer, sa uzavrelo obdobie hľadania vhodných 
priestorov pre CVČ. Hľadanie trvalo od roku 2007 a z množstva 
návrhov priestorov toto riešenie je najvhodnejšie.   
S premiestnením CVČ do prízemných priestorov Základnej školy na 
Terasách (bývalé priestory združenia Fénysugár) sa otvorili nové mož-

nosti pre záujmovú činnosť deti a mládeže mesta. Centrum voľného 
času v nových priestoroch v školskom roku 2011/2012 ponúka deťom 
a mládeži mesta činnosť záujmových krúžkov, ďalej rôzne podujatia 
pre všetky kategórie detí a mládeže. V rámci rozšírenia činnosti od 15. 
septembra zahajujeme klubovú činnosť a to klub stolného tenisu, klub 
spoločenských hier, klub internetu, klub detí pre mladší školský vek s 
činnosťou podľa záujmu aj v sobotu. Klubová práca na základe Klu-
bového preukazu umožní deťom a mládeži zúčastňovať sa záujmovej 
činnosti podľa záujmu člena a rozvrhu klubovej práce denne do 20.00 
hodiny. Členovia záujmových krúžkov a klubov po splnení podmienok 
na záver školského roka 2011/2012 sa zúčastnia losovania o V.Centrá-
cky bicykel. V nových priestoroch CVČ chceme dať stály priestor pre 
činnosť mládeže a to vytvorením mestskej rady mládeže, ktorá by túto 
činnosť riadila. Prevádzkovanie pridelených priestorov a celej budo-
vy bude nákladnejšie ako bolo prevádzkovanie starých priestorov na 
Hlavnej ulici, ale pevne veríme, že pochopenie a dôveru poslancov ne-
sklameme. Vynaložené finančné náklady na prevádzku školy, finančné 
prostriedky, ktoré CVČ malo v starej budove s prostriedkami, ktoré 
sú z prenajímania priestorov, veríme, že budú postačovať na pokrytie 
nákladov tak, aby sme zabezpečili záujmovú činnosť detí a mládeže v 
zmysle našich zámerov a cieľov. 

pokračovanie na 2. strane folytatás a 2. oldalon
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Centrum voľného času v Štúrove usporiada nasledovné záujmové 
krúžky a kluby pre deti, mládež a dospelých:
Zaujmové krúžky: Hravo po slovensky, anglicky a nemecky, Krúžok slo-
venského a maďarského ľudového tanca, Moderný tanec, Mažoretkový 
šport pre všetky kategórie, Break dance, Bábkový krúžok, Dramatický 
krúžok (krúžok malých hercov), Krúžok šikovných rúk, Buď fit (pohy-
bový krúžok pre najmenších), Sorobán, Cyklistický krúžok pre starší 
školský vek, Futbalový krúžok pre deti MŠ a mladší školský vek, Diev-
čenský futbal, Basketbalový krúžok, Modelársky krúžok. 
Záujmové kluby: Klub výpočtovej techniky, Klub internetu, Klub stol-
ného tenisu, Klub zábavnej techniky, Fitnes klub pre starší školský vek 
a mládež, Zumba, Eko klub, Klub hier a zábav pre deti mladšieho škol-
ského veku.
Ak chceš aktívne využiť svoj voľný čas, tak neváhaj a prihlás sa do niek-
torej zo záujmových činností. Prihlásiť sa môžeš denne do 18.00 v CVČ 
na Rákócziho 82 do 15. septembra. Ďalšie informácie: 036 7511 239, 
7533 770.                                                                               Július Hégli

A párkányi szabadidőközpont az alábbi szakköröket, klubokat 
nyitja:
Szakkörök: Játszva szlovákul, Játszva angolul, Játszva magyarul, Szlo-
vák és magyar néptánc, Moderntánc, Mazsorett Sissy, Break dance, 
Bábkör, Színjátszó kör, Ügyes kezek szakköre, Moccanj (játékos moz-
gás óvodásoknak), Szorobán kisiskolásoknak, Kerékpár szakkör, Fut-
ball óvodásoknak és iskolásoknak, Lányfoci, Kosárlabda.

Klubok: Internet, számítástechnika, Szórakoztató technikai játékok fia-
taloknak, Asztalitenisz, Fitnesz, Zumba, Eko klub, Szabadidős és szóra-
koztató játékok.

Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Jelentkezni szeptember 15-ig a 
Rákóczi utca 82 szám alatt (a teraszoki új iskola épülete) lehet, telefon-
szám: 036 7511 239, 7533 770.

Kasza-Szép Éva

Zrekonštruovaný most Márie Valérie 
slúži desať rokov

Tíz éve szolgál a felújított
Mária Valéria híd

Medzi Štúrovom a Ostrihomom existoval priechod cez Dunaj už v dobe 
bronzovej (približne pred 3000 rokmi). Z rímskeho obdobia (170 po Kr.) 
pochádza najstaršia písomná zmienka o používaní brodu-prievozu. Gejza 
I. v roku 1075 daroval „10 čeladníkov veslárov“ na prevádzku prievozu 
v Kakate. Dôležitosť tunajšieho prievozu dokazuje aj fakt, že Ondrej II. 
v roku 1215 ustanovil, že každý, kto sa pohybuje v tomto priestore, musí 
použiť prievoz v Kakate. Turci tu v roku 1585 postavili pontónový most, 
ktorý slúžil až do Parkanskej bitky v roku 1683. Po oslobodení od Tur-
kov fungoval na Dunaji opäť prevoz a v roku 1762 bola do prevádzky 
zaradená nová mobilná konštrukcia, tzv. lietajúci most. V roku 1842 bol 
odovzdaný a zaradený zase pontónový most, ale neustále sa zosilňovali 
požiadavky na postavenie stáleho železného mosta.

Most bol 
s l á v n o s t n e 
o d o v z d a n ý 
28. septem-
bra 1895. S 
p o v o l e n í m 
kráľa bol po-
m e n o v a n ý 
podľa prin-
ceznej Márie 
Valérie, dcé-
ry Františka 
Jozefa I. 20. 
storočie mos-
tu vôbec neži-
čilo. Prvý krát 
ho vyhodili 
do vzduchu 
v roku 1919, 
druhýkrát v 
roku 1944. 
Kým prvýkrát 

sa muselo na rekonštrukciu čakať 8 rokov, druhýkrát to už trvalo neuve-
riteľných 57 (!) rokov (bol to jediný most na Dunaji). 
Zmeny v ́ 89-tom posilnili hlas občianskych iniciatív, ktoré volali po ob-
nove mosta. Prvá takáto demonštrácia sa konala ešte v decembri 1989, 
keď ľudia z oboch brehov Dunaja vyšli na okyptený most, aby vyjadrili 
svoj úmysel, že „Chceme most“. Potom nasledovali rôzne fóra, stretnu-
tia, prednášky a koncerty, ktoré boli hnacou silou prepojenia okypteného 
mosta. Tí, ktorí mali pocit, že obnova mosta je pre nich dôležitá, sa tými-
to akciami snažili spojiť to, čo napokon patrilo k sebe.
V prvej polovici 90-tych rokov sa konečne začalo s prípravou obnovy 
mosta. Na rokovaniach komisie pre obnovu mosta, ako aj vedúcich pra-
covníkov zainteresovaných ministerstiev oboch krajín bolo dohodnuté, 
že sa bude iniciovať využitie podpory PHARE, ktorú ponúkla EÚ. Malo 
to symbolický význam, že slovenský a maďarský minister pri príležitos-
ti storočnice odovzdania mosta predložili spoločnú žiadosť Európskej 
komisii, ktorá ešte v decembri toho istého roka dala kladnú odpoveď. 
V roku 1999 bola podpísaná Dohoda medzi vládami SR a MR o obno-
ve mosta cez Dunaj. Po odsúhlasení Finančného memoranda, stavebné 
práce sa začali 18. októbra 2000 a 11. októbra 2001 bol most slávnostne 
odovzdaný do prevádzky.
Túžobne očakávaný sen mnoho tisíc ľudí sa stal skutočnosťou. V tých 
úžasných chvíľach odovzdania mosta, slzy v očiach presne vyjadrili po-
city ľudí. Boli sme vierohodnými svedkami jedného vzkriesenia, lebo 
most pomenovaný podľa princeznej Márie Valérie znovu ožil. Lebo ten-
to most je vo svojej fyzickej podstate nie len priemyselné veľdielo, ale 
oveľa viac: „Most medzi brehmi a srdciami“.                    

Párkány és Esztergom térségében már a bronzkorban (mintegy 3000 
éve) is létezett átkelőhely a Dunán. A római korból (Kr. u. 170-ből) már 
írásos dokumentummal is rendelkezünk gázló és rév meglétéről. I. Géza 
király 1075-ben „10 háznép hajóst“ adományoz a kakati rév működte-
tésére. A rév jelentőségét mi sem bizonyítja jobban, minthogy II. Endre 
1215-ben kötelezővé tette minden errefelé közlekedőnek a kakati rév 
használatát. A törökök 1585-ben hajóhidat építettek itt, mely az 1683-
as Párkányi csatáig szolgálta az átkelést. Ezután ismét rév működött a 
Dunán, majd 1762-ben egy új szerkezetet, a repülőhidat állították for-
galomba. 1842-re viszont ismét hajóhidat készítettek, de mindinkább 
erősödött az igény egy állandó vashíd megépítésére. 
Ennek ünnepélyes átadására 1895. szeptember 28-án került sor. A király 
engedélyével a hidat Mária Valéria főhercegnőről, I. Ferenc József lány-
áról nevezték el. A híd a 20. században a megpróbáltatások egész sorát 
„élte” át. Először 1919-ben, majd 1944-ben robbantották fel. Míg az 
első alkalommal 8 évet kellett várni a felújításra (de addig is gyalogpalló 
szolgálta az átkelést), a második alkalommal – egyedüli Duna-hídként – 
ez már 57(!) évet vett igénybe. 
A 89´-es változások felerősítették azon civil kezdeményezések hangját, 
amelyek a híd újjáépítését szorgalmazták. Az első ilyen megmozdulás 
még 1989 decemberében történt, amikor a híd mindkét csonkjára ki-
vonultak az emberek, hogy hangot adjanak abbéli szándékuknak, hogy 
„Hidat akarunk!”. Ezt aztán különféle fórumok, megbeszélések, előadá-
sok, koncertek követték, melyek mozgatói, erjesztői voltak a hídcsonkok 
összekapcsolásának. Akik akkor úgy érezték, hogy fontos számu(n)kra a 
híd felépítése, ilyen megmozdulásokkal igyekeztek összekovácsolni azt, 
ami egyébként is összetartozott.
A 90-es évek első felében végre megkezdődött a Mária Valéria híd újjáé-
pítésének előkészítése. A két ország által létrehozott hídbizottságok és a 
minisztériumi vezetők tárgyalásain megállapodtak az EU által felajánlott 
PHARE támogatás igénybevételének kezdeményezéséről. Szimbolikus 
jelentősége volt annak, hogy a szlovák és a magyar miniszter a Mária 
Valéria híd átadásának 100. évfordulóján nyújtotta be közös kérelmét az 
EU Bizottságának, ahonnan a kedvező válasz még az év decemberében 
megérkezett. 1999-ben aláírták a MK és a SZK kormányai közötti E-
gyezményt az Esztergom és Párkány városok közötti Duna-híd újjáépí-
téséről. A PHARE támogatásról szóló Pénzügyi memorandum aláírását 
követően, a kivitelezés 2000. október 18-án kezdődött és 2001. október 
11-én a hidat ünnepélyes keretek között átadták a forgalomnak.
Ezzel emberek ezreinek féltve őrzött álma, sokáig csupán titkon dédel-
getett óhaja vált valóra. Az átadás fennkölt pillanataiban a meg-megcsil-
lanó könnyek hűen kifejezték azt, amit az emberek akkor éreztek. Egy 
feltámadásnak voltunk hiteles tanúi, mert a Mária Valéria főhercegnőről 
elnevezett híd újra életre kelt. Mert fizikai mibenlétében ez a híd nem 
csupán ipari remekmű, de annál sokkal több: „Híd partok és szívek közt”.                                                                                                                                           
                                                                                            Juhász Gyula

Mikuláš Dzurinda szlovák és Orbán Viktor magyar miniszterelnök aláírja a híd újjáépítéséről szóló dokumentumot

Slovenský a maďarský predseda vlády Mikuláš Dzurinda a Viktor Orbán podpisujú dokument o obnove mostaJúlius Juhász
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Už je to osem rokov, keď 12. augusta 2003 vznikol požiar v jed-
nom z dvanásťposchodových obytných domov na Jesenského ulici. 
Hasenie požiaru a záchrana obyvateľov bola výsledkom do tej doby 
nevídanej medzinárodnej maďarsko – slovenskej spolupráce. Hase-
nie domu sťažovalo viac prekážok. Z tých sa behom ôsmich rokov 
jednu podarilo úplne vyriešiť, ďalšie dve nie.
Na základe neoficiálnych informácií vyšetrovanie požiaru nie je dodnes 
ukončené, preto ešte stále nevieme, čo bolo dôvodom vzniku požiaru, 

ktorý z deviateho poschodia postupoval 
vyššie. Kvôli veľkej výške sa štúrovskí 
ani okolití slovenskí hasiči nevedeli po-
pasovať s požiarom, pretože nikde v regi-
óne sa nenachádza taký žeriav, s ktorým 
by mohli hasiť požiar v takých výškach. 
Problém vyriešili čiste priateľskou pomo-
cou hasiči z Tatabánye, ktorí po obdržaní 
informácií o požiari poslali na pomoc auto 
s dlhým rebríkom, z ktorého sa podarilo 
uhasiť požiar aj na najvyššom poschodí. 
Rýchlu pomoc zraneným sťažovala pre-
prava. Namiesto do blízkeho Ostrihomu 
ich museli prevážať do Nových Zámkov. 
Problémom plynulého hasenia bola sku-
točnosť, že neexistovala žiadna medziná-
rodná dohoda, na základe ktorej by mohli 
požiadať o pomoc maďarských kolegov. 
Odvtedy sa podarilo dosiahnuť aspoň 

toľko, že obyvatelia Štúrova a okolia môžu sčasti využívať služby os-
trihomskej nemocnice. Nitrianski hasiči už majú techniku na hasenie a 
záchranu ľudi z najvyšších poschodí výškových budov.
Na spoluprácu slovenských a maďarských hasičov v ostrej situácii si 
však ešte musíme počkať, pretože zatiaľ neexistuje takáto dohoda med-
zi dvoma štátmi. Zaujímavosťou je, že podľa našich informácií Maďar-
sko uzavrelo zmluvu o spolupráci so všetkými susednými štátmi, len so 
Slovenskom sa im zatiaľ nepodarilo.                        Koller, preklad g.p.

Vyslankyňa Rakúskeho
veľvyslanectva v Štúrove

V prípade požiaru výškového domu 
je situácia skoro nezmenená

Štúrovo opäť súťaží 

Versenyben van Párkány

Opäť sa hľadá najkrajšie mesto, obec Slovenska. Súťaž bola vyhlásená 
na stránke slovakregion.sk, kde viacej obcí nášho regiónu je na popred-
nom mieste. Podľa výsledkov zo začiatku augusta je Štúrovo v súťaži 
miest na druhom mieste za vlaňajším víťazom, Bardejovom. Za 3 me-
siace sa podarilo mestu získať viac ako 17 tisíc hlasov. Obe mestá vedú 
tuhý boj medzi sebou. Počas posledných mesiacov aj naše mesto stálo na 
najvyššom stupienku. Medzi obcami patrí Kamenínu 3. miesto a Lontov 
z Levického okresu je na 4. mieste. Tieto výsledky ešte nie sú konečné, 
hlasovať je možné do konca októbra. Tohto roku sa po prvýkrát hľadá 
aj najlepší primátor 2011. Pri prihlasovaní starostov je potrebné priložiť 
dokumenty, ktoré potvrdzujú jeho odborné schopnosti. Cieľom je vy-
brať osobu, ktorá spravila najviac pre svoju obec. Vlani skončilo na in-
ternetovej súťaži Štúrovo na dobrom 8. mieste. Okrem diplomu získalo 
mesto týmto umiestnením aj reklamné plochy na prezentáciu mesta ako 
na internete tak aj v tlači. Hlasovať môžete po zaregistrovaní sa na strán-
ke www.slovakregion.sk                                                       Preklad g.p.

Ismét keresik Szlovákia legszebb városát, falvát. A slovagregion.sk hon-
lap által meghirdetett versenyben több régiós település is jó helyen áll. 
Az augusztus eleji eredmények alapján Párkány a második (a tavalyi 
győztes, Bártfa az első) a városok között, három hónap leforgása alatt 
több mint 17 ezer szavazatot sikerült begyűjtenie. A két város egyébként 
ádáz harcot vív, az elmúlt hónapok alatt városunk is állt már a dobogó 
legfelsőbb fokán. A településeknél Kéménd a harmadik, a lévai járásban 
található Lontó pedig a negyedik helyen áll. Igaz, ezek csak részered-
mények, szavazni egészen október végéig lehet. Idén, első ízben, 2011 
legjobb polgármesterét is keresik. A településvezetők nevezéséhez azon-
ban azon dokumentumokat is mellékelni kell, amelyek igazolják szakmai 
rátermettségét, a cél a településéért legtöbbet tett személy kiválasztása. 
Mint ismeretes, a világhálón folyó versenyben tavaly Párkány jó helyen 
végzett, 8. lett. Az erről szóló oklevélen túl településünk ezzel a helye-
zéssel reklámfelület és prezentációs lehetőséget is szerzett a nyomtatott, 
illetve az elektronikus sajtóban. Szavazni regisztrációt követően a www.
slovakregion.sk honlapon lehet.                                                 K.-Sz.É.

Po určitom čase naše mesto opäť navštívila vzácna zahraničná
návšteva. 2. augusta o 10.00 hod privítal primátor mesta Ján Oravec 
pani Christine Freilinger, vyslankyňu Rakúskeho veľvyslanectva v 
Slovenskej republike.
Pán primátor naše mesto stručne predstavil a odpovedal na otázky vy-
slankyne ohľadom zamestnanosti obyvateľstva, pracovných príleži-
tostí, národnostného zloženia, vývoja mesta a jeho súčasného stavu v 
dnešných „pohnutých“ časoch. Pani Christine Freilinger sprevádzal jej 
partner, ktorý je prezidentom luxemburskej tlačovej rady. Osobne bol 
prítomný pri podpisovaní Shengenskej  zmluvy . Počas rozhovoru sme 
sa dozvedeli niekoľko zaujímavých informácií o Shengene, napríklad 
– že je to malá dedinka s asi 500 obyvateľmi, a že k takej významnej 
udalosti pre nás došlo na lodi. Podobne, ako to bolo pri podpisovaní 
zmluvy o znovupostavení mosta Márie Valérie v roku 1999, pre nás rov-
nako významnej udalosti. Pani vyslankyňa sa vyjadrila, že naše mesto a 
tiež jeho okolie sa jej veľmi páči a rada sa sem príležitostne opäť vráti. 
Samozrejme, my ju radi uvidíme a privítame.

Kornélia Slabáková, zástupca primátora     
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Laco Hrušovský v Štúrove
Laca Hrušovského poznáme ako nekompromisného advokáta zo 
seriálu Aféry, ktorý beží týždenne na TV JOJ. V skutočnosti Laco 
Hrušovský je milý a bezprostredný chlap z Ružomberka, ktorý ne-
dávno trávil dovolenku na našom kúpalisku Vadaš. 
Prečo práve Štúrovo?
Štúrovo vybrali moji rodičia. Prišiel som totiž so svojou rodinou, s ro-
dičmi a s dcérou. Vaše kúpalisko poznala moja sestra, ktorá tu bola pár-
krát a odporučila ho mojim rodičom.
Ako ste sa cítili na našom kúpalisku?
Je tu veľmi príjemne. Hotel aj kúpalisko je fajn, páčilo sa  najmä dcérke. 
Bývali sme v hoteli Thermal, kde sa mi najviac páčila príjemná a veľmi 
milá obsluha. Pobyt nám spríjemnili aj masáže v masážnom salóne ho-
tela Thermal, ktoré sme si dopriali skoro každý deň. Každý večer sme 
skúšali inú reštauráciu v centre mesta, kde bolo tiež super. Predposledný 
deň sme si stihli pozrieť miestny vínny festival aj s vystúpením Laca 
Lučeniča, ktorý urobil skutočne super show. 
Je dôležité pri výbere dovolenky krajina destinácie? Preferujete dovo-
lenku v zahraničí alebo radšej doma?
Je to jedno. Pochádzam z Ružomberka, takže Tatry navštívim každý rok. 
Teraz sme v Štúrove, ale tiež rád chodím k moru. Záleží to od spoločnos-
ti, s ktorou sa na dovolenku vyberiem.
Ďakujeme ešte raz, že ste si vybrali naše kúpalisko a hotel Thermal.
Dúfam, že čoskoro k nám zavítate znova!
Veľmi rád sa vrátim a aj my ďakujeme za dovolenku.

Obnovená sauna Vás čaká od sep-
tembra v krytej plavárni v Štúrove

Megszépült szauna várja a szaunázni 
vágyókat a párkányi fedett uszodában

Chovan Jozef 
poradenstvo (tanácsadás)

Poskytuje najlacnejšie 
právne poradenské služ-

by a iné podnikateľské 
poradenské služby

 (zanedbanie povinnej 
výživy, domáce násilie, 

podvod, sprenevera, 
krádeže, medziľudské 

vzťahy a iné protiprávne 
delikty). Poradenské 

služby sa poskytujú v 
slovenskom a maďarskom jazyku. 

Štúrovo, Adyho 7 (budova gymná-
zia, prízemie, miestnosť č. 23)

0903 861 253, 0908 343 056 
j.chovan@azet.sk

Nincs elég pénze ügyvédre? Nem igazán 
bízik az állami hivatalokban és tanácsra 
van szüksége? Tanácsot adunk, hogyan 
lehetne megoldani gondjait, problémáit!

Kútfúrást
vállal kútfúró

mester
garanciával.

Tel.:
0915 510 504

+36 30 941 8985

S prichádzajúcim chladnejším počasím stále viac a viac ľudí túži po 
tom, aby pripravilo svoje telo a dušu na zimu. Namiesto drahých 
liekov Vás možno osloví saunovanie. Fíni už dávno vedia, že na to, 
aby sme svoj organizmus a zdravie udržali v dobrej forme, musíme 
svoje telo vystaviť najprv horúcemu vzduchu a  potom rýchlo stu-
denému.
Nebolo to tak dávno, keď sme obnovili krytú plaváreň a tento rok znova 
opeknela – tentokrát časť sauny. Príjemnejšia atmosféra v oddychovej 
miestnosti Vám umožní väčší relax a komfort po saunovaní. Posilniť 
svoj imunitný systém ale môžeme len so správnym používaním sauny, 
čiže po horúcom vzduchu sa musíme opláchnuť so studenou vodou. Na 
to odteraz môžeme využiť okrem ochladzovacieho bazéna mimo budo-
vy aj ochladzovacie vedro pri saune.
V saune sa nezmenilo len prostredie, ale aj jej forma využitia. Odteraz 
k lístku dostanete bezplatne aj plachtu, s ktorou si môžete užiť blaho-
darné účinky horúceho vzduchu ešte intenzívnejšie a zdravšie. Mokré 
plavky totiž postupne chladia Vaše telo, a tak účinok horúceho vzduchu 
nie je maximálny. Odborníci odporúčajú ísť do sauny nahý a preto sme 
to zaviedli aj v krytej plavárni v Štúrove. Vyskúšajte si to sami, určite 
to neoľutujete!
Krytá plaváreň srdečne očakáva každého v septembri podľa otváracej 
doby: pondelok – piatok od 12.00 do 21.00 hod, v sobotu od 9.00 do 
22.00 hod a v nedeľu od 9.00 do 21.00 hod.
Pondelky znova budú patriť pre milovníkov teplej termálnej vody, kedy 
okrem vonkajšieho bazéna aj vnútorný bazén napĺňame teplou termál-
nou vodou s teplotou asi 36°C. Ranných plavcov očakávame každý deň 
od 5.30 do 8.40 hod. 
Nezabudnite, že v septembri Vás čakajú ešte aj vonkajšie bazény kúpa-
liska Vadaš a to do 18. septembra, denne od 10.00 do 18.00 hod. 
Deťom prajeme úspešný začiatok školského roka a všetkých Vás sr-
dečne očakávame na termálnom kúpalisku Vadaš!
Cenník krytej plavárne, platný od 1.9.2011:
Dospelý                               4,50 €
Dieťa (4- 15 rokov) 2,30 €
Senior (nad 60 rokov) 2,50 €
ZŤP                         2,30 €
ZŤP-S                               1,00 €
Dieťa ZŤP                1,00 €
Doprovod pre hostí ZŤP-S 2,30 €
Sauna (k platným lístkom) 3,60 €
5 vstupová permanentka 20,00 €
10 vstupová permanentka 39,80 €
20 vstupová permanentka 73,00 €
Platnosť permanentiek je 150 dní odo dňa nákupu alebo ich nabíjania.
Turistická informačná kancelária v Štúrove Vám oznamuje, že kance-
lária bude od 5. septembra zatvorená. Štúrovské permanentky si budete 
môcť zameniť v hoteli Thermal. Na recepcii hotela si tiež môžete zakúpiť 
lístky na koncerty, do divadla, či letenky alebo mapky a pohľadnice.                                                     

Lívia Németh, Foto: Szilvia Molnár

A hűvösebb idő közeledtével bizonyára többen vágyunk majd arra, 
hogy testünket és lelkünket is felkészítsük a télre, a drága pirulák 
helyett jó megoldás a szaunázás. A finnek már régóta tudják, a leg-
jobb módja, hogy szervezetünket egészségesen tartsuk a hideg idő 
ellenére is, ha testünket előbb melegnek majd hirtelen hidegnek 
tesszük ki.
Bár nem olyan régen újították fel a fedett uszodát, az idén ismét szépült 
– ezúttal a szauna rész. A pihenőben ezentúl kellemesebb környezetben 
relaxálhatunk az immunrendszert is erősítő szaunázás után. Ehhez nagy-
ban hozzájárulhat a szauna megfelelő használata, vagyis a magas hőfok 
után a jeges fürdő, amelyre már nemcsak a kültéri merülő medencében, 
de benti hűsítő vödör-zuhany is alkalmat ad.
A szaunában nemcsak a környezet változott, de annak módja is. Ezentúl 

ugyanis a belépő mellé ingyenes lepedő 
is jár, amelyben még intenzívebben és 
egészségesebben élvezhető a szauna 
jótékony hatása. A vizes fürdőruha 
fokozatosan hűti a testet, így a szauna 
forró levegője nem tudja teljes mér-
tékben kifejteni hatását. Ezért ajánlják 
a szakemberek a mezítelen szaunázást, 
és ezért került most bevezetésre a pár-
kányi fedett uszodában is. Próbálja ki 
Ön is, higgye el, megéri!
A fedett uszoda mindenkit sok szere-
tettel vár szeptembertől az alábbi nyit-

va tartás szerint: hétfőtől péntekig 12 és 21 óra közt, szombaton 9-től 22 
óráig, míg vasárnap 9-től 21 óráig.
A melegebb vizet kedvelők ismételten hétfőnként élvezhetik a kellemes 
termálvíz jótékony hatásait, amikor nem csak a kültéri medencében, de 
a fedett komplexumban is 36 fokos vízzel várjuk látogatóinkat; míg a 
reggeli úszók 5.30 órától 8.40-ig használhatják a fedett uszodát. 
Ne feledjék, szeptemberben még a kinti medencék is várják a pihenni 
vágyókat. A termálfürdő szeptember 18.-ig, naponta, 10 órától este 6-ig 
tart nyitva. 
A lurkóknak sikeres iskolakezdést kívánunk és mindannyiukat sok sze-
retettel várjuk a Vadas termálfürdőbe!
A fedett uszoda árjegyzéke:
Felnőtt                        4,50 €
Gyerek (4-15 év)                   2,30 €
Senior (60 év felett)                 2,50 €
Fogyatékkal élő vendégek    2,30 €
Kísérőre szoruló fogyatékkal 
élő vendégek                   1,00 €
Fogyatékkal élő gyermek    1,00 €
Kísérő                                   2,30 €
Szauna (jegyhez vásárolva)    3,60 €
5 belépéses bérlet                  20,00 €
10 belépéses bérlet   39,80 €
20 belépéses bérlet   73,00 €
A bérletek a megvásárlás / feltöltés 
napjától 150 napig érvényesek.
A párkányi Idegenforgalmi Tájékoztató Iroda értesíti kedves vásárlóit, 
hogy az iroda szeptember 5.-től zárva lesz. A párkányi bérleteket a Ther-
mal szálloda recepcióján válthatják vissza.  Szintén a szálloda recepci-
óján vásárolhatják meg ezentúl a színház, – koncert-, és repülőjegyeket 
valamint  a térképeket és városunk képeslapjait is.                                                                  

 Németh Lívia, Fotó: Molnár Szilvia
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Vyľudnená pešia zóna Elnéptelenedett a párkányi 
sétálóutca 

Rad - radom zatvárajú obchody na pe-
šej zóne. Čoraz častejšie sa vo výklad-
och objavujú nápisy „do prenájmu“ 
a „na predaj“. Na miestach starých, 
obvyklých obchodov nájde kupujúci 
predajcov z ďalekého východu alebo 
prázdnotou zívajúce obchody. Za po-
sledných 5 rokov opustilo pešiu zónu 
vyše 40 obchodníkov.
„Najväčší problém spôsobovalo zásobovanie. Po čase už aj autá so záso-
bovaním mali povolený vjazd len do 14 hodiny. Stalo sa, že vodič musel 
prenocovať v Štúrove, pretože po vyložení tovaru uzavreli ulicu, vedel 
sa z nej dostať až na druhý deň ráno“ – povedal Štefan Torňoši, majiteľ 
poľnohospodárskeho obchodu. Pretože okrem zásobovania nebol povo-
lený ani vstup vozidiel, odchádzali aj kupujúci. „Ľudia si zvykli, že za-
parkovali pred obchodom a tovar si ľahko naložili do auta. Po vybudo-
vaní pešej zóny museli vrecia so zemou alebo hnojivom nosiť niekoľko 
sto metrov k parkovisku. Drasticky sa znížila návštevnosť. Rozmýšľali 
sme, čo so vzniknutou situáciou, čo spraviť, aby sme získali späť kupu-
júcich“ – dodal Štefan Torňoši. Majiteľ obchodu sa nakoniec rozhodol 
presťahovať z vlastného obchodu na iné miesto v meste, vhodné na jeho 
podnikateľské účely. „Túto miestnosť máme v prenájme 2 roky, naša 
vlastná predajňa stojí prázdna na pešej zóne. Trvalo vyše roka, kým sme 
prilákali späť našich stálych zákazníkov, ktorí hľadali našu predajňu na 
obvyklom mieste. Ako prvá zatvorila predajňa s bicyklami. Potom na-
sledovali obchody s počítačovou technikou, technické, nábytkárske, kle-
notníctvo, obchody so šatami, topánkami, kníhkupectvo, hračkárstvo, 
kvetinárstvo a papiernictvo. Najprv sme tlačiareň presťahovali do Nány, 
potom sme museli nájsť nové priestory pre papiernictvo. Nakupujúci sa 
autom nevedeli dostať na pešiu zónu, preto nás pomaly opúšťali, preto 
tí, ktorí mohli, presťahovali si svoje podnikania na iné miesta – povedal 
vedúci Protexu, Mikuláš Gyetven. Okrem problémov so zásobovaním 
sa museli podnikatelia popasovať aj s vysokým nájomným a hospodár-
skou krízou. „Zatvorenie papierenského závodu bolo pre región obrov-
ským úderom. Klesli nákupy. Otvorenie nákupného centra bolo ďalším 
negatívom pre tržbu obchodov na pešej zóne. Odláka kupujúcich! Už aj 
turisti chodia na pešiu zónu iba na zmrzlinu“ – vysvetľoval jeden štúrov-
ský podnikateľ, ktorý svoj obchod v týchto dňoch sťahuje do blízkosti 
Aquaria.       Új Szó: Gulyás Zsuzsanna, foto: Peter Koller, preklad g.p.

Párkány. Sorra zárnak be az üzletek a párkányi sétálóutcában. 
Egyre több bolt kirakatában virít a kiadó és eladó tábla. A régi, 
megszokott üzletek és boltok hűlt helyén távol-keleti árusokat vagy 
üresen kongó üzlethelyiséget talál a vevő. Az elmúlt öt évben több 
mint negyven vállalkozás vonult ki a sétálóutcáról.
„A legfőbb gondot az árubeszerzés jelentette. Egy idő után már az áru-
szállító autók is csak délután kettőig hajthattak be a sétálóutcába. Előfor-
dult, hogy a sofőrnek itt kellett éjszakáznia, mert a kirakodást követően 
lezárták a utcát, így csak másnap reggel tudott kijutni” – mondta Tornyo-
si István, a gazdabolt tulajdonosa. Mivel a sétálóutcára az áruszállító 
autók kivételével gépjárművel nem szabad behajtani, elmaradtak a ve-
vők is. „Az emberek megszokták, hogy az üzlet előtt parkolva könnyen 
bepakolhatták az árut. A sétálóutca megépülése után több száz méteren 
át kellett cipelniük a virágföldes vagy műtrágyás zsákokat, míg eljutot-
tak a parkolóig. Drasztikusan visszaesett a forgalmunk. Törni kezdtük a 
fejünket, mit tehetnénk, hogy visszaszerezzük vevőinket” – tette hozzá 
Tornyosi István. A gazdabolt tulajdonosa végül úgy döntött, elköltözik 
saját üzlethelyiségéből, és a város másik pontján keresett vállalkozá-
sához alkalmas épületet. „Ezt a helyiséget két éve béreljük, sajátunk a 
sétálóutcában üresen áll. Több mint egy évbe telt, mire ide szoktattuk 
törzsvásárlóinkat, akik a megszokott helyen keresték üzletünket” – je-
gyezte meg Tornyosi.
Elsőként a kerékpáros szaküzlet zárt be. Ezt a vállalkozást több szá-
mítástechnikai, műszaki, bútor-, ékszer- és ruhaüzlet, cipő-, könyves-, 
játék-, virág- és papírbolt követte. „Először a nyomdát kellett Nánára 
költözetnünk, majd a papírt és írószereket kínáló vállalkozásunknak 
kellett új üzlethelyiséget keresni. Mivel a vevők autóval nem tudták meg-
közelíteni a sétálóutca üzleteit, lassanként elszoktak, így akik tehették, 
más helyre költöztették vállalkozásukat” – mondta Gyetven Miklós, a 
Protex ügyvezetője.
Az áruszállítási és parkolási gondok mellett a vállalkozóknak a magas 
bérleti díjakkal és a gazdasági válsággal is meg kellett küzdeniük. „A 
papírgyár bezárása óriási csapást jelentett a régiónak. Visszaesett a vá-
sárlási kedv. A termálfürdő közelében megnyílt új bevásárlóközpont is 
negatív hatással van a sétálóutcán lévő üzletek forgalmára. Elszippantja 
a vevőket. Már a turisták is csak fagyizni járnak a sétálóutcára” – nyi-
latkozott egy párkányi vállalkozó, aki üzletét a napokban költözteti az 
Aquario közelébe.                                        

                                  Gulyás Zsuzsanna, Új Szó

A történelem és a büféipar frigyre léptek  
Jó pár évre volt szükség ahhoz, hogy kicsiny városunk ne csak az 
újjáépített hídja és a bazilika miatt (sic!) legyen nép-
szerű. A történelmi hagyományokat őrző városban 
újabban „emléktábla-előléptetések” is hozzájárul-
nak ahhoz, hogy az ide tévedt turisták fejükbe vés-
sék Párkány egykor élt nagyjait. 
A Fő utcán ilyen emléktábla tiszteleg Sebők Zsigmond, 
a magyar ifjúsági irodalom meghatározó alakja előtt. 
Kőbe vésték továbbá az 1838-as párkányi árvíz fej-
tetőig érő vízállását és – ahogy a tábla fogalmaz – „a 
híres szovjet hadsereg” városfelszabadításának 25 éves 
emlékét is 1970-ből.
Mindezek ellenére a leghíresebb tábla Dr. Wertner 
Mórnak jutott, aki orvosi praxisát és idős éveit töltötte 
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Párkányban még a múlt század hajnalán. A nagyérdemű gyógyító sza-
badidejében genealógiai kutatásokat, egyszerűbben csa-
ládfakutatást végzett (Napjainkban ilyen jellegű munkája 
Oravetz Ferencnek, volt városi képviselőnknek jelent meg 
Csúz címmel 2009-ben).
Dr. Wertner Mór emlékfala mégsem ezért lett különleges. 
Mindössze azért, mert jól „helyezkedett”, és egy olyan – 
néhány hónapja még teljes mértékben műemlék jellegű és 
kinézetű – épületen posztol, amely előtt naponta több száz 
éhes polgár tiszteleg, miközben a török eredetű gyros-ának 
elkészülésére várakozik. A keserédes kitüntetés már vissza-
vonhatatlan. A történelem és a büféipar frigyre léptek, de a 
kapitalizmus már csak ilyen. Üdv hát köztünk, első Wertner 
Mór szultán!                            Kép és szöveg: Koller Péter

Bála Gála
(Turkáló)

 Párkányban a 
Tulipán melletti 
piacra költözött

Osztrák ruhaneműk:

Női-Férfi – 50 cent

Gyermek – 10-25 cent
Nyitva: szerda-csütörtök – 8-12, 

péntek 8-17, szombat - 7-12
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A termés kevés, a minőség jó Málo obilnín, ale kvalita dobrá
Amennyivel kevesebb idén a gabonatermés, annyival jobb a minő-
ség. A gazdáknak vidékünkön sikerült még a nagy júliusi viharok 
előtt learatni, így a legtöbb helyen nem panaszkodhatnak a termés 
minőségére. Az eladás azonban továbbra is problémát jelenthet: a 
külföldi gazdák hatalmas lépéselőnyre tettek szert a Szlovákiaiak-
hoz képest.
Bottka Pál mezőgazdász idén jobbnak látja a helyzetet annak ellenére, 
hogy szinte naponta változnak a felvásárlási árak. Elmondása szerint jú-
lius közepén a környékbeli gazdák a repce tonnáját 450 euróért, a minő-
ségi búza tonnáját 180 euróért adhatták el. Ez az ár 5-10 euróval csökken 
a búza minőségétől függően. „A tavalyinál jobbak az árak, sok gazdának 
sikerült a búzánál elérni az elit osztályt. Akik nem tudták műtrágyázni 
a gabonát, azoknak rosszabb minőséggel kellett számolniuk a nitrogén-
hiány miatt. Szárazabb talajon jelentősen csökkent a termés és sajnos a 
tavalyi talajvizeknek még idén is lehetett érezni a negatív hatását. Egy 
parcellán belül ott, ahol nem állt a víz, három osztállyal is javult a minő-
ség, mint ahol tavaly talajvíz volt” – mondta lapunknak Bottka Pál.
A gazdák a terményeik jelentős részét külföldön értékesítik. Nem köny-
nyű azonban megszabadulni tőle. Egy felvásárló, aki Magyarországon, 
Csehországban, Lengyelországban és Szlovákiában vásárolja fel a gabo-
nát, és azt a tengeren túl értékesíti, egyetlen szóval jellemezte a hazai hely-
zetet: bürokrácia. „Minden oldalról nyomás nehezedik a vállalkozókra 
és a mezőgazdászokra. Ha az Európai Unión kívülre akarok szállítani, fél 
éves intézkedésembe kerül” – mondta a felvásárló. Hozzátette, az itteni 
gazdák jelentős hátránnyal indultak, nem voltak felkészülve az uniós 
csatlakozásra. Nem csoda, hogy egy nyugati országból származó vállal-
kozó, aki hosszú évtizedek során kiismerte az uniós rendszert, hatalmas 
lépéselőnyre tett szert az itteni gazdákkal szemben. Amikor idejött, már 
csak „aratott”, mialatt az itteni gazdák többségének még internetes hoz-
záférése sem volt, ezért nem tudtak rugalmasan reagálni a keresletre. 
„Előfordul, hogy a kereskedő meghirdeti a felvásárlást, a szövetkezet 
erre jelentkezik, de hetekig akar az árról tárgyalni. Mi viszont ezt nem 
engedhetjük meg magunknak, mert a tőzsdén az árak nagyon gyorsan 
mozognak” – állítja a kereskedő, aki szerint az is probléma, hogy a 
gazdák a régi rendszerhez vannak szokva. Vagyis amit kitermeltek, azt 
elraktározták, és várják a legjobb árat kínáló vevőt. Most viszont nem 
lehet ölbe tett kézzel ülni, az üzleti partnert keresni kell! A külföldi gaz-
da, vállalkozó előnye, hogy ő már ezekkel a partnerekkel évtizedek óta 
kapcsolatban van. A külföldi gazdák kapcsolatban állnak a brókerekkel 
is, aki ha azt mondja, hogy jövőre repcét kell vetni, mert annak jó lesz az 
ára, akkor a gazda azt vet. Az itteni mezőgazdász viszont a legtöbbször 
nem hisz a brókereknek. 
Kereskedőnk további negatívumként említette, hogy nagyon kevés a fia-
tal az ágazatban, és ha valaki erre is adja a fejét, nem engedik őt „tűzkö-
zelbe”. Annak ellenére sem, hogy az Európai Unió a termelői generációk 
megújítása érdekében különböző támogatásokat vezetett be, hogy a fia-
talokat a mezőgazdasági munkára ösztönözze. Pozitívumként említette 
viszont, hogy Európai Uniós pályázatoknak köszönhetően folyamatosan 
újul meg a szövetkezetek gépparkja. A régi matuzsálemek nem veszik 
fel a harcot az új gépekkel. Mindent összegezve a felvásárló attól tart, 
néhány éven belül alig marad hazai kézben termőföld, a mezőgazdászok 
kiöregednek, utánpótlás nem lesz, és a gazdák béresként fognak saját 
földjükön dolgozni.
Országos viszonylatban a repce ára nőtt a tavalyihoz képest, a búza vi-
szont csökkent. Az E osztályú élelmiszeripari búza tonnája 45 euróval 
zuhant júliusban 191,5 euróra. Augusztusra és szeptemberre enyhe 
emelkedést prognosztizáltak. A takarmánybúza ára is hasonlóképpen 
csökkent, július első felében 161 eurót adtak tonnájáért. Nőtt viszont 
a kukorica felvásárlási ára, a takarmányé 226 eur/t volt júliusban, és a 
jövőben további emelkedésre lehet számítani. Enyhén nőtt a repce fel-
vásárlási ára is, július első heteiben 484 eur/t volt, és az előrejelzések azt 
mutatják, a jövőben elérheti az 500 eurós álomhatárt is tonnánként.
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O koľko menej 
obilnín sa urodi-
lo v tomto roku, 
o to väčšia je 
ich kvalita. Poľ-
nohospodárom 
v našom okolí 
sa podarilo ešte 
pred veľkými 
dažďami skoro 
všetko zožať, 
preto sa nemô-
žu sťažovať.
Poľnohospodár 
Pál Bottka je op-
timista napriek 
tomu, že každý 
deň sa menia 
ceny. Ako sme sa dozvedeli, repku predali gazdovia za 450 eur/t, kvalit-
nú pšenicu za 180 eur. Táto cena klesala o 5-10 eur znižovaním kvality 
pšenice. „V porovnaní s vlaňajškom sú tento rok lepšie ceny. Aj kvalita 
je dosť vysoká, viacerým poľnohospodárom sa podarilo vypestovať elit-
nú pšenicu. Tí, ktorí si nemohli dovoliť používať umelé hnojivo, museli 
počítať so slabšou úrodou. Na suchej pôde bola úroda horšia a žiaľ na 
miestach, kde bola vlani pôda podmáčaná, o 3 triedy sa znížila kvalita 
tohtoročnej úrody“ - povedal Pál Bottka. 
Poľnohospodári veľké množstvo svojich obilnín predávajú v zahraničí. 
To však nie je jednoduché. Istý nemenovaný výkupca, ktorý v Maďar-
sku, Česku, Poľsku a na Slovensku vykupuje obilniny, považuje situáciu 
na Slovensku za veľmi byrokratickú. „Z každej strany je nátlak na pod-
nikateľa aj poľnohospodára. Ak chcem odvážať niečo za hranice Európ-
skej únie, pol roka musím vybavovať papiere“ – povedal nám podnika-
teľ. Dodal, že gazdovia na Slovensku majú veľký handicap, lebo neboli 
pripravení na vstup do Európskej únie. Nedá sa čudovať, že podnikate-
lia, ktorí prichádzali zo západu, predbehli našich, veď oni sa už vyznajú 
v systéme Európskej únie. Vtedy väčšina našich poľnohospodárov ani 
internet nemal, preto nemohli flexibilne reagovať na zmenenú situáciu. 
„Stáva sa, že broker vyhlási výkup obilnín, ale predseda družstva o ce-
nách chce ešte týždne rokovať. My si to však nemôžeme dovoliť, veď 
ceny na trhu sa každú chvíľu menia“ – tvrdí náš broker. Podľa neho 
gazdovia sú ešte zvyknutí na starý systém, keď úrodu pozbierali, dali do 
skladu a čakali na kupujúceho. Dnes to už tak nie je, oni si sami musia 
nájsť obchodných partnerov. Zahraničný poľnohospodár, podnikateľ už 
týchto partnerov má. Sú spojení aj s brokermi, ktorí keď povedia, že 
na budúci rok sa oplatí sadiť repku, gazdovia ju sadia. U nás brokerov 
podľa neho poľnohospodári nepočúvajú. 
Ako ďalšie negatívum uviedol, že je veľmi málo mladých v poľnohos-
podárstve, a keď aj sú, nie vo vysokých funkciách, aj napriek tomu, že 
Európska únia podporuje mladých v tomto smere. Ako pozitívum však 
uviedol, že vďaka európskym fondom sa obnovuje strojový park v druž-
stvách, podnikoch, pretože staré stroje nemôžu konkurovať novým. 
Podnikateľ sa obáva toho, že o niekoľko rokov skoro nezostanú polia v 
rukách domácich poľnohospodárov, naši gazdovia pôjdu do dôchodku, 
nebudú mať komu odovzdať štafetu a gazdovia budú ako bíreši praco-
vať na vlastnom pozemku. 

V celoslovenskom meradle sa  cena repky oproti vlaňajšku zvýšila, cena 
pšenice však klesla. Cena potravinárskej pšenice triedy E klesla o 45 eur 
za tonu na súčasných 191,5 eura za tonu. Na august a september však 
predpovedajú mierny nárast. Aj cena kŕmnej pšenice klesla, začiatkom 
júla dali za tonu 161 eur. Zvýšila sa však cena kukurice, v júli za tonu 
kŕmnej kukurice dali 226 eur. Dá sa očakávať rast výkupnej ceny repky, 
za niekoľko mesiacov môže dosiahnuť 500 eur za tonu. 
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Újra hódít a hazai?
Roky, alebo skôr desaťročia bola hlavným vinníkom za obezi-
tu masť. Teraz ju čaká rehabilitácia, pretože vedci prišli na to, že 
niektoré druhy „zdravého“ margarínu sú zlé pre náš organizmus. 
Ktovie, možno ešte zažijeme, že aj domáci chlieb bude znovu pova-
žovaný za zdravý. 
Mastný chlieb s cibuľkou?
Pred pár desaťročiami žili ľudia z toho, čo si sami vyprodukovali. Je 
faktom, že k ťažkej fyzickej práci nebolo nič treba, ako dobrý krajec do-
máceho chleba so slaninkou a cibuľkou, alebo natretý masťou. Aj to je 
pravda, že vtedy ešte nepoznali toľké choroby, ale tiež nepoznali pojem 
obezita a vysoký cholesterol ako civilizačnú chorobu. Je faktom aj to, že 
vtedy mastný chlieb bol iný ako ten dnešný. Viac si ho vážili ako teraz, 
dnes ho však dokonca považujú za hlavného vinníka obezity. Ukázalo sa 
však, že nie chlieb a masť sú hlavným vinníkom týchto chorôb. 
Chlieb náš každodenný...
Podľa pekárov netreba chleba obviňovať za obezitu. Problémom je, že 
múka nie je taká istá, akú mleli naši predkovia. Žiaľ, zmenil sa aj dopyt. 
„Môj starý otec, keď zomlel pšenicu, otruby vytriedil, a tým kŕmili zvie-
ratá. Dnes je najvyhľadávanejším práve celozrnný chlieb- teda otrubo-
vý– povedal nám jeden pekár. Medzi rôznymi pekárskymi výrobkami sa 
ani nevieme zorientovať, toľko ich je. Domáci chlieb už nie je v móde, 
a keď ho aj kupujeme, tak skôr len s nafúknutými prísadami. Domáci 
chlieb je však možno menší, ale dlho ostáva čerstvý, preto ho obľubujú 
kamiónisti a lodiari. 
Masť už rehabilitovali
Rozpomeňme sa, aké boli ozajstné domáce oškvarky a masť vytopená z 
oškvarkov. Túto pochúťku zdá sa, že už rehabilitovali, veď stále viac sú-
ťaží organizujú v topení masti. Ba dokonca aj na recepciách hostí čakajú 
častokrát oškvarkové pagáče, alebo mastný chlieb s cibuľkou. Akoby 
chceli upozorniť na tradičné pochúťky. Vedci dokonca prišli na to, že 
prirodzená masť je oveľa menej škodlivá, ako niektoré margaríny. Pred 
niekoľkými rokmi však tvrdili pravý opak. 
Omyly
Mýlime sa, keď si myslíme, že masť je škodlivá, aj keď roky, alebo 
skôr desaťročia tvrdili pravý opak. Masť práve naopak, obsahuje veľmi 
potrebné látky, aby sa organizmus „mastil“. Okrem toho, že je zdrojom 
energie, dobre sa vstrebáva v črevách. To však nemôžeme hovoriť o 
niektorých margarínoch, olejoch, u ktorých sa ani nedozvieme z etike-
ty, aké látky obsahujú. Bez pochýb najzdravší z olejov je olivový, lebo 
tento obsahuje najviac potrebných látok pre ľudský organizmus. Omy-
lom je, že ho musíme používať aj napríklad pri pečení mäsa. K tomu je 
dobrá aj masť, veď jej hlavnou zložkou je kyselina olejová, tak isto, ako 
pri olivovom oleji. Bravčová masť je oveľa stabilnejšia, oveľa menej 
oxiduje pri skladovaní, ako ktorýkoľvek olej. Na olivový olej sa najviac 
podobá husacia masť, preto sa nebojme ju používať v kuchyni!
Čo treba vedieť o margaríne?
Margarín dal vyrobiť vraj v 19. storočí Napoleon III. pre svoje vojsko. 
Veľmi rýchlo sa to rozšírilo po celom svete, ale začali pri výrobe použí-
vať stále viac olej ako masť. Olej však nebol taký tuhý ako masť, preto 
aby dosiahli tvrdšiu formu, museli ho spracovať. Pri tom však vznikli 
neprirodzené zložky, ktoré vraj už môžu byť oveľa škodlivejšie pre ľud-
ský organizmus, ako masť. Je zaujímavé, že vysoký počet zvýšeného 
cholesterolu a hromadné ochorenie na cukrovku zaregistrovali práve v 
období, keď sa rozšíril margarín. Chorým zakázali jesť vajce, masť, ale 
nariadili jesť ryby, a to mastné morské ryby. Vychádzali pri tom z teórie, 
že Eskimáci jedia práve takéto ryby. To však nebrali do úvahy, že oni 
žijú v úplne iných podmienkach a k rybám si dávajú len málo zeleniny 
a cukru. Je zaujímavé, že si nebrali ako príklad z masajských kmeňov, 
ktorých strava predstavuje 66 percent masť, mlieko a mäso. Problém je 
to, že pri vytvorení rôznych diét nebrali do úvahy regionálne rozdiely a 
rôzne životné štýly. Ak by sa u nás osvedčila hore uvedená diéta, nemu-
seli by sme teraz hovoriť o obezite ako o civilizačnej chorobe. 
Na čo používali naši predkovia masť?
Ešte pred nedávnom používali masť a rastlinný olej aj v liečbe, ale na-
príklad s nimi aj svietili. Olej získali aj z ľanu, maku a z tekvicových 
jadierok. Olej však bol aj ako pôstne jedlo, veď v niektorých regiónoch 
olej pokvapkaný na chlebe znamenal skutočnú pochúťku. 
Je zaujímavé, že o všetkom, čo naši predkovia konzumovali, ktosi vy-
hlásil, že je to škodlivé. Dnes však výrobcovia urobia všetko, aby produ-
kovali také výrobky, ktoré sa aspoň trošku podobajú na domáce. Všetka 
snaha však je márna. To kvázi domáce sa ani prirovnať nedá skutočným 
domácim dobrotám. To určite potvrdí ten, kto už pil kravské mlieko 
„priamo od kravy“, alebo ochutnal maslo, tvaroh, alebo syr vyrobené 
z mliekarensky nespracovaného kravského mlieka. Alebo ten, ktorý bol 
pri domácej zabíjačke. Ale k tomu, aby sme pochopili, že nie prirodzené 
a tradičné je zlé, musíme vidieť ešte veľa nových civilizačných chorôb a 
na to treba vymyslieť veľa nových diét a liekov, aby z toho (len) niektorí 
mali veľký profit. Možno potom budeme pri výbere diét rozvážnejší...

                                                                                                    M. C.

Domáce je znovu hitom...
Az évekig, vagy inkább évtizedekig „feketelistán” szereplő zsírt, 
most úgy tűnik, rehabilitálják. Kiderült ugyanis, hogy nem a ter-
mészetes eredetű táplálék, sokkal inkább a margarinok „ássák sí-
runkat”. Ki tudja, egyszer megéljük, hogy a most elmarasztalt ha-
gyományos kenyeret is rehabilitálják?
Zsíros kenyér vöröshagymával
Tény, hogy két emberöltővel ezelőtt még csak abból éltek a falusiak, 
amit maguknak kitermeltek. Tény, hogy az egész napos fizikai munká-
hoz nem is kellett más, mint egy jó karaj házikenyér szalonnával, vörös-
hagymával, vagy megkenve egy kis disznózsírral. Az is igaz, hogy ak-
koriban nem ismertek minden betegséget, de ismeretlen fogalom volt a 
civilizációs betegség is, csakúgy, mint a ma már népbetegségként ismert 
túlsúlyosság, és a magas koleszterinszint is. Tény viszont az is, hogy az 
akkori zsíros kenyér más volt, mint a mostani. Nagyobb tiszteletnek is 
örvendett a kenyér, nem úgy, mint most. Most az elhízás bűnbakjaként 
van kikiáltva a zsírral együtt. Pedig mindkettő vajmi keveset tehet a ma 
jelentkező problémáinkról. 
Mindennapi kenyerünk
A pékek szerint nem a kenyeret kell okolni az elhízásért. A liszt minő-
sége más, mint korábban, ráadásul megváltozott az emberek vásárlási 
szokása is. „Régen a nagyapám megőrölte a búzát, a korpát kirostálta, 
és az állatoknak adta. Most a teljes kiőrlésű kenyér a módi”– mondta 
lapunknak egy pék. A reform ételek pedig épp ezt helyezik előtérbe. 
A péktermékek közt már el sem tudunk igazodni, annyi van. A hagyo-
mányos kenyér ma már nem divatos, vagy ha mégis, abból is az adalé-
kanyagokkal felpuffasztottat keressük. A hagyományos kenyér ugyanis 
megkérdezett pékünk szerint nem lyukacsos óriáskenyér, de napokig 
eláll, ezért keresik a kamionosok, hajósok is inkább ezt. 
A zsírt már rehabilitálták

Most is összeszalad az em-
ber szájában a nyál, ha a 
frissen kisült jó illatú hazai 
zsírra, és a finom ropogós 
tepertőre gondol. Persze 
ezt azok mondhatják el, 
akik nem álltak órákig a 
katlan előtt, és nem ke-
vergették a zsírnak valót. 
A finom illatok ugyanis 

eltelítik az embert, az evésre ilyenkor az illető gondolni sem tud. A 
finomságot mostanság úgy tűnik, rehabilitálják, hiszen egyre több he-
lyen rendeznek tepertő-sütő versenyt, sőt, még fogadások alkalmával 
is a svédasztal helyett tepertős pogácsa és zsíros kenyér lila hagymával 
megszórva fogadja a vendégeket. A zsírról ráadásul kiderült, hogy ke-
vésbé ártalmas az emberi szervezetre, mint egyes margarinok. Jó néhány 
éven keresztül viszont épp az ellenkezőjét tömték a fejünkbe.
Tévhitek
Nagyot téved az, aki azt gondolja, hogy a zsír ártalmas a szervezetre. 
Pedig joggal gondolhatjuk ezt az állandó negatív kampánynak köszön-
hetően, évtizedekig hallgattuk, hogy milyen sok kalóriát tartalmaz. A zsír 
valójában olyan fontos anyagokat tartalmaz, ami nélkül nem működhet 
„olajozottan” az emberi szervezet. Amellett, hogy energiaforrás, a sejtek 
építőelemei, ráadásul az emésztőrendszerben felszívódik. Kétségkívül 
a legegészségesebb az olívaolaj, mert ez a leggazdagabb a természetes 
anyagokban, ami szükséges az emberi szervezetnek. De tévedés azt hin-
ni, hogy sütéshez is csak ezt kell használni. Sültekhez ugyanolyan jó a 
zsír, mert fő összetevője az olajsav, ugyanúgy, mint az olívaolajnál. A 
sertés zsír ráadásul nagyon stabil, és sokkal kevésbé oxidál a tárolás so-
rán, mint bármely más olaj. Az olívaolajra leginkább a libazsír hasonlít, 
ne féljünk tehát akár ezt is használni a főzésnél.
A zsiradék eredeti felhasználása
Régen a növényi olajakat és állati eredetű zsiradékot nem csak a táplál-
kozásban hasznosították. Ezzel világítottak, de a gyógyászatban is ezt 
alkalmazták. A tyúkzsírt például tüdő- és légcsőgyulladáskor, mint boro-
gatást használták. Olajt nyertek többek között a lenből, mákból, tökmag-
ból is. A növényi olaj böjti eledelnek is számított. Némely régiókban 
igazi csemegének számított a kenyérre csöpögtetett, frissen sajtolt olaj.  
Érdekes, hogy minden olyan ételről, ami őseink számára természetes 
volt, az elmúlt két században kijelentettük (illetve elfogadtuk!), hogy 
nem egészséges. Most pedig a gyártók mindent megtesznek azért, hogy 
olyan terméket kínáljanak a vásárlónak, ami hasonlít az eredetire, az 
igazi hazaira. Minden kísérlet azonban hasztalan. A nagy gyártók műhe-
lyéből kikerülő termékek távolról sem azonosak a hazaival. Mindezt 
csak az tudja, aki ivott igazi tehéntől származó friss tejet, aki az ebből 
készült vajat, túrót, sajtot kóstolta, és aki részt vett igazi hazai disznó-
toron. De ahhoz, hogy megértsük, és megbecsüljük a természetest, még 
sok betegségnek kell napvilágot látnia, amihez sokfajta diétát vagy 
gyógyszert kell feltalálni, amiből viszont csak kevesen fognak meggazda-
godni…                                                                                                czm
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Štúrovo oslavovalo storočnicu
KÖZÜGY  - VEC VEREJNÁ

Rehabilitációs üdülés Gyűgyön - Június közepén gyűgyi rehabilitáci-
ós üdülésen vettek részt szervezetünk tagjai. A szállóban már ismernek 
bennünket, hiszen minden évben oda látogatunk. Az ellátás és az ételek 
kimagaslóak, korlátlan a fürdőzés, rehabilitációs kezelésekben is része-
sültünk. Felhőtlenül szórakoztunk, táncoltunk, több nemzet (csehek és 
németek is voltak a hotelban) szórakozott együtt, mindenféle problémá-
tól mentesen. Reméljük, hogy még évekig megmarad ez a csodás hagyo-
mány, hiszen a megérdemelt pihenésre és kikapcsolódásra mindenkinek 
szüksége van.                                                                         Juhász Irén                         

Štefan Križan 100 éves lett
V našom meste sa oslavovalo jedno krásne životné jubileum. Nád-
herných sto rokov sa 14. augusta 2011 dožil pán Štefan Križan. Je 
to práve on, koho môžeme osloviť titulom najstarší občan mesta 
Štúrovo. Je svedkom zašlých čias, je živou kronikou, ktorá môže 
prehovoriť a živým slovom potvrdiť skutočnosť.
Pán Štefan Križan sa narodil 14. augusta 1911 vo Veľkých Janíkovci-
ach pri Nitre ako najmladší zo 6 detí. 
Ľudovú školu na- vštevoval v Janí-
kovciach a 4 triedy meštianky absolvo-
val v Nitre. Od roku 1928 pracoval ako 
obchodný učeň a obchodný pomoc-
ník v železiarskom obchode v Nitre. 
Vojenskú prezenč- nú službu slúžil  v 
rokoch 1933 – 1935 u hraničného prá-
poru 11 v Parkane, v dnešnom Štúrove 
a v Zlatých Mo- ravciach. Od roku 
1939 až do roku 1949 pracoval ako 
príslušník finančnej stráže na oddelení 
v Kútoch. V roku 1950 bol preložený 
ako colný pracov- ník na colnicu v 
Štúrove, kde praco- val až do odchodu 
na zaslúžilý dôcho- dok v roku 1974. Za 
vzornú službu a príkladný výkon  štátnej služby v colnej správe v roku 
2008 ako 97 ročnému mu bola udelená Zlatá medaila. S manželkou Šte-
fániou žili spolu 66 rokov. Vychovali 4 deti. Má 10 vnúčat, 14 pravnúčat 
a 1 pra-pravnuka. Z príležitosti krásneho životného jubilea  celebro-
val generálny vikar v  Rímskokatolickom kostole sv. Imricha v Štúro-
ve ďakovnú svätú omšu. Okrem blízkej i vzdialenej rodiny, bývalých 
kolegov, farskej rodiny a známych mu prišiel zablahoželať aj primátor 
mesta Mgr. Ján Oravec. Snahou každého gratulanta v tento slávnostný 
deň bolo poďakovať sa pánovi Štefanovi Križanovi za prácu a lásku 
počas prežitých rokov. Veď každá vráska na jeho tvári by určite vedela 
povedať viac, ako sme mu povedali my všetci. Želáme mu, aby ešte dlho 
žil medzi nami, obdarený zdravím a obklopený láskou a porozumením 
svojich blízkych.

Erika Magyarová, foto: František Árendáš

A napokban egy csodálatos és ritkának mondható évfordulóról emlé-
keztek meg Párkányban. Štefan Križan augusztus 14-én betöltötte 100. 

életévét. Városunk legidő-
sebb lakosa Nyitra mellett, 
1911-ben született, egy 
család hatodik gyermeke-
ként. A katonai szolgála-
tot, 1933 és 1935 között 
az akkori Parkan-ban és 
Aranyosmaróton töltötte. 
Párkányba 1950-ben tért 
vissza, mint a vámhiva-
tal munkatársa, s egészen 
nyugdíjba vonulásáig, 
1974-ig itt dolgozott. A 
kitűnő és példaértékű 
munkavégzéséért 2008-

ban, 97 éves korában, arany medált kapott. Feleségével, Stefániával, 
66 évet töltöttek együtt. Négy gyermeket neveltek fel, 10 unokájuk, 14 
dédunokájuk és egy ükunokájuk van. Az évforduló alkalmából a helyi 
katolikus templomban hálaadó misét celebráltak. A család, az egykori 
kollégák és az egyházközség tagjai mellett Oravec Ján, polgármester 
is gratulált az ünneplőnek. Minden egyes gratuláció egyben köszönet 
is volt Štefan Križan munkájáért és szeretetéért. Minden egyes ránc az 
arcán bizonyára többet tudna mesélni, mint amennyit mi, mindannyi-
an mondtunk számára. Azt kívánjuk, hogy még sokáig éljen közöttünk, 
egészségben, szeretetben és megértésben!

M.E., ford. K.-Sz.É., kép: Árendáš František

Levél érkezett Budapestről. A mama 105 éves. Fiú unokatestvéreink 
mind meghaltak – így hát ketten maradtunk a bényi unokatestvérem-
mel a matróna köszöntésére. Lázas készülődésbe kezdtünk minden 
vonalon. 
Dékány Magdolna 1905. szeptember 8-án született Magyarszőgyénben, a 
kistemplom szomszédságában. Az anyja szudétanémet – Mangult Ilona, 
apja magyar – Dékány György, igencsak mulatós ember hírében állt. 1912-
ben elment Amerikába, Detroitba, 2 évre, 50 év múlva jött vissza. Az anya 
4 gyermekét egyedül nevelte fel. Kitelepítés után Dágon, Tokodon laktak. 
Magdol ángyunknak 3 fiúgyermeke született. A két idősebb több ideig volt 
amerikai fogságban. Ez életének nagy próbatétele volt ez, sokat sírt. Férjét 
a harcok visszavonultával 1944-ben a bunker ajtajánál fejbe lőtték a sző-
gyéni tanyán. Szüleink többször, a harcok közepette is ott tartózkodtak, 
mivel a tanyavilág az ő birtokuk volt. A három fiúgyermek közül az egyik 
meghalt, kettő még él. A legidősebb mérnök unokatestvérünk is már a 90 
felé halad, legtöbbet ő van a közelségében, nagy odaadással, szeretettel 
gondoskodik a mamáról. 
És hogy mi lehet a hosszú életének a titka? Étrendje: a reggeli mindig sza-
lonna, hagyma, fokhagyma, az ebéd – átlagos, mint bárki másnál, utána 1 
pohár vörösbor rendszeresen, az édességet nem szereti, csokoládét soha 
nem evett. Nagy kertje volt, 98 évesen is bekapálta a kertjét, gyümölcsöt 
gyümölccsel evett. Alkata: alacsony, szikár termet, állandó testsúllyal, kék 
szemek – szemüveget nem hord, az arcán barázdák nincsenek, vastag szá-
lú ősz a fejkoronája. Elméje tiszta, beszéde értelmes, jól hall. Mindig ra-
gaszkodott az egyedülléthez, a függetlenséghez. Ma is olyan, mint fiatalabb 
korában, szerény, gyöngéd, barátságos, csupa szív lélek. Betegsége nincs. 
Sokat emlegette gyerekkorát, a szőgyéni kistemplomot, amelyet 1943-ban 
felrobbantottak a németek. Felsorolta férje, Pali bátyánk testvéreit, köztük 
Sándort és Vilmost, akik édesapáink voltak. Többször elmondta, milyen jó 
gyerekei voltak – vannak, akik e hosszú élet folyamán egyetlen alkalom-
mal se bántották meg, nem okoztak neki fájdalmat, bánatot. Családjában 
válás nem volt. Eljövetelünkkor azt mondta: jól vagyok, csak a hátam fáj, 
mert tudjátok, azért egy „cseppet” már megöregedtem. Ezzel a mondatával 
mindkettőnket ledöntött egész a földig. 
Így hát kedves olvasók, nem írom le e hosszú élet megfejtésének a titkát, 
ehhez nem kell nagy tudomány, ezt mindenki anélkül is megfejti. Magdol 
ángyikánk – Szőgyén szülötte szeptember 8-án „106” éves lesz.
Isten áldását kérjük rá!                                                   Záhorský Lászlóné

Olvasói levél: A 105 éves Ángyika

A párkányi mozgássérültek hírei

Prišiel list z Budapešti. „Mama má 105 rokov“. So sesternicou z Bíne 
sme sa horúčkovito pripravovali na jej oslavu.
Magdolna Dékány sa narodila v roku 1905 v maďarskom Svodíne, v su-
sedstve malého kostola. Bola dcérou sudetskej Nemky Ilony Mangultovej 
a Maďara Györgya Dékánya, ktorý bol dosť „mulatárskej povesti“. Otec 
v roku 1912 išiel na 2 roky do Ameriky – Detroitu, ale vrátil sa po 50 ro-
koch. Matka sama vychovávala 4 deti. Narodili sa jej 3 synovia, z ktorých 
2 starší sa dostali na dlhší čas do amerického zajatia. Vtedy za nimi veľa 
plakala. Jej manžela pri ústupe vojsk v roku 1944 zastrelili na svodínskom 
salaši. Mal vtedy 42 rokov. Naši rodičia sa zdržiavali tam viackrát, bol to 
ich statok. Po vysťahovaní bývali v Maďarskom Dágu – Tokode. Jeden 
syn im zomrel, dvaja ešte žijú. Starší bratranec je inžinier, tiež už ťahá na 
90-ku. On sa zdržiava najviac pri jej blízkosti, láskavo a oddane sa o ňu 
stará. 
Strava: raňajky – pravidelne slanina, cibuľa, cesnak, obed – primeraný, 
ako všade inde, po obede sústavne 1 pohár červeného vína. Nemala rada 
sladkosti, čokoládu nejedla. Mala veľkú záhradu, ešte ako 98 – ročná ju 
sama okopávala, ovocie jedla s ovocím. Postava: nízka, útla, tenká postava 
so stálou váhou. Ešte stále dobre vidí, okuliare nenosí. Má modré oči, sne-
hobiele vlasy. Na tvári nemá žiadne brázdy. Je trvale samostatná. Vedomie 
má čisté, má dobrý sluch. Rozpráva zrozumiteľne a čisto. Aj dnes je taká 
istá skromná, prívetivá, samé srdce a duša, ako voľakedy. Choroby nemá.
Veľa spomínala na svoje detstvo, mladosť. Vymenovala bratov svojho 
manžela – strýka Paliho, medzi nimi Sándora a Vilmosa, ktorí boli naši 
otcovia. Jej synovia boli dobrí, nikdy jej nespôsobili bolesť a žiaľ – ani 
jediný raz. Nevesty tiež má veľmi dobré. V jej rodine nie je rozvod. Tak-
že, vážení čitatelia, nenapíšem rozlúštenie tajomstva tohto dlhého veku, k 
tomu netreba mať žiadnu mimoriadnu vedu – i bez toho to každý uhádne.
Magdol Ángyika 8. septembra 2011 bude mať „106 rokov“. 
Nech ju Pán Boh požehná !                                            Záhorský Lászlóné

Čitateľský list: 105 - ročná „Ángyika“
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DENTÁLNA HYGIENA 
 Monika Mikleová dipl.DH, tel. 0918 42 78 19, Poliklinika Štúrovo

 „Prevencia a hygiena = zdravé zuby na celý život.“

Zubár – slovo, ktoré naháňa strach. 
Dentálna hygienička – to už znie priateľskejšie. 

U nás sú dentálne hygieničky stále skôr neznámy pojem. V zahraničí však ich po-
pularita rastie stále viac a ľudia k nim  chodia „ako na klavír“, tak často, ako na-
príklad ku kaderníčke alebo ku kozmetičke. Uvedomili si, že prevencia je nielen 
lacnejšie, ale aj príjemnejšie riešenie problémov so zubami. Zatiaľ, čo zubár už 
väčšinou opravuje a lieči konkrétne ťažkosti, dentálne hygieničky nám pomáhajú 
predísť týmto nepríjemnostiam. Sú to vyštudované odborníčky - poradkyne, ktoré 
skontrolujú naše zuby, poradia ohľadom prevencie rôznych ochorení, upozornia nás 
na konkrétne problémy, ktoré sa týkajú práve našich zubov a dajú nám presný návod 
na to, ako sa o svoj chrup starať.

Čo znamená dentálna hygiena?
„Je to ústna hygiena vykonaná profesionálne zdravotnou pracovníčkou – dentálnou 
hygieničkou (DH) v zubnej ambulancii. Pozostáva z očistenia zubov od zubného 
kameňa a povlakov aj v medzizubných priestoroch. Doporučí správne pomôcky k 
dennej starostlivosti o zuby a správny postup pri ich používaní.“

Mnohí majú z lekára - zubára strach. Máme sa báť aj Vás?
„Zubár väčšinou opravuje a lieči konkrétne ťažkosti, DH nám pomáha predísť týmto 
nepríjemnostiam. Skontroluje vaše zuby, poradí a upozorní na konkrétne problémy, 
dá presný návod, ako sa starať o svoj chrup. Vyšetrenie a odstraňovanie zubného 
kameňa a plaku, leštenie, či bielenie zubov nie je bolestivé. Snažíme sa aby ošetrenie 
bolo čo najmenej nepríjemné, ale efektívne aj najkvalitnešími prístrojmi a nástrojmi 
v ambulancii na profesionálnej úrovni.“
Čo možno u pacienta dosiahnuť týmto profesionálnym čistením chrupu? Aká 

by mala byť zákazníkova motivácia pre návštevu DH?
„Profesionálnym čistením získa pacient pocit čistých zubov, svieži dych, množstvo 
informácií a správnych pomôcok k ďalšej starostlivosti o svoje zuby v domácom 
prostredí. DH pripraví pre stomatológa čisté prostredie bez krvácajúcich ďasien. Za 
týchto podmienok vie lekár urobiť kvalitnú výplň. Odstránením zubného kameňa a 
plaku sa pacient zbaví baktérií prítomných v dutine ústnej, čo zabezpečuje zdravé 
ústne prostredie.
Zdravý úsmev a zdravé zuby po celý život, ktoré nosíme vždy so sebou a pri každom 
úsmeve ich prezentujeme- to by malo byť motiváciou k návšteve DH pre každého.“
Čo v prípade, ak zákazník nie je Vašim pacientom. Môže i napriek tomu využiť 

ponúkanú službu? 
„Pacienti môžu prísť aj z iných zubných ambulancií, buď na doporučenie svojho 
stomatológa, ale aj z vlastnej iniciatívy budú vítaní v našej ambulancii, pretože 
správnych informácií a dostatočnej starostlivosti o vaše zuby nie je nikdy dosť.“
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Budapesten vendégszerepelt az 
egyházi óvoda

A Szent Imre Egyházi Óvoda kis közössége örömmel fogadta a hírt, 
hogy idén ismét meghívtak bennünket a budapesti gyermeknapra. 
Lehetőséget kaptunk a pesti közönség előtt a budai várnál bemu-
tatkozni egy a gyermeknapot köszöntő mesejátékkal és egy modern 
tánccal „bohócparádé“ címen. Közben ingyen vehettünk részt a 
rendezvény szolgáltatásaiban. Nagy élmény és megtiszteltetés volt 
ez számunkra. 
A Gyermeknap ünnepe óvodánkban már évek óta egy egész héten át tart. 
A szórakozások sorozata végeláthatatlan. Táncmulatsággal és mesedélu-
tánnal indítottunk. Óriási ováció fogadta az óvoda udvarára begördülő 
két hatalmas „bágert”, melyekkel a gyerekek közelebbről is megismer-
kedhettek. A következő nap gyalogtúrával egybekötött szalonnasütés 
volt. Hazafelé a Duna parton újból és újból elgyönyörködtünk azon, 
mily szép természeti környezetben fekszik a mi kis városunk. 
A sportnapon a fellobogózott, zenétől hangos óvodaudvar már a kapu-
ban mosolyt varázsolt az érkező gyerekek arcára. Az egész napot kitöltő 
egyéni és csoportos versenyszámok győztesei nyereményt kaptak, a nap 
végén pedig mindenki személyre szóló édességcsomagot kapott.
Elmaradhatatlan volt a kirándulás a csodálatos szépségű Kovácspatakra 
is. Csipkerózsika várának megtekintése megmozgatta a gyerekek fan-
táziáját. A hegymászás erősítette kitartásukat, a dombról való legurulás 
pedig felszabadult gyermekkacajjal töltötte be e csodás vidéket. Gon-
doltunk a világ gyermekeire is. Nekik készítettünk papírhajókat a Duna 
parton, s egy – egy szép kívánság - gondolat felirattal énekszó mellett 
bocsátottuk őket útra a Dunán. A „mi fánknál“ kavicsokat festettünk. 
„Ügyeskedj kis szakács” címen süteményfalatkákat készítettünk. Nagy 
sikere volt az arcfestészetnek is.
Feledhetetlen élmény volt az is, mikor Juhász Gabi bácsi lovas kocsijá-
val „végigvágtatott“ gyerekeinkkel a város utcáin. Ráadásként történel-
mi kiránduláson vettünk részt Esztergomban megkoronázva az elmúlt 
hét eseményeit. A sok élmény, móka, kacagás még inkább eggyé ková-
csolta kis csapatunkat. A szülők látva gyermekeik boldogságát, az óvoda 
igyekezetét, megerősítette bennük a tudatot, hogy jó választás volt ez az 
ovi. Mi pedig azon leszünk, hogy ez így is maradjon a jövőben is. 

Vízi Katalin, óvodaigazgató

Súkromná obchodná akadémia: 
Projekt Comenius

Navštívili nás naši partneri 
Nedávno navštívili naše mestečko partneri z projektu Comenius. Tohto 
stretnutia sa okrem miestnej Súkromnej obchodnej akadémie (SOA) zú-
častnili študenti a učitelia z piatich krajín – Španielska, Švédska, Talian-
ska, Francúzska, Grécka. Po úvodnej ceremónii sme sa s našimi hosťami 
presunuli na Mestský úrad v Štúrove, kde ich srdečne privítal primátor 
mesta. Neskôr si učitelia aj študenti urobili prehliadku mesta. Počas ná-
vštevy mali zahraniční partneri možnosť zavítať do hlavného mesta, v 
ktorom navštívili parlament, ale aj mnohé iné pamiatky Bratislavy, akou 
je napríklad Bratislavský hrad, Modrý kostolík sv. Alžbety. Témou celé-
ho stretnutia bola „Voda pre život“, preto sme navštívili aj ostrihomské 
Duna múzeum, ktoré sa tejto tematiky týkalo. Naším cieľom bolo uká-
zať partnerom okolitý región a jeho krásy, preto sme s nimi navštívili 
kaštieľ v Belej, kde si mohli pozrieť nielen jeho krásne záhrady, ale aj 
očarujúce salóniky a izby. Ďalšou zastávkou bola obhliadka románskeho 
kostola a rotundy v Bíni. Tu si mohli všetci vypočuť typické omšové 
piesne sprevádzané hrou na orgáne. V Želiezovciach sme si pozreli Soví 
zámoček, Schubertovu izbu. Múzeum 2.svetovej vojny v Pohronskom 
Ruskove vyrazilo dych všetkým návštevníkom. Po vyčerpávajúcich 
výletoch si posledný deň mohli všetci oddýchnuť pri plavbe loďou po 
Dunaji. Všetkými výletmi a pamiatkami boli naši partneri nadmieru spo-
kojní. Opäť sa nám podarilo utužiť vzťahy, ktoré sme nadviazali už pri 
predchádzajúcich stretnutiach. Teraz sa tešíme na to ďalšie, ktoré bude 
vo Švédsku. 
Boli sme v Taliansku
V typickom talianskom mestečku Lodi sa zišli študenti a učitelia zo Špa-
nielska, Francúzska, Grécka, Turecka, Švédska, Talianska a Slovenska. 
Prvý deň prebiehal v napätí, no keď sme sa po celodennom cestovaní 
ubytovali, vedeli sme, že je pred nami týždeň plný zážitkov a skúse-
ností. Po krátkom, no milom privítaní, sme sa s miestnymi študentkami 
vybrali do reštaurácie ochutnať taliansku pizzu. Túto delikatesu sme 
si vychutnávali celý týždeň, ochutnali sme však aj talianske cestoviny 
zvané „Pasta“ alebo čerstvé šaláty s olivovým olejom. Každý deň bol 
starostlivo zorganizovaný program, ktorý zahŕňal aj obhliadku mesta 
Miláno. Boli sme v prírodovedeckom múzeu, kde sme sa mohli preniesť 
z prítomnosti až do minulosti. Videli sme archeologické vykopávky di-
nosaurov, ale aj novodobý život vzácnych živočíchov. Ďalšia návšteva 
patrila kostolu „Duomo de Milán“,  ktorý je symbolom Milána a hra-
du „Castello Sforzesco“. Ten patril známemu francúzskemu generálo-
vi Napoleonovi Bonapartovi. Prechádzka po galérii „Galleria Vittorio 
Emanuele“ s najdrahšími butikmi vyplnila náš voľný čas. V meste Lodi 
sme mali zorganizovaný športový deň. Navštívili sme typickú taliansku 
farmu a kostol Basilica de San Bassiano y de los Doce Apóstoles. Videli 
sme ruiny mesta z rímskeho obdobia. Poslednou zastávkou bola cukrá-
reň, kde nám ukázali výrobu zmrzliny. Predposledný deň našej návštevy 
sme mali možnosť poprechádzať sa po známom divadle Scala, pozre-
li sme si svetoznámy obraz Leonarda Da Vinciho – Posledná večera. 
Počas nášho pobytu sme sa zúčastnili vyučovania, po večeroch sme sa 
stretávali s ostatnými študentmi z projektu. Spoznali sme miestnu kul-
túru, mentalitu a temperament Talianov, čo sa nám veľmi páčilo. Sme 
veľmi radi, že sme sa mohli zúčastniť tohto projektu, pretože sme získali 
nezabudnuteľné skúsenosti. Vytvorili sa nové priateľstvá, ktoré dúfame, 
pretrvajú a veríme, že sa ešte raz v živote stretneme.

 Nikoleta Weissová, Kristína Vargová (SOA 2.A)

A párkányi szakközép-
iskola 1971-ben végzett 
volt diákjai június 25-én, 
40 év után újra beültek az 
iskolapadba. Megható és 
felejthetetlen érzés volt 
ennyi év után ismét talál-
kozni az osztálytársakkal 
és az osztályfőnökkel, 
Drozdík József tanár úr-
ral. A rendhagyó osztály-

főnöki órán mindenki elmesélte élete alakulását, felidéztük a régi él-
ményeket. Megemlékeztünk az azóta már sajnos közülünk eltávozott 
tanárainkról, mestereinkről és osztálytársainkról. A visszaemlékezése-
ket egy kellemes vacsora mellett a Sir Higgins éteremben folytattuk. 
Örömmel mondhatom, hogy a szeretet, az összetartás ilyen hosszú idő 
után is megmaradt köztünk. Remélem a következő találkozón is lega-
lább ennyien részt tudunk venni és így fogunk akkor is örülni egymás-
nak.                                                                                      Krizsán Júlia

40 éves osztálytalálkozó

ISKOLAÜGY  - ŠKOLSTVO
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A Városi Művelődési Központ programja 
Program Mestského kultúrneho domu

Galéria Júliusa Bartu: 
Ložeková Natália (karikatúra, olej)
Gyűgyi Ladislav (foto) - história 
mosta, otvorenie výstavy 22. sep-
tembra o 16.00
Ďalšie výstavy: 
Kaplánová Anna - Baranovics Ró-
bert (obrazy), Morvay Anton (vitráž)

Barta Gyula Galéria: 
Ložeková Natália (karikatúra, olaj), 
Gyűgyi László (fotó) – a Mária Valé-
ria híd története, a tárlat szeptember 
22-én 16.00-kor nyílik
Soron következő kiállítások: 
Kaplán Anna - Baranovics Róbert 
(kép), Morvay Antal (ólomüveg)

Mestské múzeum - Városi 
múzeum

Fajkárske čaro - výstava fajok. Vý-
stava končí v septembri. 
Výstava J. Valka a J. Lábika: 10. vý-
ročie obnovenia mostu Márie Valérie
Ďalšie výstavy: 
November – Výstava sochára Varga 
B. Kálmána
A pipafüst bűvöletében – pipakiállí-
tás. A tárlat szeptemberig tart. 
Lábik János és Valkó János kiállítá-
sa: A Mária Valéria híd felújításának 
10. évfordulójára
Soron következő kiállítások: 
November – Varga B. Kálmán szob-
rász kiállítása

A galéria és a múzeum új nyitvatar-
tása – Nová otváracia doba múzea 
a galérie: 
Szeptember-április: hétfő - péntek 
10.00-17.00, szombat zárva, vasár-
nap 14.00-17.00
September-apríl: pondelok - piatok 
10.00-17.00, sobota zatvorené, ne-
deľa 14.00-17.00

Lengyel, magyar két jó barát
A LIMES – ANAVUM Regionális Honismereti Társu-
lás 2011. szept. 9.-10. –én megrendezi az I. Lengyel 
– Magyar Kulturális Napokat. A rendezvény keretében 
pénteken sor kerül Bartusz Gyula Emléktáblájának 
elhelyezésére, egy lengyel fotóművész kiállítására,
könyvbemutatókra, beszélgetésekre. Szombaton ko-
szorúzás lesz, majd ünnepi est a kultúrházban, ahol 
fellép a Budapesti Lengyel Néptáncegyüttes. A prog-
ramokban szerepelnek a város énekkarai, tehetsé-
ges fiataljai, a kéméndi VASVIRÁG és Bokréta nép-

tánccsoport. Pénteken a Thermál szálló éttermében lengyel specialitásokat 
kóstolhatnak az érdeklődők. 

Szent István napi ünnepség
Nánán a Csemadok Alapszervezete 2011. augusztus 28–án délután 15.00 
órakor a templomban Szent István napi ünnepet rendez. A Szent Korona Lo-
vagrend közreműködésével bemutatják a Szent Korona másolatát. Előadást 
tart Mirelisz Tibor Nagykancellár.
Mindkét rendezvényre szeretettel várják az érdeklődőket!       Dániel Erzsébet

Hamarosan – Onedlho
Október 4. 19.00 – Tamás Gábor 
koncert. Jegy elővételben 10 €, he-
lyszínen 12 €.
4. október, 19.00 – koncert Gábora 
Tamása. Vstupné 10 €, na mieste
12 €.
November 5, 18.00 – Négy férfi ga-
tyában. Jegy elővételben 10 €, hely-
színen 12 €.
Főbb szerepekben: Fodor Zsóka, 
Nyertes Zsuzsa, Beleznay Endre, 
Straub Dezső, Böröndi Tamás
5. november, 18.00 – hudobná vese-
lohra Négy férfi gatyában. Vstupné 
10 €, na mieste 12 €.
Ha egy darabban négy nő él egy lakásban, 
abból béke sose lehet! Mert ha a háztulajdo-
nosnak a példának okáért mondjuk táviratot 
van kedve feladni, biztos, hogy az albérlők-
nek, de még a szobalánynak is kedve kot-
tyan ugyanazt megtenni. Ki a lakást akarja 
kiadni, ki önmagát eladni. Van aki modellt 
keres a festményéhez, a másik meg tanít-
ványt a zongorához. A megszólított urak pe-
dig érkeznek is szép sorban. De, hogy nem 
abban a sorrendben, ahogyan azt a hölgyek 
várják, abban biztosak lehetünk. Főleg, ha 
az írót Marc Camolettinek hívják, és nem 
más ő, mint korának legnagyobb bohózat 
szerzője. A keveredések, félreértések hahota 
fakasztó ötletei pedig üzemszerűen dőlnek az 
író tollából. Mint a néző a nevetéstől. De addig 
nem szabadulhatunk az őrülettől, míg „legatyá-
sodva” minden kandúr a párjára nem lel. Gyor-
san elszalad az a két fergeteges felvonás, és 
mire a csomók kibogozódnak elfelejtjük min-
den hétköznapi búnkat, bajunkat. Camoletti 
biztosra megy! Főleg ilyen szereposztással!

Ďalšie informácie v kultúrnom dome, 
alebo na telefónnom čísle 036 751 
1108. 

Főtámogató: Termálfürdő Párkány

PROGRAM AJÁNLÓ
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Azt hiszem, minden régi párkányi úgy emlékezik erre az utcára, mint 
„Öregutca“. Pedig, ha igaz, voltak más nevei is. Jelenleg Sobiesky. A 
rossz időkre emlékeztet a „Partizán utca“ megnevezés. Ezt a nevet a 
front után kapta, mert az utca lakóit kitelepíteni akaró német katonák-
nak az utca asszonyai ellenálltak. Amit a németek felraktak az autók-
ra, azt visszahordták a házakba, így aztán abba maradt a kilakoltatás. 
Hogy melyik évről van szó, azt nehéz megmondani, de a negyvenes-öt-
venes évekről lehet szó. Sokan laktak ebben az utcában. Földművesek, 
iparosok, kereskedők. Volt itt pék, hentes, suszter, taxis, kocsmáros, sza-
bó, kovács, sok jó focista, tanító és orvos. Az itt lakók leírását az utca 
jobb oldalán kezdeném.
Ma is a sarkon található a plébánia, vagy más néven a paplak. Akkoriban a 
plébános Medlen István volt, a káplán pedig Svadlenka, majd jóval később 
Varjú Vendel. Mind a ketten Párkányban vannak eltemetve. Varjú plébános 
úr sokat tett a templom felújításáért. A paplak mellet volt a római katolikus 
elemi iskola (ma öregotthon). Párkány legtöbb fiatalja itt tanult meg írni - ol-
vasni. Kedves tanítónő volt Zoltán Amália, Szekér Erzsébet és Bernát Anna. 
Az igazgató úr pedig Bitter Béla volt. A tanítók Bellus Gyula és Tóth Gábor 
kántortanító, a gyerekek „réme“. Nagyon szigorú, de igazságos tanító volt. 
Az iskola melletti házban lakott. Ez volt a kántortanítói lakás. A következő 
házban laktak a Szabadosék, a bácsi volt a harangozó meg a sekrestyés is. 
A Kovácsék is itt laktak, a fiuk csúfnevén „nyilas“ a szoci kezdetén a járási 
főnök sofőrje volt. Aztán van a kisköz, lejárat a Dunához. Az első házban 
Tóth Lászlóék laktak, felesége Szalma Kató, a szoci alatt a főutcai cipőüzlet-
ben dolgozott, fia a „Pajszer“. Még a testvére, Irma is itt lakott, férje Pintér 
Imre, a Csurka, jó futbalista, meg a Géza, aki a Katuláéknál tanult ki mé-
zeskalácsosnak, majd pék lett. Kissé lejjebb, a közben Volnerék laktak, aki 
suszter volt. Aztán a Molnárék, felesége Stefi, lányuk Hela, fiuk Pali, aki 
szintén híres focista volt. Az utca következő háza a Bitter ház. Tanító család. 
Béla, az apa volt az elemi igazgatója, felesége Emma és fia Károly szintén 
tanítók voltak. Lányuk, a Lili, a szembe lakó Tóth Imre pék fiának, Dr.Tóth 
Lászlónak lett a felesége. Másik lányuk, Márta, özvegy Frühauf Gáborné, 
majd Kubicáné. Mellettük laktak a Dejcző Józsiék (Dosi), Nagy Pistáék, ő 
fényképész volt, felesége a Boriska, meg az Andáék, a Gyula nyomdász volt 
a Gondos nyomdában. Az udvarba laktak még a Zatezálék. A következő ház-
ban szintén többen laktak: Kovácsék, Vörösék és Tretinekék. Majd Ková-
csék a következő házban. Anni a Krizsán kocsmánál benzinkutas volt. Férje 

Emlékezzünk – megint egy utcára... 
Rasztokai Gusztáv pénzügyőr. Fiuk Gusztáv mérnök a papírgyárba, a Dech-
tochema igazgatója volt, ma is itt lakik a családjával. A következő házban 
laktak a Baranék. Fiuk a László, „Kopi“, nagy focista, Párkány leghíresebb 
kapusa volt. Kétszer nősült, testvére  Józsi a „Dodó“. Még a Lelóckyék is itt 
laktak. Fiuk Ferenc ismert neve a „Smörc“. Mellettük laktak a Borovicsék. 
Nagy család, az apa neve András a felesége Emerencia. Fiuk János és And-
rás pincérek voltak. Józsi 1945-ben meghalt. Lányuk Gizi, Pinnel Jancsi 
felesége, aki szintén nagy focista volt. Másik lányuk Erzsébet Vargáné, a 
harmadik a Vera Kotolácsiné. Itt laktak még a Kolozsváriék, felesége korán 
meghalt, fiuk a Tibor, nagy nosztalgiával emlékezett Párkányra, mivel átte-
lepítették Magyarországra. Utánuk laktak a Simsovičék, Baricsék, Béla a 
borbély, felesége a Magdi néni, bábasszony volt. Ebben az udvarban laktak 
a Gaálék és a Lábikék is, a fiuk János elismert festőművész. Párkányban 
és a határokon túl is sok helyen volt kiállítása. A következő házban laktak 
a Véghék, az apa és a fia Károly asztalosok voltak. Lányuk Mária, Bayer 
András, adótisztviselő felesége lett. Még két lányuk volt: Petrus és Rózsi. 
Az ezután házban Kamancza Pál a taxis, felesége Magda, két lányuk Vera 
és Manyi laktak. Utánuk a Bitterék. Gusztáv felesége Ilona, lányuk Lenke 
és fiuk Imre, aki jogot végzett és a párkányi állomási vámhivatal igazgatója 
volt. Testvére Bitter Józsi szabó mester. Esztergomból nősült. Egy lányuk 
volt, a Zsuzsi és egy fiuk, a Józsi aki Párkányban él. A következő házban 
laktak a Torda Jánosék, felesége Mária. Három lányuk Teréz, a Hostyákné 
Eva a Szuhovszkyné és Marica a Plhákné. Utánuk laktak a Kocsisék. Há-
rom fiuk: az Ernő festőművész, Károly jogot végzett, ügyvéd, a harmadik 
István. Majd a Soltész és Stifmayerék (Manci). Itt laktak még a Dejczőék, 
Flóri Szabó, Vörösék, a Józsi sofőr és hajós volt. Majd Mészárosék, vendég-
lőjük volt, lányuk Erzsébet férje Kleštinec kiment Amerikába, fiuk János 
sikeres speditőr vállalkozó volt. Sokat tett a kamion forgalom fellendítéséért 
és egy új teherhíd lehetséges megépítéséért. Molnár Rezsike is itt nőtt fel, 
szintén sikeres focista, no meg fűszerüzletes. Elérkeztünk az utca végére a 
közhöz, amely levezet a Dunához a Gurgyalba. Mielőtt folytatnám, meg kell 
köszönöm a segítséget a volt öregutcaiaknak, akik segítségemre voltak, töb-
bek között Labudáné-Csányi Anninak, Pinnelné-Borovics Gizinek, Kovács 
Gábornak. Lehet, hogy mások emléke kicsit eltér, de hát ez volt Párkány 
azon utcája, ahol a legtöbben laktak és cserélődött a lakósság. Remélem, 
azért egy kis örömet szereztem azoknak, akik ott éltek és a többi régi és új 
párkányinak.                                                                                     Fatter Imre 

Firma Elektro Demar spol. s.r.o., Továrenská 3, Štúrovo:
- Ponúka vo svojich priestoroch kancelárie s klimatizáciou do prenájmu.
- Vykonáva prácu pre zámočnícku profesiu. Prijíma objednávky na 
vyhotovenie väčších ale aj menších prác včítane opravy
- Vykonáva prepravu tovaru a sťahovacie práce na novom aute NISSAN 
Cabstar 3,5 t za výhodné cenové relácie.

Info: 036/7561942, www.elektrodemar.com

Az Elektro Demar kft., Gyári út 3, Párkány: 
- Klimatizált irodahelyiségeket ad bérbe.
- Lakatosmunka szolgáltatást, kis és nagy megrendeléseket, javításokat 
vállal.
- Az új Nissan Cabstar 3,5 t járművel áruszállítást, költöztetést vállal 
kedvező áron.
Info: 036/7561942, www.elektrodemar.com

Kamenárstvo
Juraj Sindár

 Náhrobné pomníky z prírodného 
a umelého kameňa

Betónovanie základov
a chodníkov

Obnova starých pomníkov
Dosekávanie písmen na cintoríne

Pestrá ponuka farebných žúl
Široký sortiment lapmášov a váz

 Vyžiadajte si našu
cenovú ponuku!

Tel.: 0905 392 086
 

Nána, Madáchova ulica,
pri cintoríne 
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Úspechy šachistov

Začína sa futbalová sezóna

Prvá detská rybárska olympiáda - 
„Štúrovský chytrák“ 

Futbalová sezóna 2011/2012 sa už začala. Futbalisti MŠO Štúrovo na-
stúpili na svoj prvý zápas v novej sezóne 7. augusta na domácom ihrisku 
proti Sládkovičovu. 
Letná príprava futbalistov už roky prebieha v skromných domácich podmien-
kach. Žiaľ, finančná situácia nedovoľuje pestrejšiu prípravu. Napriek tomu je 
vedenie MŠO optimistické. Káder mužstva bol posilnený dvoma kvalitnými 
hráčmi. Do brány sa vrátil skúsený Prohászka a do útoku Baranyai, do muž-
stva sa zabudovali mladí hráči Varga, Molnár, Kanyicska a Sipos z dorastu. 
Ostrú previerku pred začiatkom ligy, prvé kolo Pohára Západoslovenského 
futbalového zväzu 31.7.2011 zvládli Štúrovčania na výbornú, a postúpili do 
ďalšieho kola. Podľa slov trénera Ančica je prvoradou úlohou, aby sa mužstvo 
v sezóne vyhlo bojom o záchranu a pokojne hrali niekde v strede, bez stresu, 
že musia zvíťaziť za každú cenu. Trénerove slová potvrdil aj športový mana-
ger Bohuslav Toběrny: „Nechceme sa v žiadnom prípade zachraňovať. Hra 
sa počas prípravy ukazovala ako veľmi dobrá, doma chceme hrať atraktívny, 
agresívny futbal a na ihriskách súperov chceme byť nepríjemný súper“. Podľa 
slov vedenia a na základe výsledkov je mužstvo dobre pripravené na novú 
sezónu, zostáva na hráčoch ukázať svoje kvality. Samozrejme aj my, diváci, 
môžeme priložiť kúsok k dobrým výsledkom podporovaním a fandením muž-
stvu (samozrejme v medziach slušnosti). „Štúrovo do toho“!                     p.g.

Na naše mesto Štúrovo sa upreli na tri dni pohľady rybárov z celé-
ho Slovenska. Od 15.07. do 17.07. sa u nás uskutočnila prvá detská 
rybárska olympiáda. 
Zúčastnili sa jej deti zo všetkých kútov Slovenska. Na zahájení sa zo-
radilo do šíku 6 krúžkov mladých rybárov z Čiernej nad Tisou, Serede, 
Starej Turej, Štúrova, Zvolena a Žarnovice. Spolu nás bolo s mladý-
mi rybármi, trénermi a sprievodom 70 živých duší. Olympijský sľub 
športovcov za prítomnosti olympijskej vlajky, ktorá bola zverená do rúk 
Petronely Perutekovej, predčítal sľub Patrik Fúri. Celú slávnosť nám 
spestrili mažoretky z MŠ Micimackó na Bartókovej ulici Štúrovo pod 
vedením pani učiteľky Renátky Filakovskej. Účastníkov 1. detskej ry-
bárskej olympiády prišli pozdraviť - primátor mesta Štúrovo, Ján Ora-
vec, predseda MO SRZ Štúrovo Eugen Farský, starostka obce Nána 
Zuzana Matusková.
Prvý súťažný deň, v piatok popoludní, nás čakali preteky v zručnosti. 
Mladí rybári mali postavené dva kruhy o veľkosti 60 a 80 cm vo vzdiale-
nosti 15 metrov. Deti sa do súťaže pustili s veľkým elánom. Súťažilo sa 
v kategórii jednotlivci, ktorých výsledky sa potom zarátavali do súťaže 
družstiev. Zlatú medailu získal Ivan Hajnovič zo Žarnovice, náš pretekár 
Tibor Hubač zo Štúrova „B“ získal cenný bronz. Súťaž družstiev a pohár 
primátora mesta Štúrova putuje do Žarnovice, naše družstvo Štúrovo 
„B“ skončilo na peknom 3. mieste. Druhý deň, v sobotu, boli preteky v 
rybolove na plávanú. Preteky sa uskutočnili na súkromnom rybníku Car-
podrom v Kamennom Moste. Zvíťazili krúžkari zo Žarnovice. Družstvo 
Štúrovo „A“ skončilo štvrté. Tretí súťažný deň bola nedeľa. Mladých ry-
bárov čakala skúška z vedomostí. Bolo to tesné a nakoniec zlatú medailu 
získal Ladislav Bajnok z Čiernej nad Tisou. Pohár CVČ Štúrovo získalo 
družstvo z Čiernej nad Tisou. Naši mladí rybári zo Štúrova „A“ obsadi-
li krásne 2. miesto. Pohár olympiády „Štúrovský chytrák“ za najlepšie 
všestranné družstvo trojdňovej olympiády získalo družstvo Žarnovice. 
Naši pretekári zo Štúrova „A“ skončili na skvelom 3. mieste.
Medaily, poháre a hodnotné vecné ceny si pretekári prevzali na slávnost-
nom vyhodnotení jednotlivých disciplín. 1. detská rybárska olympiáda 
Štúrovo 2011 sa ukončila v nedeľu o 15 hodine. Ponúkli sme deťom tri 
dni, na ktoré budú rady spomínať ešte dlho. Napokon po slávnostnom 
vyhodnotení a odovzdaní cien sa na tvárach detí objavila veľká radosť. 
No a práve tento moment bol odmenou pre nás organizátorov a utvrdilo 
nás to pri pohľade na nich v presvedčení, že sme vykročili správnou 
cestou v prospech našich mladých rybárov.    
Organizátor 1. detskej rybárskej olympiády „Štúrovský chytrák“, Štefan Perutek

Peter Gelle sa stal majstrom sveta!

ŠK Kamenný Most v roku 2010/11 ukončil vo svojej viac ako šty-
ridsaťročnej histórii najúspešnejšiu sezónu. Šachový klub obsadil 
2. priečku III. ligy tak, že s trochou šťastia by ju mohol dokonca 
aj vyhrať. Pri tejto príležitosti som sa zhováral s vedúcim mužstva 
Ladislavom Juhászom.
-  Kedy bol založený Váš šachový oddiel a kto sú jeho zakladatelia?
Naše mužstvo funguje priebežne už skoro pol storočia. Zakladateľom 
bol Štefan Tarr, ktorý je dodnes aktívnym členom B mužstva, ba dokon-
ca on riadi aj tréningy.
- Spomínal si B mužstvo. Podľa toho máte dve mužstvá „v ohni“?
Áno. A s hrdosťou môžem vyhlásiť, že naše B mužstvo vyhralo v tejto 
sezóne V. ligu, takže nová sezóna si od nás vyžaduje nemalé úsilie, aby 
sme aj v IV. lige uspeli.
- S koľkými hráčmi viete takúto úroveň udržať?
Dohromady máme 25 registrovaných hráčov, z toho 17 hrajú v A muž-
stve a 8 v B mužstve.
- Keď sme už pri hráčoch, kto sú tí, ktorých by si vyzdvihol, ktorí sa 
najviac zaslúžili o tieto skvelé úspechy?
Predovšetkým by som vyzdvihol dvoch majstrov šachu z Ostrihomu, 
ktorí hrajú u nás. Sú to Géza Kovács a József Burghart, ktorí na 1. a 2. 
šachovnici predviedli 100% výkon, ale z Ostrihomu máme aj ďalšieho 
hráča, ktorým je Vilmos Kovács. Dlhé roky prispieva k našim úspechom 
Peter Forgács zo Štúrova, ďalej Ladislav Szebellai, František Oravetz 
(ktorý vždy prišiel, keď bolo treba), Ján Schmidt a Ondrej Tóth Kurucz, 
ktorí sa zúčastnili každého zápasu, ďalej je to Zoltán Babindai. Chcel by 
som spomenúť aj mladé talenty, ako Romana Heiszlera, Bálinta Pálinká-
sa a Adama Mészárosa, ktorí preukazujú stále zlepšujúcu sa tendenciu.
- Účinkovanie v III. lige vyžaduje určite aj vyššie  finančné zaťaženie pre 
šachový klub?
Samozrejme, je to tak. Aj touto cestou by som chcel vyjadriť poďako-
vanie našim sponzorom, v prvom rade MÚ v Kamennom Moste na čele 
s Ladislavom Magátom, ďalej Štefanovi Kotrovi a Ladislavovi Kormo-
sovi ml., ako aj Endremu Hogenbuchovi za prepožičanie malej konfe-
renčnej sály Hotelu Thermal na domáce zápasy. B mužstvo zase majs-
trovské zápasy hrá doma v kultúrnom dome. Zvlášť by som vyzdvihol 
administratívnu pomoc Miroslava Kereka.
- S akými predsavzatiami vstupujete do novej sezóny?
Chceli by sme vytvoriť z najlepších hráčov Euroregiónu Ister-Granum 
také mužstvo, ktoré by dokázalo trebárs aj postúpiť do II. ligy. Chceli 
by sme to uskutočniť pri zachovaní našej identity, teda pod názvom ŠK 
Kamenný Most. K tomu prosíme ďalších sponzorov o pomoc.
- K uskutočneniu Vašich plánov Vám prajem veľa úspechov!
Po ukončení reportáže s vedúcim mužstva p. Juhászom sme dostali in-
formáciu, že A družstvo ŠK Kamenný Most podľa rozhodnutia šachové-
ho zväzu postúpilo do II. ligy! Gratulujeme k historickému úspechu.
A múlt havi számunkban közölt „Sakkozóink sikerei“ c. riport megje-
lenése után kaptuk a hírt, hogy a Kőhidgyarmati Sakk Klub A csapata 
a sakkszövetség döntése értelmében feljutott a II. ligába! A történelmi 
sikerhez mi is gratulálunk.                                                  Július Juhász

Slovenskí reprezentanti v rýchlostnej kanoistike Peter Gelle s Eri-
kom Vlčekom zvíťazili vo finále K2 mužov na 1000 metrov na 39. 
majstrovstvách sveta v maďarskom Szegede! Získali tak miestenku 
na budúcoročné olympijské hry v Londýne. Novozložená posádka sa 
týmto výsledkom postarala o jednu z najväčších senzácií tohto šam-
pionátu. Prvý raz si do spoločnej lode sadli až v máji tohto roka.
Gelle s Vlčekom začali veľmi opatrne. Po 250 metroch boli v deväťčlen-
nom štartovom finálovom poli až na siedmom mieste. Potom sa posunuli 
o jednu priečku a na nej ostali až do medzičasu na 750 metroch. Záver 
však mali famózny - vyzeralo to, akoby ostatné lode ostali „stáť“ a dvo-
jica zo Štúrova a Komárna sa rútila k svojmu senzačnému prvenstvu. 
V cieli mali pred druhými Švédmi - olympijskými víťazmi z Pekingu 
Marcusom Oscarsonom a Henrikom Nilssonom - náskok 852 tisícin se-
kundy, tretí skončili Rusi Vitalij Jurčenko a Vasilij Pogreban.
Po prejazde cieľom Erik Vlček od radosti vyhodil pádlo do vzduchu 
a to trafilo Petra Gelleho do hlavy. „Vôbec to nebolelo, ja som to ani 
nevnímal. Viem, že sme od radosti prevrátili loď a ja som si poriadne 
„chlipol“ vody. V tej chvíli som však skutočne nevnímal nič okolo seba, 
bol som plný radosti a šťastia“ - vracal sa v myšlienkach ku chvíľam 
výbuchu emócií 24-násobný majster Slovenska, ktorý si na svoju prvú 
medailu z MS musel počkať poriadne dlho. „My sme mali jeden veľký 
cieľ - vybojovať si postup na olympijské hry. Medailu sme si chceli 
nechať do Londýna. To, že už teraz vyhráme, azda ani tým najväčším 
optimistom neprebleslo hlavou. Teraz pôjdeme na olympiádu ako jeden 
z favoritov. Už mám z tejto pozície skúsenosti, Peter to tiež určite zvlád-
ne. Z hľadiska prípravy nám to len prospeje“ - uzavrel Erik Vlček.
Výsledky-finále K2 muži na 1000 m: 1. Peter Gelle, Erik Vlček (SR) 
3:20,626, 2. Markus Oscarsson, Henrik Nilsson (Švéd.) 3:21,478, 3. Vi-
talij Jurčenko, Vasilij Pogreban (Rus.) 3:21,544                           p.g.
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Ausztrál cég keres mellékállásban agilis munkatársakat. Kereset: 400-
600 €. Tel.: 0915 143 979
Eladó 2 szobás felújított lakás a Bartók utcában. Tel.: 0915 043 113, 
036 752 3212
Dám do podnájmu garáž na Terasy II. Tel.: 0902 094 212
Hivatásos üzletkötőket keresünk pénzügyekkel kapcsolatos szolgálta-
tásokra. A jelentkező rendelkezzék legalább szakmunkás-bizonyítván-
nyal. Provident Financial, s. r. o. Részletes tájékoztatást az ingyenes 

vonalunkon kérhet: 0850 63 89 63.
Garamkövesden hétvégi ház, panorámás telekkel eladó. Ár megegye-
zés szerint. Tel.: 0036 30 347 9909
Szőlődaráló prés és szüretelő kád eladó. Tel.: 0036 30 347 9909
Eladó kis 3 szobás lakás az öböllel szemben. Tel.: 0905 193 221
Predám malý 3-izbový byt na ulici Jesenského. Tel.: 0905 193 221
Dám do prenájmu jednoizbový byt s kuchyňou. Tel.: 0905 533 826, 036 
751 2424

Riadková inzercia - Apróhirdetés

MEGEMLÉKEZÉS  

SPOMÍNAME

Garázs eladó a Regonál. Tel.: 0905 712 728
Egyszobás lakás konyhával kiadó. Tel.: 0905 533 826, 036 751 2424 
Predám rodinný dom v Mužli. Tel.: 0908 355 827
Családi ház eladó Muzslán. Tel.: 0908 355 827
Libádon öreg családi ház eladó. Tel.: 0907 348 940          
Fürdőkádzománc felújítást vállalok. Tel.: 0905 983 602 
Párkányban 2 szobás, felújított lakás eladó, garázzsal együtt. Tel.: 0908 
722 702 

12. júla uplynulo 
10 rokov 
čo navždy 

dotĺklo srdce

Jozefovi Földymu. 

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu 
prosím tichú spomienku.

Smútiaca rodina

„Szerettünk volna 
még sokáig szeretni, 

míg élünk nem fogunk 
feledni”.

Fájó szívvel emlékezünk 
halálának 17. évfordu-

lóján 

Fazekas Máriára, született 
Száva. 

Emlékét őrzi,

Szerető férje, fia és unokái

„Fájó szívvel mondunk 
köszönetet minden ked-
ves rokonnak, barátnak, 
ismerősnek, a volt kollé-
gáknak és mindazoknak, 
akik 2011. július 22-én 

elkísérték utolsó útjára a 
szerető édesanyát 

Gonosz Ivettet,  
akit életének 42. évében ragadott ki szerettei 
köréből a halál. Köszönjük a sok koszorút, 
virágot és a vigasztaló szavakat, melyekkel 
enyhíteni igyekeztek soha el nem múló fáj-
dalmunkat.                 Családja és élettársa

„Tudjuk, hogy senkit 
nem hozhat vissza a 

gyertyafény, de az emlé-
kezet megőrzi, akiért a 

gyertya ég”.
Fájó szívvel emlékeztünk 

halálának 1. évfordu-
lóján, 2011. augusztus 

6-án

Nemes Gyulára. 

Emlékét őrzi,

Szerető családja 

„Annyira akartam élni, a beteg-
séget legyőzni. Búcsúztam volna 
tőletek, de erőm nem engedett. 
Így szívetekben búcsú nélkül to-
vább élhetek”.
Szeptember 11-én lesz 
egy éve, hogy eltávozott 
közülünk édesanyánk, a na-
gymama, dédnagymama,

Schmutzer Teréz.
Akik ismerték és szerették, szenteljenek 
emlékének egy néma pillanatot. Sze-
rető szívünkben örökké létezel.

A gyászoló család

Fájó 
szívvel 
emlékezünk 

Bogdányi Imrére halálának 
3. évfordulóján és Bogdányi 

Apollóniára, született Zsibrita 
halálának 4. évfordulóján.  Akik szerették és ismerték, szenteljenek 

emlékének egy néma pillanatot.

A gyászoló család

Szuchovszki Andrásné,  
született szül. Torda Évára. 

Szeretettel őrizzük drága szüleink 
emlékét. Lányaik vejeik, menyük, 

unokáik és dédnokáik

Fájó szívvel emlékezünk 
szeptember 10-én, ha-
lálának második évfor-

dulóján 
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