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2010 év végén kapta ajándékba Nána a honvédelmi tárcától az ad-
dig kihasználatlanul álló kaszárnyát. Az alig 12 hónap alatt a nyolc 
hektáron elterülő komplexum benépesült. Novemberben már 24 cég 
tevékenykedett a területén, s további vállalatok is érdeklődnek a 
laktanya ingatlanjai iránt.
A kaszárnya gondozására, fejlesztésére a falu önkormányzata a Nána In-
vest kft-t hozta létre, mely vezetését Torňoši Istvánra bízta. Az igazgató-
tól megtudtuk, hogy a kiadható épületek kihasználtsága 78 százalékos. A 
64 darab pléh garázsból már csak 14 várja bérlőjét, a falazott garázsok, 
az autópark, az egykori szénraktár, a tűzoltóság épülete mind-mind gazdá-

ra lelt. „A raktárhelységek több mint felét sikerült ér-
tékesíteni, nyolc maradt üresen. Három polifunkciós 
épület is szabad. Ezek leginkább irodáknak felelnek 
meg, de kisebb raktárak, műhelyek is elférnek ben-
nük. A legnagyobb kiadó helység az egykori elsőse-
gély épülete, mely majd 330 négyzetméter, s szintén 
a méretesebbek közé tartozik a telefonközpont, a 
maga 215 négyzetméterével” – vázolta a helyzetet 
az igazgató. Valószínűleg részben a kedvező bérle-
ti díjaknak köszönhetően egyre több cég költözik a 
komplexumba. Míg augusztusban 18 vállalat tevé-
kenykedett a Nána Invest területén, szeptemberben 
20, mára számuk eléri a 24-et, többségük szállítmá-
nyozással, raktározással, vagyis logisztikai felada-
tok ellátásával foglalkozik. A mini ipari parkba más 

jellegű vállalkozások is költöznének, így például nyomda, de pillepa-
lack sajtoló és szövőgép telepítéséről is hallani. „Több céggel folynak 
pillanatnyilag is a tárgyalások, így számuk hónapról hónapra növekedni 
fog” – bizakodott Torňoši István. Közben a kamionosok számára meg-
nyitották a hátsó kaput, valamint átadták a tornatermet, mely 8 eurós 
óradíjért bérelhető. Az elmúlt hónapokban több nehézséggel is szembesülniük 
kellett. A törött, megrongálódott vízvezetékeket folyamatosan javítják. 
Nagy gondot jelent a fűtésrendszer rekonstrukciója, a problémák szinte 
mindennaposak. Az egyes épületek fűtéséről több céggel is tárgyaltak, 
az egyik a párkányi Enerbyt, mely végül megnyerte a kiírt pályázatot. 
„Jó úton haladunk afelé, hogy a telet melegben töltsék az ügyfeleink. 
Folyik a gázvezetékek és magának a rendszernek az ellenőrzése, javítá-
sa. A gázkazánok elavultak és használhatatlanok. A radiátorok 6 évig víz 
nélkül álltak, átmossuk és ellenőrizzük, szükség szerint cseréljük őket” 
– magyarázta Torňoši, aki a problémák közé a befektetési tőke hiány-
át is belesorolta. A cég 60 ezer eurós kezdőtőkét kapott. Mint mondta, 
egy ilyen hatalmas méretű ingatlancsoportot nehéz karban tartani, nem 
még felújítani és a befektetők számára attraktívvá varázsolni. „Ezért 
is alacsonyak a bérleti díjak, átlagosan 17 eurót kell fizetni egy négy-
zetméterért egy évre” – fűzte hozzá. Ezek az árak a párkányi díjak ne-
gyedének felelnek meg. Ami pedig a terveket illeti, további befektetőket 
szeretnének Nánára vonzani, rendbe szeretnék tenni, majd üzemeltetni a 
mosó hidat, egy 5 hektáros beton placcot pedig értékesíteni kívánnak. A 
SARIO munkatársaival is tartják a kapcsolatot, az állami fejlesztési ügy-
nökség terepszemlét is tartott. Az egykori laktanya területén a jövőben 
öregotthont és olcsóbb családi házakat is építenének.

K.-Sz.É., fotó: Torňoši

V roku 2010 dostala Nána do daru od Ministerstva obrany dovtedy 
nevyužívané kasárne. Komplex rozprestierajúci sa na 8 hektároch 
sa za 12mesiacov zaľudnil. V novembri pracovalo v priestoroch ka-
sárni 24 firiem a prebiehajú rokovania s ďalšími.
Na údržbu a spravovanie kasární vytvorila samospráva obce spoločnosť 
pod názvom Nána Invest s.r.o.. Vedením poverila Štefana Torňošiho. 
Od riaditeľa sme sa dozvedeli, že obsadenosť budov je 78 percentná. 
Zo 64 plechových garáží je prázdnych už iba 14, murované garáže, auto 
park, sklad uhlia a požiarna zbrojnica sú už obsadené. „Zo skladových 
priestorov je viac ako polovica obsadená, osem je voľných. Voľné sú 
aj tri polyfunkčné bu-
dovy. Tieto sú vhodné 
najmä ako kancelárske 
priestory, ale sú vhodné 
aj ako menšie sklady 
alebo dielne. Najväčšie 
priestory na prenájom 
sú bývalá budova ošet-
rovne o veľkosti 330 
m2 a spojárska budova 
s rozlohou 215 m2” - 
vysvetľoval situáciu 
riaditeľ. Aj vďaka vý-
hodným nájomným 
nákladom môžu ďako-
vať, že sa do kasární sťahuje stále viac firiem. Kým v auguste sídli-
lo v areáli 18 firiem, v septembri 20, dnes už ich počet dosahuje 24. 
Väčšina z nich sa zaoberá prepravou, skladovaním, čiže sú logistického 
zamerania. Do mini priemyselného parku by sa sťahovali aj firmy iného 
charakteru, ako napríklad tlačiareň, ale šepká sa aj o tkáčskej dielni. 
„Aj v súčasnosti prebiehajú rokovania s firmami, ich počet bude každý 
mesiac narastať” – hovorí s istotou Štefan Torňoši. Popritom otvorili 
zadnú bránu pre kamionistov, odovzdali a sprístupnili telocvičňu. Po-
platok je 8 eur na hodinu. V uplynulých mesiacoch sa museli popaso-
vať s mnohými ťažkosťami. Starý, popraskaný vodovod treba neustále 
opravovať. Veľký problém je rekonštrukcia kúrenia. Problémy sú skoro 
na dennom poriadku. O vykurovaní jednotlivých budov rokujú s viace-
rými firmami, medzi nimi aj so štúrovským Enerbytom. „Sme na dobrej 
ceste, aby naši nájomníci prežili zimu v teple. Prebieha kontrola a opra-
va plynového vedenia. Plynové kotle sú staré a nepoužiteľné, radiátory 
neboli šesť rokov v prevádzke. Treba ich vymyť a podľa potreby vyme-
niť” – vysvetľoval Torňoši, ktorý medzi problémy zaradil nedostatok 
investičných prostriedkov. Firma dostala 60 tisíc eur ako začiatočný 
kapitál. Takýto veľký komplex je ťažké udržiavať, nie ešte obnoviť a 
urobiť atraktívnym pre investorov. „Preto je aj relatívne nízke nájomné, 
v priemere 17 eur za m² na rok”- dodal. Tieto ceny zodpovedajú štvrtine 
štúrovských cien. Čo sa týka plánov, chceme prilákať ďalších investo-
rov do Nány, opraviť a sprevádzkovať umývací most a prenajať betó-
novú plochu o veľkosti 5 hektárov. Udržiavame kontakt aj s agentúrou 
SARIO, pracovníci štátnej rozvojovej agentúry boli už aj na obhliadke. 
Na území bývalých kasární by v budúcnosti postavili aj starobinec a 
lacnejšie rodinné domy.                                                         Preklad gp



KÖZÜGY - VEC VEREJNÁ2.
 

11/2011

A jövő évtől változatlan formában működik tovább a Párkányi Körzeti 
Hivatal. Mint azt korábban megírtuk, a belügymi-
nisztérium egyik törvénymódosítása szerint több 
intézmény is megszűnne, köztük a párkányi is. A 
keletkezett távolságot (Érsekújvárban lenne a leg-
közelebbi hivatal) leküzdendő pedig kihelyezett 
iroda, vállalkozási- és szabálysértési osztály nyíl-
na a városban. A tárca indoklása szerint ez a két 
osztály az, amelynek a többitől eltérően nagyobb 
jelentősége van az ügyfélfogadás terén. Natá-
lia Hattalová, az illetékes tárca sajtóosztályának 
munkatársa korábban azt nyilatkozta, a tervezet 
végső formát az év végén kaphat. Hattalová ismé-
telt megkeresésünkre felfedte, a törvénymódosítás 
június 30-tól a kormány beterjesztetlen ügyei közt 
várakozik. Arra a kérdésünkre, hogy a választáso-
kig terveznek-e foglalkozni a témával elmondta, a 
kormány jelenlegi kompetenciáit tekintve nem va-
lószínű, hogy tárgyalóasztalra kerül az ügy. 

Mesto Štúrovo oznamuje všetkým občanom,
že v dňoch 05.decembra 2011 – 09. decembra 2011

sa na Pešej zóne uskutoční už tradičná charitatívna akcia pod názvom:

 „Otvorte srdcia, my ich máme otvorené – V.“

V tomto roku sa finančná zbierka uskutoční pre Micha-
la Horvátha, občana Štúrova,  ktorý je od narodenia 
postihnutý detskou mozgovou obrnou. Do dnešného 
dňa nevie sám chodiť, je odkázaný na invalidný vozík, 
resp. v byte sa pohybuje po kolenách. Nakoľko rodina 
býva v dvojizbovom byte v skromných pomeroch na 
2. poschodí bytového domu, Miškov pohyb je veľmi 
obmedzený. Nemá možnosť chodiť von, čo má za ná-
sledok, že nemá kamarátov, s ktorými by sa stretával. 
Napriek svojmu postihnutiu sa vzdelával, bol pre neho 
zostavený individuálny študentský plán. Je to usmieva-
vý, veselý chlapec, jeho veľkou záľubou sú autobusy. 
Má plnú izbu ich fotografií a zostavuje im aj cestovné 
poriadky. Obrovskou pomocou pre túto rodinu by bola 
možnosť upraviť kúpeľňu (namiesto vane sprchový 
kút) pre postihnutého chlapca, nakoľko je zo dňa na 
deň ťažšie pre rodičov zvládnuť základné hygienické 
úkony. Viac informácií priamo v čase a mieste konania 
zbierky.
 O odovzdaní výťažku zbierky, ako aj o realizácii vytý-
čeného cieľa Vás budeme informovať prostredníctvom  
miestnej tlače a Štúrovskej televízie, ako aj na webovej stránke mesta. 

Za Váš príspevok pre pomoc tejto rodine patrí vopred naša vďaka.

Aj budúci rok bude činnosť Obvodného úradu Štúrovo prebiehať v ne-
zmenenej podobe. Ako sme už dávnejšie písa-
li, na základe modifikácie zákona Ministerstva 
vnútra SR by zaniklo niekoľko úradov, medzi 
nimi aj štúrovský. Kvôli veľkej vzdialenosti 
(najbližší úrad by bol v Nových Zámkoch), by 
v Štúrove vznikla pobočka s dvoma oddele-
niami, odbor priestupkového konania a odbor 
živnostenského podnikania. Podľa vtedajších 
slov pracovníčky tlačového oddelenia minis-
terstva Natálie Hatalovej, konečnú formu do-
stane najskôr ku koncu roka. Opätovne sme sa 
opýtali N. Hatalovej na vývoj situácie. Potvr-
dila, že návrh zmeny zákona  čaká od 30. júna 
na predloženie pred parlament. Na otázku, či 
sa budú do volieb zaoberať s témou, povedala, 
že prihliadnuc na súčasné kompetencie vlády 
pravdepodobne nie.

Preklad g.p

Az elektromos vezetékek karban-
tartása miatt az elmúlt hetekben 
áramszünet volt Párkányban. A 
Nyugat-szlovákiai Áramszolgáltató 
Vállalat több utcában (Bél Má-
tyás-, Svätopluk-, Űrhajós utcában 
és részben a Zsellérparton) felújí-
totta a villanyhuzalokat, mely miatt 
a városnak el kellett távolítania az 
oszlopokon lévő lámpákat. A mun-
kálatok elvégzésére közbeszerzést 

írtak ki, melyet a párkányi székhelyű Elektro Demar Kft. nyert meg. A 
testület megfogadta a cég tanácsát és a régi lámpák helyett új, energia-
takarékos égőkkel rendelkezők kerültek az oszlopokra. Ezzel az érintett 
utcákban hatékonyabb és jobb lett a közvilágítás. Összesen 24 lámpa-
testről van szó, a munkálatok 5627 euróba kerülnek, a csere miatt 2454 
euróval emelkedtek a költségek. A plusz kiadásokat részletekben fizeti 
ki a város, az utolsó pénzcsomagot 2013.október 30-ig kell átutalni.

Z dôvodu údržby vedenia verejného osvetlenia bol v Štúrove výpadok 
elektrickej energie. Západoslovenské elektrárne vo viacerých uliciach 
(M. Bela, Svätoplukova, Kozmonautov, časť Želiarskeho svahu) vyme-
nili drôty elektrického vedenia. Kvôli tomu muselo mesto odstrániť zo 
stĺpov lampy verejného osvetlenia. Na práce bol vyhlásený konkurz, 
ktorý vyhrala štúrovská firma Elektro Demar s.r.o.. Mestské zastupi-
teľstvo schválilo dobrú radu firmy a namiesto starých lámp sa dostanú 
na stĺpy nové s úspornými žiariv-
kami. Osvetlenie v týchto uliciach 
bude lepšie a účinnejšie. Spolu sa 
jedná o 24 lámp, práce stoja 5627 
eur. Kvôli výmene žiariviek sa zvý-
šia náklady o 2454 eur. Výdavky 
navyše zaplatí mesto v splátkach. 
Poslednú splátku treba previesť do 
30. októbra 2013.

Preklad: g.p.

Párkány Város értesíti a lakosságot, hogy 
2011. december 05.-től december 09.-ig 

a Sétálóutcán megrendezi a már hagyományos jótékonysági gyűjtést

„Tárják ki szívüket, a miénket már kitártuk V.“  
címmel

Ebben az évben a jótékonysági gyűjtésből származó 
pénzösszeget városunk lakójának, Horváth Mihály-
nak ajánljuk fel, aki születése óta gyermekbénulásban 
szenved. A mai napig nem képes egyedül járni, otthon 
térden, ha kijut a lakásból, akkor tolókocsival közleke-
dik. A család nem éppen fényűző körülmények között 
él egy társasház második emeleti kétszobás lakásában. 
Misi mozgása ezért korlátozott. Nem tud kint tar-
tózkodni a szabadban, ezért barátai sincsenek. Állapota 
ellenére magántanulóként művelődött, mosolygós, jó 
kedélyű gyerek. Egyetlen hobbija, amivel foglalkozni 
tud – a buszok. Szobája tele van buszok fényképeivel, 
melyekhez menetrendeket is készít. Óriási segítség 
lenne a családnak, ha Misi állapotára való tekintettel 
át tudnák építeni a fürdőszobát (fürdőkád helyett zu-
hanyzósarkot alakítanának ki), mivel a szülőknek 
napról-napra nehezebb ellátni fiuk higiéniai szükségle-
teit. Bővebb információ a gyűjtés helyszínén. 
A  jótékonysági gyűjtésből származó pénzösszeg áta-
dásáról, valamint a kitűzött cél sikeres megvalósítá-
sáról hírt adunk a város honlapján, a helyi újságban, 

valamint a párkányi televízió által. 

Előre is köszönetet mondunk minden hozzájárulásért, mellyel 
segíteni tudunk ezen a családon.

Obvodný úrad zatiaľ zostáva - Egyelőre marad a körzeti hivatal

Rekonštrukcia verejného osvetlenia - Felújították a közvilágítást
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Až nápadne veľká rekonštrukčná nálada prevládla u majiteľov by-
toviek. Zo začiatku  prebiehalo zateplenie a rekonštrukcia iba na 
niektorých panelákoch v meste, dnes však  je už značná časť  zatep-
lených a na šiestich ešte prebiehajú práce. Zisk bánk financujúcich 
rekonštrukcie je jasný, ale boli sme zvedaví, aké výhody budú mať 
obyvatelia zrekonštruovaných domov.

Podľa Juraja Szóráda, riaditeľa Enerbytu 
s.r.o., jednou z hlavných úloh firmy ako 
správcu bytov je neustály proces rekon-
štrukcie a modernizácie spravovaných 
domov, aj v prípade, keď firma má zisk, 
alebo stratu na investícii.  Na jednom 
správne zateplenom a modernizovanom 
dome sa môžu náklady na kúrenie zní-
žiť až o tretinu. Týmto môžu obyvatelia 
domov a bytoviek sčasti kompenzovať 
neustále sa zvyšujúcu cenu palív a zem-
ného plynu. Podľa Szóráda z dlhodobého 
hľadiska je Enerbyt pri rekonštrukciách 
stratový, pretože v meste závisí cena tepla 
a aj ich príjem z časti od predaného množ-
stva tepla. Pri znížení množstva dodávky 
jednoznačne strácajú.
Výpadok sa Enerbyt samozrejme snaží 
získať späť z iných zdrojov, napríklad 
ponúka také práce a služby, ktoré doteraz 
nerobil. Napríklad je to likvidácia azbes-
tového odpadu, montáž vodovodného a 
odpadového potrubia. Popritom sa nedáv-
no začala investícia modernizácie kúrenia 
komplexu budov bývalých kasární. Kon-
kurz vyhral správca bytov, ktorý bude 
zároveň po rekonštrukcii aj dodávateľom 

tepla. 
Projekt je sčasti dôležitý aj pre Štúrovčanov, pretože značná časť peňa-
zí použitých  na spomínanú modernizáciu nepriamo zostane vo vrecku 
tunajších ľudí. 
Preto by bolo cieľavedomejšie, keby tí, čo prinášajú rozhodnutia, by 
už v minulosti  dosiahli toho, aby  dodávateľom tepla pre Aquario bola 
miestna firma a aspoň časť tržby vyprodukovanej štúrovskými nakupuj-
úcimi  neobohatila  cudzie firmy, ale by zostala v Štúrove.

Koller Peter (preklad g.p.)

Zateplenie panelákov

Áprilisban kezdődött meg a párkányi víztisztító állomás építése és 
a csatornahálózat bővítése, rekonstrukciója. Őszig a Sobieski utcán 
folytak a munkálatok, majd a Nánai utca és környéke következett.
A több mint 20 millió eurós beruházás környezetvédelmi szempontból 
nagyon jelentős, s több részből áll. A víztisztító állomáson kívül ugyanis 
majd 9 kilométernyi csatornahálózat épül ki Nánán és Párkányban, az 
elöregedett vezetékeket is kicserélik. Őszig a Sobieski utcán folytak a 

munkálatok, majd a Nánai utca és környéke követke-
zett. Mint azt Dagmar Koláriková, a Nyugat-szlovákiai 
Vízművek illetékese lapunknak elmondta, ez a projekt 
első része, amely nemcsak a csatornahálózat felújítását 
tartalmazza, az új víztisztító állomás miatt más techni-
kai kérdéseket is meg kell oldani. A beruházás második 
része Nánát érinti, ahol szintén megkezdődtek már a 
munkálatok. 
A harmadik etap a víztisztító állomás kivitelezése, 
mely egy mechanikai és biológiai szennyvíztisztító 
rendszer. A tisztító folyamatokkor keletkezett biogázt 
többek között fűtésre és elektromos energia előállítá-
sára használja majd fel. Párkányban jelenleg 33 ezer 
518 méter hosszú csatornahálózat van kiépítve, Nánán 
1433 méter. Mivel a városnak nincs tisztítórendszere, 
így a szennyvíz nagy része egyenesen a Dunába kerül. 
A tisztító helyileg a Duna partján a Garamkövesd felé 
vezető úton a kiskertek mellett lesz, s egyes alapdolgo-
kat már kiviteleztek. A projektet az Európai Unió finan-
szírozza, az 5 százalékos önrészt, mely egy millió eurót 

tesz ki, a Nyugat-szlovákiai Vízművek vállalta magára. A kivitelezés 
befejezésének a dátuma 2015, ebbe azonban már az egy éves próbaüzem 
is beletartozik. A nánai és a párkányi munkálatok 2012 végén fejeződ-
nek be. 

Folynak a munkálatok
V apríli sa v Štúrove začala výstavba čističky odpadových vôd, roz-
šírenie a rekonštrukcia kanalizačného systému. Viac ako 20 miliónová 
investícia je z hľadiska životného prostredia veľmi dôležitá. Pozostáva 
z viacerých častí, pretože okrem čističky sa vybuduje aj viac ako 9 km 
dlhý kanalizačný systém v Náne a v Štúrove, a vymení sa aj zastaralé 
vedenie. Do jesene sa pracovalo na Sobieskeho ulici, potom sa pokra-
čovalo na Nánanskej ceste a okolí. Od zástupcu Západoslovenskej vo-
dárenskej spoločnosti, Dagmar Kolárikovej, 
sme sa dozvedeli, že spomínané práce sú 
prvou časťou projektu. Tieto neobsahujú iba 
rekonštrukciu kanalizácie. Kvôli novej čis-
tiacej stanici musia vyriešiť aj iné technické 
otázky. Druhá časť investície je Nána, kde sa 
už tiež začali práce. Čistiaca stanica je roz-
delená na dva systémy, mechanickú a bio-
logickú čističku odpadových vôd. Bioplyn, 
ktorý vznikne pri čistení, bude systém využí-
vať na kúrenie a výrobu elektrickej energie. 
V Štúrove je doposiaľ vybudovaných 33 518 
metrov kanalizačného systému, v Náne 1433 
metrov. Pretože mesto nemá čistiaci systém, 
veľká časť odpadu tečie priamo do Dunaja. 
Čistička bude umiestnená na brehu Duna-
ja smerom do Kamenice nad Hronom, pri 
záhradkách. Základy sú už hotové. Projekt 
financuje Európska Únia, samofinancovanú 
5% časť, čo je približne 1 milión eur, vza-
la na seba Západoslovenská vodárenská spoločnosť. Dátum ukončenia 
stavby je rok 2015, v tom ale je už započítaná aj ročná skúšobná pre-
vádzka. Práce v Náne a v Štúrove by sa mali ukončiť v roku 2012.

Preklad: gp.

Práce pokračujú

Hőszigetelté válnak a panelházak
Feltűnően nagy házfelújítási kedv uralkodott el a párkányi társas-
házak tulajdonosai között. A városban először csak néhány panel-
házat korszerűsítettek, mára viszont már jó néhányat befejeztek, 
és még hat ház felújítása most is folyik. A rekonstrukciókat finan-
szírozó bankok haszna nyilvánvaló, de kíváncsiak voltunk, milyen 
előnyük lesz a lakóknak a korszerűsítésekből.
Szórád György, az Enerbyt lakáskezelő 
társaság ügyvezetője szerint a cégnek, 
mint lakáskezelőnek az egyik fő feladata 
a kezelt lakások folyamatos felújítása és 
modernizálása, még akkor is, ha a vállalat 
nyer és veszít is a lakástulajdonosok beru-
házásán. Egy megfelelően szigetelt és mo-
dernizált házban a fűtési költség majdnem 
egyharmaddal csökkenthető. Ezzel a lakók 
valamelyest ellensúlyozhatják az évente 
növekvő tüzelőanyagok, a társasházak ese-
tében a földgáz áremelkedését. Szórád sze-
rint a lakáskezelő hosszútávon vesztese is a 
felújításoknak, mivel a városban a hő ára és 
a bevételük is részben az eladott hő meny-
nyiségétől függ. A fogyasztáscsökkenéssel 
egyértelműen rosszabbul járhat a cég.
Természetesen a kiesést az Enerbyt más 
helyről igyekszik pótolni, például olyan 
munkákat és szolgáltatásokat nyújt és vé-
gez, melyeket ezelőtt nem. Ilyen többek 
között az azbeszthulladék likvidálása, víz-
vezetékek és szennyvízelvezetés szerelése. 
Mindemellett a nemrégiben kezdődött el az a 
beruházás, amely által a nánai volt kaszárnya 
épületegyüttesének megújul a fűtési rendsze-
re. A pályázatot a lakáskezelő nyerte meg, 
amely a modernizáció után a komplexum hőszolgáltatója is lesz.
A projekt részben a párkányiaknak is fontos, ugyanis a helyi beruházás-
ra fordított pénz jelentős része a városban, közvetve az itteni emberek 
zsebében marad.
Ezért lett volna célszerű, ha a helyi döntéshozók a múltban elérik, hogy 
az Aquario fűtésszolgáltatója is a helyi cég legyen, mivel a párkányi vá-
sárlókból megtermelt haszon egy része nem távoli cégeket gazdagítana, 
hanem szintén Párkányban maradhatott volna. 

 Kép és szöveg: Koller Péter.

   K.-Sz.É.
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Párkány duplán második lett
Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, a slovakregion.sk honlap 
szerkesztői ismételten keresték Szlovákia legszebb városát, falvát. A 
portál által meghirdetett verseny október végén ért véget, több régi-
ós település is jó helyen zárt. 
A tavalyi nyolcadik helyet követően Párkány több mint 27 ezer szava-
zattal a második lett, az első helyezést Bártfa szerezte meg. A falvak 
közül a régióbeli Kéménd a harmadik lett, majd ugyanannyi voksot 
kapva, mint városunk.  Idén, első ízben 2011 legjobb polgármesterét is 
keresték. A településvezetők nevezéséhez 
azon dokumentumokat is mellékelni kel-
lett, amelyek igazolják szakmai rátermett-
ségüket, a cél a településéért legtöbbet tett 
személy kiválasztása volt. Ezt a címet Pa-
vel Hagyari, Eperjes polgármestere kapta 
meg. A falvak vezetői közül Michal Sý-
kora, Štrba vezetője győzedelmeskedett. 
Párkány a második helynek köszönhetően 
Szlovákiaszerte reklámozva lesz, külön-
böző médiumok, így például a Szlovák 
Rádió és más elektronikus és nyomtatott 
sajtó által. Ezen kívül 200 képeslapot kap, 
melyen a nyertes települések és városok 
fényképei szerepelnek. Emellett virágtar-
tók, grafikus banner a versenyt szervező 
honlapon, diploma, propagációs anyag is jár a dobogó ezüst fokozatáért.  
Párkány, illetve a város fürdője egy másik versenyen jeleskedett: a pati 
wellness hotel után Nyitra-megye második legkedveltebb turisztikai at-
trakciójává választották.                                                              K.-Sz.É.

Štúrovo skončilo druhé
Ako sme vás informovali, redaktori webovej stránky slovakregion.
sk znovu hľadali najkrajšie mesto, obec na Slovensku. Portálom 
vyhlásená súťaž skončila koncom októbra. Viac obcí regiónu sa 
umiestnilo na popredných miestach. 
Po vlaňajšom ôsmom mieste skončilo Štúrovo s 27 tisíc hlasmi na dru-
hom mieste, prvý skončil Bardejov. Medzi obcami skončil Kamenín na 
treťom mieste, dostal skoro toľko hlasov ako naše mesto. Tohto roku po 
prvýkrát hľadali aj najlepšieho starostu 2011. K ich prihláseniu do súťa-

že bolo potrebné priložiť dokumen-
ty, ktoré dokazujú jeho schopnosti 
a prínos pre obec. Túto cenu získal 
Pavol Hagyari, primátor Prešova. 
Zo starostov obcí získal cenu Mi-
chal Sýkora, starosta Štrby. Štúrovo 
vďaka druhému miestu bude rekla-
mované po celom Slovensku v rôz-
nych médiách, napríklad v Rádiu 
Slovensko a v iných elektronických 
a tlačených médiách. Okrem toho 
dostane 200 pohľadníc, na ktorých 
budú fotografie víťazných miest a 
obcí. Ďalej ešte za druhé miesto pri-
náležia kvetináče, grafický banner 
na internetovej stránke, kde bola 

vyhlásená súťaž, diplom a propagačný materiál. Štúrovo, konkrétne 
mestské kúpalisko Vadaš, vyniklo aj v inej súťaži: po Hoteli Welness Pa-
tince skončilo na druhom mieste ako najobľúbenejšia turistická atrakcia 
v Nitrianskej župe.                                                                 Preklad gp.

Garamkövesdi visszapillantó

Tisztelt lakosok,
Az egyes önkormányzatok feladata az, hogy teljes körű fejlődést bizto-
sítsanak a területükön.  
Az önkormányzatok és a Szlovákiai Városok és Falvak Társulása 
(ZMOS) ezért arra törekednek, hogy minél jobb feltételeket teremtsenek 
ahhoz, hogy Önök méltóságteljesen tudjanak élni. 
A települések fokozatosan egyre több hatáskört és állami feladatot kap-
tak kezükbe. Több mint 4000 jogkörrel rendelkeznek, amelyek elvég-
zésére anyagi keret szükségeltetik. Az utak és a járdák karbantartása, a 
közvilágítás üzemeltetése, a rend és a közbiztonság biztosítása, a kaszá-
lás, a közterületek, a temetők karbantartása, az oktatási-, szociális intéz-
mények működtetése nem kevés pénzt igényel. 2004-től egy olyan költ-
ségvetési modell van érvényben, amely által a települések nem függnek 
a parlamentben ülő képviselők döntéseitől. Világos kritériumok alapján 
kapják meg a dolgozók adójának egy részét. Emellett helyi adókat vet-
nek ki, melyek az adott település adottságaihoz igazodnak. A meghatá-
rozásukkor a helyi önkormányzati képviselők nemcsak a település érde-
keit tartják szem előtt, hanem a lakosok reális pénzügyi lehetőségeit is. 
Így áll össze az a finanszírozási rendszer, amely segítségével biztosított 
a közfeladatok ellátása vagy a befektetések megvalósítása.          
Szlovákia kormánya nemrégiben olyan változtatásokat jelzett, amely 
miatt a közös kasszából lényegesen kevesebb pénz kerül az egyes váro-
sokba, falvakba, mely miatt a települések kénytelenek lesznek az adóikat 
emelni. Ezzel még inkább romlik az emberek és a vállalkozók helyzete. 

Tisztelt lakosok
Azt szeretnénk, ha továbbra is a jelenlegi modell maradna életben, az a 
rendszer, amely egyedül a fizikai személyek adóját veszi alapul, s mely 
korrekt módon osztja szét a közös vagyont.  
Komolytalannak tartjuk azt, hogy az állam úgy szeretné orvosolni saját 
problémáit, hogy azokat a városok, falvak nyakába akasztja. Elutasítjuk 
azt a módszert, amely által elvennék az önkormányzatoktól azt az össze-
get, amelyhez a lakosoknak joguk van, mert adóként kifizették.   
Ezért a Szlovákiai Városok és Falvak Társulása, mely a települések 95 
százalékát tömöríti, nem ért egyet az önkormányzatok finanszírozásának 
tervezett új rendszerével, mely a lakosok rovására menne, ráadásul gaz-
dasági válság idején. Fel 
szeretnénk hívni a figyel-
met arra, hogy a változás 
nemcsak hogy veszélyez-
teti az önkormányzatiság 
alapelveit, de kockára 
teszi azoknak a feladatok-
nak, szolgáltatásoknak az 
elvégzését is, melyeket a 
városoknak és a falvaknak 
nyújtaniuk kell lakosaik 
számára.

Jozef Dvonč, elnök
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Vastagbélrák – riasztó adatok
Nyitra-megye a statisztika élén

A vastagbélrákot jelenleg a harmadik leggyakoribb daganatos 
megbetegedések között tartják számon Szlovákiában és Magyar-
országon, de világszerte is egyre elterjedtebb betegség. Nem lehet 
elégszer hangsúlyozni, hogy az időbeni felismeréssel megelőzhető a 
legnagyobb baj. Most ráadásul adott egy kevésbé „kényelmetlen“ 
módszer a kiszűrésére.
Sajnos épp a nyitrai megyében a legtöbb a rákos betegek száma, ezen 
belül is élen járunk a vastagbélrák országos statisztikáját illetően. A Sta-
tisztikai Hivatal felmérése szerint megyénkben 100 ezer lakosra 251,8 
rákos megbetegedés jut, míg például Eperjes megyében 181,9. “Minél 
inkább nyugatra megyünk, és nemcsak Szlovákiában, annál elterjedtebb 
a rák“ - jelentette ki Vladimír Bella orvos a Sme napilapnak. A szakértő 
véleménye szerint azért Nyugat-Szlovákiában magasabb a betegek szá-
ma, mert a régióban több a nagyváros, amelyben a nyugati életstílus 
domináns. Szerepet játszik még a statisztikákban, hogy magasabb az 
átlagéletkor, az idősebbek körében pedig gyakrabban előfordul a beteg-
ség, kevesebb a roma (e népcsoport körében jóval alacsonyabb a várható 
életkor), valamint az étkezési szokások is egészségtelenebbek - fűszeres, 
nehéz ételeket eszünk – írta nemrégiben az Új Szó.
A Komáromi járásban évente 100 új megbetegedést regisztrálnak, de 
információink szerint nem sokkal jobb a helyzet az Érsekújvári járásban 
sem. Három komáromi orvos ezért arra vállalkozott, hogy szabadidejé-
ben a betegséget illetően előadásokat tartanak a széles régióban. Mudr. 
Benyó Zoltán gastroentrológus az előadássorozatok keretében folyama-
tosan arra hívja fel a figyelmet, hogy mennyire fontos a betegség időbeni 
felismerése. „Nagyon fontos kiemelni, hogy az előadások alkalmával 
nem azokat szeretnénk megszólítani, akiknél már valamilyen panaszok 
merültek fel, hanem azokat, akik még teljesen tünetmentesek. Akik 
makkegészségesnek érzik magukat, de szervezetükben ott lapul a gyil-
kos kór” – hangsúlyozta a szakorvos. 
Tünetek
Ha valakinél az alábbi tünetek jelentkeznek, akkor általában már nagy 
a baj. A legjellemzőbbek közé sorolhatók a székelési szokások minden 
ok nélküli (pl. diéta) megváltozása. Előfordulhat, hogy székrekedéses és 
hasmenéses időszakok váltogatják egymást. Puffadás, hasi fájdalmak, 
émelygés, rossz közérzet, véres széklet, jelentős fokú testsúlycsökkenés 
is jellemezheti a betegség jelenlétét. A nyirokutakon keresztül a vastag-
bélrák korán képez áttétet, a véráram közvetítésével eljut a májba, tüdő-
be, agyba. 
Újfajta szűrővizsgálat
Minden rák annál eredményesebben kezelhető, minél korábban ismerik 
azt fel. Az újfajta szűrővizsgálat a székletben szabad szemmel nem lát-
ható vért mutatja ki. „Azt is mondhatnánk, hogy az a vér a székletben, 
ami szabad szemmel nem látható, veszélyesebb lehet, mint a látható. 
Ha viszont már valamilyen látható jelei vannak a betegségnek, azon-
nal orvoshoz kell fordulni. Fontos azonban azt is hangsúlyozni, hogy 
a székletben lévő vér még nem kell, hogy a daganatra utaló jel legyen” 
- magyarázta Benyó doktor, akitől azt is megtudtuk, hogy létezik egy 
újfajta, megbízhatóbb szűrővizsgálat, amely otthon is elvégezhető. Az 
előadások alkalmával a tesztet a résztvevőknek ingyen osztják, patiká-
ban viszont szintén megkapható mindössze 2 euróért. „Ezt leginkább 
egy terhességi teszthez hasonlíthatnám. A székletből kell mintát venni, 
és ha két csík jelenik meg a lapocskán, azt jelenti, hogy a teszt pozitív 
és orvoshoz kell fordulni. Ismétlem, ez még nem jelenti feltétlenül azt, 
hogy daganatos betegsége van az illetőnek, de mindenképp érdemes a 
végére járni a dolognak. Számtalan esetben fordult elő, hogy a páciens 
pozitív tesztet hozott, kivizsgáltuk, és a vastagbelén találtunk polipokat, 
amelyek hajlamosak az elrákosodásra. Ezt időben eltávolítottuk, és a 
páciens ezek után nyugodtan aludhatott” –mondta Benyó Zoltán. Mint 
hozzátette, az ilyen beavatkozás általában fájdalommentes, hiszen a vas-
tagbél nyálkahártyája nem tartalmaz fájdalomérző idegrostokat. 
A szűrővizsgálatról még azt is megtudtuk, hogy a korábbiakkal ellentét-
ben ez a teszt már viszonylag kis hibaszázalékkal „dolgozik”. Korábban 
csak olyan tesztek voltak elérhetőek, amelyek nem csak az emberi vért 
mutatták ki, többször kellett elvégezni, előtte diétázni kellett, egyszóval 
sokkal körülményesebb volt az alkalmazása. „A jelenlegi teszt egy éve 
kapható a patikákban és sokkal megbízhatóbb, mint az előzőek. Bizo-
nyítják ezt a statisztikák és a tapasztalat is” – mondta a szakorvos. 
Ki hajlamos a betegségre?
A szűrővizsgálatot ajánlatos minden ötven év felettinek elvégezni. Férfiak 
és nők nagyjából egyenlő arányban esnek áldozatul a kórnak. A betegség-
re hajlamosító tényezők között évente újabbakra derül fény. A gyulla-
dásos betegségek is előidézhetik, de különösen óvatosaknak kell len-
niük azoknak, akiknek a családjában ez már előfordult, illetve azoknak, 
akiket már műtöttek vastagbélrák miatt. „Azt nehéz megmondani, hogy 
régiónkban miért ilyen gyakori ez a megbetegedés. Találgatások ugyan 
vannak, azonban szerintem a stresszes életmód a betegség kialakulásá-
hoz nagyban hozzájárul. Az időbeni felismeréssel azonban javíthatunk a 
statisztikán”.                                                                                  Cz. M.

Nitriansky kraj je región s najvyšším výskytom rakoviny hrubého 
čreva a konečníka na Slovensku. Šanca na vyliečenie je výrazne vyš-
šia, ak sa ochorenie zachytí v skorších štádiách. Na to slúži nový 
spoľahlivý test, ktorý už rok je možné kúpiť v našich lekárňach. 
Táto choroba na Slovensku, ale aj v Maďarsku, je tretím najrozšírenej-
ším rakovinovým ochorením. V okrese Komárno ročne zaregistrujú 100 
nových pacientov. Podľa našich informácií nie je lepšia situácia ani v 
našom okrese. Traja komárňanskí lekári sa preto rozhodli, že zorganizu-
jú zdravotno-výchovné prednášky na túto tému v širokom okolí. „Našou 
cieľovou skupinou sú takí, ktorí sú ešte úplne bez príznakov ochorenia, 
tí, ktorí si myslia, že sú zdraví ako rybička, ale v skutočnosti je už v ich 
organizme vražedná choroba” – povedal Mudr. Zoltán Benyó, gastro-
entrológ. 

Príznaky 
V počiatočnom 
štádiu zhubného 
nádoru hrubého 
čreva nemusia 
byť vôbec bada-
teľné príznaky, 
ku ktorým zara-
ďujeme poruchy 
posunu stolice, 
chudnutie (va-
rovný príznak 
najmä u obéz-
nych, ktorým sa 
predtým chud-
núť nedarilo!), 
ľahká málokrv-
nosť, zmeny vo 

vyprázdňovaní stolice (zápcha alebo hnačka). V pokročilejšom štádiu sa 
môže objaviť krvácanie do stolice, inkontinencia (mimovoľný odchod) 
stolice, ktorá býva väčšinou riedka s prímesou čerstvej krvi. Ďalším ty-
pickým príznakom býva nočné nutkanie na stolicu s hnačkami. Pri diag-
nostikovaní zhubného nádoru po dlhom čase vývoja býva už obyčajne 
neskoro a často sa už vyvinuli iné závažné komplikácie (rozsev-metastá-
zy nádoru do iných orgánov napr. pečene, pľúc, mozgu a pod.)
Nový test na zistenie choroby
Šanca na vyliečenie je výrazne vyššia, ak sa ochorenie zachytí v skorších 
štádiách. Na to existuje nová metóda: v lekárňach za 2 eurá je dostupný 
test, ktorý ukazuje v stolici aj očami neviditeľnú krv. Tento test sa mýli 
málokedy, podľa gastroentrológa je spoľahlivejší, netreba ho častokrát 
zopakovať, nie je potrebné pred tým držať diétu. „Môžeme konštatovať, 
že krv v stolici, ktorú nevidíme, môže byť nebezpečnejšia, ako viditeľná 
krv. Ale treba zdôrazniť aj to, že ak test je pozitívny, neznamená ešte, 
že ide o nádor. Tento test by som prirovnal tehotenskému testu. Vzorku 
treba zobrať zo stolice. Ak sa tam ukazujú dva prúžky, znamená, že test 
je pozitívny a dobré by bolo vyhľadať lekára. Stalo sa už niekoľkokrát, 
že pacient doniesol pozitívny test, vyšetrili sme ho a našli sme na stene 
hrubého čreva polyp, ktorý sme odstránili a pacient mohol už pokojne 
spávať“ – povedal nám gastroentrológ. Dodal, že takýto zákrok nie je 
vôbec bolestivý, takže netreba sa ho báť. 

Príčiny vzniku rakoviny hrubého čreva
Príčiny môžu byť napr. dedičnosť, spôsob stravovania a životný štýl, 
karcinogénne látky v prostredí, ktoré sa dostávajú do organizmu, málo 
pohybu, čo by podporovalo výmenu látok, fajčenie a iné. Zhubný nádor 
hrubého čreva vzniká vývojom z nezhubného nádoru – polypu.
„Ťažko povedať, prečo je práve v našom kraji toľko ochorení, ale podľa 
môjho názoru hlavnú príčinu treba hľadať v strese a v nezdravej životo-
správe. Ale ak sa ochorenie zachytí v skorších štádiách, môžeme túto zlú 
štatistiku vylepšiť“ - povedal Zoltán Benyó. 

M. Cz.
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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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Gyermekkorunk egyik kedvenc állata a ló. A képeken látott paripákkal 
szemben teljesen más elő táltosok közelében lenni. A mentálisan sérül-
tek csoportjának megadatott, hogy Szűcs Teréz vezetésével egy napot 
tölthessenek Kőhídgyarmaton a lovak közelében. A Kotra család biztosí-
totta számunkra ezt a lehetőséget. A felnyergelt lovakon lovagolhattunk 
is, előbb azonban az állatokhoz való közeledés, a félelem legyőzése, a 
tenyérből etetés megtanulása volt a cél. Mosoly költözött mindenki arcá-
ra, amikor a sárgarépát, az almaszeleteket, a kockacukrot a reszkető te-
nyerekből hálacsókkal vette el a ló. A csoport legfiatalabb és legidősebb 
tagja is nyeregbe ült, sőt, tolókocsisok is lovagoltak. Külön köszönet 
Kara Marikának és édesanyjának, Mónikának, hogy megszervezték ezt 
a napot. A kőhídgyarmati kirándulás felejthetetlen élmény volt.

Szűcs T., Hajtman K.

A lovak társaságában...
V októbri sa uskutočnila družobná návšteva matičiarov zo Štúrova 
v poľskom  Klobucku. Družobné stretnutie splnilo svoj účel. 
Naše prvé zastavenie bolo na Mestskom úrade v Klobucku, kde nás pri-
jal pán primátor Krzisztof Nowak spolu so zástupcom primátora. Pán 
primátor vyjadril svoje potešenie nad tým, že družobná spolupráca sa 
rozvíja aj touto formou na báze kultúrnych a spoločenských organizácií. 
Vyjadril radosť aj nad tým, že nám môže predstaviť významné pamätné 
miesta v Klobucku a jeho blízkom okolí. Po prijatí sme si spoločne prez-
reli mestský úrad a priľahlé námestie.
Večer sme na neformálnom stretnutí spoznali ďalších predstaviteľov 
mesta Klobuck. Tu sme mali možnosť hovoriť o vzájomnej spolupráci, 
družobných vzťahoch a ďalšej návšteve DFS Štúrovčatá a spevokolu. Náš 
program bol bohatý . Počas neho nás sprevádzali páni Jacek Krakowi-
an a Michal Król. Predstavili nám Klobuck, vzácny kostol z 12.storo-
čia, obnovené námestie a Dom kultúry. Poklonili sme sa na pamätnom 
mieste II. sv.vojny 
a pokračovali sme 
do Czestochowej. 
Toto pútnické 
mesto nás očarilo. 
Mali sme dojem, 
že sa prechádza-
me v malom Vati-
káne. Kostolom a 
kláštorom v Jasnej 
Gore nás sprevád-
zal Mons. Biskup 
Šimon. Skutočne 
nevšedná a jedi-
nečná bola návšte-
va tohto kresťan-
ského miesta pre 
nás všetkých. 
Poďakovanie patrí našim poľským priateľom, ktorí sa veľkou mierou 
pričinili o to, že táto návšteva bola vydarená. Ďakujeme im za vynalo-
žené úsilie, za čas a pozornosť, ktorú nám venovali. Ďakujeme za po-
mocnú ruku pri zabezpečovaní ubytovania a všetkého s tým spojeného. 
Ťažko sa nám odchádzalo.
Naše poďakovanie patrí MÚ v Štúrove za finančnú pomoc, ktorá nám v 
nemalej miere pomohla a umožnila navštíviť družobné mesto.

Za zúčastnených a Výbor MO Matice slovenskej: Mária Vavreczká

Klobuck

Itt az tél, ilyenkor az ember gyakran visszagondol a nyári napokra. A 
kirándulásokat, a felhőtlen örömöket viszont nem mindenki élheti meg 
úgy, ahogy szeretné. Vannak olyan családok, akik nem tudják gyerme-
keik számára biztosítani az üdülés élményét. Az idén három család gyer-
kőceinek adtuk meg ezt a lehetőséget. A báljaink bevétele is jótékonysági 
célra lett felajánlva, mert segíteni kell, segíteni jó. A klubunk jóvoltából 
két gyermek budapesti kiránduláson vehetett részt, egy család két cse-
metéje pedig a református egyházközösség által Bátorkeszin szervezett 
egyhetes táborban nyaralt. Jó volt hallani a gyerekek nevetését és látni a 
boldog arcokat. Köszönjük!

V.Judit (Most-Híd Párkány)  

Nyáron történt

A párkányi Új Évszázad Nyugdíjas Klub a téli programok keretében 
olyan érdekes embereket hív a hétfői klubdélutánjaira, akik aktív te-
vékenységükről ismertek. A vendégek elmesélik életük történetét, be-
mutatják műveiket, s további elképzeléseikről is beszélnek. A szenio-
rok az egészséges életmódra gondolva, nemrégiben vízi tornát kezdtek. 
Szeretnénk elsajátítani a Gold Zumba lépéseit is, hisz a latin amerikai 
ritmusokra öröm mozogni. A vízi tornát is kedvelik az „szépkorúak”, ám 
ez nagyon költséges tevékenység, így nagyon megköszönnénk, ha akad-
nának olyan adakozók, akik támogatnák ezt a mozgásformát. Megemlí-
tem még a kulturális szférát is, az előadásokra sokszor öszszeszorított 
fogakkal vesszük meg a számunkra drága belépőjegyeket. Pedig szíve-
sen támogatjuk a kultúrát, a tehetségeket. Az élmény, amelyet az előadá-
sokon kapunk, táplálja lelkünket és gyógyító hatású a zord időkben. A 
mozgás, a szép élmény gyógyír az őszi, hosszú téli hónapokra.                                 

Klemász Magda-klub elnöke

A nyugdíjasok és a tél

Klub dôchodcov Nového storočia v Štúrove v rámci príprav programu 
na zimné obdobie plánuje na pondelkových klubových posedeniach dať 
možnosť predstaviť sa takým zaujímavým ľuďom, ktorí sú známi pre 
svoju aktívnu činnosť. Porozprávajú svoje životné príbehy, predstavia 
nám diela a oboznámia nás s ďalšími plánmi. Mysliac na zdravý životný 
štýl u seniorov začalo sa s cvičením pri hudbe. V rámci cvičenia si chcú 
seniori osvojiť aj základné kroky Zumby, veď na latinsko - americkú 
hudbu je radosť pohybovať sa. Aj cvičenie vo vode obľubujú naši čle-
novia, čo je však finančne nákladné pre dôchodcov. Veľmi by sme sa 
potešili, keby sa našli sponzori, ktorí by podporili túto zdravú aktivitu. 
Spomeniem ešte aj kultúrnu sféru. Aby návštevnosť na predstaveniach 
bola dostatočná,  iba so zaťatými zubami si môžeme zaplatiť drahé 
vstupenky. Veď s radosťou podporujeme divadelných umelcov, ako aj 
mladé, schopné talenty. Obdržané zážitky z predstavení  obohatia naše 
duše a uzdravujú nás v nepriaznivom  zimnom období. Pohyb, pekné a 
príjemné zážitky sú pre nás elixírom na dlhé jesenné a zimné mesiace.   

Magda Klemászová-predseda klubu

Dôchodcovia sa pripravujú 
na zimnú aktivitu

KÖZÜGY - VEC VEREJNÁ

Kútfúrást
vállal kútfúró

mester
garanciával.

Tel.:
0915 510 504

+36 30 941 8985
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Csodálatos nap volt 2011. november 5. egyházközségünkben, ami-
kor két ünnep tette széppé ezt a napot. Templomunk védőszentjének 
ünnepén, Szent Imre napján, a délelőtti ünnepi szentmisék kereté-
ben összesen 40 személy részesülhetett Isten kegyelméből a bérmál-
kozás szentségében. 
A bérmálkozók hónapok óta izgatottan és boldogan készültek erre 
a nagy napra. Esperes úr, Káplán úr és hitoktatójuk útmutatásával 
felkészítve várták, hogy a keresztény élet útján a következő nagy lé-
pést megtehessék, hitükben nagykorúvá váljanak, és ez által közelebb 
kerülhessenek Istenhez. A szlovák szentmisén Mons. Marián Chovanec 
segédpüspök 8 fiatalnak, a magyar szentmisén Ďurčo Zoltán püspöki 
helynök 32 fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálkozás szentségét. Az ün-
nepi bevonulást követően a szülők köszöntötték egyházmegyéjük se-
gédpüspökét, helynökét, és kérték a bérmálandók számára a bérmálás 
szentségének kiszolgáltatását. A püspök úr és helynök úr arra bíztatták a 
bérmálandókat, hogy igyekezzenek nagykorú keresztényekként a Szent-
lélek ajándékaival élni a világban. A keresztségi fogadalom megújítása 
után a bérmálkozók, maguk mögött tudva bérmaszülőjük megerősítését 
egyesével járultak az oltár elé, hogy az apostolutódok által részesüljenek 
a Szentlélek ajándékaiban. Mindkét szentmise a köszönetnyilvánítással 
és a főpásztorok áldásával zárult. A bérmálkozók virágcsokorral és aján-
dékkal mondtak köszönetet a püspök úrnak és a helynök úrnak a bérmá-
lás kiszolgáltatásáért és a szentmiséért, esperes úrnak, káplán úrnak és 
a hitoktatónak a fáradozásáért, amivel felkészítették őket erre a fontos 
eseményre. Köszönetüket fejezték ki a bérmaszülőknek, akik vállalták, 

hogy segítik őket a keresztény életben való elmélyülésben, szüleiknek, 
hogy olyan családjuk van, ahol nemcsak az életben való boldogulás-
ra, hanem a nem látható dolgok ismeretére is tanították őket. Istennek 
legyen hála a megbérmált 40 immár kereszténységükben is nagykorú 
krisztushívőért.
Köszönet illeti a kedves szülőket, azért, hogy gyermekeiket a katolikus 
hittanra járatják, elősegítve ezzel a gyermek keresztény erkölcsi érték-
rendjének fejlődését, fejlesztését. Köszönet azoknak, akik hozzájárultak 
az előkészületekhez, a templom feldíszítéséhez, fiataljaink és egyház-
községünk szép ünnepéhez.
„A bérmálás a felnőtt keresztény élet mellett való döntés. Ezért bízunk 
benne, hogy minden bérmálkozó fiatal az életét a keresztény életforma 
és erkölcs szerint alakítja. Az ezzel ellentétes erkölcsi viselkedésnek tu-
datosan ellentmond, és igyekszik megélni és valóra váltani az evangé-
lium tanítását.”  

-gé-

5. november 2011 bol krásny deň v živote našej farnosti,  slávili sme 
dva sviatky.  V deň sviatku patróna, Svätého Imricha v rámci  doo-
bedňajších slávnostných svätých omší z milosti Boha prijalo spolu 
40 mladých sviatosť birmovania. 
Birmovanci sa dlhé mesiace pripravovali na veľký deň. Obohatení uče-
ním p. dekana, p. kaplána a katechétky stáli pred veľkým krokom na 
kresťanskej ceste, aby stali sa dospelými veriacimi   a tým sa dostali 
bližšie k Bohu.  V rámci slovenskej svätej omše prijalo z  rúk diecézneho 
pomocného biskupa Mons. Mariána Chovanca osem mladých, v rámci 
maďarskej svätej omše z rúk biskupského vikára Zoltána Ďurča 32 bir-
movancov sviatosť kresťanskej dospelosti. Hneď v úvode svätej omše 
zástupcovia z radu rodičov privítali otca biskupa a biskupského vikára a 
požiadali ich o vyslúženie sviatosti birmovania pre nádejných mladých 
ľudí. Pán biskup a biskupský vikár vo svojom príhovore posilnili birmo-
vancov do budúceho kresťanského života. Po obnovení sľubov sviatosti 
krstu pristúpili birmovanci spolu s birmovnými rodičmi  k oltáru, aby 
cez apoštolských potomkov dostali sedem darov Ducha Svätého.  Na 
konci svätých omší birmovanci  s kyticou a malým darčekom poďako-
vali biskupovi a biskupskému vikárovi za sprostredkovanie sily Ducha 
Svätého, pánovi dekanovi, kaplánovi a katechétke za to, že ich  pripravi-
li na túto dôležitú udalosť. Tiež sa poďakovali birmovným rodičom, že 
ich vedú správnou cestou v kresťanskom živote, rodičom, za rodinné zá-
zemie, v ktorom ich učia nie len na život, ale aj na spoznanie neviditeľ-
ných vecí. Bohu vďaka za 40 teraz už aj vo viere dospelých kresťanov.
Poďakovanie patrí rodičom za to, že svoje deti posielajú na katolícke 
náboženstvo, napomáhajú  tým vo vývine a rozvoji kresťanskej mravnej  
hierarchie hodnôt. Vďaka patrí aj tým, ktorí pomáhali v prípravných 
prácach, pri výzdobe kostola, ktorí prispeli k peknému sviatku našej far-
nosti a našich birmovancov. 
„Birmovanie je rozhodnutie pri kresťanskom živote. Preto veríme, že 
každý birmovaný mladý si svoj život prispôsobí  kresťanskému životu a 
mravnosti. Opačnému mravnému správaniu uvedomene protirečí a snaží 
sa žiť podľa výučby evanjelia.                                                           -gé-

Sviatosť birmovaniaBérmálkozás a templombúcsú 
napján

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!

EGYHÁZI ÉLET - NAŠA FARNOSŤ
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A Városi Művelődési Központ programja 
Program Mestského kultúrneho domu

Megyei Príma-Díj
Bihari Antalnak 

A galéria és a múzeum új nyitva 
tartása 

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: 
Marianna Fazekasová - kresby
Barta Gyula Galéria: 
Fazekas Marianna - rajz

Mestské múzeum - Városi múzeum 
Výstava J. Valka a J. Lábika: 10. výro-
čie obnovenia mostu Márie Valérie

Lábik János és Valkó János kiállítása: 
A Mária Valéria híd felújításának 10. 
évfordulójára

Hamarosan – Onedlho
2.december, 18.00 –
Zabudnuté leto, Jókaiho divadlo v Ko-
márne. Opereta. 
Vstupné 7 €, na mieste 9 €. 
December 2, 18.00 – 
A régi nyár, Komáromi Jókai Színház. 

Operett. 
Jegy elővételben 7 €, helyszínen 9 €. 
Főbb szerepekben: Nagy-Kálózy Eszter, 
Bandor Éva, Hajdú László, Holocsy Krisztina

További információk a kulurházban vagy a 036/751 
1108-as telefonszámon. Ďalšie informácie v kultúr-
nom dome, alebo na tele-
fónnom čísle 036/751 1108. 
Főtámogató: Termálfürdő 
Párkány

Meghívó
A LIMES - ANAVUM Regionális 

Honismereti Társulás 
tisztelettel meghívja Önt és minden érdeklődőt 
az Őseink nyomában címmel megrendezésre 
kerülő IX. regionális történelmi konferenciára, 
melyet 

2011.december 3-án 13.00 órától 
rendezünk Párkány - Nánán a kultúrházban. 
Ünnepi köszöntőt mond Gubík László joghall-
gató, a VIA NOVA ICS alelnöke, a rendezvény 
fővédnöke. Előadások: Bíró András Zsolt ant-
ropológus, humánbiológus: „A magyarság ki-
alakulása és vándorlása”, Mátéffy Attila turko-
lógus „A pusztai népek hitvilága, műveltsége 
és kapcsolatrendszere” és Dr. Szabados György 
történész. 
A rendezvény támogatója a Bethlen Gábor 
Alap.  

Könyvbemutató a 
városi múzeumban
2011. december 14-én, 

szerdán délután 4 órakor 

Végh Károly: Párkányi napló 
c. könyvét bemutatja Végh József, a könyv 
szerkesztője. 
A vetítéssel egybekötött bemutatón alkalom 
nyílik elbeszélgetni Végh Józseffel (Végh 
Károly unokájával) a könyv alapjául szolgáló 
kézirat kalandos sorsáról, a családi szálak egy-
bekapcsolásáról és egyebekről. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk 
a múzeum Vámház köz 2. sz. épületébe!

Magyarországon évente egyszer kioszt-
ják a Megyei Príma-Díjakat. A Vállal-
kozók Országos Szövetségének megyei 
szervezete a kimagasló munkát végző 
vállalkozókat, valamint a megye sport, 
szellemi és kulturális életének kiemel-
kedő személyiségeit tünteti ki ezzel a 
díjjal. A kuratórium minden évben a 
beérkezett jelöltek közül választja ki 
azokat, akik közül a támogatók szava-
zatai alapján átvehetik majd a Megyei 
Príma Díjat, illetve az olvasók szavaza-
tai alapján egy jelölt a közönségdíjat.
Komárom-Esztergom megyében az idén a 
Príma-Díjat a magyar sajtó kategóriában 
az Esztergomi Körzeti Televízió igazgatója, Bihari Antal is átvehette. 
A díjat megosztva kapta a tatai televízió főszerkesztőjével. Bihari An-
tal neve nem ismeretlen a párkányiak életében, hiszen kulturális ren-
dezvényeinken Párkányban és régiónkban is rendszeresen forgat, mivel 
fontosnak tartja a felvidéki magyarság kulturális életét. Emellett a ma-
gyarországi németek kulturális életének támogatása is fontos számára. 
Mivel kitelepített felvidéki szülő gyermeke, rengeteget foglalkozott a 
magyarságtudat erősítésével, és szakterületén kimagasló munkát vég-
zett. Tíz éve alapította a Szent István díj – Alapítványt, kitartó és odaadó 
munkája ebben csúcsosodott ki. Okleveles operatőr, felsőfokú tanulmá-
nyait rendező szakon végezte. A már 25 éves Esztergomi KTV alapítója. 
Megkapta már a Kereskedelmi és Iparkamara nívódíját is. 1987-ben az 
Országos Amatőr Filmversenyen első helyezést ért el családi film kate-
góriában. 
Ezúton tisztelettel köszönjük neki a párkányiak és a felvidéki magyarság 
irányában végzett munkáját. Reméljük, ez még sokáig így lesz. Az elis-
meréshez szeretettel gratulálunk, további munkájához erőt, egészséget 
és kitartást kívánunk. 
Esztergomnak még egy díjazottja volt, Magyar Népművészet és 
Közművelődés kategóriában a Szentgyörgymezői Olvasókör igazgatója, 
Polgár József vehette át a díjat.
Neki is gratulálunk!                                                                Glázer Éva
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V polovici októbra sa otvorila výstava kresieb obidskej umelkyne Ma-
rianny Fazekas v štúrovskej Galérii Júliusa Bartu. Podľa vlastných slov 
autorky, je iba taký učeň, ktorý nemá majstra, ktorý sa nezúčastnil žiad-
nej formy umeleckého vzdelávania. „Realitu maľovať je dobré, ale obja-
viť realitu je lepšie, oveľa lepšie. To sú slová Giuseppe Verdiho, ktoré by 
som aj ja mohla vyriecť, pretože som už odkopírovala viac diel veľkých 
majstrov. Bola som zvedavá, 
či som toho schopná, ale keď 
niečo „objavujem”, je to nao-
zaj lepšie, oveľa lepšie” – tvr-
dí o sebe Marianna Fazekas. 
Umelkyňa, ako členka miest-
neho umeleckého krúžku sa 
zúčastnila viacerých skupi-
nových výstav vo Zvolene, 
Detve, Štúrove, Ostrihome a 
v okolí. Nedávno vystavili jej 
kresby aj v Budapešti. Výsta-
va potrvá do 16. decembra.                                                                              

Nová výstava v Galérii Júliusa Bartu

Ebedi alkotó a galériában

Čitateľský list
Nedávno dostala naša redakcia list od čitateľa, ktorý sa týkal výstavy 
súťažných detských kresieb v Galérii Júliusa Bartu. Čitateľ vytýkal, že 
zo zaslaných kresieb vystavili iba niektoré vybrané, konkrétne 6 kusov. 
„Cítili sme veľké sklamanie a hnev. Moja dcéra mi so slzami v očiach 
povedala, že viac nepôjde do galérie” – stojí v liste Tímei Menyhártovej. 
Juraj Bajtai, referent múzea, nám povedal, že súťaž detských kresieb 
bola sprevádzajúcou súčasťou výstavy 10. výročia mosta Márie Valérie. 
„Kresby hodnotila porota. Víťazných 8 malieb bolo vystavených ako 
súčasť spomínanej výstavy, tak ako to bolo vyhlásené v podmienkach 
súťaže. Pretože sa jednalo o súťaž, boli odmenení iba tí najlepší, ich sme 
pozvali aj na výstavu. Do súťaže sa prihlásilo 50 detí a 11 škôl. Kvôli 
veľkému počtu a kvalite obrazov nemôžeme všetky vystaviť” - povedal 
referent a dodal, že aj zvyšných 40 detí môže byť sklamaných. Ale také 
sú súťaže, vyhrávajú najlepší. Nevystavené kresby, ktoré podľa pisateľa 
skončili v smetiaku, boli vrátené, alebo sú uložené v galérii. „Pretože zo 
zúčastnených škôl zvyšných desať nemalo námietky na priebeh súťa-
že, myslím si, že súťaž prebehla v poriadku“ – zdôraznil Juraj Bajtai a 
navrhol, aby si kvôli neskorším nedorozumeniam najprv dotyčný zistil 
jednotlivé body vypísanej súťaže.                                                                   

Preklad g.p.

Nemrégiben egy olyan olvasói levelet kapott kézhez lapunk, mely 
írója a Barta Gyula Galéria által gyerekek számára meghirdetett 
rajzversennyel kapcsolatos. 
Olvasónk azt kifogásolta, hogy a beküldött képek közül csak néhány, 
szám szerint 6 került kiállításra. „A harag, a csalódás és a tehetetlenség, 
amelyet éreztünk, határtalan volt. A lányom könnyek között mondta, 
hogy többet nem megy a galériába” – áll Menyhárt Tímea levélében. 
Bajtai György, az intézmény referense válaszul elmondta, a rajzverseny 
annak a kiállításnak volt a kísérő rendezvénye, mely a 10 éves Mária Va-
léria hídnak állított emléket. „A képeket zsűri értékelte ki, a nyertes, szám 
szerint nyolc alkotás a már említett tárlat részeként került bemutatás-
ra, mint ahogy ez a versenykiírásban is szerepelt. Mivel versenyről volt 

szó, csak a legjob-
bak voltak díjazva, 
őket meghívtuk 
a megnyitóra is. 
Körülbelül 50 diák 
és 11 iskola kap-
csolódott be a meg-
mérettetésbe. A 
rajzok nagy száma 
és minősége miatt 
nem lehetett min-
den pályaművet ki-

állítani” – mondta a referens, majd megjegyezte, a többi iskola gyermeke 
is csalódott lehetne, de a versenyek ilyenek, a legjobbak győznek. A nem 
kiállított képek egy része, melyek a levélíró szerint a kukába kerültek, 
vissza lettek adva az intézményeknek, néhány kép pedig a galériában 
ragadt. „Mivel a résztvevő iskolák közül 10 nem kérdőjelezte meg a 
verseny lezajlását, így úgy gondolom, hogy a galéria megfelelőképpen 
járt el” – érvelt Bajtai György, aki a későbbi félreértések elkerülése vé-
gett azt javasolja, hogy az illetékesek előre érdeklődjék meg a kérdéses 
pontokat.                                                                                      K.-Sz.É.

Olvasói levél
November közepén nyílt meg Fazekas Marianna, ebedi képzőművész 
tárlata a párkányi Barta Gyula Galériában. A rajzokból álló tárlat al-
kotója saját szavai szerint egy olyan amatőr, akinek mestere nincs, s 
aki a képzőművészeti oktatás intézményes formáiban nem vett részt. „A 
valóságot másolni jó, de feltalálni a valóságot jobb, sokkal jobb. Ezek 
Giuseppe Verdi szavai, melyeket akár én is mondhatnék, hiszen több 
nagy mester művét lemásoltam már. Kíváncsi voltam arra, vajon ké-
pes vagyok-e rá, de amikor éppen „feltalálok”, az valóban jobb, sokkal 
jobb” – vallja magáról Fazekas Marianna. A képzőművésznek, a helyi 
alkotókör tagjaként több csoportos kiállítása is volt Zólyomban, Gyet-
ván, Párkányban, Esztergomban és környékén. Nemrégiben Budapesten 
is bemutatásra kerültek a rajzai. A tárlat december 16-ig tekinthető meg 
a galériában.

Fotó: Bajtai György, szöveg: K.-Sz.É.

KULTÚRA

 Foto: Bajtai György, preklad gp.
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Diákélet a Párkányi Gimnáziumban
Immár több mint hat évtizedes múltra visszatekintő iskolánk fennál-
lása kezdetétől egészen a mai napig sok érdekes, a diákoknak tehet-
ségük megtalálására és kibontakoztatására lehetőséget nyújtó ese-
ménynek ad helyet. Ennek ékes példája többek között a nemzetközi 
Comenius Projekt, vagy a Mi Európánk vetélkedő.
A Comenius Projekt, melyben Dánia, Spanyolország, Belgium, Cseh-
ország és Szlovákia iskolái vesznek részt, fő célja az, hogy a tanulók 
fejlesszék angol nyelvtudásukat és megismerkedjenek más országok 
diákjaival, kultúrájával. A legutóbbi találkozó Belgium fővárosában, 
Brüsszelben zajlott. Az úton a VIII.D osztály tanulói, Smid Kitti, Szajkó 
Éva, Halasi Natália, Barti Réka, Čacho Sabina, Németh Barbara, Becse 
Orsolya, valamint a II.A diákja, Rebeka Križanová vettek részt két ta-
nárnőjük, Góra Adriana és Nikoleta Lőrinczová kíséretében. 
Iskolánk szintén sikerrel képviseltette magát a Magyarország és Szlová-
kia által közösen megrendezett „A mi Európánk” vetélkedőn, melynek 
célja, hogy megismertesse a fiatalokkal az Európai Unió szerveit, műkö-
dését, történelmét. A székesfehérvári döntőre a huszonkilenc felvidéki 
csapat közül egyedül a párkányi Anavum jutott el. Felkészítő tanáruk, 
Mocsi Beáta méltán lehet büszke a három versenyzőre, Nagy Lucára, 
Molnár Kamillára és Forgács Ádámra, akik a döntőben is kiválóan helyt-
álltak. A diákok fáradozásaik jutalmául különböző értékes nyeremé-
nyekben részesültek. Így például iskolánk csapata is részt vehetett egy 
négynapos, brüsszeli tanulmányi úton.
Gimnáziumunk hagyományai közé tartozik a Simon-Júda napi vásár 
keretében a városban működő gyermekotthon javára megrendezett jó-
tékonysági gyűjtés is. Az adakozni vágyókat az esemény főszervezői, a 
VII.D osztály tanulói, Ármai Nikolett, Bartusz Orsolya és Tóth Anna-
mária várták. Tanáraik és osztálytársaik segítségével, a járókelők nagy-
lelkű adományainak hála végül több mint négyszáz eurós összeg gyűlt 
össze, melyet az intézmény főként sportra és kirándulásra költ majd.
A demokrácia hetének jegyében iskolánk több színvonalas előadást szer-
vezett, hogy a diákok közelebbről is megismerkedhessenek a demokrácia 
fogalmával, intézményeivel. A meghívott előadók közé tartozott Jozef 
Chovan, aki városunk rendőrségének munkájáról beszélt a tanulóknak, 
illetve Párkány alpolgármestere, Kornélia Slabáková, aki többek között 
a városi hivatal működésével és az egyes osztályok szerepével ismerte-
tett meg bennünket. 
Reményeink szerint gimnáziumunk tanulói az elkövetkezőkben is siker-
rel képviselik majd az intézményt, ékes bizonyítékául szolgálva annak, 
hogy a Párkányi Gimnáziumnak igenis ott a helye országunk legjobbjai 
között.                                     
                                                Uzsák Krisztina, a VII.D osztály tanulója 

Riaditeľstvo Gymnázia - Gimnázia v Štúrove oznamuje  rodičom a ve-
rejnosti, že dňa 6.12.2011 sa uskutoční  „DEŇ OTVORENÝCH DVE-
RÍ“ v čase od 8.00 – 11.30 hod. pre žiakov 9.ročníka ZŠ.  Záujemcovia 
o štúdium na štvorročnom gymnáziu majú možnosť sa zúčastniť na vy-
učovacích hodinách. Zároveň v tento deň sa uskutoční  „Stretnutie„ s 
rodičmi žiakov 9. ročníka ZŠ v čase od 16.00 – 17.00 hod.. V prípade 
záujmu, sa rodičia môžu informovať ohľadom  štúdia na našej škole aj 
v iný deň. Podrobnejšie informácie osobne na sekretariáte gymnázia, 
alebo  na tel. č.: 7511352.
Ďakujem vopred za Vašu dôveru

Mgr. Ildikó Mezeiová, riaditeľka školy

Oznam - Értesítés
A Párkányi Gymnázium – Gimnázium Igazgatósága ezúton értesíti a 
szülőket és a nyilvánosságot, hogy 2011.12.6-án délelőtt 8.00 és 11.30 
között az iskolánkban „NYITOTT KAPUK NAPJÁT„ tartunk az alapisko-
la kilencedikes diákjai részére. A négyosztályos gimnáziumi tanulmá-
nyok iránt érdeklődők részt vehetnek a tanítási órákon. Egyúttal ezen a 
napon délután 16.00 és 17.00 óra között az iskolánkban „Megbeszélést“ 
tartunk a szülőkkel. A szülők tájékoztatást kapnak az iskolánk nyújtotta 
tanulmányi lehetőségekről (más időpontban is kérhetnek tájékoztatást). 
Részletesebb felvilágosítást  személyesen a  gimnázium titkárságán, 
vagy  a 7511352-s telefonszámon kaphatnak. 
Bizalmukat előre is köszönjük.  Mgr. Mezei Ildikó, az iskola igazgatója

Za viac ako šesťdesiat rokov - od svojho vzniku až po súčasnosť 
-  poskytuje naša škola priestor pre rôzne podujatia zamerané na 
rozvoj študentskej aktivity. 

Príkladom toho môže byť medzinárodný projekt Comenius, do ktorého 
sa zapojili školy z Dánska, Španielska, Belgicka, Čiech a Slovenska. 
Hlavným zámerom projektu bolo rozvíjanie komunikačných schopnos-
tí z anglického jazyka, spoznávanie žiakov a kultúry druhých krajín. 
Posledné stretnutie sa uskutočnilo v hlavnom meste Belgicka v Bruse-
li, kde naši žiaci prostredníctvom prezentácie predstavili naše tradičné 
jedlá. Na podujatí sa zúčastnili žiaci VIII. D triedy Smid Kitti, Szajkó 
Éva, Halasi Natália, Barti Réka, Čacho Sabina, Németh Barbara, Becse 
Orsolya, žiačka II. A triedy Rebeka Križanová a pedagógovia Góra Ad-
riana a Nikoleta Lőrinczová.
Naša škola sa s úspechom zapojila aj do spoločného slovensko-maďar-
ského kvízu „Naša Európa”, ktorého cieľom je priblížiť mladým inšti-
túcie EÚ, ich prácu a históriu. Do finále v Székesfehérvári postúpilo 
z dvadsiatich deviatich družstiev zo Slovenska družstvo štúrovského 
gymnázia Anavum. Na našich žiakov Nagy Lucu, Molnár Kamillu a 
Forgácsa Ádáma môže byť právom hrdá p. učiteľka Beáta Mocsiová, 
ktorá ich na súťaž pripravila. Odmenou pre súťažiacich boli zaujímavé 
ceny, tak napríklad naši žiaci dostali možnosť zúčastniť sa štvordňového 
poznávacieho zájazdu do Bruselu.             
Ku každoročným tradíciám našej školy v čase konania Jarmoku Šimona 
a Júdy patrí aj organizovanie zbierky pre detský domov. Na všetkých, 
ktorí chceli prispieť na detský domov, čakali organizátori tohto poduja-
tia - Ármai Nikolett, Bartusz Orsolya a Tóth Annamária, žiaci VII. D. 
Aj vďaka pomoci ich učiteľov a spolužiakov sa podarilo vyzbierať od 
darcov viac ako štyristo eur, ktoré chce domov použiť najmä na organi-
zovanie športových podujatí a výletov.
Týždeň demokracie bol na našej škole vyplnený organizovaním viace-
rých hodnotných prednášok, aby žiaci bližšie spoznali samotný pojem 
demokracia a demokratické inštitúcie. Pozvanie na prednášku dostali 
Jozef Chovan, ktorý  žiakom priblížil prácu policajného zboru a Korné-
lia Slabáková, viceprimátorka, ktorá nám osvetlila úlohu jednotlivých 
oddelení MÚ. 
Veríme, že naši gymnazisti budú aj v budúcnosti úspešne reprezentovať 
našu školu a potvrdia, že štúrovskí gymnazisti aj naďalej budú patriť 
medzi tých najlepších v našej krajine. 

Uzsák Krisztina, žiačka VII.D triedy 
Preklad: PaedDr. Peter Kaplán

Študentský život na 
štúrovskom gymnáziu
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Futbal
Futbalisti MŠO Štúrovo sa rozlúčili s domácim publikom víťaz-
stvom. Posledný zápas na domácom ihrisku pred zimnou prestávkou 
odohrali naši futbalisti 5. novembra proti mužstvu ČFK Nitra. Oboj-
stranne opatrný zápas začali lepšie hostia, ktorí sa v 31. minúte ujali 
vedenia. Inkasovaný gól naštartoval domácich k vyšším obrátkam. Ešte 
do polčasu sa podarilo v 38. minúte vyrovnať gólom Sáraiho. V dru-
hom polčase sa hral svižný futbal. Už  to vyzeralo na deľbu bodov, keď  
domáci strhli v 83. minúte gólom Kunyíka víťazstvo na svoju stranu. 
Konečný výsledok MŠO Štúrovo : ČFK Nitra 2:1. 
Futball
A párkányi labdarúgó csapat győzelemmel búcsúzott a hazai közönség-
től. November 5-én, az őszi szezon utolsó hazai mérkőzésén a nyitrai 
CSFK csapatát fogadták. Mindkét csapat óvatosan kezdett. Az első gólt 
a 31. percben a vendégek szerezték. A kapott gól jó hatással volt a há-
zigazdákra, nagyobb sebességre kapcsoltak és még a félidő vége előtt 
Sárai góljával egyenlítettek. Nagy iramban kezdődött a második félidő. 
Küzdelmes mérkőzésen végül a 83. percben Kunyík góljával sikerült 
megszerezni a győzelmet. 
Plávanie
Plavci TJ Dunaj Štúrovo, plavecký oddiel Delphinus sa v októbri zúčast-
nili dvoch silne obsadených plaveckých súťaží s medzinárodnou účas-
ťou. V oboch prípadoch súťažili družstvá zo štyroch štátov, z Česka, 
Maďarska, Srbska a Slovenska.15. a 16. októbra v Banskej Štiavnici na 
súťaži „Štiavnický kahanec“ najlepšie výsledky dosiahol Denis Capko. 
O týždeň neskôr si zaplávali v Nových Zámkoch na „Pohári Delfína“. 
Tu už plavci svoje kvality potvrdili aj medailovými umiestneniami. De-
nis Capko získal jednu zlatú a dve bronzové medaily, Stašková Paulína 
a Srnka Filip získali bronzové medaily.
Úszás
A Párkányi Dunaj TE Delphinus úszócsapat tagjai októberben két rangos 
nemzetközi úszóversenyen vettek részt. Mindkét alkalommal négy or-
szág úszói mérték össze erejüket, Csehország, Magyarország, Szerbia és 
Szlovákia. A selmecbányai „Štiavnický kahanec“ elnevezésű versenyen 
a legjobb eredményeket Capko Denis érte el. Egy héttel később már 
Érsekújvárban úsztak a „Delfin Kupa“ elnevezésű versenyen. Úszóink 
rátermettségét, tudását itt már a dobogós helyek is bizonyították. Capko 
Denis egy arany- és két bronzérmet szerzett, Stašková Paulína és Srnka 
Filip pedig bronzérmet szereztek.
Tenis
V novembri sa skončila tohoročná tenisová sezóna. Tenisový oddiel 
MŠO Štúrovo mal tohto roku v regionálnych súťažiach prihlásených 8 
družstiev : muži, dorastenci, dorastenky, starší žiaci, mladšie žiačky a tri 
prípravky. Najviac prekvapili a najlepšie sa umiestnili mladšie žiačky, 
ktoré vo svojej skupine postúpili do štvorčlennej baráže. V rozhodujú-
com zápase o postup zdolali Leopoldov 4:2 a postúpili do najvyššej re-
gionálnej súťaže. O postup sa pričinili Karina Ižáková, Kiara Renáta Su-
pák,  Brigitta Onofrejová, Dóra Sulczi a Emese Szabó. Blahoželáme!
Tenisz
Novemberben véget ért a 2011-es teniszszezon. A párkányi városi tor-
naklub az idei évben 8 csapatot indított a regionális teniszbajnokságon: 
férfi, kadétok – fiúk és lányok, serdülők – fiúk és lányok és 3 gyermek 
előkészítő csapatot. Legjobban szerepeltek és a legnagyobb meglepetést 
a serdülő lányok okozták, ők csoportjukból továbbjutottak a rájátszásba. 
A mindent eldöntő mérkőzésen Leopoldov csapatát győzték le 4:2 – re, 
és ezzel továbbjutottak a legmagasabb regionális osztályba. A továbbju-
tást kiharcoló lányok: Ižák Karina, Supák Kiara Renáta, Onofrej Brigitta 
és Szabó Emese. Gratulálunk!                  

                            Zostavil - Összeállította: G. P.

Od 10.októbra 2011 sa náš školský tím skladajúci sa z 10 členov zú-
častnil fantastického výletu prostredníctvom projektu Comenius do 
belgického kráľovstva. Po šťastnom prílete do Bruselu sme sa mi-
krobusom premiestnili do krajiny rozprávok na miesto, kde naozaj 
platí heslo: „Neuveríš, keď neuvidíš“.
Vystúpili sme pred nádherným kaštieľom z 18. storočia. Tento kaštieľ 
je strediskom študentov, kde sa každý deň zdržiavajú. Neuveriteľné, 
ale bola to ich škola s názvom La Berlier. Pred kaštieľom nás srdečne 
očakávali naši zahraniční priatelia z Česka, Dánska, Španielska a sa-
mozrejme miestni Belgičania so svojimi rodinami, pretože každý člen 
hosťovských krajín bol ubytovaný v rodine. Študenti nás previedli cez 
múzeum Notre Dam La Rose, ktoré v minulosti slúžilo ako nemocnica 
pre chudobných ľudí. Večer sme strávili s rodinami, ktoré nám organizo-
vali rôzne programy. Tretí deň sme prežili v hlavnom meste Brusel. Tu 
sme si pozreli interiér a exteriér parlamentu s parkom, mestskú radnicu, 
centrum a vyfotili sme sa pri legendárnom cikajúcom chlapcovi. Štvrtý 
deň sme navštívili mesto Tournai, kde sme videli veľa zaujímavých bu-
dov. Spomenula by som strážnu vežu Beffroi a katedrálu Notre Dame, 
ktoré sú v zozname dedičstva UNESCO. Pozreli sme si miestny pivovar 
Caultier, kde sme ako darček dostali každý po fľaši bezalkoholického 
malinového piva. Večer sa konala v La Berlier slávnostná večera, tá po-
sledná. Všetky predložené jedlá boli belgické špeciality. Nadišli posled-
né chvíle trávené so študentmi pracujúcimi v projekte Comenius. Sľúbili 
sme si, že sa ďalšia návšteva (mimo projektu) bude konať budúce leto u 
nás, na Slovensku.                                                       Rebeka Križanová

Neuveríš, keď neuvidíš 

Idén november 4 és 6-a között rendezték meg a 10. kyokushin karate 
világbajnokságot. Mint országképviselő immár harmadik alkalommal 
utaztam ki Japánba. Ez a négyévenként megrendezésre kerülő rangos 

esemény idén nemcsak a férfiak súlycsoport 
nélküli világbajnoksága volt, hanem gye-
rek-, női- és seniorkategóriákban is lehetett 
indulni. November 1-én indultam és 15 óra 
hosszú repülés (Budapest-Róma-Tokió) után 
november 2-án érkeztem Tokióba. Mivel 
nem versenyeztem, jóval több időm maradt 
a városnézésre. A férfiak súlycsoport nélkü-
li világbajnokságán 192 versenyző indult. A 
mezőny legerősebb csapatai az oroszok, ja-
pánok és brazilok voltak 31-18-15 verseny-
zővel. A legjobb nyolc között a következő 
versenyzők végeztek: 1. Tariel Nikoleishvili 
(orosz), 2. Ewerton Teixeira (brazil), 3. Go-
derzi Kapanadze (orosz), 4. Makoto Akaishi 

(japán), 5. Zahari Damyanov (bolgár), 6. Nikolai Davydov (orosz), 
7. Oleksandr Jeromenko (ukrán), 8. Ilya Karpenko (orosz). A világbaj-
nokságok történetében most fordult elő először, hogy orosz lett a vi-
lágbajnok. Érthető volt az oroszok öröme. A VB után részt vettem egy 
kétnapos edzőtáborozáson a Mitsumine hegyen Tokiótól 200 kilométer-
re. Az edzéseket a világszövetség legmagasabb övfokozatú mesterei tar-
tották. A második napon - a hagyományokhoz híven - a jéghideg vízesés 
alatti edzést is kipróbálhattuk. November 10-én élményekben és tapaszta-
latokban gazdagon tértem haza a karate őshazájából.

Rácz Norbert – a párkányi Kyokushin karate klub edzője

Már harmadik alkalommal indultak útnak a Comenius project résztve-
vői, ezúttal Belgiumba. A repülőút után az első találkozás az iskola előtt 
volt, ahol üdvözöltük egymást, új és régi arcok tűntek fel. A szállást 
adó családok nagy szeretettel fogadtak bennünket. Másnap a prezentá-
ciókat mutattuk be, a téma az egyes nemzetek étkezési szokásai volt. A 
délutánokat és az estéket a családoknál töltöttük. Mindenki csodálatosan 
érezte magát és örültünk, hogy fejleszthetjük angol nyelvtudásunkat. Az 
egyik délelőtti napot városnézéssel töltöttük, majd meglátogattuk a sör-

gyárat, ahol alkoholmentes sört kóstoltunk és belelestünk a sörkészítés 
rejtelmeibe. A legnagyobb élmény a belga parlament megtekintése volt. 
Körbevezettek, beülhettünk a termekbe és persze rengeteg fényképet 
készítettünk. A búcsúvacsorán a brüsszeli specialitásokat kóstolhattuk 
meg. Ebből nem maradhatott ki természetesen a csokoládé sem. Nagyon 
sok élménnyel gazdagodtunk és szívesen eltöltöttünk volna még a brüsz-
szeli diákokkal egy pár napot. 

Smid Kitti, a gimnázium 8. D osztályos diákja

Belgiumban a párkányi gimnázium diákjai
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znalosť slovenského jazyka, znalosť PC, komunikatívnosť. 
Info: Hlavná 7-Šipošov dvor
-Fürdőkádzománc felújítást vállalok. Tel.: 0905 983 602 
-Garázs eladó a sportpályánál. Tel.: 0908 532 567
-Predám garáž pri športovom ihrisku. Tel.: 0908 532 567

Riadková inzercia - Apróhirdetés

„Hiába szállnak el az évek, 
szívünkben őrizzük drága emléked. 

Bánatot idéz fel minden kedves emlék, 
gondoljanak rá, akik szerették“.

Mély fájdalommal emlékezünk halálának 
tizedik évfordulóján 

„Egy szál gyertya,mely lassan végig ég, 
Egy élet,mely percek alatt véget ért. 

Itt hagytad azokat, kik szerettek Téged, 
De emléked örökre a szívünkbe égett. 

A múltba nézve valami fáj, 
Valakit keresünk, aki nincsen már. 

A temető csendje ad Neked nyugalmat, 
Emléked szívünkben örökre megmarad. 
Kicsordul a könnyünk, állva a sírodnál, 

Mélységes fájdalom, hogy örökre távoztál. 
Mi hívunk,de sajnos nem felelsz, 
Míg élünk örökre velünk leszel!“

Mély sebbel a szívünkben emlékezünk

„Lelked, mint Fehér Galamb, 
csendesen messzire szállt. 

Hiába keresünk, 
könnyes szemünk már többé nem talál. 

De tudjuk, hogy a csillagok között
 a legfényesebb TE vagy,

Utat mutatsz, mert szívünkben 
örökre itt maradsz.”

Fájó szívvel emlékezünk halálának 9. évforduló-
ján a szeretett férjre, édesapára, apósra, 

nagyapára, 

Őszinte szeretettel és 
mély fájdalommal emlékezünk 

halálának második évfordulóján

aki immár 1 éve, december 6-án elhagyott bennünket és távozott az 
örökkévalóságba.  Akik ismerték és szerették, szenteljenek emlékének 

egy néma pillanatot! 
A gyászoló család 

Emlékét szívében őrzi családja Szerető szívünkben örökké létezel.
Felesége, gyermekei, veje és unokája

A gyászoló család

Kuczman Ilonára.

Szuchovszký Zoltánra, 

Kuczman Ferencre Krizsán Imrére. 

-Eladó 3 szobás erkélyes, átépített lakás a Dunánál. Tel.: 0917 
425 985
-Predám prerobený 3-izbový byt s balkónom pri Dunaji. Tel.: 
0917 425 985
-Hladáme administratívneho/nu pracovníka/čku. Podmienky: 

MEGEMLÉKEZÉS - SPOMÍNAME

Emlékét szívében őrzi családja

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

Mély fájdalommal emlékezünk halálának 
17. évfordulóján

„Küzdöttél, de már nem lehetett.
Most a csend ölel át és a szeretet. 
Csak az hal meg, akit elfelejtenek, 
Örökké él, kit nagyon szerettek.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet minda-
zoknak, akik a felejthetetlen férj, édesapa, 

fiú, testvér 

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély 
gyászunkban osztoztak. Köszönetet mondunk Pólya Csaba tiszteletes 

úrnak, aki nagyon szépen elbúcsúztatta. 
A gyászoló család 

Simon Sándor Lengyelfalusy 
Miklósra,
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