
Csőcserék

XXIII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2012/06

Június elején az Enerbyt vállalat elkezdte a földalatti hővezetékek 
cseréjének első szakaszát. A szóban forgó csövek 40 évesek, az utób-
bi időben gyakran törtek, okozva kellemetlenséget a melegvíz- és 
hőszolgáltatásban, nem beszélve a csőtöréssel kapcsolatos jelentős 
kiadásokról. A munkálatok miatt néhány napra szünetelni fog a me-
legvíz-ellátás. 
Az ez évi cserék a következő utcák környékén zajlanak majd: Jesensky 
utca, Szövetkezeti sor, Gesztenye-, Sport-, Kertész-, Bartók-, Vörösmar-
ty-, Smetana utca. A cserék folyamán hőszigetelt acél- és műanyagcsöve-
ket tesznek a földbe, amelyek hőszigetelő képessége világszínvonalú. 
„Ezen cserével sok energiát 
spórolhatunk meg és hosz-
szútávon az így megspórolt 
kiadások csökkenteni fogják 
a hőenergiaárak emelkedé-
sének mértékét“ – szögezte 
le Szórád György, a vállalat 
ügyvezetője.
Magáról a munkafolyamat-
ról megtudtuk, hogy több 
részből áll: az ásási mun-
kákat a kanálisok nyitása 
követi, majd provizórikus 
vezetékeket készítenek, 
kiszedik a régi csöveket, 
melyek helyére újak kerül-
nek. A nyomáspróbák és 
a röntgenezés sikeressége 
után történik az új csövek 
üzembe helyezése, a kiá-
sott árkok betemetése és a 
parkosítás. Minden egyes 
munkafolyamat sok-sok más 
körülmény függvénye, ilye-
nek a be nem rajzolt veze-
tékek, melyek visszavetik 
a tempót, és az időjárás is 
közbeszólhat. A munkát 
úgy ütemezték, hogy minél 
rövidebb időre szüneteljen 
a melegvízszolgáltatás. Ter-
veik szerint egy lakás sem 
lesz két napnál (némely sza-
kaszon kétszer két napnál) 
tovább meleg víz nélkül. 
„Minden kie-sésről időben értesítjük az egyes lakóházakat. Kérünk 
mindenkit, hogy a balesetek megelőzése érdekében fokozottan ügyeljen 
maga és gyerekei biztonságára“ – fűzte hozzá Szórád György.
Elsőként a képen jelölt POS II szakaszt újították fel, június közepén a III. 
térség, tehát a Bartók, Smetana, Vörösmarty következett, a munkák itt 
július végéig tartanak. A további területek cseréje júliusban kezdődik és 
augusztusban fejeződik be. 

Začiatkom júna začal Enerbyt s.r.o. s prvou etapou výmeny pod-
zemných teplovodných potrubí. Tieto rúry majú 40 rokov. V posled-
nom období častokrát dochádzalo k haváriám, ktoré sú jednak dra-
hé a znepríjemňujú aj náš život formou výpadkov kúrenia a pod. 
Ich výmenou sa ušetrí veľa energie, dlhodobo čiastočne eliminuje 
nárast ceny tepla. Kvôli vykonávaným prácam bude niekoľko dní 
odstávka vody.
Tohtoročné výmeny sa uskutočnia v úsekoch okolo ulíc: Jesenského, 
Družstevný rad, Gaštanová, Športová, Záhradnícka, Bartókova, Vörös-
martyho, Smetanova. „Počas výmen dávame do zeme predizolova-

né oceľové rúry a vo väčšej časti 
predizolované plastové rúry, ktoré 
svojimi izolačnými schopnosťami 
predstavujú najvyššiu  kvalitu. Ich 
výmenou ušetríme veľa energie, 
dlhodobo čiastočne eliminujeme 
tým nárast ceny tepla“ – povedal 
riaditeľ Enerbytu Juraj Szórád.
Všetky postupy sú naplánované 
tak, aby sme v čo najmenšej miere 
obmedzili dodávku teplej vody do 
domácností a predpokladáme, že 
žiadna domácnosť nebude dlhšie 
bez teplej vody ako 2 dni a o od-
stávkach budeme vopred informo-
vať.
O samotnej práci sme sa dozvedeli, 
že je zložená z viacerých etáp: po 
výkopových prácach nasleduje ot-
vorenie kanálov, potom sa vytvoria 
provizórne vedenia, odstráni sa sta-
ré potrubie, vložia sa nové. Potom 
nasleduje tlaková skúška a rönt-
genovanie. Na základe úspešnosti 
týchto činností sa nové vedenie 
spustí do prevádzky. Na záver na-
sleduje zakopanie a terénne úpravy. 
Všetky pracovné etapy závisia od 
rôznych okolností. Už teraz našli 
veľa nezakreslených vedení, kto-
ré spomaľujú tempo a prehovoriť 
môže aj počasie. 
Ako prvé zrekonštruovali trasu na 
obrázku zaznačenú ako POS II, v 
strede júna nasleduje III územie, 

ulice Bartókova, Smetanova, Vörösmartyho. Výmena ostatných území 
začne v júli a dokončí sa v auguste.
„Prosíme obyvateľov, aby v maximálnej miere dbali na svoju bezpeč-
nosť a bezpečnosť detí. Vopred ďakujeme obyvateľom za pochopenie 
a trpezlivosť a pre všetky prípadné nepríjemnosti spojené s touto prá-
cou“ – dodal Szórád.

Preklad gp.

Výmena potrubí
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A műanyag (plaszt) szó a görög plassein - formálni szóból ered. Tu-
lajdonságuk miatt mindenhol megtalálhatók. Az egyik legelterjedtebb 
műanyag ma a polietilén-tereftalát, melyet PET-nek is nevezünk. Leg-
először poliészter szálat készítettek belőle, a mai napig használják. Ilyen 
szálakat találunk az autók abroncsaiban, de különböző textilekben is. 
Kombinálhatjuk őket szintetikus és természetes anyagokkal is (gyapjú, 
pamut), mely által modern anyagok keletkeznek a textil és a ruha piac 
számára. PET palackot 1973-ban készítettek először, üdítős „üvegként” 
7 évvel később kezdték el használni. A nála nehezebb üveggel szem-
ben gyorsan teret nyert a piacon, és nagyon gyorsan elkezdte betölteni 
a szeméttelepeket, a környezetet. A PET szerencsére teljes mértékben 
újrahasznosítható.
Polietilén (PE) jelenleg a leggyakrabban használt műanyag. Találkoz-
hatunk vele zacskók, csomagolóanyagok, kupakok, tárolók, technikai és 
mezőgazdasági fóliák alkotóanyagaként. 
Polipropilén (PP) nagyon jó kémiai és mechanikai ellenállóképességgel 
rendelkezik. Ma sokféle műanyagot használunk a mindennapi életünk 
során, ilyen a polivinil-klorid, polisztirol. A műanyagok fő alkotóeleme 
az olaj. 1 kilogramm PET előállításához 2 kiló olaj szükséges. A PET 
100 százalékban olajból vagy gázból áll. 
A műanyagok súlyukkal a hulladékok 8 százalékát teszik ki, de terje-
delmüket tekintve sokkal többet. Ez pedig a tárolás szempontjából je-
lentősebb, mint a tömeg. Egy szlovákiai lakos 280 kilogramm műanyag 
szemetet termel egy év alatt. A műanyagok lebomlásához 500 év szük-
séges. Értékes másodlagos alapanyagok. 
Eljött az idő, amikor mi is hozzájárulhatunk és hozzá is kell járul-
nunk a környezet-, és egészségvédelemhez. Tudatos hozzáállással, a 
hulladék válogatásával, megakadályozzuk a negatív és nem eszté-
tikus hatásokat a környezetünkre, melynek mi is a részei vagyunk. 
Fontos, hogy a szeméttárolókba tisztán és más anyagoktól megtisztítva 
kerüljenek a műanyagok. A nem édesített üdítős palackokat nem szüksé-
ges tisztítatni, a dzsúszokét, édes italokét, tisztítószerekét azonban igen 
– ezzel a feldolgozók munkáját könnyítjük meg. A tisztításhoz elég egy 
kis meleg víz, melyet beleöntünk a palackba és megrázzuk azt. A tisztí-
tás után le kell csökkentenünk a palackok térfogatát.
Ezzel később telnek meg az egyes szemét tárolók. Egy 1100 literes edé-
ny-be 733 darab, 1,5 literes PET palack fér el. Természetesen, ez csak 
egy szemléltető példa, mert a PETeket nem helyezve, hanem beledobál-
va tesszük a tárolóba, így kevesebb fér el. Nézzük meg, hogyan tudjuk 
csökkenteni a palackok térfogatát. Nagyon egyszerűen:
1. Kiengedjük a kupakot és összenyomjuk a palackot. Aki számára ez 
megerőltető, a dobozt a földre téve lábbal is elvégezheti ezt a feladatot.
2. Levesszük a kupakot és az alatta lévő biztonsági karikát, mert ezek 
polietilénből vannak, míg az üveg polivinil-kloridból. Ha a palack egy-
negyedére csökken, nem muszáj olyan gyakran üríteni a tároló edényeket. 
3. Ezt követően elvisszük a műanyagot a számára kijelölt sárga edénybe.
„SEGÍTSÜNK LECSÖKKENTENI A KÖRNYEZETÜNKRE GYA-
KOROLT NEGATÍV HATÁSOKAT, ALAPOSAN VÁLOGASSUK 
A MŰANYAG HULLADÉKOT ÉS KERÜLJÜK EL ŐKET!“

Városi Hivatal

Hogyan válogassuk a műanyagot Ako separovať PLASTY
Označenie plasty je odvodené z gréckeho slova plassein – tvarovať. 
Vlastnosti plastov ich predurčili na to, aby boli všade. 
Jedným z najznámejších moderných plastov v súčasnosti je polyety-
léntereftalát, známy pod skratkou PET. Najskôr sa tento plast začal 
používať na výrobu polyesterového vlákna a využíva sa dodnes. Vlákna 
z neho nájdeme v kordoch pneumatík, ale aj v textilných látkach. Dajú 
sa kombinovať s inými syntetickými alebo prírodnými materiálmi (vlna, 
bavlna), čím vznikajú moderné zmesové materiály pre textilný a odevný 
priemysel. Fľaša z PET bola patentovaná až v roku 1973. Komerčné 
využitie PET na nápojové obaly prišlo o 7 rokov neskôr. Potom sa však 
oproti ťažšiemu sklu na trhu ujal veľmi rýchlo a veľmi rýchlo aj za-
čal plniť skládky odpadu, zamorovať životné prostredie a vytláčať sklo 
z používania. 
Hlavnou devíziou PET je však našťatie to, že ho možno úplne re-
cyklovať. 
Polyetylén (PE) je v súčasnosti najpoužívanejší plast. Stretávame sa 
s ním hlavne v podobe vreciek, baliacich fólií, uzáverov na fľaše, aj 
v podobe vreciek úžitkových predmetov, ktoré sú vyrobené tvarovaním, 
potrubných systémov, prepraviek fliaš, technických a poľnohospodár-
skych fólií.
Polypropylén (PP) vyniká veľmi dobrou chemickou a mechanickou 
odolnosťou. V súčasnosti existuje veľké množstvo plastov využívaných 
v bežnom živote, môžeme spomenúť tiež polyvinylchlorid a polystyrén, 
ktoré sú takisto súčasťou nášho každodenného života. 
Hlavnou surovinou pri výrobe plastov je ropa. Na 1kg PET treba približ-
ne 2 kg ropy. PET je 100% produktom ropy alebo zemného plynu. Ve-
deli ste, že: 

Plasty tvoria svojou hmotnosťou síce menej než 8% odpadu, no obje-
movo je to oveľa viac, čo je dôležité najmä na skládkach, kde je objem 
dôležitejší ako hmotnosť. Jeden Slovák vyprodukuje cca 280 kg plasto-
vého odpadu za rok. Plasty sa rozkladajú v prírode a na skládkach 
odpadov asi 500 rokov. Pritom sú cennými zdrojmi druhotných suro-
vín, ktoré dokážeme zhodnotiť tak materiálovo, ako aj energeticky.
Nastal čas, kedy môžeme a hlavne musíme prispieť k ochrane zdra-
via a k čistote životného prostredia. Zodpovedným prístupom k se-
parácii plastových obalov zabránime negatívnym aj neestetickým  
vplyvom na životné prostredie, ktorého súčasťou sme všetci. 
Pred umiestnením obalov do zberných nádob je dôležité, aby plastové 
obaly boli čisté a zbavené iných materiálov. Obaly z nesladených mine-
rálok nie je potrebné čistiť (vyplachovať). Po sladených minerálkach, 
džúsoch, čistiacich prostriedkoch zostávajú v obaloch pozostatky z ich 
obsahu. Z pohľadu nás spotrebiteľov je dôležité, aby sme tieto pozostat-
ky odstránili. Pokiaľ bude každý z nás pri separovaní zodpovedne čis-
tiť použité obaly, uľahčí prácu spracovateľov. Na vyčistenie stačí malé 
množstvo vlažnej vody, ktoré nalejeme do obalu a pretrasením obalu sú 
pozostatky odstránené.
Po vyčistení PET obalov je potrebné zmenšiť objem obalu Predĺžime 
tým interval zvozu zberných nádob. Pri používaní zberných nádob o 
objeme 1100 l sa do jednej takejto nádoby zmestí približne 733ks PET 
obalov s objemom 1,5 l. Je to najčastejšie používaný objem plastových 
obalov. Samozrejme ide o názorný príklad, ktorému by v skutočnosti 
zodpovedalo menej obalov, pretože do zberných nádob použité obaly 
hádžeme a neukladáme. Pozrime sa, ako sa dá zmenšiť objem PET fľaše:
Je to veľmi jednoduché. 

1. Uvoľníme uzáver a obal jednoducho stlačíme. V 
prípade, že je to pre niekoho namáhavé, môže obal 
položiť na   zem a nohou ho pristúpiť. 
2. Odstránime uzáver a poistný krúžok, pretože sú 
z polyetylénu a obal minerálky je z polyvinylchlo-
ridu.
 A je to. Pokiaľ sa objem zmenší na jednu štvrtinu, 
zvoz zberných nádob sa nemusí vykonávať tak často, 
ako keď obaly hádžeme nestlačené - nezmenšené.
3. Potom odnesieme plastové obaly do zbernej nádo-
by. Obaly umiestňujeme do žltej zbernej nádoby.

„POMÔŽME ZNÍŽIŤ NEGATÍVNE VPLYVY NA NAŠE ŽI-
VOTNÉ PROSTREDIE, DÔKLADNE SEPARUJME PLASTOVÉ 
OBALY A VYHÝBAJME SA PLASTOVÝM VÝROBKOM “  

MsÚ

OZNAM
Mestský úrad, oddelenie výstavby, rozvoja mesta a životného prostredia, oznamuje cteným 
občanom, aby nevykladali vedľa zberných kontajnerov určených na TKO: veľkoobjemové 
odpady (ako napr. nepotrebný nábytok), stavebný odpad (ako napr. tehly, staré okná) a bio-
logický odpad (ako napr. konáre, pokosená tráva, lístie)  
Uvedené odpady odporúčame likvidovať  nasledovnými spôsobmi:
Pôvodca uvedených odpadov si objedná služby spojené s odvozom a likvidáciou odpadov, 
u firmy AVE Štúrovo, a.s., alebo si zabezpečí odvoz na vlastné náklady na príslušnú skládku 
TKO,biologický odpad odporúčame kompostovať na vlastnom pozemku.
Od 1. augusta 2012 Mesto Štúrovo nebude zabezpečovať zber a likvidáciu uvedených od-
padov. Zber veľkoobjemových odpadov mesto zabezpečuje 2-krát ročne v zmysle zák. č. 
223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 19/2011, ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN mesta č. 8/2004 v znení VZN č. 10/2005, č. 6/2006, č.11/2006,č.16/2008, č.11/2009 a 
č.1/2010 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. 
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nezahŕňa likvi-
dáciu uvedených odpadov. V prípade, že sa aj naďalej bude musieť zabezpečovať zber 
a uloženie uvedených odpadov, nebude možné zabrániť zvyšovaniu miestneho poplatku 
za TKO.                  

Mestský úrad
ÉRTESÍTÉS

A Városi Hivatal építésügyi osztálya értesíti a tisztelt lakosokat, hogy a hulladékgyűjtő 
edények mellé ne helyezzenek ki: Nagyméretű szemetet (pl. bútor), építési hulladékot (pl. 
tégla, öreg ablak), biológiai hulladék (pl. ágak, lekaszált fű, lomb)
A felsorolt hulladékot az alábbi módon ajánljuk likvidálni:
A hulladék szállítását rendelje meg az AVE Párkány társaságtól, vagy szállítsa azt el a ki-
jelölt telep-helyre. A biológiai hulladékot komposztálja a saját telkén.
2012. augusztus 1-től Párkány városa nem biztosítja a feltüntetett hulladékok elszállítását 
és likvidálását. Az ilyen szemét összeszedését a törvények és a város általános érvényű 
rendeleteinek értelmében évente kétszer biztosítjuk. 
A kommunális hulladék elszállításáért fizetett díj nem takarja a fentiekben említett 
szemét elszállítását. Abban az esetben, ha továbbra is be kell biztosítanunk az ilyen szemét 
elhordását, nem tudjuk megakadályozni azt, hogy ne emelkedjen a szemételszállításért fize-
tett díj.  Megértésüket köszönjük!                                                               

    Városi Hivatal



 
3.06/2012 KÖZÜGY - VEC VEREJNÁ

Párkány képviselő-testülete legutóbbi testületi ülésén a kutyatartás 
módját regulázta. Egyre több panasz érkezik a házi kedvencek hely-
telen sétáltatására, az össze-vissza heverő kutya piszokra, az éjjel 
szüntelenül ugató kutyákra. Fontos azonban kihangsúlyozni, hogy 
nem minden kutyatartó egyforma. Nézzük hát, mi a gazdik felelőssé-
ge az új rendelet szerint.
A városi rendelet kihangsúlyozza, hogy mindazoknak, akiknek kutyá-
juk van, az eb szükségleteihez és fajtájához mérten kell bebiztosítani a 
tartás feltételeit, ezen kívül olyan intézkedéseket kell tenniük, amelyek 
meg-akadályozzák az állat szökését. Elengedhetetlen az állatorvosi előí-
rások betartása, a kötelező oltás, betegség esetén kivizsgálás is. Figyelni 
kell arra, hogy a házőrzők viselkedése miatt ne romoljanak az emberek 
közötti kapcsolatok, a szomszédok ne legyenek a kelleténél jobban za-
jokkal, szagokkal, szeméttel zavarva. A négylábú nem veszélyeztetheti a 
szomszédokat, sem az arra járókat. Ha kárt tesz más tulajdonában, a gaz-
dának ki kell fizetnie azt. Az eb nem élhet pincében, közös helységben, 
gyerekeknek kialakított helyen, üzletekben, éttermekben, élelmi-szer 
gyárakban. Tilos harci kutyaként nevelni őt, büntetni, kínozni, vagy sza-
badjára engedni, azzal a céllal, hogy megszabaduljunk tőle. A kutyusok 
nyilvántartását a városi hivatal végzi. Mindegyiküket be kell jelenteni, 
mint ahogy azt is, ha elpusztult vagy elveszett az állat. A változásokat 
a gazdák 30 napon belül kötelesek jelezni. A hivatal nyilvántartási kár-
tyát állít ki, mely első alkalommal ingyenes, továbbiak 3 euró 50 centbe 
kerülnek. A gazdiknak kutyaadót kell fizetniük. 
Kutyát csak olyan személy sétáltathat, aki minden helyzetben képes fi-
zikailag és pszichikailag is irányítani őt. Meg kell akadályoznia, hogy 
az eb támadjon, kárt okozzon mások tulajdonában, a környezetben. 
A veszélyes egyedeket közterületre csakis szájkosárban lehet kivinni. 
Amennyiben harapás történik, a sétáltató köteles megadni a nevét, cí-
mét és a történtekről a városháza illetékes osztályát is értesítenie kell. 
Közterületen és olyan helyen, ahol nem engedélyezett a házi kedvencek 
szabad mozgása, pórázon kell vezetni őket. Tömegközlekedési eszközre 
szállító dobozban, vagy pórázzal és szájkosárral szabad „felszállniuk”. 
Az ebekkel tilos többek között játszótéren, strandon, kulturális-, szo-
ciális- és iskolaügyi helységekben, üzletekben és olyan helyeken tar-
tózkodni, ahol azt a tulajdonos megtiltotta. Ezeket a térségeket azonban 
látható táblával, vagy piktogrammal ki kell jelölni. Tilos közterületen 
fához kötni, vagy szabadjára engedni a kutyát. Az eb a gazdi saját por-
táján szabadon mozoghat, (de csak abban az esetben, ha biztosított az, 
hogy nem szökhet el), szintúgy olyan területeken, amelyek nincsenek 
beépítve. A város kutya futtató placcokat is kijelölhet. 
A kóbor állatok befogását a városi rendőrség jegyzi. Az eltévedt ebet a 
gazdi visszakaphatja, ha azonban 3 napig nem jelentkezik a négylábúért, 
menhelyre kerül az állat. Amennyiben a kutya közterületre piszkít, a sé-
táltató köteles eltávolítani és az erre a célra (vagy kommunális hulladék 
tárolására) kijelölt szemétkosárba dobni az ürüléket. A városi rendőrök, 
vagy a városháza illetékes dolgozóinak a kérésére a kutyasétáltatónak 
fel kell mutatnia azt, hogy rendelkezik a művelethez szükséges kellé-
kekkel. A gazdiknak büntetés is járhat. Többek között azért, ha nem je-
lentik be a kutyát (vagy a megadott adatok változását) vagy azt, ha az 
eb megharapott valakit. Továbbá bírságot kaphatnak, ha olyan helyen 
engedik szabadjára az állatot, ahol tiltott, vagy nem akadályoznak meg 
egy esetleges támadást, nem szedik össze a kutyapiszkot, nem tartják be 
a rendelet szabályozásait. 
Büntetésként, az eset súlyosságától függően, maximum 165 eurós bír-
ság szabható ki. A rendelet és annak előírásai szolgálati kutyákra nem 
vonatkoznak. 

K.-Sz.É. 

Kutyás rendelet Párkányban Psie nariadenie v Štúrove
Štúrovské mestské zastupiteľstvo na svojom poslednom zasadnutí 
regulovalo spôsob držania psov. Stále viac sťažností prichádza na 
nesprávne venčenie domácich miláčikov, na povaľujúce sa psie vý-
kaly, na neustále nočné štekanie. Je ale potrebné zdôrazniť, že nie 
všetci majitelia psov sú rovnakí. Pozrime sa teda, ktoré sú nové po-
vinnosti vlastníkov psov podľa nového nariadenia.
Mestské nariadenie zdôrazňuje, že všetci tí, ktorí majú psa, sú povinní 
zabezpečiť jeho potreby podľa druhu. Okrem toho musia urobiť opatre-
nia, ktoré zabránia úteku zvieraťa. Neodpustiteľné je dodržanie naria-
dení zverolekára, pravidelné očkovanie a v prípade choroby vyšetrenie. 
Treba dbať na to, aby sa kvôli správaniu domácich strážnych psov nena-
rušili vzťahy medzi ľuďmi, aby susedia neboli rušení hlasným štekaním, 
smradom a odpadom. Pes nesmie ohrozovať susedov ani okoloidúcich. 
Ak spôsobí škodu na cudzom majetku, gazda musí škodu vyplatiť. Pes 
nemôže žiť v pivnici, spoločných miestnostiach, v priestoroch vytvo-
rených pre deti, v obchodoch, reštauráciách a v závodoch na výrobu 
potravín. Je zakázané vychovávať ho ako bojového psa, trestať, mučiť 
alebo ho pustiť na slobodu s cieľom zbaviť sa ho. Evidenciu psov vy-
konáva mestský úrad. Všetky treba nahlásiť, ako aj ich zahynutie alebo 
stratu. Všetky zmeny je majiteľ povinný zahlásiť do 30 dní. Mestský 
úrad vystaví registračnú kartu, ktorá je prvýkrát zadarmo, ďalej sa za ňu 
platí 3,50 eur. Majiteľ musí platiť daň za psa. 
Psa môže sprevádzať iba osoba, ktorá ho je schopná v akejkoľvek situ-
ácii fyzicky aj psychicky ovládať. Musí zabrániť tomu, aby pes útočil, 
spôsobil škodu na cudzom majetku alebo okolí. Nebezpečných psov je 
možné vodiť na verejnom priestranstve iba s náhubkom. Ak pes nie-
koho uhryzne, jeho sprievodca je povinný udať svoje meno a adresu a 
o vzniknutej situácii upovedomiť príslušné oddelenie mestského úra-
du. Na verejných priestranstvách a na miestach, kde nie je povolený 
voľný pohyb domácich miláčikov, treba mať psa na vodiackom lanku. 
Na hromadnú dopravu môžu „nastupovať” v prepravnom boxe alebo 
na vodiackom lanku a s náhubkom. So psami je zakázané zdržiavať sa 
na detských ihriskách, plážach, v kultúrnych, sociálnych a školských 
zariadeniach, v obchodoch a na takých miestach, kde to majiteľ zaká-
zal. Tieto územia musia byť vyznačené tabuľou alebo piktogramom. Na 
verejných priestranstvách je zakázané pustiť psa, alebo priviazať ho o 
strom. Pes sa môže voľne pohybovať na dvore svojho majiteľa, ale aj 
to iba v prípade, že miesto je zabezpečené proti úteku psa a na takých 
plochách, ktoré nie sú zastavané. Mesto môže vyznačiť aj územia na 
venčenie psov.
Odchytenie túlavých psov zaznamenáva mestská polícia. Zatúlaného 
psa môže dostať majiteľ späť. Ak sa však do troch dní neprihlási, pes 
sa odvezie do útulku. Ak pes špiní na verejnom priestranstve, majiteľ je 
povinný odstrániť výkaly a odhodiť ich do kontajnera určeného na tieto 
účely (alebo na komunálny odpad). Na výzvu policajtov alebo určených 
pracovníkov mestského úradu je majiteľ so psom na prechádzke povin-
ný preukázať sa s príslušenstvom na tento účel. Gazda môže dostať aj 
pokutu, okrem iného za to, že psa neprihlási (alebo zmenu nahlásených 
údajov), alebo nenahlási uhryznutie. Ďalej sa pokutuje, ak majiteľ pustí 
psa na takom území, kde je to zakázané, nezabráni prípadnému napad-
nutiu, nepozbiera psie výkaly, nedodržuje predpísané nariadenia. Pokuta 
závisí od závažnosti, maximálne sa môže vyrúbať 165 eur. Nariadenie 
a jeho predpisy sa netýkajú služobných psov.                       Preklad g.p.   

Riadková inzercia - Apróhirdetés
-Predám obytný príves 5,7 m, garážovaný s platnými dokladmi. Cena dohodu. Tel.: 036/62284459, 
0904 225 047 
-Eladó egy 5,7 méter hosszú, garázsban tartott, papírokkal rendelkező lakókocsi. Tel.: 
036/62284459, 0904 225 047  
-Hľadám ženu na upratovanie Menšieho dvojizbového domu v Štúrove a to 1-krát týždenne. V zime 
sa upratovať nebude. Tel.: 0907 836 205
-Hľadám brigádnika na príležitostné zemné a pomocné práce pri rodinnom dome v Štúrove. Tel.: 
0907 836 205
-25 áron lévő családi ház, építési telekkel eladó Garamkövesden. Tel.: 0904 546 111, 0907 490 
013
-V Kamenici nad Hronom predám rodinný dom so stavebným pozemkom na 25 árovej rozlohe. Tel.: 
0904 546 111, 0907 490 013
-Fürdőkádzománc felújítást vállalok. Tel.: 0905 983 602 
-Ebeden eladó építési telek öregebb családi házzal. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0902 390 179
-Predám garáž na ul. Petőfiho. Tel.: 0944 134 554
-Dám do prenájmu garáž pri starej Bille v Štúrove. Tel.: 0905 375 231
-Predám 5 árovú záhradu s chatou. Cena dohodou. Tel.: 0915 364 826
-Párkányban eladó 1 szobás lakás balkonnal. Tel.: 0907 348 940
-V Štúrove predám 1 izbový byt s balkónom. OV. Tel.: 0907 348 940
-Eladó Škoda Forman, gyártási év 1994, STK-EM 2013-ig, ár 300 €. Tel.: 0944 157 074
-Dám do prenájmu veľký, obnovený, 2-izbový byt (64 m2) v Štúrove. Tel.: 0905 824 577
-Kiadó nagy, 2 szobás, felújított (64 m2-es) lakás Párkányban. Tel.: 0905 824 577
-Eladó egy 14 áros telek a párkányi dűlőben. Tel.. 759 71 35
-Siófokon két darab 3 szobás nyaraló, vagy szobák kiadók a szabad strandtól 80 méterre. Email: 
bumbi1422@gmail.com. Tel.: 0036 20 210 2914
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Eddig szinte lehetetlen volt biciklivel a városközpontba jutni, ez hó-
napokon belül megoldódhat. A kerékpárút-hálózathoz viszont telek-
felvásárlásra van szükség. A közeljövőben lehetővé teszik Párkány-
ban, hogy a kerékpáron közlekedő lakosok és a turisták gond nélkül 
megközelíthessék a városközpontot az egyirányú utakon is, a Mária 
Valéria hídra vezető kerékpárút kiépítését viszont a tulajdonjogi vi-

szonyok rendezése hátráltatja. 
Mint ahogy arról múlt havi számunkban beszámol-
tunk, a biciklizők körülményesen, sokszor csak a jár-
dákon közlekedve tudják megközelíteni a párkányi 
korzót és a központban található üzleteket, hivatalo-
kat. Ezt ráadásul még a Szent István utca és a Tűzoltó 
utca egyirányú forgalma is nehezíti. A szlovák mű-
szaki norma ugyanis az adott szakaszokon nem teszi 
lehetővé, hogy két kerékpársávot építsenek ki, mert 
ez az autós sáv és a parkolósáv szűkítését eredmé-
nyezné, a kerékpársávot ugyanis térben is el kellene 
határolni – tudatta a legutóbbi önkormányzati ülésen 
Ján Oravec polgármester. Képviselői indítványra 
most léptek az ügyben, egy kerékpársáv mindenképp 
kialakítható, erre a mérések szerint elég széles az út 

– és ezt elég csak felfesteni, illetve kihelyezni azt a táblát, amely a szem-
bejövő biciklisekre figyelmeztet.
 Lesz bicikliút, de telkeket kell vásárolni. 
„Az egyirányú forgalommal szemben volna ez a másfél méteres kerék-
párút kiépítve, és a másik irányban pedig a forgalommal folyamatosan 
közlekedhetnének a kerékpárosok is“ – tudatta a www.parameter.sk por-
tállal Lengyel Attila önkormányzati képviselő, aki már az Érsekújvári 
Járási Közlekedésrendészettel is egyeztetett a sávról.
Ha az engedélyeztetés lezajlik, akkor a kerékpársávot hónapokon belül 
kijelölik. A vasúti sortól a gyári úton és a Jesenský utcán át húzódó, majd 
a Jednota áruház előtti körforgalmat érintő és a Mária Valéria hídra csat-
lakozó leendő bicikliút-hálózat geometriai tervei részben ugyan elkészül-
tek, viszont a megvalósítást akadályozza, hogy a városnak terület- és par-
cellarészeket kéne felvásárolnia a gyári útnál, emiatt pedig közel száz 
telektulajdonossal kell egyeztetnie. „Sok szalagparcelláról van szó. Saj-
nos pont úgy helyezkednek el ezek a telkek, illetve az a szántórész, hogy 
merőleges a tervezett bicikliútra“ – magyarázta a Paraméternek Sipos 
István, a városháza vagyonjogi osztályvezetője. A kerékpárút- hálózatot 
uniós pályázati pénzből finanszíroznák. A tulajdonviszonyok rendezésére 
Párkány pénzt különített el az idei költségvetésben, az üggyel a második 
félévben foglalkoznak.

-buch-, www.parameter.sk

Vyznamenali darcov krviKitüntették a véradókat

 

Könnyítés a kerékpárosoknak
Doteraz bolo skoro nemožné dostať sa do centra mesta na bicyk-
li. Tento problém sa môže za pár mesiacov vyriešiť. Na vytvorenie 
siete cyklistických chodníkov je potrebné odkúpiť pozemky. V blíz-
kej budúcnosti umožnia v Štúrove to, aby sa obyvatelia a turisti bez 
problémov dostali do centra aj v jednosmerných uliciach. Výstavbu 
cyklistickej cesty ku mostu Márie Valérie brzdí vyriešenie vlastníc-
kych vzťahov.  
Ako sme už v minulom čísle spomenuli, cyk-
listi sa častokrát ku korzu a obchodom na pešej 
zóne môžu priblížiť iba po chodníkoch. Navyše 
to sťažuje aj jednosmerná premávka na uliciach 
Svätého Štefana a Hasičskej. Slovenská technic-
ká norma neumožňuje, aby sa na oboch stranách 
cesty vytvorila cesta pre cyklistov. Zúžila by sa 
tým vozovka aj parkovací prúd, pretože cyklo-
cesta musí byť vyznačená aj v priestore – dal 
na vedomie primátor Ján Oravec na poslednom 
zasadnutí mestského zastupiteľstva. Na základe 
výzvy poslancov pokročili vo veci. Jedna cesta 
pre cyklistov je vybudovateľná. Na základe me-
raní je cesta dosť široká. V tomto prípade by sta-
čilo iba namaľovať pruh na cestu a vyložiť tabuľu, ktorá by upozorňovala 
na cyklistov z protismeru.
Bude cesta pre cyklistov, ale treba odkúpiť pozemky.
„Táto cesta široká jeden a pol metra by bola proti jednosmernej premáv-
ke a v druhom smere by cyklisti jazdili zároveň spolu s ostatnou premáv-
kou“ - povedal pre portál www.parameter.sk poslanec mestského zastu-
piteľstva Attila Lengyel, ktorý už o tejto trase jednal na novozámockom 
Dopravnom inšpektoráte.
Keď povoľovací proces prebehne, cestu pre cyklistov vyznačia behom 
niekoľkých mesiacov. Cesta by sa ťahala od Železničného radu Tová-
renskou cestou cez Jesenského ulicu a kruhový objazd pri Jednote až na 
most Márie Valérie. Geometrické plány sú už z časti hotové, realizáciu 
sťažuje skutočnosť, že mesto musí odkúpiť pozemky pri Továrenskej 
ceste. Z uvedeného dôvodu musia jednať približne so stovkou majiteľov 
pozemkov. „Jedná sa o veľa úzkych parciel. Žiaľ, tieto pozemky alebo 
orné pôdy sú rozmiestnené práve pozdĺž plánovanej cyklotrasy“ - vy-
svetľoval Parametru vedúci oddelenia správy mestského majetku Štefan 
Sipos.
Sieť ciest pre cyklistov je financovaná z finančných prostriedkov EU. 
Na riešenie vlastníckych vzťahov mesto vyčlenilo peniaze z tohoročného 
rozpočtu. S celou vecou sa budú zaoberať v druhom polroku.

-buch-, www.parameter.sk, preklad:gp.

Jednoduchšie aj pre cyklistov

Párkányban évről-évre növekedik a véradók száma, júniusban har-
madízben tüntették ki a legaktívabbakat.
A véradók világnapja alkalmából megrendezett párkányi kitüntetésen 
azoknak mondtak köszönetet, akik a legtöbbször ajánlották fel az egyik 
legfontosabb „testnedvüket”. Oravec Ján, polgármester köszöntő be-
szédében elmondta, azon emberek gondolkodása, akik bármiféle anyagi 
jutalom nélkül teszik mindezt, csodálatra érdemes.
A rendezvényen 17 személyt tün-
tettek ki. A Jánsky-plaket arany 
fokozatát Marca Silvester és Pat-
hó Róbert kapták, ők 40 alkalom-
mal adtak vért. A Jánsky-plaket 
ezüst fokozat Ferenčík Július, 
Bielik Juraj, Jolcsík Peter, Nagy 
František, Takácsová Kristína, 
Póč Tibor, Machajová Magdaléna 
kapták, 20 alkalommal adtak vért. 
A Jánsky-plaket bronz fokozatát 
Kunyíková Klára, Jakubíková 
Kinga, Čermák Jiří, Vajda Ladi-
slav, Szuchovszký Peter, Licskóová Edita, Árendás František, Miskovic 
Ondrej kapták, tiz alkalommal adtak vért.
A kitüntetésen részt vett RNDr. Meszárosová Daniela, az Országos 
Transzfúziós Szolgálat érsekújvári kirendeltségének vezető orvosa, Lu-
tišanová Zita, a Szlovák Vöröskereszt érsekújvári szervezetének elnöke, 
Ficzová Marta, a Szlovák Vöröskereszt érsekújvári szervezetének igaz-
gatója, MUDr. Bieliková Antónia, a párkányi szervezet elnöke, valamint 
a Dôvera és az Általános Egészségbiztosító képviselői. A város vezeté-
sét, Oravec Ján mellett Slabáková Kornélia képviselte. A legközelebbi 
véradás szeptemberben lesz.

V Štúrove z roka na rok rastie počet darcov krvi. V júni po tretíkrát 
vyznamenali najaktívnejších.
Pri príležitosti Dňa darcov krvi poďakovali a udelili v Štúrove vyzna-
menania tým, ktorí najčastejšie darovali túto cennú tekutinu. Primátor 
mesta Ján Oravec vo svojom príhovore vyzdvihol zmýšľanie tých ľudí, 
ktorí túto činnosť – darcovstvo – vykonávajú bez nároku na odmenu.
Zlatá Jánskeho plaketa:Silvester: Marca, Róbert Pathó. 
Strieborná plaketa: Július Ferenčík, Juraj Bielik, Ing. Peter Jolcsík, 
František Nagy, Mgr. Kristína Takácsová, Tibor Póč, Ing. Magdaléna 
Machajová.
Bronzová plaketa: Klára Kunyíková, Kinga Jakubíková, Ing. Jiří Čer-
mák, Ladislav Vajda, Peter Szuchovszký, Edita Licskóová, Ing. Franti-
šek Árendás, Ondrej Miškovič.
Hostia, ktorí prijali pozvanie: RNDr. Daniela Mészárosová – vedúca le-
kárka Národnej transfúznej služby SR NZ, Mgr. Ján Oravec, primátor 
mesta, PaedDr. Kornélia Slabáková, zástupkyňa primátora, Marta Fic-
zová, riaditeľka – Slovenský Červený kríž, územný spolok Nové Zám-
ky, Zita Lutišanová,  predsedníčka – Slovenský Červený kríž, územný 
spolok Nové Zámky, MUDr. Antónia Bieliková – predsedníčka MO 
SČK Štúrovo, Monika Fodorová - Zdravotná poisťovňa Dôvera , Ing. 
Miroslava Križanová, Ing. Terézia Gambošová – Všeobecná zdravotná 
poisťovňa, a.s.

Sponzori: Ing. Béres József, konateľ spoločnosti Convertis sro, Hencz 
Attila Štúrovo, VADAŠ s.r.o. Štúrovo, KINO DANUBIUS Štúrovo, Vi-
nárstvo Vintop Karkó Búč, AGROPEK Kamenín, Všeobecná zdravotná 
poisťovňa a.s., Dôvera zdravotná poisťovňa, Národná transfúzna služba 
SR. Ďakujeme!



 

5.06/2012 KÖZÜGY - VEC VEREJNÁ

Heves tiltakozást váltott ki a borászok körében a kormány azon igye-
kezete, miszerint a hazai borokra is kivetné a jövedéki adót, úgy, 
mint ahogy az a sör és tömény alkohol esetében évek óta gyakorlat-
ban van. A hazai borászok azonban ezzel még inkább háttérbe szo-
rulnának a külföldi behozatallal szemben. Régiónk borászait pedig 
ez az intézkedés még érzékenyebben érintené.
Szakértők szerint sem biztos, hogy a bor megadózta-
tásával a kormány jelentősen tudná növelni az ál-
lamkassza bevételét. Az adó beszedésére fordított 
összeg ugyanis valószínűleg nagyobb lenne, mint 
maga az adó, amelynek egyelőre nem szabták meg 
a pontos összegét. Ha bevezetik, valószínűleg nem 
lesz több a literenkénti 15 centnél. A borászok sze-
rint ezzel az intézkedéssel ellehetetlenítenék a hazai 
borászokat, nőne a külföldi behozatal, a hazai borok 
esetében pedig a feketepiac, amit ellenőrizni kelle-
ne. „A mérleg serpenyőjében a boradó igazán keve-
set nyomna. Egyelőre megoldatlannak látom azt a 
kérdést is, hogy ki és hogyan ellenőrizné a feketepiacot” – mondta a 
párkányi Drozdík pincé-szet tulajdonosa, Drozdík József. Hozzátette, 
korábban már voltak ilyen próbálkozások, ám azok eddig mindig ku-
darcot vallottak. 

Több környékbeli borász szerint a boradó leginkább a Dél-szlovákiai 
borászokat érintené érzékenyen, hiszen ők hazai viszonylatban is hátrány-
ban vannak más szlovákiai borvidékekkel szemben. Drozdík József úgy 
véli, ez a fejlettebb technológiának is köszönhető, amelyhez elégséges 
anyagi támogatást kapott többek között a Kis-Kárpátok, vagy a tokaji 
borvidék néhány borászata is. „Sikeresebb az a borászat, ahol irányított 
erjesztéssel tudják készíteni a borokat. Mi szinte a nagyapáink, déda-
páink technológiájával dolgozunk, ez a módszer sok rizikót rejt magá-
ban. Ez persze nem azt jelenti, hogy borainkkal a minőség terén elma-
radnánk. Néhány éve például egy borászati szaklap, a pozsonyi VÍNO 
REVUE borteszt versenyéhez csatlakoztunk, ahol a zöldveltelíni borok 
mérettetek meg. A mi mintánk itt megelőzte a Kis-kárpátok sztárborá-
szainak borait” –mesélte a Drozdík pincészet tulajdonosa. 
A Dél-szlovákiai borászok szerint a többi borvidék előnye nemcsak a 
számítógéppel vezényelt irányított erjesztés, illetve a fejlett modern 
technológia, hanem a jó marketing is. Drozdík József szerint, hatékony 
és jó marketinget biztos anyagi háttér nélkül nem könnyű megvalósítani, 
minőségorientált termelői szemlélet nélkül pedig szinte lehetetlen. „Azt 
nem merném kijelenteni, hogy a Kis-Kárpátok sztárborászatainak bo-
rai (nagy százalékban a kürti és a párkányi borvidéken termett szőlőből 
készülnek) nem jobbak a Dél-szlovákiai boroknál, de azt állítom, hogy 
nem annyival jobbak, mint amekkora lépéselőnnyel indultak köszön-
hetően annak, hogy a rajtnál „közel voltak a tűzhöz”. Sajnálatos, hogy 
az elmúlt kormányzat alatt, mikor a tárcát magyar nemzetiségű minisz-
ter irányította, sem sikerült semmiféle előnyhöz juttatni a Dél-szlováki-
ai borászokat. Olyan, a tájért, szőlőhegyeinkért, borainkért felelősséget 
érző emberekre, vezetőkre lenne szükség, akik tudják, hogy a szőlő- és 
borkultúra, őseink kultúrkincseinek tartozéka, olyan értékek, gyökerek, 
amelyek megtartása, továbbvitele, minden nemzedék kötelessége!” – 
zárta le Drozdík József.                                                                   Cz.M.

Jó bornak is kell(ene) a cégér!
Ismét helyzetbe hoznák a külföldi borokat

A LIMES – ANAVUM Regionális Honismereti Társulás „Szülőföl-
dem szeretlek“ címmel régiós honismereti vetélkedőt szervezett a 
kultúrházban. 
Az alap- és középiskolás diákok, illetve civil szervezetek számára 
meghirdetett vetélkedő alapgondolata három témakört ölelt fel: A szülő-

falum, lakóhelyem története, A település szakrális emlékei, A naptári év 
szokásai régen falumban, vagy nagyszüleim falujában.
Meg kell jegyezni, hogy a régiót nem határolták be települések, vagy 
távolság meghatározásával a szervezők, mert az volt a cél, hogy minél 
többen kapcsolódjanak be ebbe az értékmentő tevékenységbe. Végül is 
négy környékbeli alapiskola (Zselíz, Kürt, Muzsla, Érsekkéty) és a Pár-
kányi Gimnázium több csapata, illetve egyéni résztvevője mutatta be az 
alkalomra összeállított prezentációját. Sajnálatos módon épp a hazai szí-
neket (nem) képviselő párkányi alapiskola maradt távol az eseménytől, 
pedig tanulói- és tanári létszámban többszörösen felülmúlja az előbb 
említetteket. A résztvevő tanulók viszont annál nagyobb felkészültsé-
gről tettek tanúbizonyságot, és a mintegy három órásra sikeredett, 15 
„powerpoint” prezentáció értékes, mindenképp tovább hasznosítandó 
anyagot hozott a felszínre. 
Élvezet volt hallani, hogy az egyes tanulók milyen átéléssel adták elő a 
felkutatott anyagot, soha nem elfelejtve az adatközlők, sokszor a saját 
felmenőik névsorát. Külön értékelendő, hogy néhányan még népviselet-
be is beöltöztek, ezzel is kihangsúlyozva a bemutatott tájegység jelleg-
zetességeit. Jó volt látni, hogy az ifjú helytörténészek úgy tárták elénk az 
általuk kutatott területet, mint a saját régiójukat jól ismerő, jól felkészült 
előadók. A zselízi iskolások jóvoltából megismerhettük az Alsó Garam-
mente néprajzi értékeit, az ottani római katolikus templom freskóit, kör-
bejártuk Muzsla és Kéty szakrális emlékeit, szemrevételeztük a naptári 
év régi szokásait Kétyen, bele kóstolhattunk a kürti szőlőhegy levébe, 
képet kaptunk az ottani pincefesztivál történetéről, majd a múltidézés lep-
le alatt elzarándokoltunk Cigléd búcsújáróhelyre. A párkányi gimnazis-
ták egyénileg ismertették az általuk feltérképezett témákat. Hallhattuk a 
naptári év régi szokásait Kőhidgyarmaton és Szalkán, megismerhettük 
Kéménd, Bény és Bátorkeszi történetét, betekintést nyertünk a párkányi 
templom régmúltjába, de éppúgy ismertté vált számunkra a fűri kastély 
története is.
A szakmai zsűrit Bánhidy Vajk, az esztergomi Temesvári Pelbárt Feren-
ces Gimnázium történelem szakos tanára, Juhász Gyula helytörténész, a 
Párkányi Városi Múzeum vezetője és Dániel Erzsébet néprajzos alkotta. 
A zsűri tagjai az értékelésnél kiemelték a diákok felkészültségét, a saját 
kutatáson alapuló anyaggyűjtés értékmegóvó jelentőségét, valamint ősi 
szokásaink, hagyományaink, néprajzi értékeink megóvásának és közre-
adásának fontosságát. Elismerésüket és köszönetüket fejezték ki a pe-
dagósoknak is, akik tanulóikat arra az útra terelgetik, ahol a rajta járók 

lábanyomán a szülőföld iránti hű-
ség magjai sarjadnak.  
Rangsort nem állított fel a zsűri, 
nem is az volt a cél. Inkább ideje-
korán felkelteni a diákok érdeklő-
dését múltjuk, történelmük, ha-
gyományaik iránt, hogy ezáltal is 
erősödjön a szülőföldhöz, az ősi 
gyökerekhez való ragaszkodásuk. 
Minden résztvevő oklevelet, va-
lamint a kőhidgyarmati M.A.G. 
p.t. jóvoltából egy-egy, külön 
erre az alkalomra készült kerámia 
harangot kapott. Ráadásul min-
den szereplő diák és pedagógus 
ajándék kirándulást nyert a Kurul-
tajra, Európa legnagyobb hagyo-
mányőrző rendezvényére, amely 
Bugacon kerül megrendezésre 
augusztus 10 – 12-e között. 

Juhász Gyula

I. Regionális honismereti vetélkedő 
Párkányban

A párkányi gimnazisták átveszik a díjakat

 A résztvevők

Értékel a zsűri



6. 06/2012KÖZÜGY - VEC VEREJNÁ

ní: Nóra Pakos, Dóra Dukony, Richard 
Szász, Benjamin Bublos pod pedago-
gickým vedením Mgr. Zsolt  Bósu. 
Víťazné družstvo vyhralo aj putovný 
pohár prednostu Obvodného úradu 
Štúrovo a postúpilo na krajské kolo, 
ktoré bude na jar 2013. Družstvá na I., 
II. a  III. mieste obdržali poháre, me-
daily, diplomy, vecné ceny a perma-
nentky na kúpalisko Vadaš v Štúrove 

z rúk Mgr. Ing. Júliusa Kamancu. Zároveň boli pozvané na podobnú 
súťaž do mesta Ostrihom, ktorá sa uskutoční v roku 2013 a víťazné 
družstvo na župné kolo do Tatabánye, ktoré sa uskutoční v mesiaci apríl 
2013. Každý účastník súťaže mladých záchranárov a pedagogický dozor 
obdržal vecnú cenu za účasť na súťaži od sponzorov. 
Podujatie splnilo svoj cieľ a nadviazalo na bohaté tradície podobných 
súťaží usporiadaných v minulosti v rámci územia obvodu Štúrovo. Po-
ďakovanie v prvom rade patrí účastníkom pretekov za odvedené výkony 
a pedagógom za prípravu žiakov. Ďalej poďakovanie patrí riaditeľovi 
SOŠ Ing. Františkovi Valkovi za poskytnutie priestorov a technickú po-
moc, firmám VADAŠ, s.r.o., Štúrovo, Icopal, a.s., Štúrovo, Convertis 
s.r.o., Štúrovo a  Obecnému úradu vo Svodíne, Obecnému úradu v Ka-
meníne, Obecnému úradu v Mužle, Obecnému úradu v Salke, Obecnému 
úradu v Gbelciach za poskytnutie materiálnej pomoci. V neposlednom 
rade patrí poďakovanie rozhodcom a usporiadateľom súťaže. Veríme, že 
na budúci rok sa nielen prihlásia do SMZ CO o putovný pohár prednostu 
Obvodného úradu Štúrovo, ale sa aj zúčastnia družstvá zo všetkých 9 
základných škôl v rámci obvodu Štúrovo, z osemročného Gymnázia v 
Štúrove. Budú mať aj tri konkurenčné družstvá z MR.

Ing. Milan Oroský

Už po šiestykrát Obvodný úrad  Štúrovo, odbor civilnej ochrany a 
krízového riadenia, usporiadal obvodné kolo súťaže mladých zá-
chranárov civilnej ochrany (SMZ CO) o putovný pohár prednostu 
Obvodného úradu  Štúrovo. 
Obvodné kolo bolo usporiadané v spolupráci s  Územným spolkom 
SČK v Nových Zámkoch a OV Dobrovoľnej požiarnej ochrany v No-
vých Zámkoch. Súťažiacich a pozvaných hostí privítal Mgr. Ing. Júli-
us Kamanca, prednosta Obvodného úradu Štúrovo. Poprial súťažiacim 
veľa úspechov v pretekoch a vyjadril svoje presvedčenie, že preteky 
prebehnú v rámci pravidiel fair play. Súťaž sa konala v areáli Strednej 
odbornej školy v Štúrove za účasti 11 družstiev zo ZŠ Štúrovo, zo ZŠ 
s VJM Svodín, z osemročného Gymnázia Štúrovo, zo ZŠ Svodín, zo ZŠ 
s VJM Mužla, zo ZŠ s VJM Salka, zo ZŠ s VJM Kamenín, zo ZŠ  Gbel-
ce a troch družstiev z Maďarska – z Kesztölc, Annavölgy a Piliscsév.
Cieľom súťaže bolo v rámci preventívno-výchovnej a propagačnej čin-
nosti oboznámiť súťažnou formou žiakov s ochranou života, zdravia 
a majetku. Družstvá tvorili 4 žiaci základnej školy vo veku 10 až 14 
rokov. Nakoľko bolo nepriaznivé počasie, súťaž prebiehala v priesto-
roch telocvične strednej odbornej školy s nasledovnými disciplínami: 
vedomostné testy, hasenie malých požiarov, zdravotnícka príprava, ro-
zoznávanie varovných signálov, pohyb v prírode, použitie ochrannej 
masky, improvizované prostriedky individuálnej ochrany a evakuačná 
batožina.
Po urputnom boji zvíťazilo družstvo ZŠ Svodín v zložení: Alex No-
thart, Filip Alexander Bílý, Miriam Krkošová, Lucia Valakovičová pod 
pedagogickým vedením Paed.Dr. Karola Krška. Na druhom mieste sa 
umiestnilo družstvo z osemročného Gymnázia Štúrovo v zložení: Moni-
ka Árendásová, Attila Tuloki, Pavlína Stašková, Denis Capko pod peda-
gogickým vedením Mgr. Tatiany Koreňovej.  
Na treťom mieste sa umiestnilo družstvo zo ZŠ s VJM Svodín v zlože-

Májové tradície na matičnom dvore

Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany

26.máj 2012 bol dňom 3. májového stretnutia na matičnom dvore v 
Štúrove. Oblastné pracovisko a MO Matice slovenskej pripravili na toto 
odpoludnie bohatý program, ktorý bol slávnostne zahájený sadením lipy. 
Za zvukov hymnickej piesne „Kto za pravdu horí“ ju zasadili podpred-
seda SNS, JUDr. Ján Ikrényi, slovenský novinár a básnik z maďarských 
Mlynkov, Imro Fuhl spolu s predsedom MO Matice slovenskej, Ing. 
Jaroslavom Janokom. Po tomto úvode nasledoval kultúrny program, v 
ktorom vystúpil slovenský ľudový spevokol Páví krúžok z Mlynkov, 

ženský spevokol a mažoretky z Gbeliec a 
detský folklórny súbor Štúrovčatá. Dvor 
bol zaplnený Štúrovčanmi, čo nasvedču-
je veľkému záujmu občanov mesta a jeho 
okolia o takéto podujatia. Po programe 
nasledovala ľudová veselica, ktorá trva-
la až do neskorých večerných hodín. Je 
preto zrejmé, že ľudia sa pri slovenských 
pesničkách cítili pohodovo. Ich spevy sa 
šírili celou ulicou. Môžeme zhodnotiť, 

že naše opakované podujatie malo úspech. Podujatie podporila Sloven-
ská národná strana, VÚC v Nitre a  Miestny odbor Matice slovenskej v 
Štúrove. Za dobrú spoluprácu patrí vďaka aj MO SZPB.

Výbor MO MS v Štúrove
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Sociálna poisťovňa chce 
komunikovať s lekármi elektronicky 

Pozitívne výsledky hospodárenia 
Sociálnej poisťovne 

K minuloročnému  hospodáreniu Sociálnej poisťovne pobočka 
Nové Zámky a k zmenám, ktoré nastali od nového roku v oblasti 
sociálneho poistenia, poskytol informácie Ing. Štefan Pétery, riadi-
teľ pobočky.
Tak, ako celá naša inštitúcia, aj pobočka Sociálnej poisťovne v Nových 
Zámkoch dosiahla v minulom roku priaznivé výsledky. Úspešnosť výbe-
ru poistného už v  priebehu roka presahovala 100% plnenie, pričom sme 
dosiahli výber o 2,5 mil. eur vyšší, ako v predchádzajúcom roku.  Podiel 
na lepšom hospodárení má aj výrazné znižovanie objemu pohľadávok. 
Kým ku koncu roka 2010 boli na úrovni 20,59 mil. eur, ku koncu mi-
nulého roka to bolo o 8,8 mil. eur  menej, teda klesli na hodnotu 11, 
79 mil. eur. V uplynulom roku sme sa zamerali aj na intenzívnu formu 
komunikácie s jednotlivými zamestnávateľmi a zlepšila sa aj spolupráca 
s exekútormi. Naša pobočka vydala 4 829 exekučných príkazov, čo je 
dva a pol krát viac ako v roku 2010. Tu treba povedať, že pobočke So-
ciálnej poisťovne pomohla zvýšiť výber poistného aj dobrá spolupráca s 
Policajným zborom Slovenskej republiky. S vysokou úspešnosťou sme 
podali 121 trestných oznámení. Výrazne šetríme aj na svojich prevád-
zkových nákladoch zo správneho fondu. V roku  2011 sme čerpali roz-
počet iba na 93,47 %, čím sme ušetrili takmer 99 tis. euro.
Vo viacerých médiách už boli avizované zmeny , ktoré sa uskutočnili 
od začiatku tohto roka v oblasti sociálneho poistenia. Možno ich pri-
pomenúť ? 
Áno, tých zmien bolo viac. Nebolo to len zvýšenie dôchodkov o 3,3,%, 
ktorému sa určite potešili všetci dôchodcovia, ale aj pre mamičky sa od 
januára zvýšilo tzv. materské o 5%. Už to nie je 60, ale 65 % denného 
vymeriavacieho základu. Ďalšia zmena sa dotýka ošetrovného - takzva-
nej „óčeerky“, kde bude žiadateľ o dávku povinný splniť podmienku 
osobnej a celodennej potreby ošetrovania, alebo osobnej a celodennej 
potreby starostlivosti o dieťa. Závažné zmeny sa udiali aj v dobrovoľ-
nom nemocenskom poistení. Podľa novely zákona o sociálnom poistení, 
je od 1. februára 2012 možné pripoistiť sa nemocensky už len v takzva-
nom balíku poistení, teda treba sa prihlásiť na všetky druhy dobrovoľ-
ného poistenia, a to nemocenské, dôchodkové a poistenie v nezamest-
nanosti. Podobne je to aj pri dobrovoľnom poistení v nezamestnanosti. 
Vo forme samostatného produktu je určené iba samostatne zárobkovo 
činným osobám, ktoré majú povinné odvody do Sociálnej poisťovne.
Sú tu aj ďalšie zmeny?
V súvislosti so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho 
základu nastali od nového roku zmeny aj v oblasti platenia poistného. 
Zmeny sú aj pri predkladaní mesačných výkazov, výkazov poistného 
a príspevkov, ako aj registračných listov na pobočky Sociálnej poisťov-
ne. Od 1.1.2012 v tejto oblasti komunikujeme so zamestnávateľmi už 
iba elektronicky. Sociálna poisťovňa pripravila takúto zmenu komuni-
kácie aj s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Doklady, ktorými 
vykazujú zdravotné výkony, už nebudú na pobočku zasielať poštou, ale 
elektronicky. Zmena je aj v tom, že zamestnávatelia a SZČO od 1. mar-
ca 2012 nie sú povinní oznamovať Sociálnej poisťovni štát, v ktorom 
výkonávajú činnosť a zmenu tohto štátu. Chcem upozorniť aj na povin-
nosť uvádzania variabilného symbolu a špecifického symbolu pri platení 
poistného, penále, či pokuty a tiež na skrátenie lehoty možnosti podania 
odvolania voči rozhodnutiu Sociálnej poisťovne z 30 dní na 15, na čo 
má samozrejme tiež väzbu aj úhrada dlžnej sumy. 

Podrobné informácie k uvedenému však každému s  ochotou kedy-
koľvek poskytnú zamestnankyne pobočky, pričom tiež odporúčam ná-
vštevu našej inštitúcie aj na internetovej adrese www.socpoist.sk

Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa pokračuje v projekte rozširovania elektronic-
kých služieb pre svojich klientov. Ako prvú službu vlani predstavila 
elektronickú komunikáciu s odvádzateľmi poistného – zamestnáva-
teľmi, ktorá je veľmi úspešná - už viac ako 99,6 percenta zamest-
návateľov posiela Sociálnej poisťovni svoje výkazy elektronickou 
formou.
Druhá služba, ktorú Sociálna poisťovňa ponúka v týchto dňoch, je elek-
tronická komunikácia s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti (zdra-
votníckymi zariadeniami, lekármi, súkromnými a štátnymi ambulanci-
ami), ktorí Sociálnej poisťovni poskytujú zdravotné výkony na účely 
sociálneho poistenia (ide napr. o vyplnenie žiadostí o nemocenské, oše-
trovné, tlačivá pri pracovných úrazoch a pod.). Namiesto papierových 
dokumentov môžu lekári podobne ako zamestnávatelia posielať svoje 
výkazy, ktoré im prepláca Sociálna poisťovňa, prostredníctvom inter-
netu. 
Pre lekára to znamená zrýchlenie procesu úhrady (vykázania zdravot-
ných výkonov, kde stačí zaslať elektronický základný zúčtovací do-
klad bez faktúry), zníženie administratívnej zaťaženosti a nákladov 
(bezpapierová komunikácia, odstránenie nákladov na poštové služby) 
a okamžitý prístup k informáciám cez portál Sociálnej poisťovne SES 
(realizované úhrady, chybové hlásenia, prehľady a pod.). Novinkou je 
možnosť vygenerovania potvrdenia o úhrade za zdravotné výkony na 
účely účtovníctva. 
Na druhej strane automatizácia procesov pre Sociálnu poisťovňu pred-
stavuje zjednodušenie komunikácie s  lekármi a ušetrenie času a pro-
striedkov v porovnaní so súčasným spracovávaním papierových pod-
kladov.
Sociálna poisťovňa v súčinnosti s vybranými lekármi a dodávateľmi 
ambulantných softvérov spustila testovaciu prevádzku tohto projektu, 
pri čom  v pobočkách Sociálnej poisťovne je už možné bezplatne a na 
počkanie požiadať o prístup k novej elektronickej službe, ktorá je ploš-
ne 2 700 poskytovateľom zdravotnej starostlivosti sprístupnená od máji 
2012. V našom okrese už takúto dohodu s pobočkou Sociálnej poisťov-
ne podpísalo viac lekárov, či zdravotníckych zariadení. Zamestnanci po-
bočky lekárom pri zriaďovaní tejto služby ochotne poradia.

Ing. Štefan Pétery, riaditeľ Sociálnej poisťovne, pobočka Nové Zámky 

Kútfúrást
vállal kútfúró

mester
garanciával.

Tel.:
0915 510 504

+36 30 941 8985
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Kívánságlampionokat 
eregettek az olvasók

Kívánságlampion-eregetéssel köszöntötték az új hónapot a 
könyvtár fiatal olvasói június 1-jén a Duna-parton. A váro-
si könyvtár által szervezett program az Andersen éjszaká-
ja rendezvény záróeseménye volt. Mivel a március végén 
meg-rendezett Andersen éjszakáján a rossz idő miatt el-
maradt a kívánságlampionok útnak indítása, júniusban ke-
rítettek sort az eseményre. A meghívott kisdiákokon kívül 
a gyermekeket kísérő szülők is élvezték az eregetést, mi-
vel a lampionok meggyújtogatása felnőtt fejjel is örömteli 
elfoglaltság. A kisméretű „hőlégballonok” között néhány 
a környezetvédelem jegyében már „bio-ballon” volt. Ezek 
kinézetre szinte megtévesztésig hasonlítottak a „nem-bio” 
társaikra, ám remélhetőleg még azelőtt lebomlanak, hogy 
a legközelebbi Duna-parti szemétszedő brigád beléjük nem botlik.

kép és szöveg: Koller Péter

Čitatelia púšťali lampióny s prianím

Több mint 1500 gyermek tartotta együtt a gyermek-
napot a párkányi termálfürdőben. A résztvevőket 
ügyességi vetélkedők és ingyenes strand belépő várta. 
Azok, akik részt vettek a versenyeken, édességet és 
zsetont zsebeltek be, melyet aztán további finomsá-
gokra válthattak. Volt célba dobás és rúgás, kötélmá-
szás, foci, s a már klasszikusnak tekinthető kötélhúzó 
verseny sem maradt el. A lufis bácsi ismét nagy sikert 
aratott: kardjai és virágjai megörvendeztették a ki-
csiket. A rendezvény, melyet a kultúrház szervezett, 
nem jöhetett volna létre támogatóink nélkül, akiknek 
ezúton is köszönjük a segítséget.

VMK

Mladí čitatelia knižnice vítali nový mesiac 
prvého júna na brehu Dunaja púšťaním lam-
piónov. Program organizovaný Mestskou 
knižnicou bol záverečným bodom podujatia s 
názvom Andersenova noc. Andersenova noc 
bola uskutočnená koncom marca, ale kvôli 
zlému počasiu nemohli vypustiť lampióny. 
Náhradný termín určili na jún. Okrem pozva-
ných žiačikov sa program páčil aj prítomným  
sprevádzajúcim rodičom, pretože zapaľovanie 
lampiónov je zábavné aj pre dospelých. Niek-
toré malé teplovzdušné balóny už boli takzva-
né „bio-balóny”. Tieto sú na pohľad podobné 

ako tie klasické balóny, ale mali by sa skôr rozložiť, než na ne na druhej 
strane Dunaja natrafí smetiarska brigáda.                                Preklad gp. 

Gyermeknap Deň detí

Športom k zdravej budúcnosti
A párkányi szabadidőközpont első ízben tartott gyermeknapot az 
Orange Szlovákia vállalattal karöltve a párkányi sétálóutcán. 
A program narancssárga lufik eregetésével kezdődött, melyek a szer-
vezők logóival voltak ellátva. Ezután a szabadidőközpont szakkörei, a 
Sissy mazsorettek és az FC DC tánccsoport mutatkoztak be. A zumba 
maratont Kiss Andrea vezette. A sétálóutca különböző zónákká válto-
zott. Ilyen volt többek között az alkotó-, szórakoztató-, sport-, fitt-, és a 
mese zóna, melyek egészen délig feladatokkal várták a gyerekeket. Nagy 
népszerűségnek örvendett az ugrálóvár, a trambulin, ahogy az arcfestés 
és a gólyalábas színház is. A résztvevő gyerekek regisztrációs kártyát 
kaptak, nyolc teljesítése esetében fagyit és 3D-s mozi belépőt kaptak 
a Csizmás, a kandúr című filmre. Ha minden feladatot teljesítettek, a 
már említett díjakon kívül sorsoláson vettek részt. A marok készüléke-
ket Momková Lenka, Gášpárová Simona és Rafaj Emanuel nyerték. A 
SZIK nyári napközi tábor programján Juhászová Martinka vehet részt. 
A gyermeknap végén, a szabadidőközpontot látogató gyerekek között, 
az évzáró alkalmából kisorsoltuk a SZIK biciklit. A hatodik szabadidős 
kerékpárt Holopová Célia vihette haza.                      Szabadidőközpont

1.Štúrovský deň detí na pešej zóne

Viac ako 1500 detí oslávilo spolu Deň detí v areáli 
termálneho kúpaliska. Na zúčastnených čakali rôzne 
hry, skúšky šikovnosti a voľná vstupenka na kúpa-
lisko. Tí, ktorí sa zúčastnili hier, dostali sladkosti a 
žetóny, ktoré si potom mohli zameniť na ďalšie dob-
roty. Deti hádzali a kopali na cieľ, šplhali sa na lane, 
hrali futbal a nemohlo sa vynechať ani už klasické 
preťahovanie lanom. Veľký úspech mal ujo s balón-
mi: jeho meče a kvety potešili najmenších. Podujatie, 
ktoré organizovalo Mestské kultúrne stredisko, by sa 
neuskutočnilo bez podpory sponzorov, ktorým touto 
cestou ďakujeme.

Preklad: gp

Centrum voľného času Štúrovo v spolupráci so ZP Orange Sloven-
sko, a.s. dňa 2. júna 2012 zorganizoval 1. Štúrovský deň detí na pe-
šej zóne. 

Pestrý program sa začal o 9.00 hodine vypusteniam členov oranžo-
vých Orange balónov s logami organizátorov. Úvod patril vystúpeniam 
krúžkov CVČ, deťom z tanečnej skupiny FC DC a Sissy mažoretkám. 
Vystúpenie tanečného štúdia vystriedal zumbamaratón pod vedením 
Andrey Kiss. Zábavné zóny, ako zóna tvorivosti, súťažnej športovej zá-
bavy, fit-, a rozprávková zóna oddychu s úlohami, čakali deti do 12.00 
hodiny. Veľkú obľubu mal skákací hrad, trampolína, maľovanie tváre 
a chodúlové divadlo.
Pri registrácii deti dostali štartovné listy, kde si dali potvrdiť splnenie 11 
úloh na jednotlivých zónach. Splnením 8 úloh účastníci dostali sladkú 
odmenu, zmrzlinu a vstupenku do kina na 3D film Kocúr v čižmách. 
Splnením všetkých 11 úloh sa účastníci, okrem uvedených cien, dostali 
do losovania o tri mobilné telefóny. Majiteľmi mobilov sa stali: Lenka 
Momková, Simona Gášpárová a Emanuel Rafaj. Pobyt v detskom tábore 
bol vylosovaný pre Martinku Juhászovú. V závere dňa bolo losovanie 
ventráckeho bicykla z príležitosti ukončenia krúžkovej činnosti v tomto 
školskom roku. Majiteľom 6. centráckeho bicykla 2012 sa stala Célia 
Holopová. 
Do zábavných súťaží boli zapojení aj rodičia a dospelí. Okrem zaslaných 
MMS, mamičky dokazovali svoju zručnosť pletením vrkočov a otcovia 
svoju silu fúkaním balóna až do prasknutia. Šiesti úspešní riešitelia úloh 
sa stali držiteľmi troch kreditných internetov a troch muzicjet kupónov. 
I napriek horšiemu počasiu nálada a účasť na 1. Štúrovskom dni detí 
bola veľmi dobrá. Vďaka patrí predovšetkým hlavným organizátorom 
a zainteresovaným, ktorí svojou prácou prispeli k úspešnosti dňa. Verí-
me, že podobné podujatia na pešej zóne sa budú opakovať.            CVČ

Už druhý rok sme žiakmi športovej triedy zameranej na futbal. 
Máme pravidelnú pohybovú aktivitu, osvojujeme si futbalové zruč-
nosti a učíme sa žiť v kolektíve. Svoje skúsenosti si overujeme na 
turnajoch a zápasoch. Súčasťou prípravy sú aj sústredenia. 
Nedávno sme sa zúčastnili futbalového turnaja až v Grécku. Cesta bola 
dlhá. Išli sme cez Maďarsko, Srbsko a Macedónsko. Ubytovaní sme 
boli v apartmánoch. Odohrali sme tri zápasy. Zo šiestich mužstiev sme 
skončili na treťom mieste a získali sme veľký pohár. Mali sme obrovskú 
radosť a večer sme víťazstvo aj oslávili. Veľkým zážitkom  bolo pre nás 
vidieť mužstvo PAOK FC vo večernom futbalovom zápase v Thessalo-
niki, v druhom najväčšom meste Grécka. Mnohí mali zážitok aj z toho, 
že videli prvý raz more. Pripravili nám aj výlet na hrad Platamonas. 
Obzreli sme si aj mesto a nakúpili suveníry pre rodiny a priateľov. Po-
časie sme mali dobré a jedlo nám tiež chutilo. Plní zážitkov a skúseností 
sme sa vrátili do Štúrova, kde nás čakali naši blízki a náš futbalový 
úspech ocenili potleskom. V tej chvíli sme boli veľmi hrdí, že sa venuje-
me futbalu – najpopulárnejšiemu športu na svete.          Žiaci 6.A triedy

Športom k zdravej budúcnosti
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Nagyszabású gálaműsorral köszöntötték szüleiket a Bartók utcai 
óvodások. A fennállásának 30. jubileumát ünneplő intézmény szüle-
tésnapi ünnepségét lézer-show koronázta meg.
Zsúfolásig telt nézőtér előtt léptek színpadra a Micimackó óvoda apró-
ságai. A legkisebbek is bátran, félelem nélkül álltak a pódiumra. „Óvo-
dásaink év közben is sokat szerepelnek. Részt veszünk a város és a váro-
si intézmények rendezvényein is. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekeket 
bátorságra neveljük, kiállásra buzdít-
suk” – mondta Hégli Marianna, az 
óvoda igazgatója. A város legnagyobb 
óvodája hat osztállyal (három magyar 
és három szlovák) üzemel. A másfél 
órás műsorban nemcsak az egyes óvo-
dai osztályok, hanem a szakkörök is 
bemutatkoztak. A mazsorettezők mel-
lett a zumbások, a fitt-labdások, a nép-
táncosok, az angol- és a bábszakkörre 
járók is külön produkcióval készültek. 
A gálaműsort a hagyományos Mici-
mackó hét előzte meg, ami idén is na-
gyon mozgalmas volt. Az oviolimpia 
mellett óvodai piknik és kirándulások 
tették változatossá a mindennapokat. 
„Csoportonként dönthettek a szülők az 
úticélról. Voltak, akik az ógyallai csil-
lagvizsgálót választották, mások a Vác 
melletti Senki Szigete vagy a budapesti Elevenpark mellett döntöttek” 
– mondta az óvoda igazgatója.
30 éve az élmezőnyben
Harminc éve Párkány legnagyobb óvodájaként tartják számon a Bartók 
utcai óvodát. Míg sok oktatási intézmény a fennmaradásért küzd, ad-
dig a Bartók utcai óvoda a legválságosabb időszakokban is telített volt. 
Tíz éve vette fel a Micimackó nevet. A művészeti nevelés mellett az 
óvoda nevelési programjában kiemelkedő szerepet tölt be a sport is. „A 
zene és a tánc által próbálunk közel kerülni a gyerekekhez. Éneklés és 
tánc közben a visszafogottabb, szégyenlősebb gyerekek is megnyílnak. 
A legkisebbeket is önállóságra, magabiztosságra neveljük. Gyakoriak a 
különféle fellépések és nyilvános szereplések, amelyek által a gyerekek 
önbizalomra tesznek szert” – mondta Hégli Marianna. A hagyományőr-
zés mellett az óvoda vezetése és pedagógusai nyitottak az újításokra, fej-
lesztésekre is. „A Lépésről-lépésre program keretében modellóvodaként 
működtünk. Szakítva a hagyományos és megszokott nevelési és oktatá-
si módszerrel tizenöt éve elsőként vezettük be a kuckósítást. Elsőként 
döntöttünk úgy, hogy gyermek-barát, családias nevet választunk óvo-
dának. A gyerekek körében végzett felmérés alapján esett választásunk 
Micimackóra. Jogalanyi óvodaként működünk, ami nagyobb önállóság-
gal ugyanakkor fokozott felelősséggel is jár” – fogalmazott az intézmény 
vezetője.

Gulyás Zsuzsanna, Új Szó

Škôlka Medvedík Pú oslavovalaÜnnepelt a párkányi 
Micimackó   óvoda

Škôlkari z Bartókovej ulice pozdravili svojich rodičov veľkolepým 
galaprogramom. Vrcholom osláv 30. výročia otvorenia škôlky bola 
laserová show. 
Malí umelci škôlky vystúpili pred preplneným hľadiskom. Aj tí najmen-
ší odvážne, bez strachu vystúpili na javisko. „Naši škôlkari aj počas 
roka často vystupujú, zúčastňujeme sa aj na mestských podujatiach. Po-
kladáme za dôležité, aby sme deti vychovali k odvahe, nabádame ich 

k vystupovaniu“ – povedala 
riaditeľka škôlky Marianna 
Hégliová. Najväčšia škôlka 
v meste pracuje so šiestimi tri-
edami (tri maďarské a tri slo-
venské). V programe, ktorý tr-
val hodinu a pol, sa predstavili 
okrem tried aj rôzne krúžky. 
Popri mažoretkách vystúpili 
so zumbou, s fit-loptou, ľudo-
ví tanečníci, ale so samostat-
ným číslom sa predviedli aj 
členovia anglického a bábkar-
ského krúžku. Galaprogramu 
predchádzal tradičný týždeň 
Medvedíka Pu, ktorý bol aj 
tohto roku rušný. Každodennú 
činnosť spestrili škôlkarskou 
olympiádou, piknikom a vý-

letmi. „V každej triede rozhodli rodičia o smere výletu, boli takí, ktorí 
išli do hurbanovskej hvezdárne, iní sa vybrali do Vácu alebo do Buda-
pešti“ – povedala riaditeľka škôlky.
30 rokov v popredí
Už 30 rokov je škôlka Medvedíka Pú na Bartókovej ulici najväčšou 
škôlkou v meste. Kým ostatné inštitúcie bojujú o prežitie, zatiaľ meno-
vaná škôlka bola plná aj v časoch najväčšej krízy. Názov Medvedík Pu si 
privlastnila pred 10 rokmi. Okrem kultúrnej výchovy predstavuje dôle-
žitú oblasť vo výchovnom programe aj šport. „Cestou hudby a tanca sa 
snažíme dostať bližšie k deťom. Pri tanci a hudbe sa aj hanblivejšie deti 
osmelia. Najmenších vychovávame k samostatnosti a sebaistote. Časté 
sú rôzne vystúpenia a verejné oslavy, pri ktorých deti nadobudnú seba-
istotu“ – povedala Marianna Hégliová. Okrem zachovania tradícií je ve-
denie aj pedagogický zbor otvorený k modernizácii a rozvoju. V rámci 
programu „Z kroku na krok“ sme pracovali ako vzorová škôlka. Pred 15 
rokmi sme sa ako prvý odtrhli od tradičných a obvyklých výchovných 
metód a zaviedli sme v triedach výchovu v menších vyčlenených skupi-
nách – kuticiach. Prvý sme sa rozhodli, že si vyberieme pre našu škôl-
ku rodinné meno, obľúbené deťmi. Na základe prieskumu medzi deťmi 
padlo rozhodnutie na Medvedíka Pú. Pracujeme ako škôlka s právnou 
subjektivitou, čo nám zabezpečuje väčšiu samostatnosť, pritom nabáda 
aj na väčšiu zodpovednosť“ – hodnotila riaditeľka inštitúcie.

Preklad gp

Gyermeknap a Szövetkezet 
sori óvodában

A gyermeknapot óvodánkban 
töltöttük. Sajnos az időjárás nem 
volt igazán kegyes a kicsikhez. 
Az óvoda bejáratát lufikkal és 
színes szalagokkal díszítettük, 
az épületben pedig tartalmas 
programokkal készültünk. 
A különböző tevékenységek és 
felajánlott lehetőségek közül 
(festés, ügyességi-, gyorsasá-
gi- játékok, mesenézés, közös 
torna, táncolás, evés-ivás) min-
den gyermek megtalálta a maga 
elfoglaltságát. Öröm volt nézni 
őket! Szabadok és boldogok 
voltak, hisz ez a  nap csakis 
róluk szólt! A tartalmas és él-
ménydús nap végén óvodásaink 
kissé fáradtan, de gazdag aján-

dékcsomaggal térhettek haza. Köszönhető ez a lelkes óvodavezetőnek 
és az óvó néniknek. Külön köszönet illeti a szülőket, akik örömmel és 
szívesen támogatták ezt a felejthetetlenül szép napot! Reméljük, a jövő-
ben lesz folytatás! Köszönjük!  

Bitter Monika, óvónő

Deň detí v materskej škole
Najobľúbenejší sviatok detí pripadol tento rok na 
piatok. 1.júna oslavovali svoj sviatok aj deti v ma-
terskej škole na ul. Družstevný rad 22, kde bol 
pre ne pripravený bohatý a pestrý program. Už 
ráno pri príchode deti vítal balónikmi vyzdobený 
dvor. To už tušili, že sa niečo bude diať. Zavládla 
určitá nedočkavosť a napätie. Pani učiteľky z na-
šej MŠ na tento deň pripravili množstvo atraktív-
nych hier, súťaží a zábavy. Vôbec nám nevadilo, 
že vonku prší, aj keď sme plánovali tento deň 
oslavovať na školskom dvore. Deti sa zabávali 
pri rôznych športových aktivitách, prekážkovom 
behu, preliezali strachovým vrecom, maľovali, 
cvičili a tancovali na hudbu. Tieto disciplíny zdo-
lávali deti hravo. No zo všetkých hier ich najviac 
zaujala hra Multisport a Softbal. Navzájom sa po-
vzbudzovali a spolu sa tešili zo sladkej odmeny 
a medaily, ktorú za odmenu dostali. Aj keď nám 
počasie neprialo, vôbec nám to neubralo na rados-
ti, ktorú sme prežívali pri oslavách MDD v našej MŠ. Poďakovanie patrí 
všetkým rodičom, ktorí prispeli na tento pekný deň. Vyvrcholením osláv 
bol balíček sladkostí a balónik pre každé dieťa. Ani dážď a mraky nás 
nepripravili o krásnu a veselú atmosféru a deň plný zážitkov.

Marta Laurincová, učiteľka, MŠ-óvoda Družstevný rad 22
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V máji sa konal v koncertnej sále ZUŠ F. Liszta II. ročník medziná-
rodnej gitarovej súťaže, ktorá je pomenovaná podľa Luigiho Leg-
naniho, významného talianskeho skladateľa z obdobia romantizmu. 
Súťaž prebiehala v réžii Jána Pásztora, pedagóga gitarovej hry. V tomto 
roku sa do hudobného zápolenia prihlásilo 35 mladých gitaristov z osem-
nástich ZUŠ zo Slovenska i Maďarska. Hudobné podujatie zahájil Mgr. 
Róbert Baranovics, riaditeľ školy. Hostí privítala PaedDr. Kornélia Sla-
báková, viceprimátorka mesta Štúrova. Doobeda súťažili vekovo mladší 
gitaristi. V poobedňajších hodinách nás svojimi kvalitnými hudobnými 
výkonmi očarili súťažiaci III. a IV. kategórie, teda vekovo starší účastní-
ci. Odborná porota v zložení Sándor Szilvágyi (MR), Mgr. Jerzy Lebida 
(PL-SK) a Mgr. art. Roland Cucor (SK) veru nemala ľahkú úlohu, lebo 
počas súťaže mladí umelci prekvapivo interpretovali súťažné skladby 
na vysokej úrovni. Táto skutočnosť primäla porotu k tomu, aby napokon 
udelila viacero delených cien. Pedagógovia jednotlivých škôl mali mož-
nosť nominovať súťažné družstvá, ktoré sa uchádzali o pohár primátora 
mesta Štúrova. V prvej kategórii zvíťazila Nina Starzykova (ZUŠ Nové 
Zámky). V druhej kategórii si prvenstvo vybojoval Roland Bogdányi 

(ZUŠ F. Liszta Štúrovo). V tretej ka-
tegórii prvenstvo patrilo Jaroslavovi 
Gažimu (ZUŠ Prievidza). Vo štvrtej 
kategórii porota udelila prvú cenu 
Gáborovi Pusztaimu (ZUŠ Győr). II. 
miesto prináležalo až trom vynikajú-
cim súťažiacim: Ádámovi Pásztorovi 
(ZUŠ Ostrihom), Tomášovi Huňadi-
mu (ZUŠ H. Madariovej Nitra) a Sa-
mire Hammadovej (ZUŠ J. Rosin-
ského Nitra). V súťaži družstiev prvú 
cenu získali Novozámčania. Druhú 
cenu obdržalo družstvo z Giraltovi-
ec. Tretiu cenu získali žiaci z Győ-
ru. Ceny súťaže družstiev odovzdal 
víťazom primátor mesta Štúrova, 

Mgr. Ján Oravec. Druhý ročník súťaže mladých gitaristov bol na základe 
pozitívnych odoziev úspešný z viacerých hľadísk: výborná organizácia, 
veľký záujem o súťaž, vysoká úroveň súťažných výkonov a hodnotné 
ceny. Vďaka riaditeľstvu, pedagógom, zamestnancom, ZRPŠ i žiakom 
ZUŠ F. Liszta, ktorí sa spolupodielali na príprave a hladkom priebehu II. 
ročníka medzinárodnej gitarovej súťaže  Luigiho Legnaniho.

ZUŠ

II. ročník súťaže mladých gitaristov
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A Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola koncerttermében immár második 
alkalommal került megrendezésre a Luigi Legnani emlékének szen-
telt nemzetközi gitárverseny. Az idén 35 ifjú gitáros nevezett be a ver-
senyre 18 művészeti alapiskolából Szlovákiából és Magyarországról. 
A szervezés oroszlánrészét a gitártanszak vállalta Pásztor János veze-
tésével. Az iskolánk életében is kiemelkedő eseménynek számító ren-
dezvényt Baranovics Róbert igazgató nyitotta meg, majd PaedDr. Kor-
nélia Slabáková, városunk  alpolgármestere üdvözölte a vendégeket. 
A délelőtti órákban a fiatalabb korosztály, délután pedig a III. , IV. ka-
tegória versenyzői mérték össze tudásukat, felkészültségüket, miközben 
a közönség nagyszerű gitárjátékban gyönyörködhetett. A szakmai zsűri 
a következő összetételben munkálkodott: Szilvágyi Sándor (MK) Mgr. 
Jerzy Lebida ( PL-SzK),  Mgr. art. Roland Cucor. Nem volt irigylésre 
méltó dolguk, hiszen a versenyzők még a tavalyinál is felkészültebbek 
voltak, így az értékelők kénytelenek voltak több kategóriában is meg-
osztott díjat kiosztani. A résztvevő iskolák pedagógusainak az idén is 
lehetőségük volt benevezni diákjaikat az ún. csapatversenybe, amelynek 
lényege, hogy a verseny végén az összeadott tényleges pontszám alapján 
dől el a sorrend. A tét Párkány város polgármesterének 
serlege volt. Az I. kategória győztese Nina Starzykova 
lett (Érsekujvári MAI), a II. kategóriában Bogdányi Ro-
land (Liszt F. MAI) érdemelte az I. helyezést, míg a III. 
kategóriában Jaroslav Gaži (Privigye) vitte el a pálmát.
A legidősebb versenyzők közül Pusztai Gábor (Győr) 
teljesítménye győzte meg a zsűrit leginkább, érdekes-
ségként azonban meg kell említeni, hogy három II. he-
lyezést is kiosztottak: Pásztor Ádámnak (Esztergomi 
MAI), Tomáš Huňadinak (Madariová MAI-Nitra) és Sa-
mira Hammadiovának (J. Rosinsky MAI Nitra). A csa-
patverseny első helyezettjei az érsekujváriak lettek, 
második helyen Giraltovce csapata végzett, míg a har-
madik serleget a győri versenyzők vehették át városunk 
polgármesterétől, Mgr. Ján Oravectől. A második alka-
lommal megrendezett gitárverseny több szempontból 
is sikeresnek bizonyult. Mindenképpen pozitívan értékelendő az óriási 
érdeklődés, a felkészült versenyzők, a kifogástalan szervezés és Luigi 
Legnani olasz romantikus zeneszerző nevének népszerűsítése. Köszönet 
az igazgatóságnak, a szervezésben résztvevő pedagógusoknak, iskolai 
alkalmazottaknak és diákoknak, valamint az iskolánk mellett működő 
szülői szövetségnek.

Ford.: B.R.

Az ifjú gitárosok versenyének 
II. évada

Klavírna súťaž – Miniature Musicali
Nedávno sa uskutočnil vo veľkej sále Základnej umeleckej školy Ferenca 
Liszta V. ročník klavírnej súťaže Miniature Musicali. Zasúťažilo si v nej 
28 žiakov, klaviristov našej školy. Nad ich súperením dohliadala odbor-
ná porota v tomto zložení: Beata Bukaiová (učiteľka ZUŠ Nové Zám-
ky), Mgr. Karla Nemes a Andrea Baranovics. Medzi súťažiacimi vládlo 
zdravé súperenie, ktoré vyvrcholilo očakávaným vyhlásením výsledkov 
a koncertom víťazov. Podľa rozhodnutia poroty, absolútnym víťazom 
súťaže sa stal Mátyás Molnár. Každý súťažiaci si domov odniesol di-

plom a malú spo-
mienku na túto 
súťaž. Žiaci, ale aj 
ich pedagógovia 
– Zuzana Gyarma-
tiová, Andrea Ba-
ranovics, Dagmar 
Járková a Mgr. art. 
Roland Cucor boli 
s účinkovaním 
svojich zverencov 
spokojní. Vďaka 
našim už tradič-
ným sponzorom 
sme všetci prežili 
príjemný deň so 
zážitkami, na kto-
ré budeme ešte 
dlho spomínať.

Dagmar Járková

Naši sponzori: Francúzska pekáreň – Molnár, Hračkárstvo Manócska 
– Štúrovo, Pohostinstvo KOTRA – Kamenný Most, Rozličný tovar 
Klincsek – Kamenný Most, Rada Rodičov pri ZUŠ F. Liszta.

A Gyermekmosoly Díj nyertese 
Folk Roland 

Az Ady Endre Alapiskolának ebben az évben 94 végzős diákja van. 
Közülük a  11 legsikeresebb tanuló május 25-én a kultúrház nagytermé-
ben nagyszabású rendezvény keretén belül, a Gyermekmosoly díjátadó 

ünnepségen oklevelet vehetett át Fodor Zsuzsannától az alapiskola igaz-
gatónőjétől és Folk Ildikótól a Gyermekeinkért és Iskolánkért Polgári 
Társulás elnökétől. Átadták a társulás díját is, mely elnyerésének feltéte-
lei, a kitűnő tanulmányi eredmények, versenyeken való aktív részvétel, 
kiemelkedő kulturális- és sporttevékenység elérése a felső tagozatban. 
A kritériumok teljesítése alapján a 2011/2012-es tanévben a díjat Folk 
Roland 9.D osztályos tanuló vehette át a Pitagoriász, a Zrínyi Ilona ma-
tematika verseny, a földrajz olimpiász, a történelmi, kémiai és környeze-
tvédelmi versenyeken elért kitűnő eredményeiért. A jelöltek között volt 
még a 9.A-ból Izsák Dóra, Simon Viktória, Németh Bernadett, Petró 
Klaudia, Rigó Tímea, a 9.B-ből Hopka Emese, a 9.C-ből Pathó Gyöngyvér 
és a 9.D-ből Kaďák Enriko, Horňák Nikolasz, Marsal Szimona. A tanu-
lóink sikereihez gratulálunk és az egész évfolyamnak eredményes közé-
p-iskolai éveket kívánunk.                          Gyetven Melinda tanító néni
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Az Általános Hi-
telbank (VÚB) ál-
tal meghirdetett 
pályázat elődeink 
kézügyességét , 
alkotásait és az 
általuk művelt 
mesterségek be-
mutatását tűzte 
ki célul. A pá-
lyázatot Dikácz 
Zsuzsa, az Ipoly-
szalkai Tájház 
vezetője dolgoz-
ta ki. A projekt 
a párkányi Speci-

ális Alapiskola diákjait célozta meg, akik hátrányos körülmények 
között, ingerszegény környezetben nőnek fel. 
Személyiségük is ennek megfelelően fejlődik. Ezek a gyerekek intellek-
tuális téren, a motiváció területén és érzelmi területen is sérülést szen-
vednek, ami a többi részterületre is hatással van. Éppen ezért örömmel 
fogadtuk az ajánlatot, és több hónapon keresztül tizenötfős csoporto-
kban látogattuk az Ipoly-szalkai Tájház alkotói műhelyét, ahol külön-
böző kézművestechnikákat próbálhattak ki gyermekeink: üvegfestést, 
természetes anyagokból karkötőfonást, kukoricacsuhéból virágkészí-
tést, mézeskalács díszítést. 
A gyermeknapon az iskola apraja-nagyja ellepte a tájház udvarát. Ezen 
a napon nagyszüleink népi játékait elevenítettük fel. A lovaglás igazi él-
mény volt minden résztvevő számára, a népi mondókákba rejtett játékos 
útikalauz kincskeresésre biztatott bennünket, és bebarangoltatta velünk 
az egész falut. Megérkezvén kiindulóhelyünkre, a vendéglátók friss, ke-
mencében sült lepénnyel jutalmaztak bennünket.
Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a Tájházban töltött napok sok pozitív 
élményt és felejthetetlen perceket adtak tanulóinknak. Az alkotói kedv 
és az aktivitás mellett a közös alkotások a csapatszellemet is erősítették, 
gyermekeink esztétikai érzéke finomodott. Lényeges megemlítenem, 
hogy ebben a folyamatban nemcsak a gyermekek, de a pedagógusok 
kreativitása is fejlődött.
Ez alkalmat megragadva a párkányi Speciális Alapiskola igazgatósága, 
pedagógusai és a gyermekek nevében is megköszönöm a projektben 
résztvevő jóindulatú kezek segítségét. Külön kiemelve az Általános Hi-
telbank párkányi kihelyezett részlegének igazgatónője, Máčadi Angeli-
ka és az Ipolyszalkai Tájház vezetője, Dikácz Zsuzsa munkáját.

Szebellai Erika 
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XII. Nyári Ifjúsági Kézműves Tábor
Az Ipolymenti Kulturális és Turisztikai Társaság és a Csemadok Szalkai 
Alapszervezete megrendezi a XII. Nyári Ifjúsági Kézműves Tábort. A 
résztvevők hazai és magyarországi mesteremberektől tanulhatják meg 
a legnépszerűbb kézműves mesterségeket. A tábor a szalkai Tájházban 
lesz, 3 turnusban. További információk: 0907/404 576, tajhaz.szalka@
mailbox.hu, www.tajhazipolyszalka.sk.

Elődeink hagyatékain 
gyermekeink jövőjéért

Letné tábory pre členov CVČ - Nyári táborok SZIK tagoknak
Júl: 2.,3.,4.,6. - Tanečné sústredenie pre členov FC DC /od 8:00 do 
16:00h  
Júl: 9. - 13. - Mažoretkové sústredenie pre členov Sissy klub /od 8:00 
do 16:00h 
Júl: 15. - 22. - XVI.tanečný tábor pre členov DFS Kisbojtár /športhotel 
Oščadnica

Július 2., 3., 4., 6. - FC DC tagok összpontosítása /8:00-16:00 óráig
Július 9. - 13. - Sissy mazsorett klub összpontosítása /8:00-16:00 
óráig
Július 15. - 22. - XVI. Kisbojtár néptánctábor /Oščadnica sporthotel 
Program: Doobeda: tanec, tanec, tanec. Poobede: výlety, hry, súťaže, 
hry pri vode a vo vode.
Délelőtt: tánc, tánc, tánc. Délután: kirándulás,versenyek, játékok vízben 
és víz mellett. 

Prímestské letné tábory v CVČ pre deti od 5 do 14 rokov:
Každý deň od 7.00 do 17.00 hod. Pestrý rekreačno - zábavný program, 
výlety za kultúrnymi pamiatkami, športové a turistické aktivity, tvori-
vé dielne, rozprávkové chvíľky. Informačné ceny: 33-38€/turnus. Cena 
obsahuje: obedy, pitný režim, dopravu, vstupenky, poistenie, programy, 
spotrebný materiál, ceny na súťaže. 
Termíny:
1. turnus: 2.,3.,4.,6. júl - Vždy pripravený...   
2. turnus: 09. - 13. júl - Tisíc a jedna noc
3. turnus: 16. - 20. júl - Túlavé topánky   
4. turnus: 23. - 27. júl - Šikovníček
5. turnus: 30. júl. - 3. august - Aqua relax
6. turnus: 6. - 10. august - Centrácky kokteil  

Nyári napközis táborok a Szabadidőközpontban 5 - 14 éveseknek:    
Naponta 7.00 órától 17.00-ig: játék, szórakozás, kirándulás, hagyomá-
nyaink megismerése - megőrzése, sportversenyek, alkotóműhely, mese-
sarok. Irányár: 33-38€/turnus. Az ár tartalmazza: ebédek, folyadékpót-
lás, útiköltségek, belépők, programok, biztosítás, felhasznált anyagok, 
díjak. 
Időpontok:
1. turnus: Július  2.,3.,4.,6. - Vigyázz, rajt!   
2. turnus: Július  9. - 13. - Ezeregyéjszaka meséi
3. turnus: Július 16. - 20.  - Fel a túracipővel...   
4. turnus: Július 23. - 27.  - Ügyeskezek
5. turnus: Július 30. - augusztus 3. - Víz- napfény- pihenés
6. turnus: Augusztus 6. - 10. - Szabadidős koktél  

Srdečne očakávame všetkých našich členov! 
Szeretettel várunk minden tagunkat!

Ďalšie informácie: CVČ, Rákócziho 82, denne od 9:00 do 17:00 alebo 
na tel. číslach 7533770, 7511239
További információk: SZIK, Rákóczi utca 82, naponta 9:00 - 17:00, ill. 
a következő tel.számokon: 036 7533 770, 036 7511 239. 

Prázdninová ponuka 2012 – 
Szünidei kínálat
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„Noty“ strážcu mosta
Veľa vody pretieklo Dunajom od roku 2004. Prví strážcovia mosta 
vtedy obsadili svoju rezidenciu v budove na ul. Pri colnici č. 2, aby 
vytvorili v kontexte človek – umenie, človek – krajina, človek – člo-
vek to nepolapiteľné niečo, čomu sa hovorí duch miesta. Toto miesto 
v apríli prijalo už 22. strážcu mosta v osobe hudobnej skladateľky 
Krisztiny Megyeri z Budapešti. 
Krisztina sa narodila ako dieťa maďarsko-ruských rodičov v Budapešti. 
Jej hudobná kariéra sa začala už na Strednej odbornej škole muzických 
umení Bélu Bartóka v Budapešti, kde študovala klavír a kompozíciu. 
Následne bola poslucháčkou na odbore hudobné skladateľstvo na Vy-
sokej škole muzických umení Ferenca Liszta v Budapešti, potom študo-
vala skladateľstvo a počítačovú kompozíciu na Conservatoire National 
Supérieur de Musique v Lyone a v Paríži. S vynikajúcimi výsledkami 
ukončila Hudobnú akadémiu v Budapešti a Konzervatórium Cergy-Pon-
toise v Paríži. Neskôr získala diplom ako profesor-korepetítor. Diplom 
MA muzických umení získala na Université Paris VIII z odboru súčasná 
opera. Je víťazkou prestížnych medzinárodných súťaží a štipendií. 
Opýtal som sa Krisztiny Megyeri na jej doterajšie práce, úspechy 
a štúrovské zážitky.
V roku 2003 predstavili v parížskom Théâtre du Châtelet komorné dielo 
„Cudzia záhrada“, ktoré som napísala na požiadanie tamojšieho di-
vadla. Hudobnú divadelnú kompozíciu „Nousnoyons-nous“ zase mala 
o rok neskôr v programe Opéra de Lille. Okrem vynikajúcich maďar-
ských skupín predniesli moje diela aj Orchestre National de Lorraine, 
Ensemble SIC a Ensemble Intercontemporain z Francúzska, belgický 
Ensemble Musiques Nouvelles, alebo fínsky Ensemble Zagros.
Uvedené diela sa objavia zrejme aj na hudobných nosičoch?
Áno. Moje hudobné diela nahralo napr. Maďarské rádio, France Mu-
siques, Hungaroton, Fínske rádio a nemecké SWR. Od roku 2010 ich 
vydáva Editio Musica Budapest. 
S takouto bohatou hudobnou minulosťou môže byť pre Vás niečím zau-
jímavý trojmesačný pobyt v Štúrove?
O tomto štipendiu som počula už pred dvoma rokmi a okamžite to vy-
volalo môj záujem. Zaujímavé je pre mňa toto miesto, kde v tichom a 
kľudnom prostredí sa viem sústrediť na prácu lepšie ako v každodennom 
živote. Páči sa mi atmosféra mesta, blízkosť prírody, čo znamenalo pre 
mňa vždy dôležitú inšpiráciu pri komponovaní. 
Prezradili by ste niečo o Vašej rodine? Boli vo Vašej rodine snáď aj 
muzikanti?
Moja mamička je pedagóg, otec je amatérsky skladateľ. Zsolnay (Szkal-
ka) Ágoston, môj starý otec bol dirigentom. Jeho mama, teda moja pra-
babička Ilona Végh bola rodáčkou z Parkanu.
Pripravujete nejaké nové dielo v Štúrove?
Áno, pracujem na viacerých kompozíciách. Najdôležitejšie je symfonic-
ké hudobné dielo, o ktoré som nedávno dostala požiadavku. Čiastočne 
súvisí s témou mosta a zároveň je písané na pamiatku tragicky zosnulé-
ho flautistu Zoltána Gyöngyössyho.
Čím sa ešte zaoberáte – okrem toho, že „strážite“ most?
Učím kompozíciu a teoretické predmety na umeleckej fakulte Univerzity 
v Pécsi, ale pôsobím aj ako profesor-korepetítor na učebnom odbore 
opery.
Nakoniec sa chcem opýtať, kam vedie Vaša cesta od nás, čo sú Vaše 
najbližšie plány?
To je ešte otvorená otázka. V každom prípade sa pripravujem na získa-
nie doktorátu na Univerzite hudobných vied Ferenca Liszta. Toľko ešte 
musím Váženým čitateľom povedať, že môj pobyt síce trvá iba do konca 
júna, ale rada by som ostala v Štúrove a Otsrihome aj dlhšiu dobu, lebo 
obidve mestá mi prirástli k srdcu.
Prajem Vám veľa úspechov v práci, zdravie a požehnanú činnosť. Pra-
jem Vám, aby noty strážcu mosta zrodené v Štúrove neboli len šedé 
odtlačky troch mesiacov, ale aby lietali stále v šťastných spomienkach 
Vašich nôt.                                                                                           J.J.

A Városi Művelődési Központ programja 
Program Mestského kultúrneho domu

A galéria és a múzeum nyitvatarsása - Otváracia doba múzea a galérie
Hétfő zárva, kedd, csütörtök, péntek, 09.00-16.00, szerda 09.00-18.00, 
szombat zárva, vasárnap 14.00-17.00
Pondelok zatvorené, utorok, štvrtok, piatok, 09.00-1600, streda 09.00-
18.00, sobota zatvorené, nedeľa 14.00-17.00
Galéria Júliusa Bartu: 4. júl, 16.00 – otvorenie výstavy Júliusa Bartu
Barta Gyula Galéria: július 4, 16.00 – Barta Gyula – névadó kiállítás meg-
nyitója
Mestské múzeum: Poklady Tekovského múzea v Leviciach
Városi múzeum: a lévai Barsi Múzeum kincsei c. kiállítás
További információk a kultúrházban vagy a 0367511108-as telefonszá-
mon. Ďalšie informácie v kultúrnom dome, alebo na telefónnom čísle 
0367511108. 
Főtámogató: Termálfürdő Párkány.

A lévai múzeum Párkányban
A lévai Barsi Múzeum kincsei címmel 
nyílt kiállítás június 16-án a városi mú-
zeumban. A kiállítás a lévai múzeum 
megalapításának 85. évfordulója al-
kalmából került megrendezésre. Mint 
azt PhDr. Ján Dano, a lévai Barsi Mú-
zeum igazgatója megnyitó beszédében 
elmondta, a múzeum, fennállásának 
85 éve alatt több mint 110 000 tárgyat 
gyűjtött össze. A mostani kiállítás címe 

alapján sokan azt gondolhatják, hogy csupa ékszer, arany, gyöngy, 
gyémánt és egyéb drágakő került a vitrinekbe. De ez nem így van, 
hisz´ a Barsi Múzeum munkatársai számára a gyűjtemény minden 
darabja kincsnek számít.
A múzeum szakdolgozói épp a legértékesebb, legérdekesebb és ritkán 
kiállított tárgyakat választották ki a régészet, a történelem, a művészet, 
a numizmatika és az etnográfia területéről. A tárlathoz tartozik egy ízlé-
sesen összeállított kiállításvezető is, mely az egyes ágazatok szerint ka-
lauzolja a látogatót az értékes műtárgyak között. A régészet területéről 
láthatók pl.: lószerszám-tartozékok a Kr. e. 8. századból, Osirist ábrázo-
ló bronzplasztika az egyiptomi Újbirodalom fáraóinak korából (1542 – 
1069 Kr. e.), a történelem területéről kézzel varrott női selyemcipő a 18. 
század végéről, többnyelvű szótár 1598-ból, az etnográfiából Piéta a 18. 
század feléből, agyagból készült, plasztikus mintával díszített kancsó 
a 19. századból, női és férfi öltözet, a művészet területéről a Kereské-
nyi család címere 1618-ból, a numizmatikából pedig 17 – 18. századi 
éremleletek. 
Ez a tárlat is ékes bizonyítéka a párkányi és lévai múzeum gyümöl-
csöző együttműködésének, amely már több évre visszamenőleg nyújt 
felejthetetlen élményt múzeumunk látogatóinak. A megnyitó után No-
vák Pölhös Margaréta, a Barsi Múzeum történész-régész munkatársa – 
aki aktív közreműködője volt a kiállítás megszervezésének és magának 
a megnyitónak is – szakmai tárlatvezetést tartott a megnyitó résztvevői-
nek. Közreműködtek a párkányi Liszt Frenec MA pedagógusai, úgymint 
Gyarmati Zsuzsanna zongorán és Kurina József fuvolán. A kiállítást 
2012. 08. 24-ig tekinthetik meg az érdeklődők.

J.Gy.
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Levické múzeum v Štúrove
Dňa 16. júna bola v Mestskom múzeu v Štúrove otvorená výstava s 
názvom Klenoty Tekovského múzea v Leviciach. Výstava bola zor-
ganizovaná pri príležitosti 85. výročia založenia múzea v Leviciach.
Ako p.PhDr. Ján Dano, riaditeľ Tekovského múzea v Leviciach vo 
svojom otváracom príhovore povedal, múzeum počas svojej 85-ročnej 
existencie získalo vyše 110 000 ks predmetov. Mnohí si podľa názvu 
terajšej výstavy možno myslia, že vystavené sú samé šperky, zlato, per-
ly, diamanty a podobné skvosty. Pre pracovníkov Tekovského múzea 
sú ale všetky zbierkové predmety klenotom. Odborní pracovníci múzea 
pod uvedeným názvom vybrali práve tie najvzácnejšie, najzaujímavejšie 
a nie tak často vystavované predmety z odborov archeológie, histórie, 
umenia, numizmatiky a etnografie. K výstave patrí aj vkusne zostave-
ný sprievodca výstavou, ktorý podľa jednotlivých odborov sprevádza 
návštevníka po vzácnych exponátoch. Z archeológie napr.: bronzová 
plastika znázorňujúca Osirisa z obdobia panovania egyptských faraónov 
Novej ríše (1542 – 1069 pr. Kr.), súčasti konského postroja – datované 
do 8. storočia pr. Kr., z histórie ručne šité hodvábne dámske topánky 
z konca 18. storočia, z knižného fondu viacjazyčný slovník vydaný v r. 
1598, z etnografie plastika Pieta z polovice 18. storočia, hlinený džbán 
zdobený plastickým dekórom z 19. storočia, ženský a mužský odev, 
z umenia erb rodiny Kereskényi z r. 1618 a z numizmatiky poklad mincí 
zo 17 – 18. storočia. Výstava je ďalším skvelým príkladom spolupráce 
medzi štúrovským a levickým múzeom, ktorá už niekoľko rokov prináša 
nevšedné zážitky aj pre návštevníkov nášho múzea. Po otváracom akte 
výstavy, na ktorom sa aktívne spolu podieľala aj pracovníčka Tekovské-
ho múzea Mgr. Margaréta Novák Pölhös, odborne sprevádzala výstavou 
záujemcov, teda priamych zúčastnených vernisáže. Účinkovali na nej 
pedagógovia ZUŠ Ferenca Liszta v Štúrove Zuzana Gyarmatiová na kla-
víry a Jozef Kurina na flaute. Výstava potrvá do 24. 08. 2012.         J.J.

Névadó kiállítás a galériában
Július 4-én névadó kiállítás nyílik a Barta Gyula Galériában. Barta 
Gyula Párkány szülöttje, a szlovákiai magyar képzőművészet nesz-
tora volt, több neves kitüntetésben is részesült. Képei számos ga-
lériában megtalálhatók, a párkányi tárlat több neves alkotását is 
bemutatja. 
A párkányi sétálóutcán található képtár elnevezéséről még tavaly döntött 
a képviselő-testület. Az ünnepi névadó kiállítás délután 4-kor nyílik, 
kezdő helyszíne a mozi lesz. Itt nemcsak köszöntő beszé-dek hangzanak 
el, a Duna Televízió Dunakép című műsorának Barta Gyulával készí-
tett beszélgetése is felelevenül. Ezt követően a galériában folytatódik a 
megnyitó, ahol Barta Gyula festőművész alkotásai lesznek láthatók.   
Barta Gyula Párkányban született 1922-ben, Érsekújvárban és Esz-
tergomban járt gimnáziumba, végül Dunaszerdahelyen érettségizett. 
Később Gallé Tibor Képzőművészeti Iskolájának a hallgatója volt Bu-
dapesten, majd a pozsonyi Műszaki Főiskolán és a Szlovák Képzőművé-
szeti Főiskolán tanult. 
Barta művészetét nagyban befolyásolta a Duna-mente, Dél-Szlovákia 
tájai. „Nemcsak maga a folyó, hanem a túlsó part sejtelmes titka, Esz-
tergom látképe, későbbi elérhetetlensége, majd az évtizedekig csonka 
Mária Valéria-híd szomorú jelképe, végül az újjáépítése is része volt 
egy hosszú élet meghatározó élményeinek” - mondta egyszer magáról a 
Pozsonyban és a Párkány-Révkomárom közti Duna parton évtizedek óta 
„egyszerre, de egyugyanazon életet” élő Barta Gyula. Ahogy Párkány 
honlapja írja róla, „Barta Gyula tanúja, krónikása és gyakran társszerzője 
is régiónk félfeudális társadalmi közösségből a mai modern fejlett tár-
sadalommá válásának, konkrétan Dél-Szlovákia újjászületésének. Kép-
zőművészetileg megragadott ipari motívumai, kamara és illusztrációs 
alkotásai lehetőséget nyújtanak annak a korszaknak az összehasonlítá-
sára és értékelésére, amelyben még nemrég éltünk, és amelyben most 
is élünk. Barta mester számára Dél-Szlovákia és közeli tájegysége a 
Dunamenti Alföld mindig termőföldet jelentettek, amelybe hosszú éve-
ken át vetette nem hétköznapi képzőművészeti tehetsége magvát, hogy 
azután a természet és élete őszén learassa élete és saját alkotóképes-
ségének termését”. Barta Gyulát 80. születésnapján Párkány Pro Urbe 
díjjal jutalmazta. 1975-ben Cyprián Majerník-díjat kapott, 1989-ben 
Érdemes művész-díjat. 2002-ben Posonium Művészeti Díjjal ismerték 
el munkásságát. Tagja volt a Szlovák Képzőművészeti Szövetségnek és 
a Szlovákiai Magyar Képzőművészek Társaságának is. Képei magán-
gyűjteményeken kívül a Szlovák Nemzeti Galériában, a pozsonyi Váro-
si Galériában, a komáromi, érsekújvári, dunaszerdahelyi, nagyszombati, 
párkányi galériákban és a Dél-csehországi Galériában is fellelhetők. 
Barta Gyula 86 éves korában, 2008-ban hunyt el.

Slávnostná výstava v galérii
Slávnostná výstava Júliusa Bartu bude otvorená 4. júla v galérii. 
Rodený Štúrovčan Barta bol nestorom maďarského výtvarného 
umenia na Slovensku. Bol držiteľom viacerých vyznamenaní. Jeho 
obrazy sú vystavené v mnohých galériách. Štúrovská výstava pred-
staví viac jeho známych diel. 
O názve galérie na pešej zóne rozhodlo mestské zastupiteľstvo ešte 
vlani. Slávnostná výstava bude otvorená 4. júla o 16 hodine, úvodným 
miestom bude kino. Tu neodznejú iba slávnostné príhovory, ale Duna 
TV odvysiela rozhovor s Júliusom Bartom v rámci programu Dunakép. 
Otvorenie výstavy pokračuje v galérii, kde budú vystavené diela výtvar-
ného umelca. 
Július Barta sa narodil 23. novembra 1922 v Parkane (Štúrovo). Študo-
val na Gymnáziu v Nových Zámkoch a v Ostrihome (Esztergom), ma-
turoval v Dunajskej Strede. Potom bol žiakom T. Galleho v Budapešti, 
neskôr poslucháčom profesora J. Mudrocha na Vysokej škole výtvar-
ných umení v Bratislave.
Umenie Bartu vo veľkom ovplyvnilo povodie Dunaja a krajina južné-
ho Slovenska. „Nielen samotná rieka, ale aj tajomstvá druhého brehu, 
obraz Ostrihomu, jeho neskoršia nedosiahnuteľnosť, smutný obraz de-
saťročia okypteného mostu Márie Valérie, a v poslednom rade aj jeho 
znovuzrodenie boli súčasťou zážitkov jedného dlhého života“ – povedal 
raz o sebe Július Barta, ktorý „súčasne, ale ten istý život“ žil desaťročia 
na brehu Dunaja v Bratislave a na úseku medzi Štúrovom a Komárnom. 
Internetová stránka mesta o ňom píše, že „Július Barta je svedkom i 
kronikárom a často aj spoluautorom prerodu našej krajiny, konkrétne 
južného Slovenska, z polofeudálneho spoločenstva do podoby súčasnej 
modernej a vyspelej spoločnosti. Jeho priemyselné motívy podchytené 
výtvarnou rečou, ale aj komorná a ilustračná tvorba poskytujú možnosť 
porovnávať a hodnotiť premeny doby, v ktorej sme donedávna ešte žili 
a žijeme. Pre majstra Bartu južné Slovensko a jeho blízka domovina Po-
dunajská nížina boli vždy ornou pôdou, do ktorej po dlhé roky Barta sial 
zrnká nevšedného výtvarného talentu, aby z nich potom jeseňou prírody 
i seba samého zožal úrodu života a vlastnej tvorivosti.“
Z príležitosti 80-tych narodenín ho mesto Štúrovo vyznamenalo cenou 
PRO URBE. V roku 1975 dostal cenu Cypriána Majerníka, v roku 1989 
cenu Zaslúžilý umelec. V roku 2002 za svoju pracovnú tvorivosť bol 
uznaný umeleckou cenou Posonium. Bol členom Zväzu slovenských 
výtvarných umelcov a aj Združenia maďarských výtvarných umelcov 
na Slovensku. Jeho obrazy sa okrem súkromných zberateľov nachádzajú 
v SNG a v bratislavskej mestskej galérii, ale nájdeme ich aj v galériách 
v Komárne, Nových Zámkoch, Dunajskej Strede, Trnave a v Štúrove. 
Môžeme ich nájsť aj v Juhočeskej galérii. Július Barta zomrel v roku 
2008 vo veku 86-ich rokov svojho života.

Preklad: gp

Szent Orbán-napi ünnepség 
Garamkövesden

Június 2-án rendezték meg a 13. Szent Orbán napi ünnepséget Ga-
ramkövesden. A helyszínre ellátogató vendégek a gazdag kulturális 
műsor mellett gasztronómiai élvezeteknek is hódolhattak. 
A falunap idén is szentmisével kezdődött. Eközben a gulyásfőző ver-
senyre benevezett résztvevők kondérjaiban már javában készültek az 
ételek. A délutáni folklórműsort megelőzően Elzer János, polgármester, 
valamint a község kultúrfelelőse, Párkánszky Gizella is beszélt a vendé-
gekhez. A község testvértelepülései is meghívást kaptak az eseményre. 
Elsőként a nógrádkövesdi Szandai Nándor szaxofonjátékát hallgathatta 
meg a közönség. A helyi óvodások műsorát a helembai nyugdíjas klub 
mellett tevékenykedő Őszi rózsák éneklő csoportja követte, a fellépők 
sorából a garamkövesdi Fehér Akác énekkar sem hiányozhatott. Ezt 
követően a Vasvirág néptánccsoport előadása következett. A kéméndi 
Bokréta fellépését a Halimba citerazenekar előadása követte, akik nevü-
ket Helemba első elnevezéséről kapták. Bény hagyományőrző csoportja 
csúfolódót, kanásztáncot és csárdást adott elő. A folklórműsor után sor 
került a gulyásfőző verseny kiértékelésére. A díjakat a zsűri elnöke, 
Móringer Lajos, esztergomi mesterszakács nyújtotta át a résztvevőknek. 
A legfinomabb gulyásért járó elismerést Stugel János vehette át, immár 
nem első ízben. A program ezután tovább folytatódott. Délután bemutat-
koztak a település fiatal tehetségei, többek között Szőcs Boglárka, Szőcs 
Monika, valamint Gardenö Klaudia és Góra Zoltán is. Mazsorettel káp-
ráztatta el a megjelenteket a Štúrovčatá, a garamkövesdi Pillangó és Pi-
lismarót Dunakanyar elnevezésű csapata. A szőgyéni Iringó Táncstúdió 
Kék csoportja szintén megörvendeztették fellépésükkel a közönséget, 
csakúgy, mint Meňhárt Máté és Stugel Roberta. Móringer Lajos mando-
linja kíséretében előadott dalai után a piliscsabai Kisze-Kusza zenekar 
következett. Az esti „juniális” remek hangulatáról a Dimenzió zenekar 
gondoskodott. A nap folyamán a helyi kultúrházban a Párkányi Alkotó 
Kör kiállítását is megtekinthették az érdeklődők. 

Porubszky Petra
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Klubunk tagjai három hét alatt 3 verse-
nyen vettek részt. 
Május 20-án Zselízen volt a Szlovák kyo-
kushin karate liga 3. fordulója. Eredmé-
nyeink: Formagyakorlatban (kata): ara-
nyérem – Tóth Dominik, Révész László, 
Rácz Ádám, Lengyel Zoltán, Palkovič 
Gábor, Székely Bence, Jurečka Štefan, 

Feketšová Soňa, ezüstérem – Horváth Berta, Molnár Bence, bronzérem 
– Pelech Jennifer, Marcsa Arnold, Németh Carmen. Küzdésben (ku-
mite): aranyérem – Németh Carmen, Jurečka Štefan, Lengyel Zoltán, 
ezüstérem – Pelech Jennifer, Marcsa Arnold, Molnár Bence, bronzérem 
– Rácz Ádám. Június 2-án Budapesten rendezték meg a 26. súlycsopor-
tos Kyokushin karate Európa bajnokságot. Szlovákiát három párkányi 
karatéka képviselte – Rybár Miroslav könnyűsúlyban, Bernet Krisztián 
nehézsúlyban és Krištofčíková Diana formagyakorlatban. Versenyzőink 
először indulhattak ilyen rangos versenyen. Sajnos, a selejtezőkön nem 
jutott túl egyikük sem, viszont nagyon nagy tapasztalatokat szerezhet-
tek. Remélem, ez a verseny motiválja őket a további versenyzésben.
Június 9-én Pozsonyeperjesen vettünk részt a Szlovák kyokushin karate 
liga 4. fordulójában. Eredményeink: Formagyakorlatban (kata): aranyé-
rem – Horváth Berta, Tóth Dominik, Rácz Ádám, Palkovič Gábor, Ju-
rečka Štefan, ezüstérem – Marcsa Arnold, Németh Carmen, Feketšová 
Soňa, bronzérem – Révész László, Páldi Dominik, Pelech Jennifer. Küz-
désben (kumite): aranyérem – Horváth Berta, Németh Carmen, Jurečka 
Štefan, ezüstérem – Rácz Ádám, Pelech Jennifer, Marcsa Arnold.

Rácz Norbert – edző

Karate versenyek Kiváló sporteredmények a párkányi 
gyermekotthonban

Országos és nemzetközi viszonylatban újra élvonalban a párkányi 
gyermekotthon sportolói.     
Áprilisban, Holičon rendezték meg a nyugat-szlovákiai kerület aszta-
li tenisz bajnokságát, ahol 9 gyermekotthon vett részt. A párkányiakat 
Rigó Tímea és Kardos Dávid képviselte. Tímea kiharcolta az országos 
versenyen való részvételt, ahol kitűnő játékával, maga mögött hagyva el-
lenfeleit, az 1. helyen végzett, és így képviselhette hazánkat a nemzetkö-
zi sportjátékokon Csehországban.
Májusban, szintén Holičon rendezték meg a nyugat-szlovákiai kerületi 
atlétika és labdajátékokat 12 gyermekotthon részvételével. Párkányból 7 
sportoló képviselte otthonukat, akik közül 5-en (Kardos Daniel távolug-
rás, Buda Ferenc és Buda Iveta magasugrás, Kurina Tibor és Rigó Tímea 
súlylökés) harcolták ki az országos döntőbe jutást.
A trencséni országos döntőkön a versenyzőket megtisztelte jelenlétével 
Ján Richter, szociális és munkaügy miniszter, aki saját kezűleg adta át az 
érmeket és a díjakat a versenyzőknek, köztük az 5 párkányi sportolónak, 
akik eredményeikkel és helyezéseikkel a nemzeti válogatottba nyer-
tek meghívást. Így kiutazhattak a FICE (Nevelőotthonok Nemzetközi 
Szövetsége) által szervezett 23. Nemzetközi Atlétika és Labdajátékokra, 
amely Csehországban került megrendezésre.
A nemzeti válogatott tagjai Trencsénben találkoztak, ahol kiválasztott 

edzőik összhangba hozták a csa-
patokat és kijavították az eset-
leges technikai hiányosságokat. 
Maguk a sportjátékok egy mul-
tifunkcionális pályán zajlottak, 
ahol nemzeti válogatottunkon 
kívül a házigazda Csehország, 
továbbá Magyarország és Len-
gyelország vett részt. A játékok 
izgalmas sportszellemben zaj-
lottak, főleg a két rivális, a cseh 
és szlovák válogatott között. Az 
elért helyezéseket pontozták, és 

a két rivális atlétikában és a labdajátékokban szinte egyforma ponto-
kat ért el, azonban az asztali teniszben Csehország meglepte Szlovákiát 
kitűnő pingpongistáival és megnyerte a 23. Nemzetközi Sportjátékokat 
Szlovákia, Magyarország és Lengyelország előtt. A párkányi sportolók 
eredményei: Kurina Tibor 1.hely súlylökés, Buda Iveta és Buda Ferenc 
4.hely magasugrás, Rigó Tímea 3.hely asztali tenisz és Kardos Dániel 
5.hely távolugrás.
Gratulálunk az elért szép sportsikerekhez, és nagyon jó érzés, hogy 
a magyar nemzetiségű és a magyarul beszélő gyerekeink büszkén vi-
selték a szlovák nemzeti mezt és mindent megtettek azért, hogy hazánk 
nemzetközi szinten a legjobb eredményeket érje el. Köszönet Ing. J. 
Papšo igazgatónak, aki támogatja a gyerekek sporttevékenységét és 
Hajtman M. nevelőnek, aki már hosszú évek során, szakszerűen készíti 
fel a gyerekeket a versenyekre.

Hajtman Marian

Záver sezóny zastihol futbalistov MŠO 
Štúrovo vo vynikajúcej forme

Putovný pohár Zsitkó 
„Bandiho“ Alexandra

MŠO Štúrovo „B“ postupuje
V minulom čísle sme písali o ťažkých záchranárskych prácach, ktoré 
čakali futbalistov MŠO Štúrovo. Naši futbalisti sa nezľakli vytýčené-
ho cieľa a úlohu splnili na výbornú. Koniec sezóny ich zastihol vo vy-
nikajúcej forme a v hodnotení posledných piatich zápasov skončili na 
prvom mieste (4 vyhrali, 1 remíza, 0 prehier, skóre 17:4 a 13 bodov 
do tabuľky). V 26. kole rozdrvili doma Šahy 5:1, v 27.kole vyhrali na 
ihrisku VionB/Volkovce 1:3, v 28. kole po vynikajúcom výkone porazili 
druhý Neded 3:1 (troma gólmi sa zaskvel Bábsky), v 29. kole remizovali 
na ihrisku ČFK Nitra 0:0 a v poslednom kole doma porazili vysoko 6:1 
mužstvo Vrakuň (až dvaja naši hráči Bábsky a Baranyai sa dostali do 
zostavy kola). Po vynikajúcom finiši im v záverečnom hodnotení IV. 
ligy Juhovýchod patrí konečné 10.miesto (13 výhier, 4 remízy, 13 prehi-
er, skóre 52:55 a konečných 43 bodov). Najlepším strelcom mužstva sa 
stal Tomáš Bábsky s 15 gólmi. Veríme, že začiatok budúcej sezóny ich 
zastihne v rovnakej forme.
Taktiež sme v minulom čísle spomínali vynikajúce postupové šance štú-
rovkého „béčka“. Chlapci nenechali nič na náhodu a už tri kolá pred 
koncom si zabezpečili postup do I. triedy okresnej súťaže. Cenu za 
majstrovský titul im odovzdali po poslednom domácom derby zápase s 
ich celoročným prenasledovateľom, mužstvom Nové Zámky „B“. Zápas 
vyhrali futbalovejší hostia výsledkom 1:3. Ani nepriaznivý výsledok ne-
mohol pokaziť pozápasové majstrovské oslavy. Blahoželáme a prajeme 
veľa úspechov aj v novej sezóne.                                                        pg.

Dňa 25.mája sa uskutočnil 2. ročník putovného pohára na počesť nášho 
zosnulého kamaráta, športovca Zsitkó „Bandiho“ Alexandra v malom 
futbale. Na turnaji sa zúčastnili mužstvá firiem, v ktorých Bandi praco-
val, s ktorými spolupracoval a mužstvá zložené z jeho priateľov. Turnaj 
sa začal aj tohto roku položením venca a príhovorom príbuzných pri 
jeho hrobe. Zúčastnení si popri futbale (výsledky a poradie uvádzame 
nižšie) oživili spomienky na veselé príhody zažité s Bandim, „Bandi, 
odpočívaj naveky v pokoji, myslíme na Teba“.
Konečné poradie: 1.miesto Monarflex, 2. miesto Goól Team, 3. miesto 
Kovác Team, 4. miesto Zsitko Team, 5. miesto BIS Slovensko.         pg

Preteky súkromných bezpečnostných 
zložiek v Poľsku

Slovenská komora súkromnej 
bezpečnosti ako člen ESBOC-u 
sa zúčastnila pretekov v streľbe 
z pištole – XI. Strzeleckie Mis-
trzostwa Polski Branży Ochro-
ny. Organizátorom pretekov bola 
Polska Izba Ochrony a Spółdziel-
nia UNIA w Koszalinie. Pretekov 
sa zúčastnili zástupcovia Poľskej 
republiky, Českej republiky, Ne-
mecka a Slovenskej republiky. 
Slovensko na tejto súťaži re-
prezentoval aj Marian Pintér zo 

Štúrova (Profi Flexi Group, s.r.o.). V kategórii „VIP“ mierená streľba, 5 
rán v čase 1 minúta, figúra „Francúz“, vzdialenosť 20 metrov a rýchlo-
paľba, 5 rán v čase 15 sekúnd, figúra „Francúz“, vzdialenosť 20 metrov 
získal zlaté medaily – 1.miesto v obidvoch kategóriách.
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MEGEMLÉKEZÉS-SPOMÍNAME

„Nem az számít, ha megtap-
solnak, amikor a színre lépsz, 

Hanem az, ha a hiányodat 
érzik, amikor távozol“

Fájó szívvel emlékeztünk 
június 2-án, halálának 

1. évfordulóján

Akik szerették és ismerték, szenteljenek emlékének 
egy néma pillanatot ezen a szomorú évfordulón. 
Emlékét és szeretetét szívében őrzi férje Dániel, 

lányai Szabina és Andrea családjukkal

Szagan Dánielné 
szül. Kókay Gabriellára.

62 évet éltünk együtt megértés-
ben-szeretetben. 

Most, hogy elmentél, nem 
maradt más, csak a fájdalom és 

a hiányod!”

Fájó szívvel emlékezünk 
halálának 3. évfordulóján

Emlékét és szeretetét szívében őrzi: 
szerető felesége és a gyászoló család.

Gyurovics Jánosra.

„Odišla tíško, ako 
odchádza deň, 

V srdciach však ostáva 
spomienka len.

Milovali sme ju, ona 
milovala nás. 

Tú lásku v našich srdciach 
nezničí ani čas.”

3. júla 2012 si s hlbokým 
smútkom pripomíname 
výročie úmrtia našej drahej 

S nehynúcou láskou spomína 
smútiaca rodina

Editky Grmanovej,
rodenej Firickej.

„Annyira akartam élni, a be-
tegséget legyőzni,

Búcsúztam volna tőletek, de 
erőm nem engedett.

Így búcsú nélkül a szívetekben 
tovább élhetek.“

Fájó szívvel emlékezünk 
halálának 1. évfordulóján

Emlékét örökké őrző férje, gyermekei 
családjaikkal és 13 unokája

Ďuráč Rozáliára. 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik Szitás Gáspár temetésén 
megjelentek, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek, fájdalmunkat 

enyhíteni igyekeztek.

Touto cestou ďakujeme každé-
mu, kto sa zúčastnil na pohrebe 
Gáspára Szitása a pokúsili sa 

zmierniť našu bolesť.

A gyászoló család – Smútiaca rodina

Szitás Gáspár

„Te, aki annyi szeretetet adtál, 
Te, aki mindig mellettünk 

álltál, 
Te, aki soha nem kértél, csak 

adtál, 
Bennünket örökre itt hagytál.“

Fájdalomtól megtört 
szívvel  búcsúztunk

Németh Katalin
óvónőtől.

Szerető férje, lánya, Ica, szülők és a rokonság

Chcel by som poďakovať všet-
kým príbuzným, priateľom, 
známym, bývalým žiakom, 
kolegom, že odprevadili moju 
manželku, Adrienne Németho-
vú, dňa 2.4.2012 na jej posled-
nú cestu v starom štúrovskom 

cintoríne.
Szeretném megköszönni a 
rokonoknak, barátoknak, is-
merősöknek, volt diákoknak, 
szülőknek, kollégáknak, hogy elkísérték felesége-
met, Németh Adriennet, 2012. április 2-án az utolsó 
útjára, a párkányi Öreg temetőbe.

Adrienne Németh
Németh

„Hiányzol, ki már a 
mennyben vagy, 

Te sem gondoltad, hogy 
magad után ilyen nagy 

fájdalmat hagysz. 
Fájó szívvel gondolunk mi 

minden nap Terád,
S nem tudhatjuk, odafentről 

Te  ebből mit látsz.
Nem búcsúzunk, hisz szívünk-

ben megmarad a helyed,
S reméljük, egyszer majd talá-

kozunk veled!”
Fájó szívvel emlékeztünk június 17-én, halálának 

1. évfordulóján

Szerető családja
Juhász Gáborra.

„Amikor elmentél, kialudt egy 
csillag, az angyalok a 

mennyországba hívtak.
Elmúlt egy fájó év, nem látunk 

többé. Könnyes szemmel 
az égbe súgjuk: 
hiányzol örökké.

Felnézünk az égre, látunk egy új 
csillagot. Szívünket fájdalom 

szorítja, ugye Te vagy ott?”
Fájó szívvel emlékezünk

Emlékét örökre szívében őrző 
kislánya, Klaudika és közeli szerettei

Becse Simonra.

Hálás szívvel mondunk 
köszönetet mindazoknak, 

aki elkísérték 
utolsó útjára

Szomorú szülei, húga Kati 
családjával és férje Yves.

Botka Adriannát (Viano)
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Mágneses impulzus 
terápia


