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Mestá Štúrovo a Ostrihom si počas posledného septembrového ví-
kendu pripomenuli 10. výročie odovzdania Mosta Márie Valérie. V 
rámci osláv prebehlo aj slávnostné zasadnutie mestského zastupi-
teľstva, na ktorom si všetci pripomenuli jeho históriu.  Mons. László 
Burián prevzal cenu Pro Urbe a bolo mu odovzdané vyznamenanie 
za celoživotné dielo. 
Oslavy sa začali v galérii. Na otvorení výstavy bol premietnutý film 
vystavujúceho fotografa a kameramana Ladislava Gyűgyiho a Róberta 
Muszku „Film o moste”. Mnohým sa pri pozeraní filmu tlačili slzy do 
očí. Trinásťminutový film vrátil divákov do minulosti a pripomenul im 
práce na moste od počiatku až po odovzdanie verejnosti. V múzeu otvo-

rili výstavu dokumentov o moste. Návštevní-
ci si môžu pozrieť dokumenty od počiatočnej  
dokumentácie až po navrhované projekty. K 
dispozícii je aj výstava fotografií Jána Valka a 
obrazy s tematikou mosta Jána Lábika. 
Druhý deň pokračovali oslavy zasadnutím mest-
ského zastupiteľstva. Ako prvý sa prihovoril 
podpredseda parlamentu Béla Bugár. „Most 
okrem dvoch brehov Dunaja spája aj národy. 
Po druhej svetovej vojne ruiny zničeného mos-
ta vyjadrovali aj nie práve najlepší vzťah dvoch 
štátov. V Štúrove a v Ostrihome vyhralo dobro, 
uváženosť a dobromyseľnosť. Miestni ukázali 
cestu, ako treba hľadať to, čo nás spája”.
Zoltán Agócs, projektant, stavebný inžinier 
mosta pripomenul niektoré momenty projekto-

vania a poprial  dlhú budúcnosť Mostu Márie Valérie.
Podľa primátorky Ostrihomu Évy Tétényi v  Európe nie je dôležité,  kto 
k akému národu patrí a odkedy nie sú hranice, sme ako jedna veľká 
rodina.
„A dožili sme sa ...“ Týmito slovami začal svoj príhovor primátor Štúro-
va Ján Oravec. „ Keď bol most postavený, všetci sme sa nesmierne teši-
li. A už je to 10 rokov. Most doslova predbehol všetky naše očakávania. 
Nezamestnanosť sa znížila, vznikla spolupráca, vznikol nákupný turiz-
mus. Zobrali sme vážne odkaz mosta o spolupráci a postavili sme aj 
morálne mosty,”  zdôraznil primátor.
Na slávnostnom zasadnutí prevzal Mons. László Burián cenu mesta 
Štúrova Pro Urbe. „Svätý Augustín povedal, že Stvoriteľ vie, aký má 
s tebou úmysel. Pán Boh dobre vedel, aký má úmysel s Mons. László 
Buriánom, keď ho v období počatia umiestnil do tejto doby a spoločnos-
ti...” prečítala poslankyňa Andrea Vitkóová v laudácii. Podľa L. Buriána 
je okrem iného poslaním farárov vychovávať pre spoločnosť charakter-
ných, cenných a čestných ľudí.
Ján Oravec na konci zasadnutia privítal majstra sveta v rýchlostnej ka-
noistike Petra Gelleho a povedal: „Laci bácsi” je majster života a Gelle 
je majster kanoistiky.“ Poprial mu veľa úspechov a nech mu olympiáda 
prinesie to, o čom sníva. Počas osláv prebiehali v Štúrove a v Ostrihome 
rôzne kultúrne podujatia. Do 11.behu Mosta Márie Valérie sa zapojilo 
okolo 1800 účastníkov. Obyvatelia na oboch brehoch opäť spolu oslavo-
vali, tentokrát jubilejný desaťročný most Márie Valérie.

preklad g.p.

Párkány és Esztergom szeptember utolsó hétvégéjén emlékezett 
meg a Mária Valéria híd újbóli létének 10. évfordulójáról. Városunk-
ban ünnepi testületi ülés is zajlott, melyen a múlt felidézése mellett 
egy példás életút is kitüntetést kapott: Burián László atya Párkány 
Pro Urbe díját vehette át.   
A hídünnep nyitánya a galériában volt. A megnyitón levetítették a 
fényképész – kamerás, kiállító Gyűgyi László és Muszka Róbert „híd 
filmjét”, mely sokak számára könnycsalogató perceket okozott. Né-
mileg több mint 13 percben repítette vissza a jelenlévőket a múltba, s 
mutatta be a csonka híd kiteljesedésének mozzanatait. A múzeumban 
dokumentum kiállítás nyílt, mely ugyancsak az összekötő „kapoccsal” 
foglalkozik. Korabeli levelezések, tervrajzok so-
rakoznak fel, emellett Valkó János fényképész 
fotói és Lábik János képzőművész festményei, 
valamint kisfilmek is a szemünk elé tárulnak.
Másnap ünnepi testületi üléssel folytatódott az 
ünnepség. Elsőként Bugár Béla, a parlament 
alelnöke mondott beszédet. „A híd a Duna két 
partján kívül nemzeteket is összeköt. A második 
világháború után a romok látványa is tükrözte a 
két állam nem éppen felhőtlen viszonyát. Pár-
kányban és Esztergomban győzött a jóakarat, a 
másik érdekeinek szem előtt tartása. A helyiek 
példát mutathatnak abban, hogy azt kell keresni, 
ami összeköt” - fogalmazott.
 Agócs Zoltán, hídépítő mérnök az építés, terve-
zés egyes momentumainak felelevenítése után 
hosszú jövőt kívánt a Mária Valéria hídnak. Tétényi Éva, Esztergom 
polgármestere szerint Európában nincs jelentősége annak, ki milyen 
nemzethez tartozik, s mióta nincs határ, olyan, mintha egy nagy család 
lennénk.
„Hát megéltük” – kezdte beszédét Oravec Ján, Párkány polgármeste-
re. „Mikor megépült a híd, annak örültünk, hogy megéltük azt a pil-
lanatot. Most pedig már 10 éve mindennek. A híd túlszárnyalta a vele 
kapcsolatos várakozásokat. A munkanélküliségi ráta alacsonyabb lett, 
különböző együttműködések, vásárlási turizmus alakult ki. Mi komo-
lyan vettük a híd együttműködésről szóló üzenetét, s eszmei hidakat is 
építetünk” - fejtette ki,
Az ünnepélyes testületi ülésen Burián László atya Párkány Pro Urbe díját 
vehette át. „Szent Ágoston mondotta, a Teremtőd tudja, mi a szándéka 
Veled. A Jó Isten tudta, mi a szándéka Burián László atyával, amikor 
fogantatása pillanatában e korba, társadalomba helyezte” – mondta a 
laudációt olvasó Vitkó Andrea, képviselő. Burián László szerint a pa-
pok feladata többek között az is, hogy jellemes, értékes, becsületes em-
bereket neveljenek a társadalom számára. 
Oracec Ján az ülés végén Gelle Péter világbajnokot is köszöntötte, s 
mint fogalmazott: míg „Laci bácsi” az élet világbajnoka, Gelle a kajaké. 
Végezetül azt kívánta, hogy az olimpia olyan sikert hozzon a számára, 
amilyenről álmodik. A hídünnep alatt különböző kulturális események 
zajlottak Esztergomban és Párkányban, majd 1800 embert mozgatott 
meg a 11. hídfutás, a két part lakói így újra együtt ünnepeltek, ünnepel-
ték a tíz éves Mária Valéria hidat.                                              K.-Sz.É.
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Rozdielne názory vo veci rozpočtu Eltérő vélemények költségvetés 
ügyben

Trinásteho septembra opäť zasadalo mestské zastupiteľstvo. Ro-
kovali aj o Mestských dňoch aj o začiatkoch ostatných kultúrnych 
podujatí. Prejednali problémy financovania Prvého Štúrovského 
regionálneho festivalu, ako aj tohtoročný rozpočet. O jeho udržaní 
boli názory rozdielne.
Na začiatku zasadania sa primátor mesta Ján Oravec poďakoval za 
dlhoročnú prácu  odchádzajúcej riaditeľke mestskej knižnice Zuzane 
Kodayovej. Rozoberali aj program Mestských dní. Vysvitlo, že z poli-
tických dôvodov sa ich zúčastní málo vedúcich politikov, preto sa ne-
uskutoční ani futbalový zápas. „ Je ťažké postaviť tých politikov dnes 
vedľa seba, ktorý si ešte pred 10 rokmi podávali ruky”- argumentoval 
Oravec. Hovorilo sa aj o sťahovaní  škôlky na Bartókovej ulici, čo sa 
však neuskutoční. Dôvodom je, že na základe skoršieho rozhodnutia 
mestského zastupiteľstva zostane Cirkevná škôlka na pôvodnom mieste 
na Družstevnej ulici, a preto sa nemá maďarská škôlka kde presťahovať.
Miroslav Chalmovský kritizoval začiatky kultúrnych podujatí. Na zákla-
de nariadenia mestského zastupiteľstva sa musí dodržovať nočný kľud, 
to znamená po 22 hodine by malo byť ticho, preto sa musia podujatia 
začať včas, aby boli do 22 hodiny ukončené. Oravec uznal, že priniesli 
nesprávne rozhodnutie, preto je potrebné to zmeniť. Mesto by sa malo 
rozdeliť na zóny a na jednotlivých miestach by mal byť nočný kľud v 
inú hodinu. O všetkom môže zastupiteľstvo rozhodnúť na ďalšom za-
sadnutí. František Árendáš sa zaujímal o predaji papierenského závodu. 
Podľa neoverených informácií je už veľmi blízko k podpisu dohody. Z 
dôvodu obchodného tajomstva vedenie závodu nechce viac prezradiť.
Zoltán Csepregi pripomenul v júli usporiadaný regionálny festival a 
jeho financovanie. Podpisovanie zmluvy sa natiahlo, preto festival a 
jeho financovanie vo výške 15 tisíc eur bolo platené z vlastného vrecka 
mesta a kultúrneho strediska. Vypisovateľ projektu, Ministerstvo poľno-
hospodárstva a regionálneho rozvoja určilo vážne podmienky na prevod 
financií, navyše by financovali v trojročnom intervale ďalšie podujatia. 

Dôležitým bodom je, 
aby na festival bolo 
vyhlásené verejné ob-
starávanie, a tým musia 
preukázať dopredu celý 
program na tri roky. 
Podľa Oravca je otáz-
ne, aké bude riešenie. 
Môže sa stať, že festi-
val nebude mať pokra-
čovanie. „Keď chceme, 
aby na javisku vystúpi-
la Omega alebo Elán, 
tak predsa nemôžme 
vypísať konkurz a na 
javisko postaviť toho, 
kto ponúkne najlepšiu 
cenovú ponuku” dodal 
ako príklad primátor.
V piatom bode schôdze 
zastupiteľstvo rozdalo 
viac tisíc eur. 3300 do-

stal Farský úrad. Z toho sa opraví veža na kostole, hodiny na veži, kto-
ré už boli vyše roka nefunkčné. Forma Fest a jeho zakladateľ hudobná 
skupina Jó világ van  na základe rozhodnutia niektorých komisií nedo-
stal finančnú podporu. Toto rozhodnutie vetoval Juraj Himmler a podal 
nový upravený návrh.  Ako povedal, Forma Fest prilákal mladých ľudí 
z oboch strán Dunaja, do mesta priniesol kultúrne oživenie. „ Jedná sa o 
moderné kultúrne podujatie, ktoré musí mesto v každom prípade podpo-
rovať”- poznamenal. Skupina nakoniec dostala 500.- eur na vydanie CD 
a 400.- eur na spomínaný festival. V ôsmom bode primátor poďakoval 
Nataši Šimonkovej, riaditeľke kina, za bezproblémové prevedenie di-
gitalizácie, aj za to, že kino neodoberá peniaze od mesta, ale ich mestu 
prináša. Pri prerokovaní rozpočtu prvého polroka nastali rozdielne ná-
zory. Podľa Oravca sa prívod peňazí od štátu normalizuje, nastal pori-
adok, navyše mestské organizácie od začiatku roka šetria, preto nie je 
dôvod na úpravu rozpočtu. László Szigeti, predseda finančnej komisie, 
žiada mimoriadne zasadnutie v danej veci. Podľa vyjadrenia primátora 
sa posnažia urobiť všetko, aby bol rozpočet nulový. Priznal, že sú pro-
blémy pri predaji niektorých nehnuteľností, ale zatiaľ to vyzerá tak, že 
rozpočet je udržateľný. Z úveru, ktorý si mesto vzalo vo výške 200 tisíc 
eur, už niečo použilo, ale aj splatilo. László Szigeti nechápe, z čoho ten 
optimizmus, pretože príjem sa už nedá dostať do tej miery, aby neboli 
mínusy. Koncom septembra tému prerokovali v rámci mimoriadneho 
zasadnutia mestského zastupiteľstva. V bode o mestskej polícii vysvitlo, 
že sa nebude rozširovať kamerový systém, konkurz neschválili a kvôli 
úsporným opatreniam ich nevie rozšíriť ani mesto.

Preklad g.p.    

Szeptember 13-án ismét ülésezett a városi képviselő-testület. A 
gyűlésen szóba került a városnapok és más kulturális programok 
kezdési időpontja. Megvitatták az Első Regionális Fesztivál finan-
szírozása körüli gondokat, ahogy az idei költségvetést is, melynek 
tarthatóságáról eltérőek a vélemények. 
A gyűlés elején Oravec Ján polgármester köszönetet mondott a nyugdíj-
ba vonuló Koday Zsuzsanna, könyvtárigazgató, hosszú éves munkájáért. 
A felszólalások között taglalták a városnapok programját is. Kiderült, 
politikai okok miatt kevés vezető politikus vesz (vett) rajta részt, ezért 
marad (maradt) el a focimérkőzés is. „Nehéz azokat a politikusokat ma 
egymás mellé állítani, akik tíz évvel ezelőtt még kezet ráztak” – érvelt 
Oravec. Szóba került a Bartók Óvoda költözése is, mely nem valósul 
meg. Ennek az oka az, hogy az Egyházi Óvoda a képviselők korábbi 
döntése értelmében továbbra is a szövetkezeti sori épületben marad, így 
a magyar óvodát már nem tudják oda helyezni. 
Miroslav Chalmovský a kulturális rendezvények kezdési időpontját 
kritizálta. Egy ide vonatkozó városi rendelet szerint, amely az éjszakai 
nyugalomra vonatkozik, este tíztől csendnek kell lennie, így a progra-
moknak időben el kell kezdődniük ahhoz, hogy a megfelelő időben 
véget érjenek. Oravec elismerte, hogy hibás döntést hoztak, amelyen 
változtatni készülnek. A várost zónákra szeretnék osztani, az egyes ré-
szeken így más-más időponttól lenne az éjszakai nyugalom. Minderről 
a következő ülésen szavazhat a testület. Árendás František a papírgyár 
értékesítéséről kérdezett. A nem hivatalos információk szerint közel az 
eladásról szóló egyezség, az üzleti titokra hivatkozva azonban a gyár 
vezetése nem kíván többet elárulni. 
Csepregi Zoltán a júliusban megrendezett regionális fesztivált, illetve 
annak pályázatát is szóba hozta. A támogatási szerződés megkötése elhú-
zódott, így a fesztivált, illetve a rá fordítandó 15 ezer eurót a város és a 
kultúrház saját zsebből fizette ki. A projekt kiírója, a Mezőgazdasági és 
Régiófejlesztési Minisztérium komoly feltételekhez köti a pénzcsomag 
átutalását, ráadásul a három éves intervallum rendezvényeit utófinan-
szírozással támogatná. Fontos kitétel, hogy a fesztivál megszervezésére 
írjanak ki közbeszerzést, amely által a három év teljes programját előre 
fel kellene mutatni. Oravec szerint kérdéses, mi lesz a megoldás. Elkép-
zelhető, hogy nem lesz folytatása a fesztiválnak. 
A gyűlés ötös pontjában több ezer eurót osztott szét a testület. 3300-at az 
egyházközség kapott. Ebből a pénzből végre megújul a templomtorony, 
illetve annak órája, amely több mint egy évig nem üzemelt. A Forma 
Feszt, illetve annak kitalálója, a Jó világ van zenekar az egyes bizottsá-
gok döntése szerint nem kapott támogatást. Ezt azonban Himmler György 
megvétózta, módosító javaslatot nyújtott be. Mint mondta, a Forma 
feszt a Duna mindkét partjáról vonzza a fiatalokat, s kulturális pezsgést 
hoz a városba. „Egy olyan modern művészeti kezdeményezésről van 
szó, amelyet mindenképpen támogatni kellene a városnak” – érvelt.  A 
zenekar végül 500 eurót kapott első lemezének az elkészítésére, 400-at 
pedig a már említett fesztiválra. A nyolcas pont keretén belül Oravec 
köszönetet mondott Simonková Natasának, a mozi igazgatójának, ami-
ért jól menedzselte a filmszínház digitalizálását, s amiért az intézmény 
nem pénzt visz el, hanem termel a városnak. 
Párkány első féléves költségvetésének a megtárgyalása során ellentétes 
vélemények alakultak ki. Oravec úgy véli, hogy az államtól befolyó pénz-
csomag utalása normalizálódik, beállt a rend, ráadásul a városi szerve-
zetek már az év elejétől spórolnak, így nincs ok a módosításra. Szigeti 
László, a pénzügyi bizottság elnöke, rendkívüli testületi ülést sürget ez 
ügyben. A polgármester elmondása szerint mindent megpróbálnak meg-
tenni azért, hogy nullás legyen a költségvetés. Elismerte, akadnak prob-
lémák az ingatlanok értékesítése terén, de egyelőre úgy tűnik, tartható a 
költségvetés. A felvett hitelből, mely 200 ezer euró nagyságú, már va-
lamennyit merített a város, ahogy vissza is fizetett. Szigeti viszont nem 
érti, miből fakad ez az optimizmus, mert a bevételi oldal már nem tud 
úgy helyreállni, hogy ne legyenek mínuszok. Szeptember végén rend-
kívüli ülés keretében beszéltek e helyzetről. 

K.-Sz.É.
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Šimona-Júda 
Mestský úrad v Štúrove Vás 
informuje, že tradičný jar-
mok Šimona-Júdu sa usku-
toční v dňoch  6. - 9. októbra 
2011 v Štúrove.

Simon-Júda vásár
A Párkányi Városi Hivatal meghívja Önt a hagyományos 
465. Simon-Júda vásárra, amely október 6 – 9. között kerül 
megrendezésre Párkányban.
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mestu znížime náklady na kino, nebudeme potrebovať toľko peňazí na 
prevádzku z rozpočtu mesta.
Takže sa podarilo zachrániť kino pred zánikom?
Ja si myslím, že áno. Od roku 2012 sa nebudú distribuovať analógové 
filmové kópie, ale len filmy s 2D a 3D technológiou a preto zhruba 135 
inštitúcií je odsúdených na zánik (okolo 90 percent). Dnes existuje 7 
jednosálových digitálnych kín na Slovensku. My sme boli tretí, ktorí 
sme mali túto tehnológiu. Keby sa nám nepodarilo získať peniaze pomo-
cou projektu, tak by sme na konci roka mohli zavrieť. Dá sa to vidieť aj 
z čísel predaných lístkov. Na začiatku roka sme mali návštevnosť okolo 
200-250 divákov mesačne, v apríli boli u nás iba 84. V júni nás už na-
vštívilo 680, v júli 2300, v auguste 2100 divákov.   
Aká je nová, moderná digitálna technológia?
Čo sa týka techniky, je jednoduchšia na obsluhu, nepracuje sa manuálne. 
Je pravda, že pred predstavením musíme viacej pracovať, ale počas neho 
máme ľahšiu úlohu. Filmy dostávame na harddisku, údaje si stiahneme 
do počítača. Tento proces trvá 1 až dve hodiny, sú to obrovské formá-

ty. Filmy si otvárame s jedným virtuálnym kľúčom, ktorý 
nám pošle distribútor. Kľúče sa viažu k danému termínu. 
Ak chceme film premietať v inom čase, musíme si kľúč 
znova objednať. Musíme však neustále sledovať, či sme 
dostali daný kľúč a prekontrolovať , či nám film funguje. 
Turisti odišli domov. Nebojíte sa toho, že v nasledujúcich 
mesiacoch bude zase málo divákov?
To, že na dvojjazyčných predstaveniach bolo viac domá-
cich divákov, je prísľubné na jeseň. Dúfame, že budeme 
mať naďalej vysokú návštevnosť. Predtým sme museli 
čakať, či sa zíde toľko ľudí, aby sme mohli premietať, 
dnes na trháky je sála preplnená. To je pre nás prekvapujú-
co pozitívny obrat. Pokračujeme s premiérovými titulmi, 
máme avizované aj filmy s maďarským dabingom. Sú to 
najmä rodinné filmy, ale aj tituly pre dospelých divákov. 
Prvoradá bude spolupráca so školami, ktorú by som chce-

la na začiatku školského roka, na jeseň oživiť. Vstupné na 3D tituly je 
drahšie, ale deti  z nich budú mať skvelé zážitky. Myslím tým napríklad 
plánované prírodopisné filmy ako Podmorský svet 3D, ktoré nemajú 
možnosť nikde  vidieť. 
Dá sa už vedieť, aké filmy budú mať možnosť diváci vidieť?
Trhákmi jesene budú filmy: Noc žraloka v 3D, Johny English 2, Twilight 
Sága: Úsvit, Traja muškatieri v 3D, historický film Vojna bohov v 3D, 
Príbeh delfína v 3D, Mission Impossible, Kocúr v čižmách, Happy Feet 
2 v 3D, Tintinové dobridružstvá a vianočné filmy.
Myslím si, že aj diváci reagovali na nové kino.
Veľa ľudí ešte stále nechce tomu uveriť, že v Štúrove premietame pre-
miérové filmy. Začali k nám chodiť aj ľudia, ktorých sme nikdy predtým 
v kine nevideli. Ceny vstupeniek sú tiež výhodné. Na Slovensku stojí 
vstupné do 3D kín 7-8 eur, pre detí 6,20 €. Cena vstupného je u nás od 
4 do 6 €, v závislosti od toho, či je to premiérový titul, alebo ho hráme 
niekedy neskoršie.
Aké máte plány na rok 2012?
V roku 2012 by sme chceli fungovanie kina ešte viac oživiť. Budeme 
mať viacmesačnú skúsenosť, podľa ktorej môžeme ďalej plánovať. 
Chceli by sme dosiahnuť, aby k nám chodievali školy, deti, mládež ako 
i dospelí nášho regiónu aj z Maďarska. Plánujeme usporiadať i iné kul-
túrne aktivity, ako napríklad, priame prenosy opier, baletov zo sveta. 
V našej sále je však možné usporiadať i konferencie, malé javiskové 
formy, koncerty, nakoľko máme dobrú zvukovú techniku. Otázka je, či 
ľudia budú mať peniaze a chuť na kultúru.               Eva Kasza-Szépová

Znovuzrodenie štúrovského kina
Štúrovské Kino Danubius s 3D technológiou funguje štvrtý mesiac. 
Počas uplynulých týždňov sa podarilo nalákať späť odchádzajúcich 
divákov, strojnásobili sa tržby. Kino sa zachránilo pred zánikom a 
začali sa premietať i filmy s maďarským dabingom. O kine sme sa 
rozprávali s riaditeľkou, Natašou Simonkovou.
Digitalizácia sa podarila. V kine je očividne viac divákov a atraktínych 
titulov.
Ja si myslím, že obnovenie bolo jednoznačne veľkým prínosom pre naše 
kino. Naše služby sa viditeľne skvalitnili, je kvalitnejší obraz a zvuk. 
Kino je jednoznačne atraktívnejšie so systémom 3D. Výsledok rekon-
štrukcie sme cítili už v júni, čo bol prvý mesiac „nového“ fungovania. 
Ľudia k nám chodili aj zo zvedavosti, ale aj kvôli novým titulom. V lete 
sme premietali veľa atraktívnych filmov. Navštívilo nás aj veľa turistov. 
Tým, že sme sa stali premiérovým kinom s technológiou 3D, ľudí sme 
nalákali späť do štúrovského kina. To bolo naším hlavným cieľom.     
Aká bola letná sezóna? Je to aktívne obdobie nie iba pre kúpalisko, ale 
i pre Vás.
Letná sezóna bola mimoriadne úspešná. Mali sme nie-
koľko filmových trhákov. Každý deň sme premietali 3D 
titul, čo sa nám osvedčilo. Najmä v júli, kedy bolo daž-
divé počasie, ale nemôžeme sa sťažovať ani na august. 
Porovnať výsledky sa dá s výsledkami z roku 2009. Vla-
ni sme mali inú štruktúru premietania. V roku 2009 sme 
mali okolo 1000 divákov mesačne, tento rok vyše 2000. 
Veľkým plusom je zaradenie maďarských titulov, ktoré 
sa podarilo získať po dlhej dobe, doslova prosíkaním u 
distribútorov. Maďarskí distribútori kvôli hraniciam a 
teritoriálnym právam dlho nevedeli našej prosbe vyho-
vieť. Tak sme skúšali slovenskú stranu. Rokovala som 
s najväčším distribútorom na Slovensku. Tu som nepo-
chodila. Zrazu sa pohli ľady. Najväčšiu zásluhu na tom 
má kino v Dunajskej Strede, ono bolo iniciátorom, my 
sme sa k nim pripojili.
Kvôli čomu sa zmenilo rozmýšlanie distribútorov?
Objavil sa jeden, ktorý to riskol a v rámci spolupráce s maďarským 
distribútorom doniesol maďarskú verziu filmu Harryho Pottera a dary 
smrti 2. Momentálne je ešte jeden distribútor na Slovensku, ktorý našiel 
svojho partnera na maďarskej strane. Oficiálnym distribútorom je však 
slovenská strana. Pre nás by bolo výhodné, keby sme vedeli hrať všet-
ky tituly dvojjazyčne, ale zatiaľ sme spokojní s týmito vybranými. Je 
to iba otázka času. Ak sa tieto maďarské verzie osvedčia a distribútori 
uvidia, že sa oplatí takéto tituly doniesť, bude ich stále viac. Máme od 
nich prísľub. Avizovali nám, že veľa detských a rodinných filmov bude 
dvojjazyčných, a podobne to bude aj s veľkými trhákmi. 
A čo ukazujú čísla?
Zahájenie nového kina bolo načasované vyslovene na letnú sezónu, lebo 
vtedy tu máme najviac potencionálnych divákov. Strojnásobili sa tržby, 
nakoľko vstupné za 3D je vyššie. Jednoducho túto špičkovú technológiu 
treba zaplatiť a náklady sú dosť vysoké aj na údržbu okuliarov. Maďar-
ské verzie filmov sa veľmi dobre predávajú. Pre porovnanie: na predošlé 
filmy Harryho Pottera sme mali bežne návštevnosť okolo 300-400 divá-
kov, na premietanie s novou technológiou to bolo vyše 800 a z toho vyše 
500 lístkov bolo predaných na maďarskú verziu. 
Viac divákov znamená i viac príjmov.
Úmerne k príjmom sa nám zvyšujú aj výdaje. Kiná odvázdajú distri-
bútorom 50 percent z tržby plus DPH. Ale samozrejme zisk je vyšší, 
ako bol pri starej technológií. Máme zvýšené niektoré náklady, ako je 
napríklad elektrina, ale finančná situácia kina sa zlepšila. Určite tým aj 

természetesen csak meghatározott mennyiséget hagynak beérni a tőké-
ken, ami miatt a szőlőszemek cukorfoka tovább emelkedhet.
Zalaba József, a muzslai Zalaba J & D pincészet tulajdonosa elárulta a 
késő szüret okát. Elmondása szerint egyes borfajták elkészítésénél fon-
tos a megfelelő cukorfok elérése azért, hogy ízletes végtermék kerülhes-
sen a palackokba. Ez a cukorfok szeptember elején még nem volt adott. 
Más évekhez képest tavaly a szőlészek a normális terméshozam kicsivel 
több mint a felét tudták betakarítani. A kiesés oka az árvizeket is okozó 
esőzések voltak. A nagy nedvesség miatt a szőlőfürtök már a virágzásnál 
elpusztultak. 
Az idei év ehhez képest ideális mennyiségű csapadékkal látta el az ültet-
vényeket. Az augusztusi napsütés pedig megfelelően érlelte a gyümöl-
csöt. A jó idő miatt kevesebb betegség támadta a szőlőt, ezért kevesebb 
permet fogyott, így a gazdák olcsóbban is állíthatják elő boraikat.          

Koller Péter

A borászokat kárpótolta a természet 
Mesébe illő minőségű és mennyiségű szőlőterméssel ajándékozta 
meg 2011 a Párkány környéki borászokat. Idén a szüret szeptember 
elején kezdődött el, amely az előző évekhez képest jóval bőségesebb 
terméshozamot ígér. 
E jó hír miatt a borászok nagy részét kárpótolta a természet azért az óri-
ási kiesésért, amit a tavalyi év gyér szőlőhozama miatt kellett elszenved-
niük. Mindez annak köszönhető, hogy az idei időjárás hosszú évek óta 
a legideálisabb körülményeket nyújtotta a termesztőknek. Sokan már 
szeptember elején nekiláttak a szüretnek, mivel már a felvásárlás is el-
kezdődött, és a szükségesnél kevesebb szeptemberi csapadékmennyiség 
miatt fonnyadásnak indult a gyümölcs. Főleg azok a termelők szüretel-
tek korábban, akik sok szőlőt hagytak a tőkéken, mert a növény a sok 
fürtöt már nehezen tudja ellátni megfelelő mennyiségű tápanyaggal a 
további fejlődéshez. Azok, akik a minőségi bor előállítására töreksze-
nek, egyes szőlőfajták szedését majd csak október elején kezdik el. Ők 
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A párkányi Danubius mozi negyedik hónapja működik az új, 3D-s 
technológiával. Azóta megtöbbszöröződött a nézők és a vetítések 
száma, ráadásul magyar szinkronos filmek is műsorra kerültek. Az 
elmúlt hónapokról, és a következők terveiről a filmszínház igazga-
tójával, Simonkoná Natasával beszélgettünk.    
Már több mint 4 hónapja digitális, 3D-s moziként működik a 90. életévét 
betöltő párkányi filmszínház. Milyenek az első tapasztalatok?
A digitalizációval előnyös helyzetbe kerültünk. A szolgáltatásaink jobb 
minőségűek lettek, kiváló a hangzás és a képvilág is. Sikerült elérni, 
hogy a lassan elfogyó nézőkör visszatérjen, ráadásul több 100, vagy 
akár 1000 új látogatót szereztünk. A felújítás eredményét már júniusban 
éreztük. Ez volt az első hónap, így sokan jöttek kíváncsiságból is. Nyá-
ron ismert, új filmeket vetítettünk és a turisták is gyakran betértek hoz-
zánk, sikeres hónapok vannak a hátunk mögött. Így, hogy az országos 
mozikkal egyidőben játsszuk a legújabb filmeket, s mindezt akár 3D-
ben, sokat nyerünk. Ha csupán digitalizáltuk volna a mozit, ma nem 
tartanánk itt.
Nézzünk egy összehasonlítást. Milyen volt a látogatottság 2010 nyarán 
és milyen 2011-ben?
Tavaly nem a megszokott rendszer szerint vetítettünk, így összehason-
lítás céljából a 2009-es eredményeket lehet alapul venni. Ekkor, mint 
ahogy most is, napi két filmet kínáltunk. Délután egy családi-, vagy gye-
rek filmet, este pedig felnőtteknek szólót. 2009-ben havi 1000 ember 
tért be hozzánk, idén ez a szám meghaladta a 2000-et. Nagyot dobott a 
nézőszámon az is, hogy végre sikerült magyar filmeket vetíteni. 
Ami a magyar nyelvű filmeket illeti, hosszú évek problémájáról, sőt, kri-
tikájáról van szó. 
A magyarországi forgalmazóknál már sokszor kilincseltem, a területi 
jogokra hivatkozva azonban nem hozhattak át a határon magyar szink-
ronnal rendelkező filmeket. Szlovákia legnagyobb forgalmazója szin-
tén kosarat adott. A dunaszerdahelyi mozival összefogva azonban most 
már két olyan szlovákiai forgalmazót is találtunk, akik partnerként 
együttműködve egy magyar féllel, s a jogi kérdéseket, akadályokat egy-
más között rendezve, be tudják biztosítani számunkra mindezt. 
Egyelőre csak néhány film nézhető meg magyarul. Mi várható a még a 
jövőben?
Számunkra az lenne a legjobb, ha az összes film kétnyelvű lenne. Úgy 
gondolom, ez már csak az idő kérdése. Ha a forgalmazó látni fogja, hogy 
megéri magyar nyelvű filmekkel foglalkozni, hozni fogja azokat. Erre 
már ígéretünk is van a részükről. Mindaddig azonban a gyermek filmek és 
a nagy szenzációk biztosan magyarul és szlovákul is láthatóak lesznek. 

Egy kis matek: mit mutatnak a számok?
A mozi nyitását a nyárra időzítettük, hisz akkor van Párkányban a leg-
több potencionális néző. A bevétel megháromszorozódott. A 3D-s vetí-
tések belépőjegye borsosabb, de egy egészen más minőséget kap cseré-
be a néző. Az új technológiát muszáj megfizetni, magas többek között 
a speciális szemüvegek karbantartásának az összege is. Ha számokról 
beszélünk, nézzük meg a Harry Potter esetét. Az előző szériáknál 300-
400 néző tért be hozzánk, most 800, s ebből 500 jegy a magyar verzióra 
kelt el.
Több néző, több bevételt jelent. A kiadások oldala is növekedett?
A forgalmazó a bevétel 50 százalékát, plusz adó, kapja meg. Nőttek a ki-
adások is: többet vetítünk, más a technológia, így ez természetes. Ennek 
ellenére a mozi anyagi helyzete javult, így bízom benne, hogy sikerül 
csökkenteni a város mozira szánt kiadásait is. 
Akkor tehát kijelenthető, hogy megmenekült az intézmény.
Úgy gondolom, hogy igen. 2012-től csak 2D-s és 3D-s filmeket gyár-
tanak. A szlovákiai mozik 90 százaléka, körülbelül 135 mozi, szűnik 
ezzel meg. Jelenleg 7 olyan egytermes filmszínház van, amelyet digi-
talizáltak, mi a harmadikok voltunk. Jókor léptünk, ma már késő lenne. 
Igaz, az audiovizuális alap újabb pályázatot írt ki, azonban 3 támogatás-
ra majd húszan jelentkeztek. Az év eleji számok is azt mutatták, hogy 
ha nem történt volna változás, 2011 végén lehúzhattuk volna a rolót. 
Januártól márciusig 200-250 nézőnk volt havonta, áprilisban csak 84. 
Júniusban már 680, júliusban 2300, augusztusban 2100. Kíváncsian 
várjuk az őszi számokat.
A turisták haza mentek. Hogyan tovább?
A kétnyelvű előadásokon több volt a hazai néző és az esztergomi, ami az 
őszre is biztató. Eddig úgy kellett várni arra, hogy vetíteni tudjunk, hogy 
meg legyen a minimális nézőszám, most 
pedig nem férnek be az emberek. Ez egy 
érdekes fordulat, és ez a számunkra is hi-
hetetlen. Továbbra is új filmeket fogunk 
játszani, küzdünk azért, hogy növekedjen 
a magyar verziók száma. Már most je-
lezték a forgalmazók, hogy több családi 
film érkezik, s egyre gyakrabban kerül-
nek vetítésre magyar felnőtteknek szánt 
alkotások is. Szeretnénk az iskolákkal 
is együttműködni. Igaz, a 3D-s moziért 
többet kell fizetniük, de cserébe egy új 
élmény jár. A tenger világát és más ter-
mészeti jelenségeket nézhetnék meg oly 
módon, ahogy még sosem látták. 
Milyen filmeket nézhetünk meg az el-
következő hónapokban.
Ilyen többek között a Táncoló talpak 2, 
a Három testőr és a Cápák éjszakája 3D-
ben, az Alkonyat folytatása, a Tintin kalandjai, karácsonyi családi fil-
mek, a Csizmás kandúr, az Istenek harca történelmi film 3D-ben, illetve 
a Mission imposibble 4.
Milyen az új technika?
A munkánk egy része könnyebbé vált. Többet dolgozunk a film előtt, 
de maga a vetítés sokkal egyszerűbb. A filmet egy harddisken kapjuk, 
majd behúzzuk a gépbe. A végső állomás magyar verziója például 154 
gigahertz volt, így maga a bejátszás másfél órát vett igénybe. A vetítés 
napján pedig egy digitális kulcs segítségével tudjuk megnyitni és leját-
szani a mozit. Ez a kulcs órára, napra „bontja“ ki a filmet. Általában az 
előadás napján nyit és másnap zárul. Ha máskor is szeretnénk lejátszani, 
újra kell kérni a kódot. 
Gondolom, maguk a nézők is reagáltak az újdonságokra.
Gyakoriak az olyan megjegyzések, hogy nem akarom elhinni, hogy ezt 
a filmet már Párkányban vetítik, nem kell Nyitrára menni. Vannak, akik 
azt mondták, hogy nálunk jobban érzik magukat, mint a pesti mozikban. 
Olyan emberek kezdtek el a vetítésekre járni, akiket még nem láttam 
a moziban – ez a magyar filmeknek is köszönhető. Olcsóbb a jegy is. 
Szlovákiai viszonylatban 7-8 euró a felnőtt belépő, 6,20 a gyerekeknek 
szóló, nálunk maximum 6 euró a 3D-s és 2-2,50 euró a „sima” film. 
Milyenek a 2012-es tervek?
Még inkább felpergetni a dolgokat, lesz egy pár hónapos tapasztala-
tunk. 30 kilométeres körzetből szeretném idevonzani az embereket, a 
diákokat, az iskolákat. A falusi gyerekek sokszor még életükben nem 
jártak moziban. Akár egész napos programokat is szervezhetnénk nekik 
Párkányban más intézményekkel karöltve. Kulturális eseményeken is 
gondolkodunk, például élő közvetítéseken. Sajnos, most még nincs olyan 
kínálat, amellyel nyitni tudnánk. Bármilyen rendezvény, konferencia 
esetén is a rendelkezésre állunk, kis koncerteket, színdarabokat is vállal-
ni tudunk. A hangtechnikánk magas szintű. A kérdés ezek után csak az, 
hogy milyen lesz az emberek anyagi helyzete...             

Kasza-Szép Éva

Megmenekült a párkányi mozi
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Štúrovo má znovu notára
Po dvoch rokoch sa znova otvoril notársky úrad v Štúrove, preto pre vy-
bavovanie jednotlivých úradných vecí už nemusíme cestovať do Nových 
Zámkov, či Levíc. Úrad má širokú pôsobnosť predovšetkým v oblasti 
obchodného a občianskeho práva. Takým sú napríklad  zabezpečenie 
výpisu z obchodného registra, čím ušetrí klientovi cestu na ktorýkoľvek 
Obchodný register. Na notárskom úrade je možné založiť obchodné spo-
ločnosti, ako napríklad spoločnosť s ručením obmedzeným alebo akcio-
vú spoločnosť a urobiť rôzne zmeny zapísaných údajov. Notár osvedču-
je správnosť odpisu alebo fotokópie listiny a pravosť podpisu na listine. 
Spisuje závety, usporiada vlastnícke práva k nehnuteľnostiam - spisuje 
darovacie, kúpne, zámenné, zaopatrovacie zmluvy, vydáva osvedčenia 
o vydržaní vlastníckeho práva, usporiada dedičsko-právne vzťahy a zá-
roveň poskytuje právne rady.

Újra van közjegyzője Párkánynak
Közjegyzői iroda nyílt szeptember elején 
Párkányban, egy közel két éve kialakult 
űrt betöltve. Az elmúlt években néhány 
hivatalos ügy intézéséhez egy közelebbi 
nagyvárosba, például Érsekújvárba, Lé-
vára kellett utazni. Most azonban már 
több üzleti és polgári joggal kapcsola-
tos problémát tudunk helyben megolda-
ni. Ilyen többek között a cégbejegyzés, 
vagy a nyilvántartással kapcsolatos ira-
tok beszerzése, változások bejegyzése. 
A közjegyző emellett hitelesít is, legyen 
szó bármilyen dokumentum másolatáról, 

aláírásról. Végrendeletet, ajándékozási-, adásvételi-, gondozási-, köl-
csönbeadási szerződést készít, ingatlanok tulajdonjogát rendezi, s igazo-
lást ad ki a tulajdonjogról, örökösödési joggal is foglalkozik, végezetül 
pedig jogi tanácsokat ad.  
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Állítólag minket, embereket az állatoktól az különböztet meg, hogy tu-
dunk logikusan gondolkozni és beszélni. Bevallom, néha kételkedem… 
Az egyik nyári éjjel is azon töprengtem, hogy kerülhettek a vadállatok 
a lakótelep közepére. Egy éjszaka is nyitva tartó bárral szemben lakom. 
A melegben, a lakások nagy részében nyitott ablakoknál alszanak az 
emberek. Mi is. Azt, hogy a lokál személyzete néha elfelejti, hogy a bár 
nem egyenlő a diszkóval, valahogy lenyelem. Vagyis, inkább már felad-
tam a harcot a tulajdonossal. A pincér a felelős! – hangzik a válasz. Nem 
tudom, mit csinálna, ha az ő gyerekét, feleségét, szüleit minden éjjel a 
zene óbégatása ébresztené… 
De kanyarodjunk vissza a vadállatokhoz. Hajnali négykor hangzavarra 
ébredek. Néhány férfi ordibálva fejtette ki a véleményét az élet nagy dol-
gairól. Beszéltek az időjárásról, egy másik, ott nem lévő kollégáról, po-
litikáról, mindezt megközelítve a káros decibeleket. Így hát nem maradt 
más, becsuktam az ablakot. Meglehetett halni a melegtől. Kinyitottam 
az ablakot. Már csak hárman ültek a padon. A decibelek azonban nem 
csökkentek. Három arrogáns, szemtelen, neveletlen, tapintatlan, hangos-
kodó ült ott. Mindegy honnan jöttek, hova mennek, de élvezték, ahogy 
mások szenvednek. Ez csak egy eset a sok közül. Hányszor történt már meg, 
hogy inkább becsuktuk az ablakot, mert szólt a zene a bárból, az autóból, 
vagy a taxisok dudálása, az emberek kiabálása, veszekedése miatt. Bu-
dapest néhány kerületében este tízkor bezárnak a szórakozóhelyek, hogy 
ne zavarják az ott lakók nyugalmát. Nálunk pedig, egy lakótelep kellős 
közepében non-stop bár működik…
De maradjunk még az állatoknál. A piac is „alattunk” van, s nemrégiben 
egy szép zöld kuka is oda költözött. Gondoltam, egy lépést tettünk a szép 
és tiszta Párkányért. De nem mindenki gondolta így. Vasárnap bekötött 
kukazacskó és egy műanyag üveg volt a szeméttároló mellet a földön. 
Miért? Jó kérdés. A kuka szinte üres volt, így ez nem lehetett az ok. Ak-
kor kérdem újra, miért? Mert az illető lusta, trehány, hanyag, szemtelen 
és még sok minden volt, csak jó nevelt nem. Ez sajnos jellemző ránk, 
párkányiakra. Kuka mindenhol, szemét mellette, alatta, mögötte, csak 
nem benne. Az egyik hétvégén, a mi lakótelepünkön valaki ablakot cse-
rélt. Az öreg darabok a szemétgyűjtő helyre kerültek. Valamilyen állat 
(mert szebb szót nem igen találok!) apróra törte az üveget. Léptek már 
bele üvegbe? Nem kellemes, higgyék el. És így tovább sorolhatnánk a 
példákat…
Nemrég azért tapsoltam magamban, mert az Istenhegyi utat idén először 
kaszálták le teljes széltében. Ma mégis virágzik a szélén a parlagfű és 
más füvek. Nesze nektek allergiások! Sokan úgy gondolják, hogy bezár-
ták a papírgyárat és kihalt az élet arra felé. Szerény becslésem szerint 
még mindig körülbelül 600 ember dolgozik ott. Nem kevés ahhoz, hogy 
szép, rendezett járda vezessen oda. Ja, hogy ne akarjunk kimenni jár-
dán a „papírgyártól” az állomásig! A gazban eltűnt… A lámpák a gyári 
úton nem világítanak. Igen, az állatok látnak a sötétben, szeretik a benőtt 
területeket, de mi emberek NEM.
Próbálom nem észrevenni a problémákat, a szemetet, modernül átsiklani 
felette. De nem megy. Megtelt az a bizonyos pohár. Kénytelen vagyok 
azt hinni, hogy nekünk csak a város közepe, a turista központ a fontos. 
Mi, párkányiak, valahogy a periférián lakunk, valóságban is, képletesen 
is. S zárszóként még annyit, ha valaki felismerte magát, az bizony nem a 
véletlen műve, s tessék legalább egy kicsit szégyenkezni…              eko

Olvasói levél: Állatok vagyunk?

Po štyroch dňoch putovania po slovenských mestách prišiel v pondelok, 
12. septembra, pápežský vlak blahoslaveného Jána Pavla II. „TOTUS 
TUUS“ do Štúrova. 
Prejazd vlaku Slovenskom bol súčasťou jeho misijnej cesty po krajinách 
V4. Zámerom misijnej cesty 68 metrov dlhého  pápežského vlaku, v kto-
rom sa nachádzajú pamätné fotografie a videá, po Poľsku, Slovensku, 
Maďarsku a Česku, je priblížiť obyvateľom týchto krajín osobu, dielo a 
duchovný odkaz blahoslaveného Jána Pavla II. Vlak premáva po trase 
Krakow – Wadowice. Vo Wadowiciach sa pápež narodil a v Krakove 
bol biskupom. Vlak počas štyroch dní svojej púte zastavil v Prešove, 
Košiciach, vo Zvolene a v Banskej Bystrici. Cieľovou stanicou vlaku 
TOTUS TUUS bolo Štúrovo. Odtiaľ ho  slovenskí železničiari slávnost-
ne odovzdali svojim maďarským kolegom. Poslednou zástavkou bolo 
Česko.                                                               

Pápežský vlak v Štúrove

Szent István-díj átadó Esztergomban
Szent István-díjat vehetett át Makovecz Imre Kossuth-díjas építész 
Hende Csaba Magyarország honvédelmi miniszterétől szeptember 11.- 
én, az Esztergomi Vármúzeum Korona-termében. 
A díjazottakat minden évben közvélemény-kutatást és internetes szavazást 
követően választja ki az alapítvány kuratóriuma, amelynek elnöke Jankovics 
Marcell. A Szent István-díj Alapítványt Bihari Antal, a Körzeti Televízió Esz-
tergom vezetője, 2001-ben hozta létre az összmagyarság kulturális életének 
segítésére, kulturális örökségünk védelmére. Az ünnepségen Szent István 
emlékérmet kapott a Magyar Suzuki Zrt. vezérigazgatója, Hisasi Takeucsi 
és Urbán László vezérigazgató-helyettes. Az emlékérem a Körzeti Televízió 
Esztergom díja, amelyet Bihari Antal alapított és terveztetett. Elsősorban olyan 
környékbeli személyek kaphatják, akik a helyi közösség és felvidéki magya-
rok érdekében kiemelkedő tevékenységet végeznek. A díjat a MKP alelnökei 
Farkas Iván és Szigeti László adták át.                                                         g.p.

Pápai vonat Párkányban 
Párkányban állomásozott szeptember 12-én a II. János Pál pápa jelmon-
datát (Totus Tuus – Mindenestül a tiéd) viselő vonat. A speciális vasúti 
szerelvény Krakkóból indult, és missziós körutat tett a négy visegrádi 
országban, Lengyelországban, Szlovákiában, Magyarországon és Cseh-
országban. A szlovákiai körút Eperjesen kezdődött és Párkányban ért 
véget, ahol a szerelvényt ünnepélyesen átvették a magyar vasutasok. A 
68 méter hosszú vasúti szerelvény körútjának célja, hogy II. János Pál 
személyiségét, munkásságát és szellemiségét közelebb hozza a négy kö-
zép-európai ország lakóihoz. A vasúti kocsikban egyebek között az egy-
kori pápával kapcsolatos emléktárgyakat, fényképeket, videókat lehetett 
megtekinteni. A vonatot II. János Pál tiszteletére készítették, s Krakkó-
Wadowice útvonalon közlekedik. II. János Pál Wadowicében született, s 
Krakkóban volt érsek. A missziós körút utolsó országa Csehország volt. 

Pontosítás - Múlt havi számunk, Elnéptelenedett a párkányi sétálóutca című cikkében félreérthető mondat szerepelt. Tornyosi István, gazdabolt tulajdonos magyarázatképpen 
elmondta: az áruszállító autók nem a sétálóutcán éjszakáztak. A problémát az jelentette, hogy 14.00 után érkeztek Párkányba. Ekkor azonban az érvényben lévő városi rendelet 
szerint már nem hajthattak fel a sétálóutcára, így csak másnap történhetett meg az áru kipakolása. 
Upresnenie - V minulom vydaní nášho čísla, v článku Vyľudnená pešia zóna, je nesprávne vysvetlená jedna veta.Majiteľ poľnohospodárskych prebytkovŠtefan Torňoši  nám 
podal vysvetlenie: „Autá so zásobovaním neprenocovali na pešej zóne. Problém bol v tom, že do Štúrova prišli po 14. hodine a na základe vtedajšieho platného mestského nari-
adenia mali v tom čase zakázané vojsť na pešiu zónu. Preto mohli tovar vyložiť až na druhý deň”.                                                                                                     Preklad g.p.

Kútfúrást
vállal kútfúró

mester
garanciával.

Tel.:
0915 510 504

+36 30 941 8985

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

p.g.

p.g.



9.09/2011



10. 09/2011

Lengyel-magyar 
két jó barát 

Szeptemberben Lengyel-magyar két jó barát 
címmel tartottak kulturális napokat Párkány-
ban. A szervező a Limes-Anavum Regionális 
Honismereti Társulás volt. 
A Thermál szálló aulájában Krakkó arcait is-
merhették meg az érdeklődők egy fotókiállí-
tás keretein belül. A tárlatot Konrad Sutarski, 
a Magyarországi Lengyelség Múzeumának és 
Levéltárának igazgatója nyitotta meg. Sutarski 
beszédében Krakkó múltjáról, nevezetességeiről 
és a két nemzet történelmi összekapcsolódá-
sáról beszélt, végezetül pedig Krakkóba invitált. 
A megnyitót követően Sutarski és Domonkos 
László Megőrzésre átvéve című könyve került 
bemutatásra. Másnap a Sobieski emlékparkban 
került sor megemlékezésekre. Az 1683-as Pár-
kányi csata emlékére állított Sobieski szobor 
előtt tisztelegtek a jelenlévők. A Wysocki Légió 
Hagyományőrző Egyesület díszőrsége mellett 
helyezték el a tisztelet és emlékezés koszorúit 
– a törökverő nagy lengyel király szobránál, a 
lengyel menekültek, valamint a A. Przewoznik 
emlékkövénél. Az I. Lengyel – Magyar Kulturális 
Napok rendezvénysorozat a kultúrházban ünnepi 
esttel folytatódott. A kezdő taktusokat Chopin és 
Liszt művei adták Viola Kristóf és Oláh Tamás 
előadásában. Dániel Erzsébet, a társulás elnöke 

üdvözlő szavai után 
Dr. Kovács István tör-
ténész, polonista tartott 
ünnepi beszédet. Ezu-
tán a budapesti lengyel 
Szent Kinga kórus, 
majd a párkányi Stilla 
Pectus nőikar lépett a 
színpadra. Az ünnepi 
est műsorát a kéméndi 
Vasvirág és a Bokréta 
néptánc együttes lát-
ványos előadása zár-
ta. Felolvasásra került 

Mészáros Alajos EU képviselő, a rendezvény 
fővédnökének a levele. A levél szerint a ma leg-
nehezebb kihívása talán éppen az értékvédelem, 
az egyetemes keresztény értékrendre való újbó-
li rátalálás. Az azt követő fogadáson a két nép 
legendás barátságát és múltbeli összefonódását 
jellemző mondás adta meg az alaphangulatot, 
vagyis  „Lengyel, magyar – két jó barát, együtt 
harcol, s issza borát.” A Limes-Anavum Regio-
nális Honismereti Társulás jóvoltából új kulturá-
lis rendezvénysorozattal gazdagodott városunk. 
Bízunk benne, hogy ebből az elhatározásból 
hosszú évekre szóló, rangos kulturális esemény 
válik, mely a közös történelmi háttérből merítve 
megtalálja – mind több ember számára – az utat 
az egyetemes keresztény értékrend irányába.                         

K.-Sz.É., J.Gy., Fotó: Németh László

Tartalmas időszakot tudhat maga mögött az 
időközben Barta Gyuláról elnevezett városi 
galéria. Nemrégiben két új tárlata is nyílt, 
közben pedig Esztergom- Kertvárosban, 
majd pedig Budapesten állították ki az intéz-
ményhez kötődő alkotókör képeit. 
Augusztus utolsó napján nyílt meg az a tárlat, 
mely ólomüvegből készült dísztárgyakat, vilá-
gító testeket sorakoztat fel. A Glassic komáro-
mi műhely alkotásai, Morvay Antal és lánya, 
Krisztina kéznyomát viselik. A munkáikban a 
díszüveg alkalmazásának széles skáláját mutat-
ják be, ajtóbetétekbe, térelválasztókba tájképi 
elemeket is beleszőnek. A tárlat szeptember kö-
zepén zárult. Közben a galéria mellett működő 
helyi alkotókör képei Esztergom- Kertvárosban, 
majd pedig a budapesti József Attila Művelő-
dési Központban voltak kiállítva, 2012 tovább 
folytatódik a vándorútjukat. Ezt követően Gyű-
gyi László Mária Valéria hidat bemutató fény-
képeiből nyílt kiállítás, mely a Mária Valéria híd 

10 éves újbóli létének állít emléket. Gyűgyi 
gyerekkora óta foglalkozik fényképészettel, a 
kamerával is jól bánik. Főleg Duna-motívumo-
kat tartalmazó tájfelvételeket készít. A nevé-
hez fűződik a Mária Valéria híd újjáépítését 
dokumentáló, Híd partok és szívek közt című 
színvonalas album is. Operatőri munkájáért a 
Szlovák Irodalmi Alap többször díjazta. Egy 
2005-ben közölt, az Új Szó című napilapban 
megjelent cikk szerint Gyűgyi László fényké-
peinek és mozgóképeinek közös vezérfonala a 
természetszeretet. „Számára a fényképezés lehető-
ség arra, hogy a „világ” látványával saját érzel-
meiről is valljon. Külön erőssége a kompozíció, 
a lényeg kiemelése, jól kiaknázva a fény-árnyék 
adta drámai lehetőségeket. Ez éppúgy érvényes 
korábbi természetfotóira, mint dokumentum-
filmjeire – mintha a szemünkkel „tapintható” 
valóság különféle pillanatait vetítené egymás-
ra, összekapcsolva múltat és jelent. Mert a táj a 
végtelen időben is pillanatonként változtatja az 
arcát, s Gyűgyi László ezeket a fényképszerűen 
feltárt pillanatokat előszeretettel illeszti filmes 
munkáiba is” – írta akkor a szlovákiai napilap. 

                         K.-Sz.É., Fotó: Gyűgyi László

Plodné obdobie má za sebou nedávno pre-
menovaná Štúrovská galéria. Jej nový názov 
je Galéria Júliusa Bartu. Prednedávnom ot-
vorili dve nové výstavy, medzitým štúrovský 
umelecký krúžok vystavoval svoje diela v 
Ostrihome a potom v Budapešti. 
Koncom augusta bola otvorená výstava ozdob-
ných predmetov a svietidiel z oloveného skla, 
pochádzajúcich z komárňanskej dielne Glas-
sic, od autorov Antala Morvayho a jeho dcéry 
Kristíny. Ich práce predstavujú širokú škálu vy-
užitia ozdobného skla, či sú to sklenené výplne 
dverí, oddeľovače priestoru s motívmi krajiny. 
Medzitým boli diela Štúrovského umeleckého 
krúžku vystavované v Ostrihome časti Kertvá-
ros a potom v kultúrnom stredisku Attilu Józse-
fa v Budapesti. 
Potom nasledovala výstava fotografií Ladisla-
va Gyűgyiho zobrazujúcich 10-ročnú históriu 
Mosta Márie Valérie. Gyűgyi Ladislav sa od 
detstva zaujímal o fotografovanie, výborne za-
obchádza aj s kamerou. Hlavným motívom jeho 
tvorby sú obrazy Dunaja a krajiny pri Dunaji. K 
jeho menu sa viaže aj album dokumentujúci ob-
novu Mosta Márie Valérie s názvom Most med-
zi brehmi a srdcami. Za kameramanskú prácu 
bol Slovenským literárnym fondom viackrát 
ocenený. Podľa článku z Új Szó z roku 2005 
je spoločným základom filmov a fotografií L. 
Gyűgyiho láska k prírode. „Pre neho je fotogra-
fovanie spôsobom vyjadrovania svojich  vlast-

ných pocitov. Silnou stránkou je kompozícia a 
vyzdvihnutie esencie s využitím dramatických 
možností svetla a tieňov. Platí to aj pre jeho 
skoršie fotografie prírody či dokumentárne fil-
my, v ktorých spája minulosť s prítomnosťou. 
Pretože krajina v nekonečnom čase v každom 
momente mení svoju tvár a Ladislav Gyűgyi 
tieto momenty s obľubou vkladá aj do svojich fil-
mových prác.”- písal vtedy denník o autorovi. 
                  Preklad g.p., Foto: Ladislav Gyűgyi

Gyűgyi László Mária Valéria hídja a galériában
Most Márie Valérie očami Ladislava Gyűgyiho v štúrovskej galérii

KULTÚRA

Predáme nové garáže
na Terasách, do OV,

elektrická brána.
 

Info: 0905 445 939
Posledné 3 kusy!
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A Városi Művelődési Központ programja 
Program Mestského kultúrneho domu

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

Szeptember - április: 
hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek 10.00-
17.00, szombat zárva, vasárnap 14.00-17.00
September - apríl:
 pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok 10.00-
17.00, sobota zatvorené, nedeľa 14.00-17.00

Galéria Júliusa Bartu:
Gyűgyi Ladislav (foto) - história mosta

Barta Gyula Galéria: 
Gyűgyi László (fotó) – a Mária Valéria híd 
története

Mestské múzeum - Városi múzeum

Výstava J. Valka a J. Lábika: 10. výročie 
obnovenia mostu Márie Valérie

Lábik János és Valkó János kiállítása: A 
Mária Valéria híd felújításának 10. évfor-
dulójára

Sponzory Behu Ostrihom - Štúrovo: Sallda Computer a 
Pub, Cukráreň Vénusz, hlavný sponzor Jednota.
A Hídfutás támogatói: Sallda Computer és Pub, 

Vénusz cukrászda, főszponzor: Jednota. 
Ďakujeme! Köszönjük!

Hamarosan – Onedlho
Október 4. 19.00 – Tamás Gábor koncert. 
Jegy elővételben 10 €, helyszínen 12 €.
4. október, 19.00 – koncert Gábo-
ra Tamása. Vstupné 10 €, na mieste
12 €.
November 5, 18.00 – Négy férfi gatyában. 
Jegy elővételben 10 €, helyszínen 12 €.
Főbb szerepekben: Fodor Zsóka, Nyertes 
Zsuzsa, Beleznay Endre, Straub Dezső, 
Böröndi Tamás
5. november, 18.00 – hudobná veselohra 
Négy férfi gatyában. Vstupné 10 €, na 
mieste 12 €.
Ha egy darabban négy nő él egy lakásban, abból béke 
sose lehet! Mert ha a háztulajdonosnak a példának okáért 
mondjuk táviratot van kedve feladni, biztos, hogy az albér-
lőknek, de még a szobalánynak is kedve kottyan ugyanazt 
megtenni. Ki a lakást akarja kiadni, ki önmagát eladni. Van, 
aki modellt keres a festményéhez, a másik meg tanítványt 
a zongorához. A megszólított urak pedig 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 
hahotafakasztó ötletei pedig üzemszerűen dőlnek az író 
tollából. Mint a néző a nevetéstől. De addig nem szaba-
dulhatunk az őrülettől, míg „legatyásodva” minden kandúr 
a párjára nem lel. Gyorsan elszalad az a két fergeteges 
felvonás, és mire a csomók kibogozódnak elfelejtjük min-
den hétköznapi búnkat, bajunkat. Camoletti biztosra megy! 
Főleg ilyen szereposztással!
November 19. 18.00 – Dumaszínház: Had-
házy László, Felméri Péter. Jegy elővétel-
ben 9 €, helyszínen 11 €.

19. november, 18.00 - Dumaszínház: Lász-
ló Hadházy, Péter Felméri. Vstupné  9 €, na 
mieste 11 €. 

November 27. 18.00 – Charlie élő koncert. 
Jegy elővételben 15 €, helyszínen 17 €.
27. november, 18.00 – Charlie, koncert. 
Vstupné 15 €, na mieste 17 €.
Decemberben:
Komáromi Jókai Színház – Régi nyár, 
operett
Szilveszteri batyubál az Accord együt-
tessel
Avízo na december: 
Jókaiho divadlo v Komárne – Zabudnuté 
leto, operett
Silvestrovská zábava s hudobnou skupi-
nou Accord
További információk a kulurházban vagy a 036/751 
1108-as telefonszámon.
Ďalšie informácie v kultúrnom dome, alebo na tele-
fónnom čísle 036/751 1108. 
Főtámogató: 
Termálfürdő Párkány

Új igazgatót kapott a könyvtár - Új igazgató kerül a városi könyvtár 
élére. A nyugdíjba vonuló Koday Zsuzsannát Csiffáry Zsuzsanna váltja. 
Az új vezető a városháza által augusztusban meghirdetett pályázatra 
jelentkezett, s több jelölt közül bizonyult a legalkalmasabbnak. Csiffáry 
október 1-től veszi át az intézmény vezetését.

Nový riaditeľ mestskej knižnice - Do riaditeľského kresla knižnice 
zasadne nový riaditeľ. Do dôchodku odchádzajúcu Zuzanu Kodályovú 
vystrieda Zuzana Csiffáryová. Nová vedúca sa prihlásila na kunkurz 
vyhlásený mestským úradom v auguste tohoto roku. Z viacerých uchád-
začov sa ukázala ako najvhodnejšia. Riaditeľskú funkciu prevezme 1. 
októbra 2011.                                                                         preklad: g.p.



12. 09/2011



13.09/2011 ISKOLAÜGY - ŠKOLSTVO 

Kolektív materskej školy počas príprav na nový školský rok pre-
hodnotil minulý školský rok a stanovil ciele na nový školský rok 
2011/2012.
Minulý školský rok navštevovalo materskú školu v 6 skupinách 126 
detí, o ktoré sa staral 20-členný personál pod vedením pani riaditeľky 
Mariany Hégliovej. Ciele materskej školy stanovuje Štátny vzdelávací 
program ISCED0. Materská škola Micimackó stavia svoje hlavné ciele 
na uspokojenie základných potrieb detí, na ich osobnostnom rozvoji. 
Za najdôležitejšie pokladajú ich potrebu poznávať nové, aby to všetko 
prebiehalo v peknom, estetickom prostredí, aby sa deti cítili čo najlepšie 
a každý deň prichádzali s radosťou a s úsmevom na tvári. Pedagógovia 
kladú veľký dôraz na individuálne potreby detí v spolupráci s rodičmi. 
Vzdelávanie štátneho – slovenského jazyka je tiež našou srdcovou zá-
ležitosťou. Tento rok otvárame Klub malých futbalistov, aby boli deti 
zdravé a športovo zdatné. Prácu materskej školy charakterizovalo v mi-
nulom roku veľa aktivít, ktorými plnili ciele výchovno - vzdelávacej 
práce. Takým bola práca krúžkov, ako hra na flaute, bábkové divadlo, 
ľudové tance, angličtina pre najmenších, alebo účasť na rôznych sú-
ťažiach. Zúčasťnili sme sa na kultúrnych a folklórnych festivaloch, na 
stretnutí mažoretiek, na športových akciách ako Športová olympiáda or-
ganizovaná CVČ. Koncom školského roka je vždy veľkolepá prehliadka 
talentu a šikovnosti detí pod názvom „Pre radosť našich rodičov“, ktorá 
je vhodným ukončením celého školského roka. Hore uvedené činnosti 
organizuje s veľkou zodpovednosťou, pozornosťou celý kolektív ma-
terskej školy Micimacko za pomoci všetkých rodičov. Vďaka všetkým 
za prácu, ktorú odviedli pre deti a kvôli deťom a prajem veľa radosti a 
cieľavedomej práce v školskom roku 2011/2012.

T.E., preklad: Halasi Anett

Nový školský rok v materskej škole 
Micimackó

           Na Slovensku sa školský rok začal 5. septembra. Do školských la-
víc ZŠ E. Adyho s vyučovacím jazykom maďarským zasadlo 63 a do ZŠ 
s vyučovacím jazykom slovenským 54 prváčikov. Do Základnej umelec-
kej školy F. Liszta úspešne vykonalo prijímačky 71 prihlásených. Toto 
číslo zahŕňa v sebe prípravky aj dospelých. Od septembra znova ožije 
školská ulica a jej bezprostredné okolie. S veľkou premávkou môžeme 
počítať v ranných a v skorých poobedňajších hodinách. V spomínanom 
čase je dôležitá zvýšená opatrnosť a aj muži zákona budú dôslednejšie 
dohliadať na spomínanú oblasť.                                          Preklad: g.p.
       Szeptember 5.-én nyitották meg a tanévet Szlovákiában. Az Ady 
Endre Magyar Tannyelvű Alapiskolában 63, a szlovák tannyelvűben 
54 elsős kezdte meg a tanévet. A Liszt Ferenc Művészeti Alapiskolába 
71-en felvételiztek sikeresen, beleértve az előkészítősöket, és a felnőtt 
képzésre jelentkezőket is. Szeptembertől tehát, a reggeli és a koradélu-
táni órákban nagyobb forgalommal kell számolni az iskola utcában és 
környékén.  

Zazvonili - Becsengettek

Čitateľský list: Poznáte cenu vďaky 
za obetu a prejav úcty?

V auguste sme ďakovnou omšou oslávili požehnaných 100 rokov nášho 
otca, Štefana Križána a prežili sme nádherný okamih plný lásky, úcty, 
dojatia a radosti. Nemohli sme tomu uveriť, že máme v našom meste 
toľko bohatých ľudí na dobro, obetu a duchovno. Aspoň touto cestou im 
chceme poďakovať za skutky nezaplatiteľné a ničím nenahraditeľné. V 
prvom rade sa chceme poďakovať iniciátorovi tejto slávnosti vdp. de-
kanovi Mons. K. Magyarovi a hlavnému organizátorovi, F. Árendásovi. 
Naše veľké ďakujem patrí celebrantovi biskupskému vikárovi, Mons. 
F. Bartošovi, ako i zúčastneným kňazom L. Buriánovi, L. Heribanovi 
a L. Kováčovi. Slová uznania patria aj „chlapom“ z Čestnej jednotky 
Colnej správy SR, ktorí s nadšením a poctou prišli pozdraviť bývalého 
kolegu. Nesmieme zabudnúť poďakovať sa zástupcom mesta, primáto-
rovi Oravcovi a našej Erike (Magyarovej). Ďakujeme aj pani organist-
ke, Martuške, obetavým speváčkam a všetkým dobrým ľuďom, ktorí sa 
podieľali na príprave pohostenia. Nakoniec úprimne ďakujeme všetkým 
zúčastneným za dary, množstvo kvetov a hlavne za to, že sa spolu s nami 
tešili a ďakovali Pánovi za dar života. 
Veľa ľudí sa nás pýta, ako to vnímal 100-ročný otec? Živou účasťou 
sa zapájal do slávenia omše, slávnostným prípitkom, vlastnoručným 
podpisom do Pamätnej knihy mesta, dokonca aj zaspieval. A ako na to 
spomína? „Videli ste tie kvety, kopec ľudí, veľkú tortu s ohňom, kňazov 
– bolo ich päť, vojakov a mali aj flinty...“ Oči mu pri spomienke ožijú, v 
spánku si čosi šomre a usmieva sa.
Stálo to za to. Vďaka Vám všetkým!

               Rodina Štefana Križana 

A Bartók utcai óvoda munkatársai az új tanévet előkészítő napok-
ban átértékelték az elmúlt tanévet, és kitűzték a 2011/2012-es tanév 
feladatait.
Tavaly az óvodát 6 csoportban 126 gyermek látogatta, róluk Hégli 
Marianna igazgatónő vezetésével 20 alkalmazott gondoskodott. Az 
intézmény feladatait az állami kerettanterv határozza meg, de magát 
az arculatot az óvoda alakítja. Mindenekelőtt a gyermekek igényeinek 
kielégítése, személyiségük fejlesztése, tudásvágyuk felkeltése a fő cél. 
Mindezt úgy tesszük, hogy a gyermekek az esztétikus, kellemes környe-
zetben jól érezzék magukat, örömmel érkezzenek hozzánk. Az óvoda 
odafigyel és mindent megtesz azért, hogy a szülők megértő támogatással 
segítsék a közösségünk munkáját. Különleges figyelmet fordítunk a 
velük való együttműködésre, odafigyelünk a gyermekek személyes igé-
nyeire, melyeket a szülőkkel konzultálva építünk be a csoportok mun-
kájába.
Az óvoda a szlovák nyelv oktatását is szívügyének tekinti. Az idei év 
különlegessége az, hogy fociklubot indítottunk, amely a gyermekek ed-
zettségére és a tehetségekre fordít figyelmet. Az intézményünk munkáját 
az elmúlt tanévben is sok aktivitás jellemezte, melyek tulajdonképpen 
az oktató-nevelői munka feladatainak részei. Ilyen aktivitás a szakkörök 
munkája: a furulya, a báb, a botorkáló, a ficánkoló, a tánc és angol nyelvi 
szakkör. Vagy a versenyeken való részvétel, a zólyomi várban kiállításra 
kerültek a gyerekek képzőművészeti alkotásai. Sok fesztiválon veszünk 
részt, ilyen a Dunamenti Folklór Fesztivál, a Mazsorettek találkozója 
Nagysallóban (Tekovské Luzany). Fontos a sportversenyeken való 
megmérettetés is, például a szabadidőközpontban megrendezett Sport-
olimpián való részvétel. A városi rendezvényekről és az Unesco napról 
sem maradtunk le. Az óvoda bekapcsolódik a szabadidőközpont által 
rendezett programokba is. A nemzetek tánca című rendezvény egyben 
találkozó is volt a Palánták baráti óvodával.
A tanév végét, immár hagyományként, a Szüleink örömére elnevezésű 
esemény zárja. A fentieket az óvoda kollektívája nagy felelősséggel, oda-
figyeléssel szervezte – szervezi a szülők segítő támogatásával. Köszönet 
mindenkinek a gyermekekért elvégzett munkájáért, és sok örömet, si-
kert és eredményes munkát a 2011/2012-es tanévben is.

Takács Erzsébet

Tanévkezdés a Micimackó óvodában 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dosság sosem elegendő.
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Rozhovor s majstrom sveta 
Petrom Gellem

Ökölvívó gálaest a komp kikötőben - 
Gala večer boxu pri kompe

Leto našich karatistov - 
Karatésaink nyara

Pravidelne prinášame správy o úspechoch Štúrovčana Petra Gelle-
ho, reprezentanta v rýchlostnej kanoistike. Ten posledný bol najja-
gavejší, spolu s E. Vlčekom sa stali v Szegede po fantastickej jazde 
majstrami sveta v kategórii K2 na 1000 metrovej trati. Aj o tom sme 
sa s ním rozprávali.            
Bolo fantastické sledovať vašu jazdu, v poslednej časti trate to vyzeralo 
ako by ostatné lode prestali pádlovať a vy ste okolo nich prefrčali. Aké 
boli tvoje pocity bezprostredne po prejazde cieľom?
Hneď ako sme preťali cieľ som sa pozrel na bok a nechcel som uveriť 
vlastným očiam, že sme s takým náskokom vyhrali. Od radosti som si 
išiel hrdlo vykričať. Bolo to také povznášajúce.
V médiách bolo počuť rôzne správy o vašej spoločnej príprave s E. Vl-
čekom. Ako v skutočnosti prebiehala príprava?
Po ME sme boli spokojní s našou jazdou, dobre sa nám v novej lodi, kto-
rú nám vyrobili, jazdilo. Erik bol na dvojdňovom sústredení v Trenčíne 
a ja som bol dvakrát v Komárne. Veľa sme toho nenajazdili , išlo sa nám 
dobre, preto sme to viac nechceli siliť.
Vieme, že ty mávaš vynikajúci záver, ako máte v lodi rozdelené úlohy?
Snažíme sa vždy ísť vlastné tempo, pri 500 metroch trochu zrýchlime, 
aby sme udržali tempo  s ostatnými a posledných 200 metrov vydáme 
zo seba všetko, aspoň sa o to vždy snažíme. Aj počas pretekov sme sa 
sústredili na to, aby sme sa v protivetre veľmi neunavili.
Postúpili ste na olympiádu, kedy začnete s prípravou?
Zakrátko začnem s ľahšou prípravou, aby mi neklesla výkonnosť a v 
októbri začína tvrdá príprava s množstvom sústredení, príprav. Teším sa 
na tvrdú prácu.
E. Vlček bude štartovať aj v štvorkajaku, budeš sa aj ty pripravovať v 
singli, kde si dosiahol tiež vynikajúce úspechy?
Nie, svoju prípravu sústredím iba na kilometrovú trať.
To, že štartuješ s Erikom, nenabúralo vzťah vo štvorkajaku?

Nie, nemyslím si 
to, ja sa do toho 
nemiešam. Keď 
majú nejaké ne-
zhody, tak si to 
musia vysvetliť 
medzi sebou.
Doma sa zdržuješ 
veľmi málo, pre-
to Štúrovčania o 
tebe skoro nič ne-
vedia. Mohol by 
si prezradiť niečo 
zo súkromia. Ak 

máš voľný čas, ako ho tráviš najradšej?
Pri tréningoch mám málo voľného času. Vtedy rád čítam a pozerám fil-
my. Po sezóne trávim voľný čas hlavne s rodinou a s priateľmi.
Kto je tvojim obľúbeným športovcom, alebo vzorom?
Nemám vyslovený športový vzor, z kajakárov je to Nór Knut Holman, 
ale obdivujem mnoho športovcov, pretože viem, koľko tvrdej práce je 
za ich úspechmi.
Aké jedlá a nápoje máš najradšej?
Veľmi rád aj varím, najradšej mám brokolicovú polievku a pečené kurča 
s ryžou a kompótom.
Ako vyzerá tvoj každodenný život v Trenčíne?
Vyzerá skoro rovnako. Ranné vstávanie, tréning, obed, trocha oddychu 
a poobede opäť tréning. Večer po tréningu sa trošku prejdem po meste, 
oddýchnem si a tak dookola každý deň.
Si známy na celom Slovensku, už aj vo svete, ako to Ty pociťuješ, zasta-
vujú Ťa ľudia na ulici, pýtajú si autogram?
Náš šport nie je až taký populárny, aby ma zastavovali na ulici, ale med-
zi kajakármi ma zastavujú mladí kajakári a pýtajú si autogram. Je to 
úžasný pocit, mám z toho hádam väčšiu radosť ako oni.
Čoby si odkázal mladým štúrovským vodákom, čo musia urobiť, aby sa 
stali úspešnými ako Ty? 
Môžem im odkázať len to, čoho som sa držal aj ja. Ak ich to baví a majú 
výdrž, musia nájsť radosť v tvrdej práci a úspechy sa určite dostavia. 
Nesmú byť nedočkaví.

Ten, kto pozná Petra Gelleho dávnejšie, vie, že on bol vždy skromný, 
slušný a milý chlapec. Teraz je z neho chlap s veľkými a silnými rame-
nami, ale spomínané vlastnosti mu ostali. V mene všetkých Štúrovčanov 
mu želáme  veľa úspechov a vytúženú olympijskú medailu.            p.g.

        Hagyományosan minden év augusztus 19-én rendezik meg „Box 
a kompnál“ elnevezésű profi és amatőr ökölvívó gálaestet. A rendezvé-
ny szervezője Paszterkó László és az LP Box Promotion. A gálaest so-
rán a hazai közönség előtt bemutatkoztak a Párkányi SE bokszolói, az 
amatőrök között Svajda Gergely, Ifj. Bathó Péter és Deméndi Kristóf. 
Az amatőr összecsapások után az esti órákban léptek ringbe a profi ököl-
vívók. Itt mutatkozott be első ízben a LP Box Promotion versenyzője 
Karafiát Václav 90 kg súlycsoportban. A budapesti ellenfelének gyakor-
latilag esélyt sem adott, a harmadik menetben technikai KO-val győzött. 
Szombaton, augusztus 20.-án amatőr összecsapásokkal folytatódott 
a rendezvény. Az első hivatalos mérkőzésén Párkányt Nagy Norbert 
képviselte sikeresen. Ifjúsági ökölvívóként 54 kg súlycsoportban sima 
3:0 győzelmet aratott.                                                                               
        Už tradične sa každoročne koná 
19. augusta gala večer profesionálneho 
a amatérskeho  boxu s názvom „BOX 
PRI KOMPE“. Organizátorom poduja-
tia bol aj tohto roku Ladislav Paszter-
kó a jeho LP Box Promotion. Pri tejto 
príležitosti sa pred domácim publikom 
predstavili aj boxeri MŠO Štúrovo. 
Medzi amatérmi to boli Gergely Švaj-
da, Peter Bathó ml. a Kristóf Deméndi. Po dueloch amatérov nasledovali 
vo večerných hodinách zápasy profesionálov. V jednom nastúpil aj Vác-
lav Karafiát, odchovanec LP Box Promotionu vo váhovej kategórii do 
90 kg, na svoj prvý profesionálny zápas. Súperovi z Budapešti v ringu 
nič nedaroval a zápas sa skončil v treťom kole technickým KO. V sobo-
tu 20. augusta pokračovalo podujatie turnajom amatérskych boxerov z 
celého Slovenska. Vo svojom prvom zápase Štúrovo úspešne reprezen-
toval Norbert Nagy v kategórii mladší dorast, vo váhe 54 kg. Zvíťazil 
hladko 3:0 na body.                                                                           -g.p-

Letné sústredenie Slo-
venského zväzu Kyo-
kushin karate sa kona-
lo v Radave v dňoch 
3.-7. augusta. Sústre-
denia sa zúčastnilo 
27 našich karatistov. 
Posledný deň úspešne 
zložili skúšky na jed-
notlivé stupne technickej vyspelosti: 
Zsarnai Daniel – 10. kyu, Lengyel Zol-
tán, Molnár Krisztián, Palkovič Gábor, 
Vaczula Róbert, Kaďák Kevin – 9. 
kyu, Jurečka Štefan, Székely Bence, 
Némethová Carmen, Pavelka Erich – 
8. kyu, Gajdoš Daniel – 6. kyu, Reznik 
Zsolt – 5. kyu. Touto cestou blahože-
lám každému.                

 Norbert Rácz – tréner

Futbalová sezóna 2011/2012 
sa už začala

Futbalisti MŠO Štúrovo po vydarenej letnej príprave, posilnení kvalitnými 
hráčmi, do bránky sa vrátil Otakar Prohászka, ofenzívu posilnil Gejza Bara-
nyai, nastúpili na svoj prvý zápas v novej sezóne 7. augusta proti Sládkovi-
čovu. Domáci mali zápas jednoznačne v rukách a zvíťazili rozdielom triedy 
4:1. O týždeň prišla ľadová sprcha po debakli 5:1 v Okoličnej. Ďalší domá-
ci zápas bol na rade 20. augusta. Po dobrom výkone sme porazili Kolárovo 
3:2. Nasledujúci zápas v Šuranoch sa skončil prehrou 0:2. Posledný domáci 
zápas odohrali 3. septembra proti nováčikovi súťaže z Dvorov nad Žitavou. 
Priemerný zápas začali lepšie hostia, ktorí sa ujali vedenia gólom po chybe v 
obrane. Vyrovnať sa podarilo tesne pred koncom prvého polčasu gólom  Báb-
skeho. Najväčšiu šancu na strelenie gólu mal v druhom polčase Saláta, ktorý z 
piatich metrov netrafil odkrytú bránku. Štúrovo je so siedmimi bodmi v strede 
tabuľky IV. Ligy juhovýchod.                                                                       -g.p-

A Szlovák Kyo-
kushin Karate 
Szövetség hagyo-
mányos nyári ed-
zőtábora augusztus 
3. és 7. között Ra-
daván zajlott. Klu-
bunkat 27 karaté-
ka képviselte. Az 

utolsó napon sikeres övvizsgát tettek: 
Zsarnai Dániel – 10. kyu, Lengyel Zol-
tán, Molnár Krisztián, Palkovič Gábor, 
Vaczula Róbert, Kaďák Kevin – 9. 
kyu, Jurečka Štefan, Székely Bence, 
Németh Carmen, Pavelka Erich – 8. 
kyu, Gajdoš Dániel – 6. kyu, Reznik 
Zsolt – 5. kyu. Ezúton gratulálok min-
den vizsgázónak.       
                              Rácz Norbert – edző
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-Párkányban 2 szobás, felújított lakás eladó, garázzsal együtt. Tel.: 0908 722 702 
-Olcsón eladó 500 literes fa boroshordó, szőlőprés és daráló, babakocsi csak 20 €. 
Párkánynál boros pince, gondozott szőlős, hétvégi házikóval és befejezetlen falazott 
nyaraló pincével, erdőnél, szép kilátással a Bazilikára és a Dunára. Tel.: 0949 147 
575
-Hľadám s.r.o., alebo živnostníka na realizáciu elektroinštalácie v novostavbe rodin-
ného domu v Štúrove. Cena dohodou. Tel.: 0907 836 205
-Dám do prenájmu 2-izbový, prerobený, komplet zariadený byt. Tel.: 0908 706 439
-Ház eladó Párkányban. Tel.: 0905 233 685
-Bérbe kiadók irodák és raktárak Párkányban. Tel.: 0905 242 851
-Dom na predaj v Štúrove. Tel.: 0905 233 685
-Hľadám partiu na poryľovanie pozemku a úplné odstránenie buriny. Výmera cca. 
400 m2. Cena dohodou. Tel.: 0907 836 205
-Fürdőkádzománc felújítást vállalok. Tel.: 0905 983 602 

Riadková inzercia - Apróhirdetés

„A temető kapuja szélesre van tárva, 
Útjait naponta sok-sok ember járja. 

Van aki virágot,mécsest visz kezében, 
S olyan is, ki bánatot visz szomorú szívében. 

Egy éve már, hogy ezt az utat járjuk, 
Megnyugvást lelkünkben még ma sem találtunk. 

Sírod előtt állunk, talán Te is látod, 
Körülötted van szerető családod.

Még fáj, s talán örökre így marad,
De mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.“

 „Hiába szállnak el az évek, szívünkben őrizzük 
drága emléked. Bánatot idéz fel minden kedves 

emlék, gondoljanak rá, akik szerették“.

Mély fájdalommal emlékezünk halálának hetedik 
évfordulóján 

Emlékét szívükben őrzik felesége, fia, menye, unokái 
és a kis dédunoka

„Egy szál virág, egy gyertyaszál, 
egy fénykép, melyen mosolyogsz ránk. 

Emléked örökké itt van velünk, 
amíg élünk, Te is élsz velünk”.

Fájó szívvel emlékezünk szeptember 8-án, halálának 1. évfordulóján a drá-
ga férjre, édesapára, nagyapára 

Emlékét szívünkben örökké megőrizzük.
A gyászoló család

 
„Lelked, mint Fehér Galamb, csendesen mesz-
szire szállt. Hiába keresünk, könnyes szemünk 
már többé nem talál. De tudjuk, hogy a csil-
lagok között a legfényesebb TE vagy, utat mu-

tatsz, mert szívünkben örökre itt maradsz.”

Fájó szívvel emlékezünk halálának 2. évfordu-
lóján szeretett családtagunkra

„Ak bolo na svete zásluhou blízkeho človeka 
trochu viac lásky a dobroty, trochu viac svetla a 
pravdy, mal jeho život zmysel a zostáva navždy 

zapísaný v našich srdciach“.

Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli roz-
lúčiť dňa 1.augusta 2011 s naším drahým man-

želom a oteckom

 
Fájó szívvel mondunk köszönetet minden kedves 
rokonnak, barátnak, ismerősnek és mindazoknak, 
akik 2011. szeptember 13-án elkísérték utolsó út-

jára a szerető anyukát, nagymamát, 

 

„Oly szomorú mindig csak egyedül lenni, 
Valakit mindenütt hiába keresni. 
Valakit várni, aki nem jön többé, 
Valakit szeretni örökkön-örökké.“

Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk 
halálának 6. évfordulóján 

 

„Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a 
szem, hanem az, amelyet a szívünkben hordo-

zunk némán, csendesen”.
Fájó szívvel emlékeztünk szeptember 25-én, 

halálának 2. évfordulóján 

 

„Na Tvojom hrobe plameň sviece sa vznáša, 
tam odpočíva Ivetka naša. Nebolo Ti dopriate 
s nami žiť, museli sme sa s Tebou rozlúčiť”.

Dňa 5.septembra uplynuli 4 roky, čo nás na-
vždy opustila naša drahá a milovaná

 

„Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni. 
Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett. 

Így szívetekben búcsú nélkül tovább élhetek”.

Szeptember 11-én múlt egy éve, hogy eltávozott 
közülünk édesanyánk, a nagymama, dédnagy-

mama, 

 

Fájó szívvel emlékeztünk halálának 
első évfordulóján, szeptember 18-án 

„Stíchol dvor, záhrada, dom, 
už nepočuť Tvoje kroky v ňom. 

Bolesťou unavený tíško si zaspal,
zanechal všetkých nás, čo si rád mal.

Spi sladko, snívaj svoj pokojný večný sen.
V spomienkach sme pri Tebe každučký deň.“

S hlbokým zármutkom a bolesťou v srdci ďa-
kujeme všetkým, rodine, príbuzným a známym, 
ktorí 30. augusta 2011 odprevadili na posled-

nej ceste nášho drahého zosnulého 

 „Az édesapák és nagyapák nem halnak meg, 
csak fáradt szívük megpihen”.

Köszönet mindazoknak, akik megemlékeztek 

halálának 10. évfordulójáról. 

Felesége, gyermekei, unokái és az egész család

Fájó szívvel emlékezünk október 4-én, halálának első évfordulóján.

„Aj keď nie si medzi nami, v našich srdciach žiješ stále s nami“. 
S bolesťou v srdci si spomenieme 7. smutné výročie úmrtia 

S láskou spomínajú manželka, syn, nevesta, vnúčatá a malý pravnuk 

„Odišiel si, v srdci veľkú bolesť zanechal, 
tak rýchlo a bez rozlúčky to nik nečakal. 

Stíchol dvor, záhrada, dom, 
Stíchlo srdce i Tvoj veselý hlas, 

ostanú len spomienky a smútok v každom z nás“. 
Dňa 8. septembra uplynul rok, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, 

otec, dedko 

Jeho pamiatku vo svojom srdci uchovávame. Smútiaca rodina

Emlékét szívünkben örökre megőrizzük.
Szerető családja

Ďakujeme za kvetinové dary a spoluúčasť na rozlúčke. Život mŕtvych je uložený 
v pamätiach živých.

Smútiaca manželka a deti

akit életének 88. évében ragadott ki szerettei köréből a halál. Köszönjük a sok 
koszorút, virágot és a vigasztaló szavakat, melyekkel enyhíteni igyekeztek soha el 

nem múló fájdalmunkat. 
A gyászoló lánya és unokái

Emlékét szívünkben örökre megőrizzük. 

Szerető felesége, lányai Henike és Ildikó, unokái Patrik és Bianka és vejei

Už 4 roky sú tomu, čo si sa nevrátila do nášho domu. Za lásku, čo sme s tebou 
prežili, Ti môžeme len kytičku na tvoj hrob dať a s veľkou láskou na Teba 

spomínať.
Tvoji smútiaci rodičia

Akik ismerték és szerették, szenteljenek emlékének egy néma pillanatot. Szerető 
szívünkben örökké létezel.

A gyászoló család

Emlékét őrzi szerető felesége és családja

 ktorý nás navždy opustil v 35. roku svojho života. 
Ďakujeme za prejavenú sústrasť a za kvetinové dary. 

Manželka, dcérka a celá smútiaca  

„Ty žijes v nás, my v tebe, nie sme sami”
Úprimná vďakavšetkým, ktorí si pripomenuli 10. výročie úmrtia 

Manželka, deti, vnúčatá a celá rodina

Raczkó Tiborra.

Hencz Bélára.

Karel Veselý

Veselý Karelra

Kósa Irénre

Jozefom Valovičom

Turan Margitot

Tóth Istvánra

Szabados Ferencre

Ivetka Skladanová

Schmotzer Teréz

Czibor Ferencre

Mgr. Dikácza Štefana

Pšenák Mikuláš

Pšenák Mikuláš

 

Fájó szívvel emlékezünk halálának 
hatodik évfordulóján 

Férje, fia és lánya családjával

Linka Borbálára

-Emeletes ágy és ebédlőfal eladó. Tel.: 0905 288 209
-Eladó 3 szobás átépített lakás a Dunánál. Tel.: 0917 425 985
-Predám prerobený byt pri Dunaji. Tel.: 0917 425 985
-Eladó családi ház Barton, Párkánytól 26 kilométerre. Három szoba, konyha, fürdő-
szoba, kamra, pince. Gáz, víz, villany van. Ár: megegyezés szerint. Tel.: 0908 091 
730
-Eladó jó állapotban lévő Skoda 120L. Gyártási év 1981. STK 2013. májusig. Tel.: 
0907 726 719
-Dôchodca hľadá podnájom. Tel.: 09018 637 113
-Predám novostavbu garáže na Terasách, posledné kusy. Tel.: 0905 445 939
-Predám 3-izbový byt v osobnom vlastnícstve na ulici Sv. Štefana v pôvodnom sta-
ve. Tel.: 0905 408 544  
-Prenájom kancelárii a skladov v Štúrove. Tel.: 0905 242 851
-Lakás kiadó Párkányban. Tel.: 0905 559 903

Vojtecha Hencza

MEGEMLÉKEZÉS - SPOMÍNAME

Szerető családja
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