
Vianoce Karácsony – Megjelent az 
emberarcú Isten

Ezen az ünnepen különleges érzés tölt el minden embert. Nemcsak 
a hívő ember gondol szeretteire, embertársaira. Ezen az ünnepen 
meg tudnak nyílni az emberi szívek. Különleges hangulatot áraszt 
ez az ünnep. Főleg karácsony éjszakája érinti meg az embereket. 
Ilyenkor együtt akarunk lenni azokkal, akiket szeretünk, tudunk 
embertársaink felé fordulni, tudunk szeretni. 
Hogy miért van ez így? Erre feleletet kapunk a karácsonyi szentmise 
szövegeiben: „Fiú született nékünk…” (Iz.9,6). Beteljesült az isteni ígé-
ret: megszületett az emberré lett második isteni személy, Jézus Krisztus. 
Isten megmutatta az ő arcát – szeretetét. Betlehemben egyszerű körül-
mények között, istállóban született meg a GYERMEK! Itt az Istennek 
gyermekarca van. Kit nem tud megindítani egy mosolygós gyermekarc? 
Ezért tölt el minket is a szeretet, mert Jézus születése óta, az emberarcú 
Isten megjelenése óta minden ember testvér, egy közös Atyának a gyer-
meke. Ez a karácsonyi esemény kötelez bennünket, hogy testvérünk-
höz, Jézushoz hasonlítsunk. Nemesedjünk, legyünk jobb emberekké, 
szülessünk új emberekké, hogy az Ő példája szerint tudjunk szeretni.
Minden ember magának születik. Még az édesanya sem kezelheti őt 
úgy, mint saját tulajdonát. Minden ember magának születik és nem 
azért, hogy kegyetlen zsarnokok és diktátorok szolgaságba alázzák, nem 
azért, hogy gépek és hatalmasok rabszolgája legyen, nem azért, hogy 
felelőtlen vezetők, háborús kalandorok ágyútölteléke legyen. 

Egy gyermekről tudjuk, hogy Isten akaratából nekünk született: Jézus az 
emberarcú Isten. Jézus, aki emberré lett és itt élt közöttünk. Megmutatta, 
hogy meglehet élni az Ő tanítását. Nem emberellenes az evangélium. Az 
evangéliumi tanítást minden korban lehet követni és szerinte élni. Ez az 
üzenet szól a XXI. század fogyasztói társadalmának is. Keresni kell a 
bajok gyökerét, hogy miért van olyan sok szétdúlt család, miért van oly 
sok lelkileg sérült gyermek és fiatal? Miért van az, hogy a munkaadó 
nem látja a munkásában az embert, csak a termelő „eszközt”, amit a 
legszélsőségesebben ki akar használni? Miért van az, hogy sokan csak a 
mások rovására akarnak élni? Miért van az, hogy az anyagi meggazdago-
dás érdekében el tudják tiporni az embertársat és megfosztják őt emberi 
méltóságától? A végső okot megtaláljuk karácsony üzenetében. Eljött 
közénk a megtestesült Isten „aki övéi közé jött, de övéi nem fogadták 
be” az ünnepi szentmise evangéliuma. Ha elfogadjuk a megszületett 
Gyermeket, ha elfogadjuk az Ő tanítását, sok változást hozhat az életünk-
be. Ez a tanítás felismerteti velünk a másik emberben is az Isten arcát. 
Ez a szeretetünk megnyilvánulása lesz. 
Karácsony a Gyermek képében megérkezett SZERETET ünnepe. Ahol 
nincs gyermek, ott nincs élet. A gyermek mosolya felolvasztja a felnőt-
tek befagyott szívét. Karácsonykor ezt nagyon is érezzük. 
„Adjátok tovább a szeretetet! Szeressétek a körülöttetek lévő embereket 
és ne figyeljétek, megérdemlik-e, vagy sem”. (Böjte Csaba ferences)
Azt kívánom minden párkányi lakosnak, hogy fogadja az isteni szerete-
tet és megkülönböztetés nélkül tudjon adni embertársainak a karácsony 
szeretetéből, hogy az eljövendő újesztendőben kevesebb legyen a szo-
morúság, több legyen az öröm.

Kegyelmekben gazdag karácsonyt és új esztendőt kívánok! 
Mons. Magyar Károly, esperes

Bol trošku pomalý, ťarbavý. Možno práve preto ho katechétka vybrala 
na postavu krčmára vo vianočnej scénke. Nemusel sa naučiť veľa textu, 
len mal ostro vyhnať Pannu Máriu a svätého Jozefa slovami: „V hos-
tinci niet miesta!“
A chlapec hral dobre. Mal tvrdý a ostrý hlas. Ani sa nepozeral na trasú-
cich sa pocestných a prísne ich poslal preč. Naliehavá prosba sv. Jozefa 
sa však opakovala: „Čaká dieťa, je veľmi unavená. Stačil by kútik...“ 
Vtedy sa chlapec pozrel na Pannu Máriu a sv. Jozefa. Odpoveď však 
bola: „Nie, choďte preč!“ Povedal to tvrdo, ale so slzami v očiach. Keď 
pocestní smutne odchádzali, chvíľku stál s otvorenými ústami a s vrás-
kou na čele. Potom zvolal: „Ostaň, Jozef! Dám Márii svoju izbu!“
Čo nasledovalo? Iste zmätok 
medzi hercami, deťmi... Po 
scénke, keď sa ľudia rozchád-
zali, bolo počuť, ako diváci ho-
vorili, že chlapec hru pokazil, 
ale iní tvrdili, že to bolo naj-
krajšie na celej scénke.
Pomalý, ťarbavý chlapec je 
naším verným obrazom. S 
hrou o odmietaní Boha sme 
sa tak zžili, že sme ho vyhnali 
zo svojich životov. Nahradili 
sme Všemohúceho za svoje 
obmedzené schopnosti, sily. 
Jeden moderný filozof si takto 
povzdychol: „Človek je jediný 
tvor na svete, ktorý sa zdráha byť tým, čím je. Pôda sa nezdráha slúžiť 
rastlinám. Rastliny sa nezdráhajú slúžiť zvieratám. Zvieratá sa nezdrá-
hajú slúžiť človekovi. Len človek sa zdráha slúžiť Bohu a radšej slúži 
hmote, ktorá je nižšia než človek. Človek sa zdráha byť dieťaťom Božím. 
Zdráha sa oslavovať Boha.“ (S. Šoka)
...a pokračujeme ďalej v nerovnom súboji s Bohom. Utekáme za svojím 
cieľom, ktorý je neurčitý, cestou zbierajúc bohatstvo, slávu, uznanie...
sýtime celé naše bytie prázdnotou, egoizmom, pýchou...
Zrazu príde moment, keď sa nevieme pohnúť, došli nám sily, matéria 
neuspokojuje! Otvárajú sa nám oči a zisťujeme, že sme „nahí“. Vtedy 
prichádza Boh ako kedysi v rajskej záhrade a volá:
„Adam, kde si?“
Zo zotrvačnosti odpovedáme „choď preč“, ale už je to so slzami v oči-
ach, lebo nedokážeme odolať nekonečnej Láske..., neisto otvárame dve-
re svojho srdca so slovami: „Ostaň, Bože, chcem Ti dať svoje srdce!“
Nech sú tohtoročné Vianoce uvedomením si pre všetkých, že Boh vo 
svojej nekonečnej láske nás nielen stvoril, ale v našej biede nám aj 
prichádza v ústrety.
Keď jeden z najväčších kresťanských mysliteľov sv. Anzelm uvažoval 
podobne ako my, tak isto si položil otázku: “Cur Deus homo? - Prečo 
sa stal Boh človekom?” A odpovedá veľmi hlbokou myšlienkou: “Deus 
factus est homo, ut homo fieret Deus. - Boh sa stal človekom, aby sa 
človek stal Bohom”.
Milostiplné a požehnané vianočné sviatky, nech prijatie Krista do sŕdc 
prinesie všetkým pokoj a radosť.                  Mgr. Jozef Hupka, kaplán
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November 28-án tartotta soros testületi ülését Párkány önkormányzata.
 
A felszólalások során a város honlapja volt a céltábla. Slabák Jozef 
képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy elavult és pontatlan infor-
mációk szerepelnek rajta. Slabáková Kornélia, alpolgármester maga is 
észlelte a problémát. Válaszul elmondta, kezébe vette az ügyet, már fo-
lyik az internetes oldal frissítése. Kiderült, hogy ami a város gazdasági 
helyzetét illeti, javult a helyzet. „Már kin van a fejünk a vízből, nem 
fuldoklunk” – fogalmazott Oravec Ján, polgármester. 
A pontok között szerepelt a szabadidőközpont tandíjának kérdése. Pár-
kány önkormányzata egy korábbi ülésen kettőről hat euróra emelte a 
havi díjat. A novemberi ülésen végül úgy döntöttek, hogy a tandíj to-
vábbra is két euró maradjon. Sokan több szakkört is látogatnak egyszer-
re. Két szakkör esetén 3 eurót, ennél is többnél 4-et kell fizetni. A cent-
rum éves költségvetése 81 ezer euró, ebből 37 ezer eurót a város fizet. 
Szigeti László szerint szeptemberben extrém módon növelték a tandíjat, 
most azonban a ló túlsó oldalára estek át. „Valahol középen kellett volna 
meghúzni a határt, hiszen a cél az anyagi helyzet támogatása lett volna. 
Így azonban maradtunk az eddigi tandíjaknál” – mondta Szigeti. 
Szóba kerültek a választási plakátok is. Slabák képviselő azt nehezmé-
nyezte, hogy sok helyütt még a régiek is fenn vannak. Javasolta, hogy a 
választások után fel kellene szólítani az illetékeseket. Oravec Ján szerint 
a plakátozók rendkívül aktívak, s sokszor még a pártok sem tudják azt, 
ki ragasztotta ki a népszerűsítő anyagokat. „Következetesebbek leszünk 
ezen a téren” – ígérte a polgármester.     
A Párkányi Televízió is terítékre került. Csepregi Zoltán azt javasolta, 
hogy a városi műsor elkészítésére írjanak ki pályázatot. A nyertest mi-
nimum három pályázó közül kell kiválasztani. Minderre rábólintott a 
testület, a versenyeztetést február 29-ig kell megvalósítani. Pereszlényi 
Csaba, a televízió képviseletében elmondta, hogy a céljuk továbbra is 
az, hogy a 10 éves együttműködés zökkenőmentes legyen. 
Ezt követően a kultúrház régi, nem behajtott számláiról zajlott a vita. A 
testület végül három kifizetetlen számla likvidálását hagyta jóvá, me-
lyek a 2004, 2005-ös évből származnak. 
A képviselő testületnek decemberben is volt ülése. Ekkor többek között 
a város és a hozzá tartozó intézmények költségvetéséről, valamint a helyi 
adókról döntöttek. Bővebb tájékoztatást januári számunkban közlünk.  

A képviselő testület híreiSprávy mestského zastupiteľstva
28. novembra sa konalo riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva. 

Terčom pripomienok sa stala internetová stránka mesta. Poslanec Jozef 
Slabák upozornil na zastarané a nepresné informácie uvedené na strán-
ke. Zástupkyňa primátora Kornélia Slabáková tiež pripomenula tento 
problém. Ako odpoveď uviedla, že danú vec vzala do svojich rúk a už 
prebieha aktualizácia. Vysvitlo, že hospodársky stav mesta sa zlepšil. 
„Už máme hlavu von z vody, už sa nedusíme“ prirovnal primátor Ján 
Oravec. 
Medzi jednotlivými bodmi bola aj otázka výšky školného v Centre voľ-
ného času. Samospráva na jednom z minulých zasadnutí zdvihla me-
sačnú výšku školného z dvoch eur na šesť. Nakoniec sa na novembro-
vom zasadnutí rozhodli vrátiť späť pôvodnú cenu. Mnohí navštevujú 
viac krúžkov, preto bude školné v prípade dvoch krúžkov 3 a v prípade 
viacerých krúžkov 4 eurá. Ročný rozpočet CVČ je 81 tisíc eur, z toho 
platí mesto 37 tisíc eur. Podľa László Szigetiho v septembri extrémne 
zvýšili cenu a teraz, obrazne povedané, „prepadli na druhú stranu koňa“. 
Hranica sa mala potiahnuť niekde v strede, pretože cieľom bola podpora 
finančnej situácie. V tomto prípade sme však zostali pri pôvodných ce-
nách školného“ – povedal L. Szigeti. Spomenuli sa aj volebné plagáty. 
Poslancovi Slabákovi sa nepáči, že na niektorých miestach sú vylepené 
ešte staré volebné plagáty. Navrhol, aby po voľbách boli oslovení dotyč-
ní k ich odstráneniu. Podľa primátora J. Oravca sú vylepovači plagátov 
výnimočne aktívni, často ani strany nevedia, kto ich propaguje. „Bude-
me dôslednejší v problematike“ – sľúbil primátor.
 
Hovorilo sa aj o Štúrovskej televízii. „Zoltán Csepregi navrhol, aby sa 
na prípravu mestského programu vypísal konkurz. Víťaza treba určiť 
minimálne z troch prihlásených. Zastupiteľstvo na návrh prikývlo, sú-
ťaž treba uskutočniť do 29. februára 2012. Predstaviteľ televízie Csaba 
Pereszlényi povedal, že ich cieľom je, aby desaťročná spolupráca pre-
biehala naďalej bez problémov. 

Nasledovala rozprava o dávnejších nevymáhaných faktúrach Mestského 
kultúrneho strediska. Nakoniec schválili likvidáciu troch nevyplatených 
faktúr z rokov 2004 a 2005.

preklad g.p.












 



  

Horváth Misi különjárata Zájazd Mišiho Horvátha 
Mesto Štúrovo v období od 5. do 9. de-
cembra 2011 vyhlásil ďalší, v poradí už 
5. ročník charitatívnej akcie pod názvom 
„Otvorte srdcia, my ich máme otvorené“. 
V tomto ročníku výťažok finančnej zbier-
ky bol venovaný v prospech mladého, od 
narodenia ťažko zdravotne postihnutého 
spoluobčana, Michala Horvátha. Veľkou 
záľubou menovaného sú autobusy, pre-
to aj SAD Nové Zámky, OJ Štúrovo sa 
zapojil do tejto charitatívnej akcie a to spôsobom zriadenia vlastnej 
vnútornej zbierky, odovzdaného do mestskej zbierky. SAD zabezpečil 
prepravu Mišiho na slávnostný akt odovzdania výťažku zbierky. Na 
elektronickej tabule autobusu po celý čas prepravy bude zverejnený 
text: „Zájazd Mišiho Horvátha“.

Párkány város a karácsony előtti jótékonysági gyűjtéséből származó pénz-
összeget Horváth Mihálynak ajánlotta fel, aki születése óta gyermekbé-
nulásban szenved. Misit és családját a helyi autóbuszvállalat járműve 
szállította az adomány átadására, mely december 12-én, a kultúrházban 
valósult meg. Misi rajong az autóbuszokért, szobájának falát számtalan 
kép díszíti, menetrendeket is készít. A SAD ezért maga is bekapcsoló-
dott a jótékonysági akcióba, együttesen 800 eurót sikerült összegyűjteni. 
A pénz segítségével megújul a család fürdőszobája, melyet egy vállal-
kozó, Oravec Ján polgármester közbenjárására ingyen felújít. Misi az 
adomány átadásakor több ajándékcsomagot is kapott. Csepregi Zoltán, 
a SAD párkányi kirendeltségének a vezetője tiszteletbeli buszsofőrnek 
nevezte ki Misit, melyhez megfelelő öltözéket, sőt, még nyakkendőt is 
kapott. A családot szállító busz menetirányát jelző tábláján pedig „Hor-
váth Misi különjárata” volt olvasható.
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Lapunk egyik olvasója arra hívta fel a figyel-
met, hogy egy, a Petőfi utcát érintő, hosszan 
tartó probléma végre megoldódott. A szeme-
tes kocsi minden hétfőn 7-8 óra között gyűj-
tötte össze az érintett szakasz lakossága által 
felhalmozott hulladékot. Pontosan ebben az 
időpontban a legnagyobb itt a forgalom: a 
szülők csemetéiket iskolába szállítva autóik-
kal rohamozzák meg az Ady utcát. „Sokszor 
torlódások alakultak ki. Hiába szóltunk, hogy 
szedjék össze más időpontban a szemetet. Vé-
gül az alpolgármester, Kornélia Slabáková se-
gített abban, hogy megoldódjon ez a helyzet” 
– mondta az olvasónk, aki a szülők nevében 
szeretne mindezért köszönetet mondani.

Megoldódott a szemetes ügy

Ďalšie ocenenie prevzal známy onkológ Michal Mego, pochádzajúci zo 
Štúrova. Minister školstva SR zodpovedný za vedu a výskum mu odo-
vzdal v novembri ocenenie „Človek vedy”, za rozvoj novej dôležitej me-

tódy pri liečení rakoviny. Z rozhovoru zo 
Štúrova a okolia z roku 2007 vyplýva, že 
Michal Mego sa vždy chcel stať onkoló-
gom, svoje povolanie vníma ako poslanie. 
Vďaka výskumom sú dnes šance na vylie-
čenie pacientov oveľa väčšie ako voľake-
dy, lieky sú čoraz lepšie. Za svoju oddanú 
prácu bol už viackrát odmenený. Ako 29 
ročný v roku 2006 dostal významné oce-
nenie Európskej onkologickej spoločnosti 
– Best Exam Award a v roku 2009 oce-
nenie Americkej spoločnosti pre výskum 
rakoviny, ktorej je aj sám členom. Okrem 
iného pracoval aj vo Viedni a v Texase. 
V súčasnosti pracuje na II. onkologickej 
klinike Lekárskej fakulty a v Národnom 
onkologickom ústave.

Preklad g.p., foto: www.sav.sk

Michal Mego, človek vied
Újabb kitüntetést vehetett át Michal Mego, párkányi származású onko-
lógus. Novemberben Szlovákia iskolaügyi, tudományokért és kutatásért 
felelős minisztere „A tudományok embere” díjjal jutalmazta, melyet 
egy újonnan kifejlesztett, rákgyógyításban 
fontos metódusáért kapott. 
A Párkány és Vidéke 2007-es cikkéből 
kiderül, hogy Mego mindig is onkológus 
szeretett volna lenni, hivatását küldetés-
nek tekinti. Szavai szerint a kutatásoknak 
köszönhetően ma már jóval nagyobbak a 
betegek gyógyulási esélyei, mint egyko-
ron, a gyógyszerek egyre jobbak. Lelkes 
munkájáért több díjjal is jutalmazták már. 
Így például 29 évesen, 2006-ban elnyerte 
az Európai Onkológiai Társaság tekinté-
lyes Best Exam Award díját, majd 2009-
ben az Amerikai Rákkutató Társaság, 
melynek maga is tagja, kitüntetését kapta 
meg. Többek között Texasban, Bécsben is 
tevékenykedett. Jelenleg az orvosi egye-
tem II. onkológiai klinikáján és a Nemzeti 
Onkológiai Intézetben dolgozik.   

Michal Mego a tudományok embere

Vyriešil sa smetiarsky problém
Jeden z našich čitateľov nás upozornil, že 
dlhodobý problém tykajúci sa odvozu smetí 
z Petőfiho ulice sa konečne vyriešil. Smeti-
arske vozidlo každý pondelok zbieralo na-
hromadené smeti na spomínanej ulici medzi 
7. a 8. hodinou rannou. Presne v tej dobe je 
na ulici najväčšia premávka. Rodičia vozia 
svoje ratolesti do škôl na Adyho ulici. „Čas-
to vznikali zápchy. Darmo sme žiadali, aby 
zbierali smeti v inom termíne. Nakoniec 
nám vo vyriešení celej záležitosti pomohla 
zástupkyňa primátora, Kornélia Slabáková” 
– povedal čitateľ a zároveň by sa aj v mene 
rodičov týmto chcel poďakovať.

Preklad g.p.

Nedajme šancu zlodejom 
Podľa správ polície pred niekoľkými dňami 32-ročná žena si kabelku s 
dokladmi, telefónom a peňaženkou dala na predné sedadlo spolujazdca. 
Nakladala si nákup do kufra auta bez toho, aby mala výhľad na svoje 
veci, ktoré jej napokom ukradli. Robí to takto veľa nakupujúcich a ne-
vypláca sa im to, obzvlášť v období pred sviatkami. V situáciách, keď 
je pravdepodobnosť vreckových krádeží veľmi vysoká, je nevyhnut-
né našu pozornosť ešte zvýšiť. Vreckový zlodej môže zaútočiť na náš 
majetok kdekoľvek a kedykoľvek. Oveľa pravdepodobnejšie to bude v 
nákupných  návaloch pred sviatkami, v tlačenici na športových, kultúr-
nych podujatiach, v hromadnej doprave, v období, keď je predpoklad, že 
máme pri sebe väčšie sumy peňazí. Vreckové krádeže a krádeže iných 
cennejších vecí každodennej potreby nepatria medzi najnebezpečnejšie 
trestné činy. Viac ako samotná strata peňazí nám môže skomplikovať 
život zdĺhavé vybavovanie nového občianskeho alebo vodičského preu-
kazu, o ktorý by sme pri krádeži prišli. Polícia nám preto radí, že ak 
nosíme peňaženku v oblečení, vždy je treba využiť vnútorné vrecko, 
ktoré sa dá zapnúť. Prax potvrdzuje, že sa výborne osvedčili taštičky 
na doklady a peniaze zavesené na krku. Na druhej strane sa príliš ne-
odporúčajú kapsičky na opaskoch, ktoré sú vreckovými zlodejmi ľahko 
dosiahnuteľné bez toho, aby sme pocítili akúkoľvek manipuláciu s nimi. 
I keď máme peňaženku riadne uschovanú, vždy si ju prekontrolujme, ak 

do nás niekto vrazí alebo ak sa na nás niekto tlačí. Ak nosíme peňaženku 
v príručnej batožine, vždy by mala byť vo vnútornom priestore, najlep-
šie v samostatne uzatvárateľnom oddelení. Za úvahu stojí aj oddelené 
nosenie peňazí a dokladov. A takú samozrejmosť, že pri kreditných kar-
tách nesmieme nosiť PIN kód, netreba ani spomínať. 
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Gazdagabb lesz idén a Jézuska?!
Egy felmérés szerint az idén 6,6 százalékkal többet költ Szlovákia 
lakossága a karácsonyi ajándékokra, mint tavaly. Az akciókat so-
kan várják, érdemes azonban megnézni, miért kerül a termék leá-
razásra, illetve milyen az összetétele.
A fent említett felmérés szerint a legtöbbet kozmetikumokra költünk, 
második helyen a könyvek és a ruhák szerepelnek. Bár a megkérde-
zettek nagy része inkább könyvet szeretne kapni, mégis novemberben a 
kozmetikumokból fogyott több. De emellett egyre gyakrabban tesznek a 
fa alá ajándékutalványt, például wellness szolgáltatásokra is. 
Ismét a magyarországi üzletek járnak jól?
Az olasz államkötvények kamatának süllyedése, majd Magyarország 
leminősítése miatt nagyot zuhant a fo-
rint. Ennek következtében a karácsony-
ra szánt pénzösszeg nagy részét a ma-
gyarországi üzletekben költik el a régió 
lakói. Fontos tudni, hogy nem minde-
nért éri meg átmenni a túloldalra. Meg-
néztük, hogy a hal, a szaloncukor, a cso-
ki mikulás, a pezsgő, illetve a sütéshez 
és a karácsonyi hangulathoz, az ízekhez 
elengedhetetlen vaníliacukor mennyi-
be kerül nálunk és a szomszédunknál. 
Egy Esztergomban és egy Párkányban 
lévő üzlethálózat kínálatai között bön-
gésztünk. Meg kell jegyeznünk, hogy 
ezen termékek árait még a nagy kará-
csonyi akciók előtt vizsgáltuk meg. 
A karácsonyhoz mindenképp hozzátar-
tozik a hal és a fenyőfa, de nem min-
denki vásárol ilyenkor élőhalat, élő fát. 
Körutunk alkalmával még nem is árultak élő fákat, uszonyost, bár az 
egyes külföldi üzletláncok már októberben „bedobták” karácsonyi akci-
ós katalógusukat. Ezek viszont nem az élelmiszerre, illetve a karácsony-
fára összpontosítottak, inkább arra, mi kerüljön a fa alá. Ami a fenyőfa 
árakat illeti, nem kell nagy emelkedésre számítani. 
„Hal fronton” két közkedvelt fagyasztott halfajta árát hasonlítottunk ösz-
sze nálunk és Magyarországon. Szlovákiában a fél kilós Alaszkai Tőke-
halfiléért 2,59 eurót, Magyarországon 649 forintot fizetünk. A fél kilós 
Pangasius halfajta nálunk 2,99, Magyarországon ugyanez  600 grammos 
csomagolásban csak 699 forint volt. 
A szaloncukrot körutunk alkalmával szintén nem akciós áron árulták 
még. Azonban Magyarországon a karácsonyi édességből ilyenkor már 
nagyobb volt a választék. Egy felmérés szerint Magyarországon a legfi-

Počas vianočných sviatkov alebo medzi sviatkami sa mnohí z nás 
niekam chystajú. Je veľmi ťažké pre rodiny s malými deťmi po prí-
chode Ježiška vymyslieť nejaký program. Dobrým riešením môže 
byť dlhá prechádzka, alebo po napadnutí snehu a mrazoch dobrá 
lyžovačka, sánkovačka a korčuľovanie. Pozrime sa, kde sa môžeme 
venovať spomínaným zimným radovánkam.
V okolí Štúrova nájdeme viac prí-
rodných klzísk. V posledných ro-
koch bolo najnavštevovanejšie 
mŕtve rameno Hrona v Kamennom 
Moste, rybármi spomínaný Bereg 3. 
Sem chodí okrem domácich aj veľa 
Štúrovčanov. Podľa slov jedného 
z nich plytká voda dobre zamrz-
ne, tým je ľad bezpečný , miesto je 
obľúbené a hlavne je zadarmo. „Ak 
je dobré počasie, breh je preplnený 
autami, radi sem chodia aj hokejo-
vé mužstvá. Niekedy sa hrá až na 
troch ihriskách. Potok Parížskych 
močiarov tu vteká do mŕtveho ra-
mena, vtedy sa dá prekĺznuť aj tam“ 
– rozprával nám jeden z korčuliarov, 
ktorý s dcérou už roky navštevuje 
prírodné klzisko. Okrem spomína-
ného klziska sa dá korčuľovať aj na jazerách v Kameníne, Náne, Salke, 
v Mužle a v Bajtave. Dôležité je, aby sme vždy zistili bezpečnosť ľadu. 
Hrúbka ľadu, ktorý nás udrží, musí byť aspoň 10 cm. 
Platené klzisko sa najbližšie nachádza v Maďarsku smerom na Tát pri 
Tátskej ceste. Stan je postavený medzi cestou a Dunajom. Tu sa dá kor-

čuľovať, stan ochráni aj pred poveternostnými podmienkami. Vstup na 
tri hodiny stojí pre dospelých 900 forintov, pre deti 500 forintov a za 
toľko si môžete zapožičať aj korčule. Je možnosť aj zakúpenia rodinnej 
vstupenky, stojí 2200 forintov pre dve deti a dvoch dospelých. Menšie 
kopce, kopčeky vhodné na sánkovanie sú skoro vo všetkých okolitých 
usadlostiach, ešte aj v Ostrihome. V Štúrove sa breh zátoky po napadnu-

tí snehu naplní krikom sánkujúcich 
sa detí. V Ostrihome je deťmi obľú-
bený kopec Strázsa. Samozrejme, 
na okolí sa nachádza aj viac lyžiar-
skych zjazdoviek. O niečo ďalej na 
sever sú na Slovensku výborné pod-
mienky na lyžovanie aj sánkovanie. 
Najbližšia zjazdovka je v Dobo-
gókő. Je to prvé lyžiarske centrum 
v Maďarsku, v prevádzke je od roku 
1923. Zjazdovka je vhodná pre za-
čiatočníkov aj pre skúsených lyžia-
rov. Spodná časť trate je hlavne pre 
začínajúcich a horný strmý úsek pre 
profesionálov. V prevádzke je od 
9.00 hodiny až do zotmenia. Nie sú 
vytvorené možnosti na sánkovanie. 
Ďalšia lyžiarska dráha Nagyvillány 
vo Vyšehrade je v prevádzke každý 

deň od 9.00 do 21.00 hodiny, počas víkendov do 23.00 hodiny. Stredisko 
má 7 osvetlených tratí so snežnými delami. Je tam dráha pre deti, na sán-
kovanie aj pre snoubordistov. Pokiaľ nenapadne sneh, využíva sa dráha 
s umelým povrchom.

Kasza-Szép, preklad g.p.

Keď zima, tak zimné športy

nomabbnak a Milka mogyorókrémes szaloncukor bizonyult, ennek 380 
grammos változata 1799 forintba kerül. A legnépszerűbb, egyben legol-
csóbb zselés szaloncukor 400 grammos csomagolásban 369 forintért, 
nálunk 500 grammos csomagolásban 2,29 euróért kapható.
A nálunk legnépszerűbb Hubert De Lux pezsgőt 4,99 euróért vehetjük 
meg, a Magyarországon közkedvelt Törley Doux Tokaji 1446 forint, 
a legolcsóbb pezsgőfajtákat pedig itt már 399 forintért is megvásárol-
hatjuk. A legolcsóbb fajta, akciós vaníliacukor Magyarországon 15 fo-
rint, nálunk 0,04 cent. 
Sok millió csoki mikulás a polcokon
Csak érdekességként jegyezzük meg, hogy egy külföldi üzletlánc 300 

különböző szezonális terméket is forgal-
maz, csoki mikulásból tavaly 3 milliót, 
szaloncukorból 1000 tonnát rendeltek. 
Kell is ez a mennyiség, hiszen egy Ma-
gyarországon végzett felmérés alapján 
2,2 millió forintot költenek édességre 
ilyenkor az emberek. 
Csoki mikulás vásárlásánál érdemes oda-
figyelni arra, hogy milyen alapanyagból 
készült a figura: beazonosítatlan növényi 
zsiradékból, vagy valóban kakaós masz-
szából készült kakaóvajat tartalmaz-e. A 
minőségre általában garancia a márka-
név is. 
Érdemes elolvasni a szaloncukor vás-
árlásánál is a termék címkéjét: ki a gy-
ártója, milyen az összetétele, illetve el-
lenőrizni kell a minőség megőrzésének 
határidejét. Ne csak azt nézzük meg, mi 

van kiírva a polcon, hanem azt is, mi szerepel a terméken. A csomago-
lásra is figyeljünk oda, ha a zacskóban olyan szaloncukrot találunk, ami 
nincs becsomagolva, higiéniai okokból inkább ne vegyük meg. Egyéb-
ként is érdemes szaloncukorból inkább a dobozos formát választani, az 
édesség így nem törik össze. A minőség garanciája lehet még az is, ha a 
csomagoláson fel van tüntetve a fogyasztói vonal telefonszáma. 
Ha akciós terméket vásárolunk, nézzünk utána, miért került sor a leára-
zásra. Ha egy terméken több akció is szerepel, a vásárlónak jogában áll 
a feltüntetett legalacsonyabb árat fizetni. Ha legalább a fenti szempon-
tokat figyelembe vesszük a karácsonyi bevásárlásnál, akkor jó eséllyel 
mondható el, hogy a nagy karácsonyi akcióhajszának nem lesz keserű 
utóíze.                                                                                                    cz
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Ha tél, akkor téli sportok Tento rok budeme mať 
bohatšieho Ježiška?!

Podľa jedného výskumu na Slovensku budeme míňať o 6,6 percent 
viac na Vianoce ako vlani. Akcie očakávajú viacerí, ale treba si vší-
mať aj to, prečo je znížená cena daného produktu. Treba sa pozrieť 
aj na to, aká je zložka daného produktu. 

Podľa uvedených výskumov tento rok budeme pod stromček dostávať 
drogériu, avšak väčšina obyvateľstva Slovenska by radšej chcela nájsť 
pod stromčekom knihu. Darujeme aj oblečenie, ale stále viac pribúda aj 
darčekových poukazov na Wellness pobyty. 

Zase budeme nechávať svoje peniaze v Maďarsku?
Kvôli situácii v Taliansku za 1 euro sme dostali 10-ho novembra 311 
forintov. Vďaka tomu je možné, že v Maďarsku necháme tento rok zase 
viac peňazí, ako v našich obchodoch. Ale nie všetko sa oplatí kupovať u 
našich susedov. Pozreli sme sa na to, kde sa viac oplatí kupovať produk-
ty, pre vianočnú atmosféru veľmi potrebné, ako sú ryby, salónky, Miku-
láš z čokolády, šampanské a vanilkový cukor. Ceny sme porovnávali v 
obchodných sieťach v Štúrove a v Ostrihome. Musíme však povedať, že 
skúmané produkty boli ešte pred vianočnými akciami. 
Na mnohých miestach sa dostane na vianočný stôl ryba. Nie však každá 
rodina kupuje živú rybu. Deviateho novembra ich ešte ani nepredávali, aj 
keď už v októbri sme dostávali vianočné letáky do poštových schránok. 
Tie sa však nevzťahovali na potraviny, ale skôr na vianočné darčeky. 
Porovnávali sme cenu dvoch druhov najviac kupovaných mrazených 
rýb. Na Slovensku za pol kila Aljašskej tresky dáme 2,59 eur, v Ma-
ďarsku 649 forintov. Pol kila Pangasius filety u nás stoja 2,99 eur, v 
Maďarsku (600 gramov) 699 forintov. 
Salónky počas nášho „nákupu“ ešte tiež neboli akciové, avšak v Ma-
ďarsku v tom čase už bol oveľa väčší výber tejto sladkosti. V Maďarsku 
podľa jedného výskumu najlepšie sú výrobky od Milky s lieskovo-o-

rieškovou náplňou. Tieto 
salónky dostať v 380 gra-
movom balení za 1799 fo-
rintov. Najviac kupované 
sú však želé salónky, tie 
predávajú iba za 369 fo-
rintov v 400 gramovom 
balení. U nás stoja želé 
salónky v 500 gramovom 
balení 2,29 eur. 
150 gramový Mikuláš z 
čokolády je u nás dostať 
za 0,99 euro, v Maďarsku 
výrobky Tibi za 549 forin-
tov v takej istej veľkosti. 
Najlacnejší druh týchto 
125 gramových figúrok 
dostaneme v Maďarsku 
však po 269 forintov. 

U nás najobľúbenejšie šampanské Hubert De Luxe kúpime za 4,99 eur, 
v Maďarsku za tiež najobľúbenejší produkt, Törley Doux Tokaji, dáme 
1446 forintov. Najlacnejšie šampanské však v Maďarsku kúpime už za 
399 forintov. Najlacnejší druh vanilkového cukru v Maďarsku dostane-
me za 15 forintov v akcii, u nás za 4 centy. 

Niekoľko miliónov Mikulášov na policiach
Len pre zaujímavosť uvedieme, že jeden obchodný reťazec, v 300 rôz-
nych sezónnych produktoch, pripravil minulý rok na Vianoce 3 milióny 
Mikulášov, ktorí sa dostali na police a objednali si asi 1000 ton saló-
niek. Avšak aj bolo treba také množstvo, lebo podľa jedného výskumu 
v Maďarsku 2,2 miliónov forintov míňajú ľudia len na sladkosti počas 
Vianoc. 
Nie je však jedno, čo si kúpime. Všímame si, kto vyrába daný produkt, 
aké je zloženie, napríklad pri mikulášských figúrkach či sladkosť obsa-
huje neidentifikované rastlinné tuky, alebo je vyrábaný naozaj z kakao-
vého masla. Garanciou na kvalitu môže byť aj meno značky. 
Keď kupujeme salónky, pozrime sa tiež na výrobcu, na zložky a dátum 
spotreby. Nevšímajme si len to, čo je vypísané na policiach, ale si po-
zrime aj etiketu. Skontrolujme aj balenie. Keď salónky sú zabalené vo 
vrecúšku, z hygienických dôvodov si ich radšej nekupujme. Oplatí sa 
viac kúpiť salónky v krabici, lebo to môže byť garancia kvality. Kvalitu 
výrobkov môže tiež zaručiť aj to, keď na danom produkte je uvedené 
telefónne číslo pre spotrebiteľa. 
Keď kupujeme akciové výrobky, zistime, prečo sú zľavnené. Keď sú na 
jednom výrobku uvedené viaceré akciové ceny, spotrebiteľ má právo 
zaplatiť najnižšiu uvedenú cenu. Ak budeme mať na pamäti aspoň hore 
uvedené dobré rady, je pravdepodobné, že Vianoce nenechajú v nás hor-
kú príchuť.                                                                                            
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A karácsonyi pihenő után vagy közben sokunk kimozdulna valaho-
va. A kisgyerekes családok a Jézuska érkezését követően már nehe-
zen tudják lekötni a gyerekeket. Jó választás lehet ilyenkor egy nagy 
séta, vagy ha megérkezik a hó, a fagyok, akkor a síelés, szánkózás, 
korcsolyázás is. Nézzük hát, hol hódolhatunk a téli sportoknak. 
Párkány környékén több természetes korcsolyapálya is található. Az 
elmúlt években a legfelkapottabbnak a kisgyarmati Garam holtág, 
a horgászok által csak hármas tóként emlegetett vízfelület számít. Itt 

nemcsak a helyiek, de a pákányiak is nagy számban róják a köröket. 
Az egyikük elmondása szerint a sekély víz jól befagy, így biztonságos 
és kedvelt, ráadásul ingyenes korcsolyázási lehetőségről van szó. „Szép 
időben a Garam partja autókkal telik meg. A hoki csapatok, köztük a 
párkányi is, szívesen járnak ide. Van, hogy három pályán is meccseket 
vívnak egymással. A Párizsi patak itt folyik bele a holtágba. Ilyenkor az 
is befagy, így oda is át lehet csúszni” – mesélte az egyik korcsolyázó, aki 
lányával évek óta látogatja a kisgyarmati természet adta pályát. Emellett 
Kéménd, Nána, Ipolyszalka, Muzsla és Bajta tavain is lehet csúszkálni. 
Fontos azonban, hogy mindig ellenőrizzük, biztonságos-e a jégfelület, 
melynek legalább 10 centiméter vastagnak kell lennie ahhoz, hogy elbír-
jon bennünket. 
Fizetős műjégpálya, Párkányhoz legközelebb, a magyarországi Tát felé 
vezető Táti út mellett található. A jégsátor a Duna és a főút között terül 
el. Itt lehet korcsolyát is bérelni, az időjárás viszontagságaitól sátor véd. 
A belépőjegy ára három órára 900 forint, gyerekeknek 500, korcsolyát 
ugyanennyiért lehet bérelni. Van lehetőség családi jegy megváltására is. 
2200 forintért két gyerek és két felnőtt mehet a pályára. 
Ami a szánkózást illeti, kisebb-nagyobb dombokkal, lankákkal több 
környékbeli település, sőt, Esztergom is rendelkezik. Párkányban az 
öböl partja nagyobb hó esetén benépesül, Esztergomban a Strázsa hegy-
et lepik el a szánkózó gyerekek. Persze, több sí- és szánkópálya is van 
a környékünkön. Jóval távolabb, Szlovákia hegyeiben is számos síelési, 
szánkózási lehetőséget találunk. 
A legközelebbi pálya Dobogókőn van. Magyarország első sícentrumát 
1923-ban helyezték üzembe. Ami a pályát illeti, kezdők és haladók is 
használhatják. Az alsó részen a tapasztalatlanabbak találják meg számí-
tásukat, a felső, meredek szakasz a profiknak alkalmas. Minden nap 9 
órától sötétedésig lehet siklani. Szánkózásra itt nincs lehetőség. 

A visegrádi Nagyvillány sípálya reggel 9 órától 21 óráig, hétvégén 23 
óráig nyitva tart. Kivilágított, hét hóágyúzott pályával rendelkezik. Van 
bébi-, szánkó- és snowbord pálya is. Amíg a hó nem érkezik meg, gyepsí 
és műanyag pályával várják az érdeklődőket. 

K.-Sz.É.
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A Városi Művelődési Központ programja 
Program Mestského kultúrneho domu

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: 
11. januára o 16.00 sa ot-
vára 11.medzinárodná vý-
stava fotiek
Barta Gyula Galéria: 
Január 11-én, 16.00-kor 
nyílik a 11. Nemzetközi 
fotó kiállítás 

Mestské múzeum - 
Városi múzeum 

Na pamiatku našich otcov 
Apáink emlékére - a doni 
kivonulás

Silvestrovská zábava 
s hudobnou skupinou 
Accord. Cena 10 €.

Szilveszteri batyubál 
az Accord együttes-
sel. Ár 10 €.
A kultúrház, valamint a galé-
ria és a múzeum december 
22-től január 2-ig zárva tart. 

Kultúrny dom, galéria a mest-
ské múzeum od 22. decembra 
do 2. januára budú zatvorené. 

További információk a kulur-
ház-ban vagy a 036/751 1108-
as telefonszámon. Ďalšie in-
formácie v kultúrnom dome, 
alebo na telefónnom čísle 
036/751 1108. Főtámogató: 
Termálfürdő Párkány
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Tizenkilencedik alkalommal rendeztek Ady Napokat a párkányi 
Ady Endre Alapiskolában. Az egy hetes rendezvény ismét gazdag 
programot kínált az intézmény diákjai számára. 
Míg az alsó tagozatosok terepjátékon és kézműves foglalkozásokon vettek 
részt, a 9. évfolyam tanulói a diktatúrákról néztek filmet, majd hallgattak 
előadást. Farkas Zsolt atya, Garamkövesd plébánosa az extrémizmusról 
beszélt. Fodor Zsuzsanna, iskolaigazgató szerint a céljuk az volt, hogy 
bemutassák a gyerekeknek a náci és a kommunista diktatúrák jelképei 
közti párhuzamot és felhívják a figyelmet arra, hogy eme jelképek mö-
gött ártatlan áldozatok milliói vannak. Idén először tartottak Szitakötő-
napot (a Szitakötő egy magyarországi gyermeklap). Ezen a napon az 
ötödikesek az iskola könyvtárában „könyvtárbulin” vettek részt. Volt ke-
rámia- és ásványkiállítás, karácsonyi dísz készítés. A hatodikosok a helyi 
múzeumban ismerhették meg környékünk népszokásait. A hetedikesek 
a drogmegelőzés-
sel foglalkoztak. 
Ďurás Márk atya, 
Kisgyarmat plé-
bánosa interaktív 
játékkal készült a 
drogokkal kapcso-
latban. Megnézték 
a Karesz végaka-
rata című magyar 
dokumentumfilmet 
is, mely a drogha-
lálban elhunyt 21 
éves Gáspár Ka-
resz leépülésének 
folyamatát követve a szenvedélybetegségek okait és következményeit 
tárja fel. A nyolcadikosokat vidámabb közegbe, Afrikába kalauzolta 
el Bacsó Péter tanár úr, a „Titokzatos-e még Afrika?” témájú előadás 
segítségével, majd feltehették kérdéseiket Mouanda Magloire, afrikai 
származású gyógyszerésznek. A rendezvény utolsó napja a kilencedi-
keseknek és a nyolcadikosoknak szeretett volna segítséget nyújtani a 
pályaválasztásban. Több régióbeli szakközépiskola foglalkozások által 
prezentálta egyes szakjait. Délután az intézmények vezetőivel, diákjai-
val együtt rendhagyó szülői értekezletre várták a kilencedikesek szüleit. 
A tanár-diák focimeccset idén a tanárok nyerték. Fodor Zsuzsannától azt 
is megtudtuk, hogy rajz és fotópályázatot is hirdettek, melynek témája: 
„A hely, ahol élünk”. A rajzpályázatba az alsó tagozatos kisdiákok és az 
óvodások is bekapcsolódtak. A fényképek kiértékelése a tavaszi Zöld 
hét keretén belül lesz. A diákoktól a szép képek mellett olyanokat is 
várnak, melyek a javításra váró környezetet is bemutatják. Meghirde-
tésre került a „Ki tud többet Kalotaszegről” című levelezőverseny is, 
amely a Kalotaszentkirályi testvériskola környékének a megismerésére 
irányult. A verseny győztesei hamarosan ellátogathatnak az erdélyi tele-
pülésre. Az iskola folyosóján „A hazáért és a szabadságért” témájú Rá-
kóczi projekt kiállítás látható, amelyet a 7. évfolyam tanuló készítettek 
a Rákóczi - szabadságharc leverésének 300. évfordulója alkalmából. A 
Léda Galériában Vészabó Noémi, szentendrei festőművész mutatkozik 
be csodálatos képeivel. Mint kiderült, a város anyagi helyzetére való 
tekintettel sok mindent saját berkeken belül próbáltak megoldani. Az 
egyik napon az iskola csoportjai, az Ady Street zenekar és a Csángálók 
színjátszó csoport léptek fel. A rendezvényt az iskola szülői szövetsége 
támogatta. A Rákóczi Szövetség az Ady Napok megnyitóján adta át az 
elsősök szüleinek a támogatást.

K.-Sz.É

Színes program az Ady Napokon
Novemberben rendezték meg a 13. Egressy Béni Országos Színját-
szó Fesztivált. A négynapos, kelet-szlovákiai rendezvényen a Nánai 
Színjátszó Csoport kapta a fődíjat, a csapat több színésze is elisme-
résben részesült. 
A nagy hagyomá-
nyoknak örvendő 
versenyen Szlová-
kia magyar lakta 
területeinek szín-
játszó csoportjai 
mérettettek meg. 
Néhány törzs- 
szereplő az idén 
otthon maradt. 
Ennek oka, hogy 
a tavalyi sikerek-
kel együtt járó 
fellépések miatt 
nem tudtak új darabbal színpadra állni. Ezért jövőre decemberben lesz 
a verseny: a karácsony előtti időszak az, amikorra elkészülnek a friss 
produkciók. Ezzel szemben új csoportok is beneveztek, így idén sem 
volt kevés az előadások száma. A versenyről szóló tudósítások szerint 
a nánaiak hozták megszokott formájukat, s egy élvezetes komédiával 
szórakoztatták a jelenlévőket. Amellett, hogy a színjátszó csoport bezse-
belte a fődíjat, több színész is elismerésben részesült. Név szerint Piski 
Erika (kiemelt színházi alakítás díja), Pataši Simona (Buzita község pol-
gármesterének díja), Khéli Bálint (a Csemadok Buzitai Alapszervezeté-
nek díja a kiemelkedő színészi alakításért), Matus Orsolya (a legjobb női 
epizódszereplő díja), Pesti László (a legjobb férfi epizódszereplő díja), 
Góra Róbert (a legjobb férfi alakítás díja), Juhász Mária (a legjobb ren-
dezés díja).                                             K.-Sz.É., foto: www.felvidek.ma

A nánai színjátszók 
győzedelmeskedtek

KULTÚRA

Kútfúrást
vállal kútfúró

mester
garanciával.

Tel.:
0915 510 504

+36 30 941 8985

Klávesové oddelenie hudobného 
odboru Základnej umeleckej školy 
F. Liszta v Štúrove organizovalo už 
tradične aj v tomto školskom roku 
spomienkový koncert dňa 28. no-
vembra 2011 v koncertnej sále ško-
ly pre milovníkov vážnej hudby. 
Tentoraz pripomínali výročia skla-
dateľov Jána Cikkera (100 rokov 
narodenia), Andreja Očenáša (100 
rokov narodenia), veľkého maďar-

ského skladateľa Ferenca Liszta (200 rokov narodenia), ktorého meno 
nesie naša škola, a žijúceho slovenského skladateľa Juraja Hatríka, kto-
rý tento rok oslavuje 70 rokov svojho narodenia. Na koncerte zazneli 
ukážky z diel skladateľov v podaní žiakov klavírneho oddelenia z tried 
p. uč. D. Járkovej, Z. Gyarmatiovej, Mgr. art R. Cucora a A. Barano-
vics, žiakov dychového oddelenia z triedy p. uč. G. Viziovej, ale aj žia-
kov speváckeho oddelenia z triedy p. uč. Mgr. R. Hanza. Pedagógovia 
D.Járková a Mgr.art.R. Cucor v príjemnej, rodinnej atmosfére priblížili 
obecenstvu zaujímavé momenty zo života a diela spomínaných sklada-
teľov. Účinkujúci podali hodnotné výkony na veľké potešenie obecen-
stva.                                                                                                   Z.Gy

Spomienkový koncert ZUŠ F. Liszta
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Éljünk egészségesen
A tanévkezdés után, október elején, az egészséges életmódra nevelés 
programjának keretében, egész hetet betöltő események zajlottak az 
óvodában. Megkülönböztetett figyelmet fordítottunk a sporttevékenysé-
gekre. Osztályonként, majd az egész óvoda együtt sport délelőttöt tartott 
az óvoda udvarán. A nagyobb gyermekek a jógával is megismerkedtek. 
A sportolás során az egészséges mozgásra való buzdítás, ösztönzés volt 
a cél. A napi tevékenységek során a témának megfelelően rajzoltak, ter-
ményekből figurákat, töklámpásokat, „tökállatot“, „káposztalilit“, „tök-

mazsolát“, geszte-
nyetortát készítettek 
a gyerekek. A ter-
mészetjárás során a 
távolabbi környezet 
természeti jelensé-
geit figyeltük meg. A 
rendezvény kicsúcso-
sodása az óvoda te-
raszán rendezett kós-
tolóval egybekötött 
kiállítás volt, melyen 
zöldséges-gyümöl-
csös saláták, gyümöl-
csös és zabpelyhes 

sütemények, kok-
télok, valamint más 
ínyencségek várták 
a szülőket, gyerme-
keket, látogatókat. 
A koktélok iránti 
érdeklődés különö-
sen nagy volt. A 
rendezvény közösen 
a szülőkkel, gyer-
mekekkel, az óvoda 
kollektívájával való-
sult meg. Köszönet 
a szülők készséges 
segítő támogatásáért.
Szépkorúak napja
Október 26-án, az idősek iránti tisztelet hónapja alkalmából, „Szép-
korúak napját“ tartottuk az óvodában. A tisztelet, a szeretet, az odafi-
gyelés egész életen át tartó fontos része az életnek! Már kiskorban is 
fontos, hogy a gyermekek kinyilvánítsák tiszta érzéseiket! A tisztelet, 
a szeretet jelét külön ezen a napon is kifejezték az óvodások. Délelőtt 
a nagycsoportokba, délután a kiscsoportokba jöttek el szép számban a 
nagyszülők. A gyermekek kis műsorral köszöntötték a vendégeket, majd 
kisebb csoportokban termésekből ajándékokat, virág-ikebanát készítet-
tek, melyeket a nagyszülők ajándékként vittek haza. Az örömteli együtt-
lét, tevékenység, meghatódottság öröme látható volt az arcokon az ün-
neplés során. A találkozást közös vendégség zárta.
Az őszi hónapok során az óvodában, a szülőkkel, a nagyszülőkkel zöld-
ségekből, terményekből készült alkotásokat, töklámpásokat, Mazsola-
malacot, sok – sok ötletes bábut, figurát a Szabdidőközpont által ren-
dezett „Tökjó” bulira vittük el és este pedig a Halloween – fényünnep 
felvonuláson vettek részt a nagyobb gyermekek a szülőkkel.
A Mikulás várás már lezajlott, jelenleg a Szeretet ünnepére készülünk!

Takács Erzsébet

Tizennegyedik alkalommal rendeztek szorobán találkozót Párkány-
ban. Hat iskola, 71 tanulója mérte össze erejét a gyors és pontos szá-
molásban. A párkányi kisdiákok sok dobogós helyet megszereztek. 

A három hazai intézmény, Pár-
kány, Muzsla, Szalka, mellett, 
minden évben Vác, Pomáz és 
Magyargéc egy-egy iskolája is 
részt vesz ezen a találkozón. A 
tanulók elsőtől ötödik osztályig, 
korcsoportokba sorolva mérték 
össze az erejüket. Fodor Zsuzsan-
na, az Ady Endre Magyar Tanítási 
Nyelvű Alapiskola igazgatónője a 
megnyitón a gyerekeket biztatva 
elmondta, mindannyian győzte-

sek, hisz ügyesen tudnak egy olyan eszközt használni, amelyet az idő-
sebb korosztály nem. A versenyt lebonyolító Drozdík Katalintól meg-
tudtuk, hogy tíz párkányi kisdiák jutott az első három helyezett közé. Az 
egyes kategóriák képzeletbeli dobogójának az első fokán Mucha Ármin, 
Lőrinc Bence, Nyitrai Lea végzett. Második Pokorny Noel, Válent Ottó, 
Miskovic Viktória és Vincze Melinda Erzsébet lett. A harmadik helyet 
Kárász Dávid, Muszka Laura, Ármai Csenge szerezte meg. Drozdík 
Katalin az eszköz használatával kapcsolatosan kihangsúlyozta: „japán 
tudósok kijelentették, hogy a szorobán az agyi tevékenységre nagy ha-
tással van. A szakértők azt mondták, hogy ha valaki jól megtanult szo-
robánozni, akkor az agyának a 
jobb oldali hátsó része sugározza 
az alfa hullámot, amikor számol. 
Ezt a részt akkor használjuk, mi-
kor elképzelünk valamit, vagyis 
a szorobános látja a szorobán 
képét, amikor számol. Aki nem 
szorobánozik, annak csak a bal 
oldalból sugárzik az alfa hullám“. 
A szorobán japán eredetű golyós 
számolóeszköz. Előkészíti és fej-
leszti az eszköz nélküli számo-
lást. Eredményesen használható az alapműveletek értelmezéséhez, 
gyakorlásához, fejleszti a kéz finommozgását, a szem-kéz koordináció-
ját. A tanulók önfegyelemre, kitartásra, precizitásra való szoktatásában 
is eredményesen használható.

Szorobán találkozó PárkánybanEsemények a tanévkezdés óta a 
Micimackó óvodában

ISKOLAÜGY - ŠKOLSTVO

A párkányi Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola zongora tanszakának 
szervezésében, november végén, az iskola koncerttermében emlékhan-
gversenyre került sor. Az idei évben Ján Cikker szlovák, Andrej Očenáš 
cseh zeneszerzők születésének 100., Liszt Ferenc ismert magyar zene-
szerző, iskolánk névadója születésének 200. évfordulójáról, valamint 
Ján Hatrík kortárs szlovák zeneszerző 70. születésnapjáról emlékeztek 
meg a tanárok, diákok. Járková Dagmar és Cucor Roland pedagógus-

aink családias hangulatban ismertették az említett művészek életének és 
munkásságának fontosabb, érdekesebb állomásait. A koncerten a szerzők 
gyermekek számára komponált darabjainak dallamai csendültek fel, me-
lyeket növendékeink élvezettel adtak elő. Zongorán Járková Dagmar, 
Gyarmati Zsuzsanna, Baranovics Andrea és Cucor Roland osztályának 
tagjai mutatták be tudásukat, altfurulyán és klarinéton Viziová Gabriella 
növendékei játszottak, valamint Hanza Rolanda énekesei is felléptek. A 
koncert maradandó élményt nyújtott minden zeneszerető résztvevőnek.

Gy.Zs.

Emlék hangverseny a zeneiskolában
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Kiállítás-megnyitó és Királynap 
November 4-én került sor Szent Imre Herceg névnapjának megün-
neplésére az egyházi óvodában. Immár negyedik alkalommal ren-
deztük meg a történelmi vetélkedővel egybekötött „Királynapi“ 
rendezvényünket. A gyerekek már hetekkel előre lázas izgalommal 
készültek e nap eseményeire. Magyarországi barátaink is számon 
tartják ezt a napot, s érdeklődéssel követik a rendezvény esemé-
nyeit.
Az idei Szent Imre-nap sokban gazdagabb volt az előzőeknél. Hisz e 
napon kapott teret egy másik rendezvény is óvodánkban. Pécsi L. Dá-
niel jelképművész jubileumi vándorkiállításának ünnepélyes megnyitó-
jára nem találhattunk volna e napnál alkalmasabbat. Hisz a Királynap 
hagyományőrző kézműves tevékenységei, a történelmi vetélkedő, s a 
művész úr által alkotott jelképek egyaránt a történelemről szólnak. Az 
óvoda nagytermének egyik sarkában felsorakoztatott címerek közt büsz-
kén fedeztük fel a sajátunkat is, melyet a művész úr tervezett. 
A jeles napot Szent Imre köszöntésével, s az óvoda himnuszával nyi-
tottuk meg. Az óvoda igazgatónőjének köszöntő szavai és a gyermekek 
versei után elhelyezve virágcsokrunkat Szent Imre képe előtt, felhang-
zott a magyar himnusz. A kellően megalapozott hangulat fényében Csa-
pó Etele a Fidesz V. kerületi Nyugdíjas Tagozat Elnökeként megnyitotta 
a kiállítást, s méltatta Pécsi L. Dániel munkásságát. Köszöntő beszédet 
mondott Okos Márton, Kalotaszentkirály-Zentelkei közíró is. Szere-
tettel üdvözöltük körünkben Karsai Károly képviselő urat a Belváros 
Lipótváros, Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzattól, kik rend-
szeresen támogatják óvodánkat. Jelen volt Fodor Zsuzsa az Ady Endre 
Alapiskola igazgatója Párkányból, s Bihari Antal az Esztergomi Körzeti 
Televízió tulajdonosa.

A kézműves tevékenysé-
gek kitöltötték az egész 
délelőttöt. Csupa kirá-
lyi dolgot készítettünk 
– mint István király ko-
ronáját, címeres pajzsát, 
kardot, lovat, királyi nya-
kéket, Szent Imre fehér 
liliomát, korhű agyagtá-
lakat. Volt rajzverseny is. 
A nap fénypontja pedig a 
történelmi vetélkedő volt 

Szent Imre családjával, életével, István királlyal, az őt követő királyok-
kal kapcsolatos kérdésekről. Az óvoda névadójának történelmi voltát 
tekintve ugyanis elkerülhetetlen, hogy a gyerekek már ilyen pici korban 
ne sajátítsanak el bizonyos fokú történelmi ismereteket – természetesen 
játékos formában.  
A gyerekek izgalommal várták ezt a pillanatot, s elkápráztatták a zsűri 
tagjait. Különösen Klajman Márk, Keresztes Hanna és Benkovics Krisz-
tina tündököltek, kik mind a 13 kérdésre jól válaszoltak. Ők ismételten a 
zsűri elé járulva mérkőztek meg a királyi címért. Végül is Klajman Márk 
tudott több plusz információval szolgálni. Így aztán ő lett a „Kiskirály“, 
ki egy teljes napon át részt vehetett az óvoda kormányzásában, miután 
letette a fogadalmat. Ezt kellő méltósággal teljesítette is. A királyi la-
komát lovagi torna követte, s a napot királyfilmek nézésével zártuk. Ez 
a nap újból bizonyította, mily fontos feladat hitünk, anyanyelvünk és 
történelmünk korai, időbeni ápolása, kornak megfelelően, kellő odafi-
gyeléssel, hittel, szeretettel. Pécsi L. Dániel plakátjainak vezérmottójá-
val élve: „Nemcsak nyelvében, jelképeiben is él a nemzet“.

Vízi Katalin, óvodaigazgató

ISKOLAÜGY - ŠKOLSTVO
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Párkány felszabadulására
még ma is rejt fel nem robbant bombákat, lőszereket. A híd építésekor is 
sokat felszínre hoztak a búvárok. Párkányban talán nincs is olyan család, 
aki ne veszített volna el családtagot, rokont. Meg kell még emlékezni az 
asszonyokról, akik félelmet nem ismerve ellátták a családokat, a gyer-
mekekkel foglalkoztak.
Párkányban 1945 tavaszán nagy harcok folytak a német és a szovjet had-
sereg között. A németek tervbe vették a város kilakoltatását, de az öreg 
utcai asszonyok hősies ellenállása a kilakoltatást meghiúsította. A várost 
hol az egyik, hol a másik sereg foglalta el, foglyaikat kíméletlenül a 
Dunába lőtték. Sok halottja volt a háborúnak, erről tanúskodik a szovjet 
katonai temető, ahol 5247 elesett katona alussza örök álmát.
Emlékszem még arra a megható történetre, amikor egy ukrán édesanya 
rátalált fia sírjára a helyi katonai temetőben. Egy delegációval eljött fia 
sírjához és egy maréknyi otthoni földet szórt a sírra. Mi az osztályunk-
kal, tanítóinkkal vettünk részt ezen a szomorú eseményen.
Párkányban az egyik épület téglája őrzi egy szovjet felderítő feljegyzé-
sét – miny nyet – dátum és aláírás, vagyis a terepet megtisztították az ak-
náktól, a hely biztonságos. A háború szörnyűségeit, tragédiáit szóval el-
mondani nem lehet. Azok közül, akik átélték, már csak kevesen vannak 
közöttünk. Nagyon fontos a megemlékezés, hogy ilyen szörnyűség sose 
történhessen újra, az utánunk jövő nemzedék tanuljon elődei hibáiból.

Fazekasné Keserű Katalin

24. septembra až 1. októbra sme sa my, Renáta Némethová a  Ni-
koleta Weissová, žiačky Súkromnej obchodnej akadémie v Štúrove, 
zúčastnili týždenného pobytu vo Švédsku v rámci školského pro-
jektu Comenius. Cieľom projektu bolo spoznať ostatné kultúry a 
získať nových priateľov.
Vo švédskom  mestečku Tyresö sa zišli študenti a učitelia zo Španielska, 
Francúzska, Grécka, Turecka, Talianska a Slovenska. Prvý deň prebie-
hal v napätí, 
no keď sme sa 
po pricestova-
ní ubytovali 
u našich part-
nerov, vedeli 
sme, že je pred 
nami týždeň 
plný zážitkov 
a skúseností.  
Po milom pri-
vítaní sme sa 
vybrali s na-
šimi partner-
mi do centra 
kúpiť si ces-
tovnú kartu, 
s ktorou sme 
mohli neobmedzene využívať hromadnú dopravu: autobus, metro, loď 
a električku. Večer nám obidve rodiny pripravili privítaciu grilovačku. 
Každý deň bol  zorganizovaný program, ktorý zahŕňal obhliadku mes-
ta Stockholm, návštevy múzeí, národného parku, nezabudlo sa, samo-
zrejme, ani na nákupy. Ráno nás privítali v partnerskej škole, kde sme 
žiakom porozprávali o našom meste a krajine. Po obede sme mali mož-
nosť pozrieť si miestny kaštieľ a prechádzať sa po prekrásnom parku. 
V historickom múzeu sme sa mohli preniesť z prítomnosti do minulos-
ti. Videli sme archeologické vykopávky kostier, člnov, Vikingov, šiat a 
podobne. V múzeu Vasa sme videli vojnovú loď, ktorá sa potopila pri 
svojej prvej plavbe. Bola 333 rokov pod morom, no  dnes žiari vo svojej 
pôvodnej kráse.  
Ďalšia návšteva patrila švédskemu parlamentu a hradu, ktoré nás veľmi 
zaujali. Jeden celý deň sme boli v prírodnom Národnom parku Tyresta, 
kde nám naši partneri uvarili ich typické jedlo, mäsové guľky s ces-
tovinami a kečupom. Neskôr sme išli na menšiu túru lesom. Posledný 
rozlúčkový deň sme strávili opäť v prírode, kde sme si mohli vyskúšať 
typické švédske hry a kanoe. Večery sme prežili vo veľmi dobrej nálade 
spolu s účastníkmi projektu v bowling centre, pri karaoke alebo v ro-
dinnom kruhu. Spoznali sme miestnu kultúru, mentalitu ľudí a získali 
priateľov z iných krajín. Sme veľmi rady, že sme sa mohli zúčastniť 
tohto projektu, pretože sme získali nezabudnuteľné skúsenosti. Vytvorili 
sa nové priateľstvá, ktoré sa budeme snažiť udržiavať a veríme, že stret-
nutie vo Švédsku nebolo tým  posledným.

Renata Némethová 3.A

Študentky SOA Štúrovo vo Švédsku
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DENTÁLNA HYGIENA 
 Monika Mikleová dipl.DH, tel. 0918 42 78 19, Poliklinika Štúrovo

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

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

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

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

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

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

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

A szovjet csapatok először 1945. január 6-án érkeztek Párkányba, 
Helemba, Leléd, Garamkövesd felől. 1945. március végén, vagyis 66 
éve, hogy Párkányban véget ért a borzalmakkal teli második világ-
háború. 
Én ugyan akkor még nem éltem, de szüleim, nagyszüleim elbeszélésé-
ből sokat hallottam a sok fájdalomról, szörnyűségről. Ők közvetlenül a 
Duna partján laktak, udvarukon volt egy nagyobb légópince. Borzalom-
mal mesélték a Mária Valéria híd felrobbantásáról, mely 1944 decembe-
rében történt. Ruháikat, túlélési csomagjaikat elkészítve tartották még a 
gyerekek is, mert ha jöttek a bombázók, szólt a sziréna, mindenki rohant 
a pincébe menedéket, biztonságot keresni. Mesélték, hogy az óvóhelyen 
tartózkodók sokat imádkoztak puszta létükért. A papám pincéjében tar-
tózkodó család négyéves fiúcskája nyűgös volt. Nem hagyta az édes-
anyját nyugton. A bombázás előtt kalácsot sütött az anya, s még arra sem 
volt ideje, hogy csomagolni tudjon belőle. Addig könyörgött a kisfiú, 
míg édesanyjával felmentek a házukba. Alig fogyasztottak a kalácsból, 
újra megszólalt a sziréna, s a félelemtől az ágy alá bújtak. A ház találatot 
kapott, az édesanya fejét levágta a bomba, mely szerencsére nem rob-
bant fel. A kisfiút a szomszédok találták meg.
Szüleim elbeszéléséből emlékszem egy fiatal lány esetére, akinek az 
egész családja odaveszett, ő maga is megsérült, az egyik lábát veszítette 
el. A hosszú kezelés és felépülés után, amikor először a templomba ment, 
minden ember elnémult, majd közösen imádkoztak további életéért. Egy 
nemes, jólelkű párkányi család szárnyai alá vette és lányaként nevelte 
fel. Olyan esetről is meséltek, hogy amikor az egyik asszony megszülte 
a kisfiát, s miután a bába rendbe tette, megszólalt a sziréna. Az életüket 
mentve a pincébe rohantak, csak ott vették észre, hogy a kisfiú fenn ma-
radt a szobában. A bombázás után éppen, egészségesen találtak rá.
Közvetlenül a háború után történt a következő eset. Párkány lakosai a 
templomba igyekeztek, hogy kifejezzék hálájukat a háború átvészelésé-
ért. Ez alatt az idő alatt két tizenéves fiú az Isten hegyénél gránátokat, 
aknákat szedett össze kíváncsiságból. Azt, hogy pontosan mi történt, 
nem tudni, de hatalmas robbanás rázta meg a várost. Később a szüleik 
ruhadarabjaikból, cipőikből azonosították a fiúkat és egy kosárba szed-
ték össze maradványaikat.
A bombázások tragédiákat és hatalmas anyagi károkat okoztak. A Duna 
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Na vojnovom cintoríne Červenej armády v Štúrove, ktorý je ná-
rodnou kultúrnou pamiatkou, je pochovaných 5 248 vojakov v 
168 jednotlivých a 8 skupinových hroboch. Na malých hroboch sú 
umiestnené náhrobné kamene, na ktorých sú uvedené mená padlých 
vojakov, alebo je len napísané „večnaja slava geroju“. Žiaľ z celko-
vého počtu pochovaných, menný zoznam obsahuje v súčasnosti len 
897 mien, ostatní sú neznámi. Vďaka pátracej skupine Hviezda v 
Rusku sa tento údaj onedlho rozšíri na rovných 900. Prostredníc-
tvom Ruského veľvyslanectva na Slovensku dostanú traja vojaci, 
ktorí sú tu pochovaní pamätnú tabuľu s menom, a to dvaja Hrdi-
novia Sovietskeho zväzu a jeden vojak. V závere II. svetovej vojny 
sa odohrali tie najvýznamnejšie boje práve v okolí Štúrova. Životné 
osudy dvoch Hrdinov ZSSR pochovaných na „Ruskom cintoríne“ v 
Štúrove teraz uverejníme na základe informácií poskytnutých Sta-
nislavom Bursom, človekom, ktorý má na srdci osud a zachovanie 
pamiatky padlých vojakov ČA. Musím podčiarknuť, že sa jedná o 
materiál, ktorý je prvýkrát publikovaný na Slovensku! Výnimoč-
ným je oboznámiť sa s osudmi vojakov, ktorí zomreli v bezohľad-
nom boji v tomto kraji, bez ohľadu na ich národnosť.

Nikolaj Semenovič Artamonov sa na-
rodil v roľníckej rodine 21. mája 1919 
v dedine Nekljudovka. V roku 1941 bol 
odvedený do radov ČA. Po ukončení 
vojenskej leteckej školy bol v roku 1942 
ako stíhač v hodnosti podporučíka prera-
dený na docvičenie k bojovému útvaru. 
Svoj prvý zostrel nepriateľského lietadla 
dosiahol 25. júla 1943 v priestore Ka-
linina, keď k zemi odporúčal nemecké 
prieskumné lietadlo Hs-126. Po absolvo-
vaní 165 bojových letov /z ktorých bolo 
32 prieskumných/, v ktorých absolvoval 
42 vzdušných súbojov, bol už v hodnosti 
nadporučíka. 10. marca 1944 bol zarade-
ný ako pomocník veliteľa vzdušnej streľ-
by pluku.
     Svoje posledné vzdušné víťazstvo kpt. 

N.S. Artamonov dosiahol 11. marca 1945, keď sa mu podarilo v pries-
tore Hercegfalva (MR) zostreliť nemeckú stíhačku Fw 190. Tým pádom 
mal na konte celkovo 28 samostatných a 8 skupinových zostrelov nepri-
ateľských lietadiel. 
     Dňa 25. marca 1945 sa začala bratislavsko – brnenská operácia. 
Artamanovi vojaci so svojimi stíhačkami Lavočkin La 5Fn operovali z 
poľného letiska nachádzajúceho sa v blízkosti Želiezoviec. Odtiaľ kpt. 
N.S. Artamonov 26. marca 1945 vyletel na svoje posledné dva bojové 
lety, aj keď nemusel. Doktor pluku mu zakázal letieť, lebo zdravotne 
nebol v poriadku. On odmietol jeho námietky a vyletel na prieskumný 
let do priestoru Nitry a Vrábel. Od Vrábel smerom na Levice objavil 
nemeckú motorizovanú kolónu smerujúcu k frontu. Po pristátí výsledky 
svojho prieskumu zahlásil veliteľovi divízie Judakovi. 
     Ako správny veliteľ vyletel kpt. Artamonov na čele „lavočiek“ ich 
pluku. Aby neboli spozorovaní, kolónu obleteli veľkým oblúkom a za-
čali na ňu útok z 800 m odzadu. Po znížení letu na účinný dostrel sa na 

ceste rozpútalo peklo a  jedna ohnivá 
dráha z nich si našla svoju obeť. Počas 
“šturmovky” na kolónu naplno zasi-
ahla „lavočku“ kpt. Artamonova. Tá 
po zásahu začala vo vzduchu okamži-
te horieť. Ranený pilot s posledným 
zbytkom unikajúcich síl nasmeroval 
svoju horiacu fakľu do nemeckej ko-
lóny. Po dopade do jej radov podria-
dení hrdinského pilota uvideli, ako na 
ceste nastal veľký výbuch. Do tohto 
priestoru okamžite vyslali ľudí, aby 
jeho telesné pozostatky previezli do 
Želiezoviec. Vďaka tomu vieme, že 
kpt. Artamonov zahynul v priestore 
Teliniec. Po prevoze jeho telesných 
pozostatkov do Želiezoviec bol zo 
všetkými vojenskými poctami pocho-

vaný. Nemal tam však dlhý odpočinok, lebo o rok neskôr bol exhumo-
vaný a opätovne pochovaný na vtedy budujúcom sa cintoríne padlých 
sovietskych vojakov v Štúrove. No tentokrát bol uložený do jedného zo 
spoločných hrobov, bez označenia o koho sa jedná. 
     Na príkaz Prezídia najvyššieho sovietu ZSSR bola npor. N.S. Arta-
monovi 19. augusta 1944 za dosiahnuté bojové zásluhy udelená Zlatá 
hviezda Hrdinu Sovietskeho zväzu a Leninov rád. V materiáloch MÚ 
Štúrovo je doteraz evidovaný pod p. č. 337. 

Zabudnutí hrdinovia
Je pozoruhodné, že za boje v našom regióne získal ocenenie „hrdinu“ 
aj jeden letec, ktorý tu bol zostrelený a prišiel o nohu. Jedná sa o letca 
Nikolaja Sergejeviča Jegorova, ktorý za ťažké zranenie v boji v okolí 
Štúrova dostal to najvyššie vyznamenanie udeľované v ZSSR.

     Aleksej Fedorovič Lebedev sa naro-
dil 14. marca 1924 v Bunjakovke v sedli-
ackej rodine. V máji 1943 dostal Aleksej 
Lebedev povolávací rozkaz do radov ČA. 
Po absolvovaní vojenskej školy mu bola 
pridelená hodnosť podporučíka a funkcia 
veliteľa čaty. V januári 1945 jeho pluk 
viedol boje na území nachádzajúcom sa 
na severnej strane rieky Dunaj. Tam mali 
príslušníci 2. práporu 677. streleckého 
pluku 5. januára 1945 zaujaté pozície v 
blízkosti obce Belá. Vojaci Lebedevovej 
čaty videli, že asi 300 m pred nimi na 
neveľkej vyvýšenine sa rysujú kontúry 
nemeckých zákopov. O druhej v noci 6. 
januára 1945 zavolal mladého veliteľa 
na svoje veliace stanovište veliteľ pluku 
mjr. Borodin. Bolo mu jasné, že nepria-

teľské pozície môžu dobyť len v rámci nečakaného útoku, keď dokonale 
využijú moment prekvapenia. „Do svitania musí byť dedina naša! To je 
úloha vašej čaty. Viem, že ste chlapíci, verím, že nesklameš…“ – po-
vedal veliteľ pluku podporučíkovi Lebedevovi. O 03.00 hod. vyrazil 
dvadsaťročný veliteľ so svojimi podriadenými. V momente, keď im k 
nepriateľským zákopom ostávalo len pár desiatok metrov, nočné ticho 
prerušila dávka guľometu a nočnú krajinu osvetlili vystrelené svetlice. 
Mladý veliteľ vtedy chytil dva granáty a začal sa plaziť k postaveniu 
guľometného hniezda. Keď bol od neho vzdialený tak 8 až 10 metrov, 
hodil do neho postupne obidva granáty. Guľomet zmĺkol. Vojaci sa 
zodvihli zo zeme k útoku. V tom momente nemecký guľomet opätovne 
ožil. Lebedev sa vtedy zodvihol zo zeme a vlastným telom zakryl ne-
priateľský guľomet. Podriadení, vidiac čo sa stalo, sa vrhli do útoku a v 
momente dobili nepriateľské pozície. Po boji Lebedevoví spolubojovní-
ci našli iba bezduché telo 
svojho veliteľa odpočí-
vajúce stále na ústi uml-
čaného guľometu. O kus 
ďalej od neho ležali traja 
zabití nemeckí vojaci a 
jeden ranený. 
     Telesné pozostatky 
mladého hrdinu ppor. 
Alekseja Fedoroviča Le-
bedeva boli za smútočnej 
hudby šesťčlenného vo-
jenského orchestru a za 
čestných sálv zo samopa-
lov a pušiek, pochované 1 km juhozápadne od osady Malá Tata (časť 
obce Kamenný Most). Neskôr boli exhumované a údajne prevezené na 
cintorín padlých sovietskych vojakov v dedine Belá. A odtiaľ ku koneč-
nému odpočinku na centrálny cintorín padlých sovietskych vojakov v 
Štúrove. A. F. Lebedev tu odpočíva v spoločnom hrobe pod p. č. 547. 
     O hrdinskom čine ppor. A.F. Lebedeva jeho priamy nadriadený, veli-
teľ 677. streleckého pluku mjr. Borodin, už 11. januára 1945 napísal ná-
vrh na udelenie titulu Hrdina ZSSR in memoriam. Na jeho podklade  bol 
ppor. A. F. Lebedevovi Príkazom Prezídia Najvyššieho sovietu ZSSR 

dňa 28. apríla 1945  udelený titul Hrdina 
ZSSR In memoriam a Rad Lenina.
     Členovia pátracieho oddielu Hviezda, 
nachádzajúci sa v dedine Želannoje, sa 
snažia napraviť krivdy, ktoré boli v rámci 
stalinských čistiek a represálií spácha-
né na Lebedevovej rodine, ale nielen na 
nej… Vďaka ich iniciatíve už o svojom 
zabudnutom rodákovi vedia aj obyvatelia 
jeho rodnej obce. A hlavne na ich počin 
mu bol v rodnej Bunjakovke odhalený 9. 
mája 2010 pamätník a bude jeho meno 
uvedené na mieste jeho posledného od-
počinku (spolu so spolubojovníkom Ar-
tamonovom a vojakom Knopovom) aj na 
pamätnej tabuli umiestnenej na vojnovom 
cintoríne Červenej armády v Štúrove.

Materiál Stanislava Bursu spracoval 
Július Juhász

Pôvodný hrob Artamanova v Želiezovciach v r. 1945

Pilot Artamanov

Lebedev ako vojak sovietskej armády

Miesto pôvodného hrobu Lebedeva pri osade Malá Tata

Pamätná tabuľa v r. 2010 v rodnej obci Bunjakovke
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Párkány és Vidéke - A Mi lapunk, kiadja a Párkányi Városi Művelődési Központ (Hasičská 25, Párkány) Főszerkesztő: Kasza-Szép Éva, szerkesztőbizottság: Cucor Roland, Koller Péter,  
Anna Gallová, Glázer Péter, Juhász Gyula, Czigler Mónika. Hirdetésfelvétel: a 036/7511108-as számon, a parkanyesvideke@gmail.com e-mail címen, a szerkesztőbizottsági tagoknál vagy a művelődési 
központban. Nyomdai kivitelezés és tördelés: DEEM Design s.r.o. A lapban megjelent hirdetések, cikkek tartalmáért és helyesírásáért a nyomda nem vállal felelősséget.

Matičný turnaj v Štúrove 

Plavci TJ Dunaj, plaveckého oddielu Delphinus sa v novembri zú-
častnili troch pretekov. 5.11.2011 sa konalo v Trenčíne II. kolo kraj-
ských majstrovstiev žiakov – zároveň boli aj kvalifikačnými pretek-
mi na zimné majstrovstvá Slovenska.
V dňoch 12. a 13. novembra osem plavcov reprezentovalo náš oddiel na 
Pohári trenčianskeho plaveckého klubu, boli to preteky bez obmedzenia 
vekovej kategórie. Spolu pretekalo 418 plavcov z 31 oddielov z celého 
Slovenska. 
Umiestnenie našich plavcov: 
Stašková Paulína obsadila 22,25,30 a 33 miesto, Árendášová Monika 
obsadila 55,65,70 a 96 miesto, Srnková Natália obsadila 56,68,71 a 90 
miesto, Tóth Richard obsadil 14,16,22 a 23 miesto, Koreň Martin ob-
sadil 19,43,49 a 54 miesto, Capko Denis obsadil 27,46,47 a 76 miesto, 
Srnka Filip obsadil 35,55,76 a 81 miesto, Folk Roland obsadil 20,28,54 
a 59 miesto. Celkovo zaplávali naši plavci 15 osobných rekordov.
Štvorica najmladších plavcov reprezentovala Štúrovo 26. a 27. novemb-
ra na memoriáli Jozefa Baláža v Prešove. Tento pretek bol zaradený ako 
majstrovstvá Slovenska pre ročníky 2001 a 2002. Reprezentovali nás: 
Koreň Branislav, Simonek Alan, Vincze Virág a Sámson Fanni.
Umiestnili sa nasledovne:
Vincze Virág – 4,8,9,10,11 a 12 miesto, zaplávala 6 osobných rekordov.
Koreň Branislav – 14,18,19,2x23 a 35 miesto, zaplával 3 osobné rekordy.
Simonek Alan – 12,17,22,23,31 a 36 miesto, zaplával 5 osobných rekordov.
Sámson Fanni – 13,18,20,23,31 a 35 miesto, zaplával 5 osobných rekordov.

Z celého srdca im všetkým gratulujeme!                     Denisa Vevúrková

Plavci v novembri

Miestny odbor Matice slovenskej v Štúrove organizuje okrem iných 
podujatí aj športové súťaže. V nedeľu 20.11.2011 sa konal 1.ročník 
športovej súťaže o Putovný pohár predsedu MS v Štúrove v stolnom 
tenise. V hojnom počte sa zišli priaznivci stolného tenisu v budove CVČ 
v Štúrove. Súťaž prebiehala v priateľskom ovzduší športového zápo-
lenia. Vytvorené boli 3 družstvá: družstvo žien v počte 6 súťažiacich 
a dve družstvá mužov po 6 teda 12 súťažiacich. Putovný pohár žien 
získala Mária Seifertová a putovný pohár mužov získal Mikuláš Šlezák. 
Ďakujeme všetkým zúčastneným, blahoželáme víťazom a tešíme sa na 
nasledujúci ročník. Zvlášť ďakujeme našim sponzorom, dobrodincom, 
Matici slovenskej v Martine za finančnú pomoc, Ing. Horvayovi, Mudr. 
Marčekovi za spoluprácu pri zabezpečovaní turnaja. Poďakovanie patrí 
prípravnému výboru a všetkým nápomocným.

V mene priaznivcov stolného tenisu Mária Vavreczká

Hencz Róbert kapta az 
Év sportolója díjat

November 26-án Dunaújvárosban a Magyar Motorcsónak Szövetség 
díjkiosztó ünnepségén vette át a „2011 év sportolója” díjat a párkányi 
Hencz Róbert. 1995-ben, 15 évesen kezdett el versenyezni. Azóta szá-
mos sikert ért el. Háromszoros szlovák bajnok, 2006-ban Európa baj-
noki 4. helyezett, 2009-ben Európa bajnoki 2., valamint világbajnoki 
4. helyezett. Eddigi legnagyobb sikerét 2011-ben érte el világbajnoki 3. 
helyezésével, szeptemberben pedig Laufenben Formula 500 kategóriá-
ban megszerezte első Európa bajnoki címét. Az ünnepségen a díjazottak 
között volt édesapja, Hencz Atilla is, aki a saját kategóriájában a harma-
dik helyen végzett. Mindkettőjüknek gratulálunk.
-Errefelé ez a sportág nem igazán ismert. Ismertetnéd az olvasókkal, mit 
is jelent pontosan az F 500? 
-Ez egy új versenyszám, ebben a sportágban ez a legerősebb kategória. 
Vannak a 125, a 300 és végül az 500 köbcentis motorok. Természetesen 
sikló motorcsónakokról van szó. A kisebb csónakokat fekve kell irányí-
tani, az enyémet ülve.
-Hogyan zajlanak ezek a versenyek? Hasonlóak mondjuk a F1 futamok-
hoz?
-Végül is az egész évi versenyzést hasonlíthatjuk a F1-hez. Mi is járjuk 
a világot. Olaszországban kezdjük, majd megyünk Amerikába, és így 
tovább. Összesen 10 futamból áll a szezon.
-Te a magyar, konkrétan a Bajai Vő Racing Team színeiben versenyzel. 
Hogyan jött létre ez a kötelék?
-Tudni kell, hogy anyagilag nagyon igényes sportról van szó, s ennél a 
csapatnál kaptunk jó lehetőséget és feltételeket a versenyzéshez. Semmi 
más háttere nincsen.
-Említetted az anyagiakat. Ki finanszírozza a versenyzést?
Sajnos nagyon nehéz szponzort találni, nagyon kevés támogatónk van, a 
finanszírozás javát kénytelenek vagyunk a családi vállalkozásból meg-
oldani.
-Szeptemberben Laufenben megszerezted első Európa bajnoki címedet, 
emellett pedig világbajnoki harmadik lettél. Az utolsó verseny nagyon 
izgalmas volt. Nem te voltál a fő esélyes. 
-Egész évben hárman versenyeztünk a címekért. Olaszországban példá-
ul technikai problémák miatt az első helyről kellett kiállnom. Dunaújvá-
rosban minden jól ment, sikerült futamot nyernem. Az utolsó versenyen 
a technikai problémák az ellenfeleimet érték utol, így sikerült megsze-
reznem az Európa bajnoki címet.
-Milyen terveid vannak a jövő évre?
-A fő cél: végigcsinálni a világbajnokságot, megnyerni a VB-t, a későb-
biekben pedig indulni az F-1 kategóriában.
-November 26-án a Magyar Motorcsónak Szövetségtől megkaptad az Év 
sportolója díjat. Mit jelent ez számodra?
-Nagyon örültem neki, hisz jól sikerült az egész évem: EB cím, VB 
3. hely, futamgyőzelem és még a díj is. Ezt elismerésnek veszem a jól 
sikerült év után.
-A párkányiak nevében is gratulálunk, és további sok sikert kívánunk!

-g.p.-
Róbert Hencz športovcom roka

Štúrovčan Ró-
bert Hencz pre-
vzal v rámci 
s lávnostného 
odovzdávania 
cien Maďarské-
ho zväzu vodné-
ho motorizmu 
26. novembra 
v Dunaújvárosi 
cenu „Športo-
vec roka 2011“. 
Róbert Hencz 
začal s preteka-
ním ako 15-ročný v roku 1995. Odvtedy získal veľa titulov a ocenení. Je 
trojnásobným majstrom Slovenska, v roku 2006 obsadil na majstrovst-
vách Európy 4. miesto, v roku 2009 skončil na majstrovstvách Európy 
druhý a na Majstrovstvách sveta štvrtý. Najväčší úspech dosiahol v roku 
2011. V celkovom hodnotení majstrovstiev sveta získal 3. miesto a v 
septembri v Lauffene v kategórii formula 500 získal svoj prvý titul majs-
tra Európy. Na slávnosti bol medzi ocenenými aj jeho otec, Hencz Attila, 
ktorý vo svojej kategórii skončil na treťom mieste. Obidvom gratuluje-
me!                                                                                                   -g.p.-
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-Predám rodinný dom v Bíni (3 izby, predsieň, kuchyňa, kúpeľňa, WC, s plyn. vykuro-
vaním). Tel.: 0908 417 483, 0917 478 855
-Fürdőkádzománc felújítást vállalok. Tel.: 0905 983 602 
-Nagyon olcsón eladó kombinálható magasított szekrénysor, régi hálószobabútor: 2 
ágy, 2 szekrény, 2 éjjeliszekrény, tükrös toalettszekrény, továbbá 2 heverő, 2 fotel, 
süllyeszthető Zinger varrógép (1928), Daewoo színes TV. Tel.: 0907/040 671.                 
-Eladó garzonlakás eredeti állapotban a Bartók utcában. Tel.: 0918 039 095
Predám garzónku v pôvodnom stave na Bartókovej ulici. Tel.: 0918 039 095

Riadková inzercia - Apróhirdetés

„Szerettünk volna még sokáig 
szeretni, míg élünk nem fogunk 

feledni.“

Szomorú szívvel emlékezünk halálá-
nak 32. évfordulóján testvérünkre, 

„Az édesapák és nagyapák nem 
halnak meg, csak fáradt szívuk 

megpihen.“

Köszönet mindazoknak, akik meg-
emlékeztek 

Akik ismerték és szerették, szenteljenek emlékének egy néma pillanatot 
ezen a szomorú 2. évfordulón.

Emlékét örökké őrzi szerető felesége, gyermekei és unokái 

halálának 6. évfordulójáról.
Emlékét szívünkben örökre megőrizzük.

Szerető családja.

Kuczman Ferencre.  Horváth Gyulára. Sindár Oszkár 

-Telek eladó Párkányban a Balassi utcában. 11,4m x 36m (416m2). Ár: 18 500 €. Tel.: 
0907 166 971 
-Predám stavebný pozemok v Štúrove, na ul. Balassiho. 11,4m x 36m (416m2). Cena: 
18 500 €. Tel.: 0907 166 971 
-Dám do prenájmu 2 stánky v termálnom kúpalisku Vadaš Štúrovo. Tel.: 0905 938 
342
-Eladó 2 szobás lakás Párkányban a Bartók utcában. Tel.: 0915 043 113, 036 752 
3213

MEGEMLÉKEZÉS - SPOMÍNAME

Akik ismerték és szerették, szenteljenek emlékének 
egy néma pillanatot.

Testvérei

„Van egy út, melynek kapuját őrzi a bánat, 
Könnyű ide belépni, de nincs kijárat. 

Csak a szél hangja töri meg a temető csendjét,
Fejünkbe bekúszik egy szomorú emlék.

Minden boldogságunk, az életünk, 
az álmunk voltál,

Hiányzol nagyon, amíg élünk szeretünk, 
soha nem feledünk.“

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, 
édesapára, apósra és nagyapára,

„Az idő múlik, de a fájdalom 
megmarad. 

Szerettem volna sokáig élni, 
de a halál eljött, búcsúzni 

nem hagyott.”

Fájó szívvel emlékezünk december 
31-én, halálának 4. évfordulóján 

Akik ismerték, szenteljenek emlékének egy néma pillanatot 
ezen a szomorú évfordulón.
Emlékét őrző özvegye és fia

Horesnyík Jánosra.

„Csoda volt, hogy éltél és 
bennünket szerettél...“

Hálás szívvel emlékezünk halálának 
1. évfordulóján 

Szerettei

Drevenák Rozáliára

„Szerettünk volna még sokáig 
szeretni, míg élünk nem fogunk 

feledni.“

Fájó szívvel emlékezünk 
édesapánkra,

halálának 6. évfordulóján.
Szerető családja

Csuport Sándorra,  
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