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Az önkormányzat júliusi ülésén rábólintott a Nánai út felújítására és 
egy körforgalom megépítésére, 852 ezer euró összértékben. 
A képviselő-testület júliusi ülésén megszavazta a Nánai út felújítását és 
egy körforgalom megépítését. Ezzel a döntéssel tulajdonképpen felha-
talmazta a polgármestert, hogy 852 ezer eurós hitelről tárgyalhasson a 
bankokkal, a nagyberuházást Párkány ugyanis hosszú lejáratú kölcsön-
ből finanszírozná. Mint arról már korábban beszámoltunk, a város az 
Állami Útkezelőséggel közösen újítja fel a Nánai utat, az állam mintegy 
200 ezer euróval száll be a költségekbe. 
A testület elé két változat került. Az egyszerűbb csak az útfelújítással 
számolt, 300 ezer euró értékben, a körforgalom kialakítása viszont to-
vábbi 500 ezer euróval növeli a költségkeretet. Ezt több képviselő is ne-
hezményezte, néhányan azt is felvetették, hogy nem lenne-e olcsóbb egy 
puritánabb körforgalom kialakítása? „A leendő körforgalom már eleve 
egy lecsupaszított változatban épülne meg” – reagált Ján Oravec.
Ez még nem a hitelösszeg
A polgármester ugyanakkor figyelmeztetett, hogy mindez csak a beruhá-
zás előzetes költségvetése, a városháza arra számít, hogy ez az összeg a 
közbeszerzés során csökkenni fog, és ez végképp nem jelenti azt, hogy 
Párkány valóban 852 ezer eurós hitelt vesz fel. A bankokkal megkezdik 
a tárgyalást, a képviselő-testület pedig a szeptemberi ülésén dönt majd 
arról, hogy elfogadja-e a kialkudott feltételeket, a futamidőt és a hitel 
összegét. 

„Mi az olcsóbb és a drágább projektről is tudunk tárgyalni a bankok-
kal. Viszont ha a képviselő-testület csak az egyszerűbb változatra ad 
megbízást, akkor annak költség- és hitelkeretét már nem lehet emelni, 
míg, ha a drágább verziót hagyja jóvá, akkor azt még menet közben is 
lehet egyszerűsíteni, a költségeket lefaragni, csökkenteni. Tehát a drá-
gább változat jóváhagyásával a város tárgyalási mozgástere is nagyobb 
a hitelfeltételek intézésekor. Ugyanakkor tudni kell, hogy a Nánai út 
felújítása beruházásként mindig is számolt a körforgalom megépítésé-
vel, sőt egy külön letérő kialakításával is, melyen keresztül a Nána felől 
érkező és Érsekújvár felé haladó autósok el tudják hagyni a várost anél-
kül, hogy ez zsúfoltságot, közlekedési káoszt okozna. A körforgalomra 
tehát közlekedési szempontból is szükség van” – fejtette ki álláspontját 
a polgármester. 
Kornélia Slabáková alpolgármester is azt hangsúlyozta, ha a testület 

Samospráva na júlovom zasadnutí súhlasila s rekonštrukciou Ná-
nanskej cesty a výstavbou kruhového objazdu v celkovej hodnote 
852 tisíc eur. 
Mestské zastupiteľstvo na júlovom zasadnutí odhlasovalo rekonštrukciu 
Nánanskej cesty a výstavbu kruhového objazdu. Týmto rozhodnutím 
vlastne splnomocnili primátora na rokovanie s bankami o 852 tisícovom 
úvere, pretože veľkú investíciu by Štúrovo financovalo dlhodobou pô-
žičkou. Ako sme už o tom dávnejšie informovali, mesto a Štátna správa 
ciest spoločne obnovia Nánanskú cestu, pričom štát prispeje s 200 ti-
sícami eur do výdavkov. Pred zastupiteľstvo sa dostali dve možnosti. 
Jednoduchšia počítala iba s rekonštrukciou cesty v hodnote 300 tisíc eur, 
ale výstavba kruhového objazdu zvyšuje výdavky o 500 tisíc eur. Proti 
tomu namietalo viac poslancov, niektorí nadhodili aj to, či by nebolo 
lacnejšie vytvorenie skromnejšieho kruhového objazdu. 
„Budúci kruhový objazd už aj tak bude postavený v jednoduchšej ver-
zii“ – reagoval Ján Oravec. 
Toto ešte nie je cena úveru
Primátor pritom upozornil, že sa jedná iba o predbežný rozpočet inves-
tície, Mestský úrad počíta s tým, že počas konkurzu sa táto suma ešte 
zníži. To vôbec neznamená, že mesto musí zobrať úver v hodnote 852 
tisíc eur. Začnú rokovania s bankami a mestské zastupiteľstvo na sep-
tembrovom zasadnutí rozhodne o tom, či príjme vyjednané podmienky, 
dobu viazanosti a sumu úveru. 
„Vieme rokovať s bankami aj o lacnejšom alebo drahšom projekte. Ak 
však mestské zastupiteľstvo dá poverenie iba na jednoduchšiu verziu, 
v tom prípade už náklady a úverový rámec nemôžeme zvýšiť. Ak od-
súhlasí drahšiu verziu, to sa ešte dá aj v priebehu zjednodušiť a celkové 
náklady znížiť. To znamená, odsúhlasením drahšej verzie aj mesto má 
väčšie možnosti  pri rokovaní o úverových podmienkach. Treba vedieť, 
že pri rekonštrukcii Nánanskej cesty sa v investícii vždy počítalo aj 
s kruhovým objazdom, a navyše aj s vytvorením obchádzky, čím by 
autá prichádzajúce z Nány smerom na Nové Zámky mohli opustiť mesto 
bez toho, aby to spôsobilo preplnenosť alebo dopravný chaos. Kruho-
vý objazd je potrebný aj z dopravného hľadiska“ – vysvetlil svoj názor 
primátor. 
Zástupkyňa primátora Kornélia Slabáková zdôraznila,  že ak mestské 
zastupiteľstvo neodhlasuje projekt, ktorý počíta aj s kruhovým objaz-
dom, teda tú drahšiu verziu, tak neskoršie  to už nebude možné dať do 
projektu. Samospráva nakoniec odhlasovala investíciu v hodnote 852 
tisíc eur. 
Bezodplatný prevod pozemkov
Mestské zastupiteľstvo odhlasovalo, že mesto svoje pozemky, nachád-
zajúce sa na kúpalisku Vadaš, bezodplatným prevodom odovzdáva do 
majetku Vadašu. „Nakoľko Štúrovo týmito pozemkami ručilo kúpalisku 
za rozvojové pôžičky, tento krok je vlastne odbremeňovanie, ktorým si 
mesto môže v prípade potreby zobrať na seba viac úverov“ – vysvetlil 
primátor. 
O odpredaji budovy Delfin disco boli názory odlišné. Primátor tlmočil 
názor mestskej rady, podľa ktorého treba budovu predať, pretože už aj 
teraz je v zlom technickom stave. Ťažko je predstaviť si, že by mesto 
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nem szavazza meg a körforgalmat is tartalmazó, de drágább változatot, 
akkor utólag ezt már nem tehetik ez a projektbe. Az önkormányzat végül 
is jóváhagyta a 852 ezer eurós beruházást. 
Telekátruházás a Vadasba
A képviselő-testület megszavazta, hogy a városnak a Vadas fürdőben ta-
lálható telkeit a fürdő saját tulajdonába ruházza át. Mivel Párkány eddig 
ezekkel a telkekkel kezeskedett a fürdő fejlesztési kölcsöneiben, ezzel 
a lépés lényegében tehermentesítés, mert a város így jóval több hitelt 
vehet fel, ha arra szüksége volna – fejtette ki a polgármester.  

A Delfin diszkó épületének eladásáról viszont megoszlottak a vélemé-
nyek. A polgármester a városi tanács véleményét tolmácsolta, miszerint 
az épületet el kéne adni, mivel már most is rossz műszaki állapotban 
van, az pedig nehezen elképzelhető, hogy a város oda beruházzon. Már-
pedig így a bérlők lassan leélik az épületet, évek múlva pedig még rosz-
szabb lesz az állaga. Mivel az épületre lenne érdeklődés, ezért a tanács 
az eladását javasolja – fejtette ki Ján Oravec. Lengyel Attila és Csepregi 
Zoltán képviselők ugyanakkor nem tartják jó ötletnek a Delfin eladását. 
Mint azt Lengyel kifejtette, a Vadas bejárata melletti, stratégiai területről 
van szó, márpedig a cél az, hogy a fürdő területe minél nagyobb és egy-
ségesebb legyen. Épp ezért szerencsésebbnek tartaná, ha hosszú távra 
bérbe adnák az épületet. A képviselők közül néhányan attól is tartanak, 
hogy az eladással precedenst teremtenek, azaz, ha a Delfint és a Drink 
nagyraktárt eladja a város, akkor további területekre jelentkeznek majd 
az érdeklődők. 
Ján Oravec szerint nem lehet összehasonlítani a Vadasban található tel-
keket és ingatlanokat a Delfin helyével. Ráadásul a Vadasnak is rengeteg 
pénzébe kerülne az épület lebontása. 
A testület végül is megszavazta, hogy a Delfint és a Drink nagyraktárt 
eladják.  
Idén mégsem költözik a városi könyvtár a Teraszok lakótelepi iskolaé-
pületbe, és nem alakítják ki a beharangozott hulladékgyűjtő szigeteket 
sem. Az utóbbi célra az idei költségvetésben meghatározott 10 ezer eu-
róból olyan helyeken alakítanak ki betonfelületeket, ahol a konténerek 
sárban, földes talajon állnak. Hogy miért marad el a könyvtárköltözte-
tés, és miért nem építik ki idén a hulladékgyűjtő szigeteket, arról e havi 
számunkban külön cikkben számolunk be. 
Panasz a párolgásmérőkre
Szigeti László képviselő az új parkolási rend kapcsán interpellált, több 
lakos panaszkodott ugyanis a vasárnapi fizetős parkolásra. A misére járó 
párkányiak nehezményezik, hogy nekik szintén parkolójegyet kell vál-
taniuk a templomnál. 
Szigeti azt is felve-
tette, nem lehetne-e 
méltányossági alapon 
eljárni ebben az eset-
ben, netán változ-
tatni az életbe lépett 
parkolási renden. A 
polgármester szerint 
nem. Az okokról és 
az új parkolási rend 
nyomán keletkezett 
helyzetekről szintén 
külön cikkben számo-
lunk be. 
Szintén képviselői kérdésre válaszolva Ján Oravec az ülésen közölte, a 
törvény értelmében a város felkészült a kétnyelvű nyomtatványok be-
vezetésére, ezzel nincs gond. Az ülésen szintén szóba került, hogy az 
Enerbyt házkezelőség idén már nem vette figyelembe párolgásérzékelő, 
radiátorokra szerelt költségelosztó készülékek értékeit, míg tavaly ezt is 
beleépítette az elszámolásba. Csepregi Zoltán képviselő lakossági pana-
szokra is hivatkozott, miszerint a mérők szerinti költségelosztás nem 
arányos és igazságos, mert más és más a lakások fekvése, helyzete, az 
Enerbytnek ezt is figyelembe kéne vennie, ráadásul egyesek hűtőbe te-
szik a mérőkészüléket vagy más módon manipulálnak vele. 
„A nyári párolgás mértéke - amikor nem fűtenek -, egyáltalán nem be-
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Štúrovo opäť obnoví svoj bankový úverový rámec, aby dokázalo kom-
penzovať chýbajúcu čiastku z centrálnych daní. Kontokorentný úver 
schválili na júlovom zasadnutí samosprávy. 
Mesto si úverový rámec obnoví z časti preto, aby vedelo nahradiť man-
ko spôsobené výpadkom v júni refundovaných centrálnych daní zo štát-
neho rozpočtu.
Mesto dostáva mesačne 200 tisíc eur z centrálneho rozpočtu, ale minis-
terstvo financií poslalo v júni na účet Štúrova o 150 tisíc eur menej.
Počítali sme s výpadkom, pretože už roky v mesiacoch jún a júl prichád-
za menej peňazí zo štátnej kasy. Teraz sme dostali iba približne 30 % 
z mesačnej dávky, ale nie je žiadny problém, máme aj finančnú rezervu, 
ale tú by sme použili iba v krajnom prípade. Firmy a inštitúcie patriace 
pod mesto vieme zabezpečiť. Štát v druhej polovici roka zvykol peniaze 
vrátiť, či to bude aj tohto roku, to je otázne. V októbri bude mať mesto 
príjem aj z iných zdrojov – vysvetľoval primátor Ján Oravec.
Mesto zoberie 200 tisíc eur bankového úveru. Nie je vylúčené, že prečle-
nia príjmy v rámci rozpočtu, napríklad z daní nehnuteľností.

-buch- Preklad gp

200 tisíc eur z úveru s 
opätovným čerpaním 

Párkány ismét megújítja banki hitelkeretét, hogy kompenzálni tud-
ja a központi adóból kieső részt – a kontokorens hitelt az önkormá-
nyzat júliusi ülésén hagyták jóvá. 
A város részben azért is újítja meg hitelkeretét, hogy ki tudja pótolni a 
hiányt, amit júniusban az állami költségvetésből visszatérítendő közpon-
ti adók kiesése okozott. 
A város havonta mintegy 200 ezer eurót kap a központi költségvetésből, 
de a pénzügyminisztérium júniusban 150 ezer euróval kevesebbet kül-
dött Párkány számlájára. 
„Számoltunk a kieséssel, mert évek óta a júniusi és júliusi hónapok 
azok, amikor kevesebb pénz folyik be az államkasszából. Most a havi 
keretnek csak mintegy 30 százalékát kaptuk meg, de nincs gond, tarta-
lékalapunk is van, ám ehhez csak végső esetben nyúlnánk.  A város alá 
tartozó cégek, intézmények működését továbbra is biztosítani tudjuk. 
Az állam a második félévben vissza szokta adni a pénzt, hogy ez idén is 
így lesz-e, az még kérdéses. Októberre viszont más, egyéb forrásból is 
bevételekhez jutunk” – taglalta Ján Oravec polgármester. 
A város 200 ezer eurót vesz fel az újrameríthető banki kölcsönből. Nem 
kizárt, hogy bevételeket csoportosítanak át a költségvetésen belül, pél-
dául az ingatlanadókból. 

-buch -

200 ezer euró - 
újrameríthető hitelből 

folyásolja azt az összeget, amit a lakó, bérlő az Enerbytnek fizet” - je-
lentette ki a polgármester. „Ez a számláló és a nevező esete, márpedig, 
ha a számláló nem változik, akkor mindegy, mekkora a nevező. Ha min-
denkinek párolog, akkor ugyanannyi hőt nem ezerfelé osztanak, hanem 
ezerötszáz felé. Az ami osztódik, az nyáron állandó, mert nincs hőter-
melés. Emiatt tehát senkinek sem kell félnie a költségnövekedéstől. El-
számoláskor pedig az együtthatók értékénél figyelembe veszik a lakások 
helyzetét is” – taglalta a polgármester. 
Horgászok a tilosban
Csepregi Zoltán képviselő azt is megemlítette, tudomására jutott, hogy a 
párkányi horgászszervezet illetéktelenül járt el, és egy szomszédos köz-
ség csekkjeit osztogatta a tagoknak, akik az illetéket erre fizették be. A 
képviselő szerint Párkány emiatt mintegy 2 ezer eurós bevételtől esett el, 
ráadásul a törvény szerint a párkányi horgászok esetében csakis Párkány 
lett volna jogosult ezt az illetéket beszedni. 
Ján Oravec közölte, tudnak az esetről és a szomszédos települést már fel 
is szólították, adjon magyarázatot erre, de a falu még nem reagált. Ha 
továbbra sem indokolják meg, miért ők szedték be az illetéket, akkor 
Párkány az adóhivatalon vagy más hatóságon keresztül fogja vissza-
követelni ezt a pénzt. 
A képviselő-testület jóváhagyta, hogy az idei költségvetésen belül 10 
ezer eurót csoportosítsanak át a Szövetkezeti sori óvoda pavilonjai tel-
jes rekonstrukciójának projektjére. A beruházás összértéke mintegy 200 
ezer euró, ebből a tervdokumentáció elkészítéséhez van szükség az át-
csoportosított összegre. 
A testület ugyanakkor nem szavazta meg a Déli Régió párkányi vállal-
kozóinak az áprilisi ülésen elnapolt kérvényét, miszerint  Párkány az 
egész város területén 50 százalékkal  csökkentse a vendéglátóipari cé-
lokra kialakított teraszok, és az erre a célra használt közterületek négy-
zetméterenkénti bérleti díját. 
Az önkormányzat legközelebbi rendes ülésére szeptemberben kerül sor. 

-buch-
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Mestský úrad, oddelenie výstavby, rozvoja mesta a životného prostre-
dia, oznamuje cteným občanom, aby nevykladali  vedľa zberných kon-
tajnerov určených na TKO:
- veľkoobjemové odpady (ako napr. nepotrebný nábytok), 
- stavebný odpad (ako napr. tehly, staré okná) 
a biologický 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 li-
kvidáciu uvedených odpadov. 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 likvidáciu uvedených odpadov. V prípade, že sa aj naďalej 
bude musieť zabezpečovať zber a uloženie uvedených odpadov, nebude 

Oznam mestského úradu - A Városi Hivatal értesítése

investovalo do jej obnovy. Takto nájomníci amortizujú budovu a za roky 
bude jej stav ešte horší. Nakoľko je o budovu záujem, mestská rada na-
vrhuje predaj – povedal Ján Oravec. Poslanci Attila Lengyel a Zoltán 
Csepregi odpredaj Delfína nepovažujú za dobrý nápad. Poslanec Len-
gyel vysvetlil, že sa jedná o strategické územie vedľa hlavného vchodu 
do Vadašu, a cieľom je vlastne to, aby územie kúpaliska bolo čo najviac 
jednotné a veľké. Preto by pokladal za šťastnejšie, ak by sa budova dala 
do dlhodobého prenájmu. Z poslancov majú niektorí obavy aj z toho, že 
predajom by vytvorili precedens, to znamená, keď mesto predá Delfín 
a veľkosklad Drink, tak sa prihlásia záujemcovia aj o ďalšie územia. 
Podľa Jána Oravca sa nedajú porovnávať územia a nehnuteľnosti vo 
Vadaši s miestom Delfína. Navyše odstránenie budovy by stálo Vadaš 
veľké peniaze. 
Zastupiteľstvo nakoniec odhlasovalo predaj budovy Delfína a veľko-
skladu Drink. 

Tohto roku sa predsa 
nebude sťahovať mes-
tská knižnica a nevy-
tvoria sa ani vopred 
spomínané ostrovy na 
zber odpadu. Peniaze 
– 10 tisíc eur – z toh-
toročného rozpočtu 
určené na vytvorenie 
ostrovčekov použijú 
na betónové plochy 
pod kontajnery, ktoré 
sú v blate, a stoja na 
neistej pôde. Prečo sa 
v tomto roku nesťahu-
je knižnica a nevytvo-
ria sa ostrovy na zber 

odpadov vás informujeme v samostatnom článku tohto vydania. 
Sťažnosti na merače
Poslanec László Szigeti interpeloval ohľadne nového parkovacieho 
poriadku. Viacerí občania sa sťažovali na nedeľňajšie platené parkova-
nie. Štúrovčania, ktorí chodia na nedeľňajšie omše sa sťažujú, že si tiež 
musia kúpiť parkovací lístok pri kostole. Szigeti nadhodil aj to, či by 
sa v tomto prípade nenašlo ľudskejšie riešenie, či by sa nedal zmeniť 
platný parkovací poriadok. Podľa primátora nie. O novom parkovacom 
poriadku, jeho dôvodoch a vzniknutých situáciách vás informujeme tiež 
v inom článku. 
Primátor odpovedajúc tiež na poslaneckú otázku na zasadnutí oznámil, 
že podľa znenia zákona je mesto pripravené na zavedenie dvojjazyčných 
tlačív, s týmto nie sú žiadne problémy. Spomenuli aj to, že Enerbyt s.r.o. 
tohto roku pri vyúčtovaní už nebral do úvahy hodnoty z odparovacích 
čidiel namontovaných na radiátoroch. Vlani boli aj tieto hodnoty započí-
tané do vyúčtovania. Poslanec Zoltán Csepregi sa odvolal aj na sťažnos-
ti obyvateľov, podľa ktorých rozpočítanie nákladov podľa meračov je 
neúmerné a nespravodlivé. Pretože umiestnenie bytov je rôzne, aj tieto 
skutočnosti by mal Enerbyt brať do úvahy. Navyše niektorí si merače 

pokračovanie z 1. strany

možné zabrániť zvyšovaniu miestneho poplatku za TKO.
Za pochopenie ďakujeme,

Mestský úrad

A városi hivatal építésügyi osztálya értesíti a tisztelt lakosokat, hogy 
a hulladékgyűjtő edények mellé ne helyezzenek ki:
- Nagyméretű hulladékot (pl. bútor)
- Építési hulladékot (pl. tégla, öreg ablak)
- Biológiai hulladékot (pl. ágak, lekaszált fű, lomb)

A felsorolt hulladékot az alábbi módon ajánljuk megsemmisíteni:
- A hulladék szállítását rendelje meg az AVE Párkány társaságtól, vagy 
szállítsa azt el a kijelölt telephelyre
- A biológiai hulladékot komposztálja a saját telkén

2012. augusztus 1-től Párkány városa nem biztosítja a feltüntetett hulla-
dékok elszállítását és megsemmisítését. Az ilyen szemét összeszedését 
a törvények és a város általános érvényű rendeleteinek értelmében éven-
te kétszer biztosítjuk. 
A kommunális hulladék elszállításáért fizetett díj nem fedezi a fen-
tiekben említett szemét elszállítását. Abban az esetben, ha továbbra is 
be kell biztosítanunk az ilyen szemét elhordását, elkerülhetetlenül emel-
kedni fog a szemételszállításért fizetett díj.  
Megértésüket köszönjük!

Városi Hivatal

dávajú do chladničky alebo iným spôsobom nimi  manipulujú. 
Letné odparovanie, keď sa nekúri, neovplyvňuje výšku nájomného, 
ktoré platí obyvateľ, nájomník Enerbytu  – vyhlásil primátor. Je to vec 
čitateľa a menovateľa, teda ak sa čitateľ nemení, je jedno aká je veľkosť 
menovateľa. Ak sa každému vyparuje, tak takú istú teplotu nedelia na ti-
síc, ale na tisícpäťsto. To, čo sa delí, je v lete konštantné, pretože sa teplo 
nevyrába. Preto sa kvôli tomu nemusí nikto báť, nezvyšuje to náklady. 
Pri vyúčtovaní sa berie do úvahy aj umiestnenie bytov – vysvetľoval 
primátor. 
Poplatky pre inú obec?
Zoltán Csepregi pripomenul aj to, že sa mu dostalo na vedomie, že 
Štúrovský rybársky zväz konal neoprávnene a svojim členom rozdeľo-
val šeky susednej obce a poplatky zaplatili na tento šek. Podľa poslanca 
Štúrovo týmto prišlo o príjem vo výške 2 tisíc eur, navyše podľa zákona 
by od štúrovských rybárov mohlo poplatok vyberať iba Štúrovo.
Ján Oravec povedal, že vedia o vzniknutej situácii a vyzvali susednú 
obec o vysvetlenie, tá ešte nereagovala. Ak naďalej neodôvodnia, prečo 
vyberali poplatky, tak Štúrovo bude vyžadovať od nich peniaze cez da-
ňový úrad alebo iný orgán.
Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo presun rozpočtových prostriedkov 
z výdavkovej časti bežného rozpočtu vo výške 10 tisíc eur za účelom 
obstarania projektovej dokumentácie stavby „Rekonštrukcia budovy 
Materská škola – Óvoda, Družstevný rad 22, Štúrovo“. Celková hod-
nota investície je približne 200 tisíc eur, presun financií je potrebný na 
vyhotovenie projektovej dokumentácie.
Mestské zastupiteľstvo neodhlasovalo žiadosť Živnostenského spolo-
čenstva o zníženie dane za užívanie verejného priestranstva o 50%, tera-
sy vytvorené za účelom pohostinského podnikania. 
Nasledujúce zasadnutie MZ sa bude konať v septembri. 

(buch)  Preklad: gp
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Költöztetés és gyűjtőszigetek 
elhalasztva Bővítik a térfigyelő rendszert 

Annak ellenére, hogy Párkány városa a kormány bűnmegelőzési ta-
nácsa programjának keretében a kerületi hivataltól 10 ezer eurós 
támogatást kapott három új térfigyelő kamera beszerzésére és tele-
pítésére, a berendezéseket még mindig nem tudták üzembe helyezni, 
ugyanis a közbeszerzést meg kellett ismételni.
„Másodszor is meg kellett hirdetnünk a versenytárgyalást, mert sajnos 
az első fordulóban nem vettük figyelembe, hogy a szállító és beszerelő 
cégnek speciális licensszel kell rendelkeznie. A most lezajlott tender 
már ennek a követelménynek is eleget tesz” –fejtette ki Ján Oravec pol-
gármester.
A versenytárgyaláson három cég vett részt, a győztestől a városháza 
részletes, írásbeli indoklást vár az árajánlatról, mert ez a cég a töb-
biekhez képest 25 százalékkal kedvezőbb árat ajánlott fel.
„Úgy néz ki, bele fogunk férni a 10 ezer eurós keretbe, de most pontos 
indoklást kérünk, hogy minden szabály be legyen tartva” – tette hozzá 
a polgármester.
Párkány már üzemelő térfigyelő rendszeréhez a három új kamerát legha-
marább augusztus elején csatlakoztatják, egyet az Aquario üzletközpont-
hoz, egyet a Szent Imre térre, egyet pedig a Mária Valéria-hídhoz he-
lyeznek ki.

„A hídhoz azért kerül kamera, mert sok, 3,5tonnánál nehezebb teherautó 
és kamion közlekedik itt Esztergom és Párkány közt feketén, annak el-
lenére, hogy a súlykorlátozásra tábla is figyelmeztet” – közölte Bohumír 
Horban, a városi rendőrség parancsnoka. Augusztustól tehát videobizo-
nyíték lesz arra, ha valaki kamionnal átveret a hídon, ennek
megfelelően bírságra is számíthat.
A városi rendőrség tájékoztatása szerint a térfigyelő rendszer segítségé-
vel tavaly hat lopást derítettek ki, továbbá a kameráknak köszönhetően 
oldottak meg közlekedési kihágásokat, garázdaságot, közvagyon rongá-
lásának minősített eseteket. A térfigyelő rendszer segítségével fülelték 
le tavaly azokat a fiatalokat is, akik bosszúból egy cseh turistacsoporttól 
loptak el értékes kerékpárokat. 

-buch-

Az Aquariónál is fizetős a parkolás
Párkányban három év után, 2012 áprilisában vezették be ismét a fizetős 
parkolást az utak mellett. A díj óránként 50 és 30 cent. Emiatt sokan 
egész nap az Aquario nem fizetős parkolójában hagyták autójukat. Így 
előfordult, hogy a bevásárlóközpont vásárlói nem találtak üres helyet, 
amit többen is szóvá tettek a központ vezetőjénél. Az üzletközpont ve-
zetősége ezek után úgy határozott, hogy július 9-től bevezeti a fizetős 
parkolást. Az intézkedés sokakat meglepett, akadtak olyanok is, akiket 
feldühített, és hangoskodva adtak szót nemtetszésüknek. Az Aquario 
képviselője Karol Balogh lapunknak elmondta: más városokban is ha-
sonlóan járnak el az üzletközpontokban. „Kényszermegoldásként ve-
zettük be a parkolási díjat, miután egyeztettünk a város vezetésével. 
Előfordult, hogy akik valóban vásárolni mentek, nem találtak szabad 
helyet. A parkolás első két órája ingyenes. Úgy gondolom, ennyi idő 
elég a vásárlásra. Két óra elteltével a parkolásért óránként 50 centet kell 
fizetni. Bevett gyakorlatról van szó” – tette hozzá. 
Szombatonként és vasárnaponként továbbra is ingyenes az Aquario par-
kolója.

gp

Idén a város nem alakít ki hulladékgyűjtő szigeteket és a könyvtár 
sem költözik ki a Teraszok lakótelepi iskolaépületbe – derült ki az 
önkormányzat júliusi ülésén. 
Csepregi Zoltán képviselő a testületi ülésen azt firtatta, vajon miért nem 
kerül sor a könyvtár költöztetésére, és a városi hivatal által kidolgo-
zott jelentésben miért szerepel az, hogy a könyvtár zavarná a szabadi-
dőközpont működését, holott, szerinte, ha a jelentésben javasolt művésze-
ti alapiskola költözne oda, az még inkább zavarná a szabadidőközpont 
foglalkozásait. 
Arra is rákérdezett, hogy a városháza deklarált szándékával ellentétben 
miért nem kezdte meg eddig az új hulladéktárolási rendszer keretében 
a panelházak melletti zárt hulladékgyűjtő szigetek kialakítását. Csepre-
gi azt is nehezményezte, hogy a szigetek kialakítási költségeinek egy 
részét a város a lakóközösségekre hárítaná. „Ilyesmi eddig sehol nem 
hangzott el, ráadásul az önkormányzat erre a célra az idei költségvetés-
ben 10 ezer eurót különített el.  Nem tartom korrektnek, hogy ezeket a 
költségeket a lakókkal fizettessük meg, ilyen alapon a közutak, járdák 
felújítását is az emberekkel kéne megfizettetni, hiszen ők használják” – 
taglalta a képviselő. 
A felvetésekre Ján Oravec polgármester és Miroslav Šafranko, Párkány 
főépítésze reagált.  
A polgármester a könyvtárköltözés elhalasztásával kapcsolatban kifej-
tette, a terepszemlén arra a következtetésre jutottak, hogy a könyvtár-
nak az új környezetben jobb helye lenne a földszinten, annál is inkább, 
mert ha majd a művészeti alapiskola is odaköltözik, akkor a könyvtárat 
megint bolygatni kellene. Épp ezért a volt ebédlő épületrészét jelölték 
ki a könyvtár számára. Ott viszont mintegy 300 ezer eurós átalakítás-
ra, felújításra lenne szükség ahhoz, hogy a könyvtár rendeltetésének 
megfelelően működni tudjon. Mivel erre pillanatnyilag a városnak nincs 
pénze, ezért a hivatal javasolta a határozat elnapolását, azzal, hogy a 
jövő évi, vagy a további évek költségvetésében már külön összeget szán-
janak e célra. Az épületegyüttes emeleti helyiségeit pedig a művészeti 
alapiskola számára tartanák fenn. 
A könyvtár tehát idén biztos nem költözik fel a Teraszok lakótelepre. 
Miroslav Šafranko főépítész a hulladékgyűjtő szigetek kiépítésének 
elhalasztását a rendkívül magas költségekkel indokolta. 
„Az eredeti elképzelés az volt, hogy a hulladékgyűjtő edényeket a lakók 
zárt rendszerben tárolnák, ketrecekben, ahová csak az adott bejáratok, 
háztömbök lakóinak lenne kulcsa. A város úgy tervezte, hogy minden 
nagyobb panelházhoz kialakít ilyen zárható hulladékgyűjtő szigetet” – 
taglalta Šafranko. Sajnos az előzetes költségvetés szerint 4500 euróba 
kerülne egy ilyen sziget kiépítése, lebetonozása, körbekerítése. Az épí-
tészeti osztály az interneten olyan cégeket is keresett, akik kész, ide-
szállítható szigeteket gyártanak le, ám sajnos ezek még drágábbak, 10 
ezer euróba kerülnek, ennyi a beszerzési költségük. Épp ezért a városi 
költségvetésben az idei évben erre a célra szánt 10 ezer euróból most 
csak azokat a helyeket betonozzák le, ahol a konténerek sárban, földes 
talajon, nem megfelelő helyen állnak – mondta el Miroslav Šafranko. 
A főépítész hozzátette: 40-70 hulladékgyűjtő sziget kiépítését a már fent 
említett gyártási és beszerzési költségek mellett a város nem tudja fel-
vállalni, főképp most, a jelenlegi költségvetésből nem. 
A hulladékgyűjtő szigetek kialakítását tehát elhalasztotta a város. 
Csepregi Zoltán viszont továbbra sem érti, hogy a költségeket miért 
hárítanák át a lakókra, illetve miért nem lehetne elkezdeni, ha csak sza-
kaszosan is a szigetek kialakítását. 
Ján Oravec polgármester viszont úgy látja, a lakóközösségeknek igenis 
be kell szállniuk a költségekbe, mert az ő érdekük a zárt szigetek kiépí-
tése és az ellenőrzött szemétlerakás és tárolás, hiszen ők termelik meg a 
hulladékot. Ha ugyanis a szigetek meglesznek, akkor hatékonyabb lehet 
a hulladékgazdálkodás is, mert rögtön ki fog derülni, hogy melyik tömb-
höz hányszor kell menni a konténerekért, azaz ki termel több szemetet. 
Az sem fordulhatna elő, hogy más házaktól hordják az ő kukáikba a 
szemetet, és a turkálók sem férnének hozzá az edényekhez, mindez tehát 
a lakók érdeke is- indokolta a polgármester. 
Egy biztos, idén még nem kezdik meg a ketreces szigetek kialakítását. 

A Párkányi Városi Könyvtár értesíti az olvasókat, hogy 2012. augusztus 
1.-től augusztus 31.-ig zárva lesz. Nyitás 2012. szeptember 3.-án.
Mestská knižnica v Štúrove oznamuje svojim čitateľom, že od 1. au-
gusta 2012 do 31. augusta 2012 bude zatvorená. Otvárame 3. septembra 
2012.

- buch - 
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Sťahovanie a ostrovčeky na odpad odročené
Tohto roku mesto nevytvorí ostrovy na odpad a ani knižnica sa nes-
ťahuje do budovy školy na Terasách – vysvitlo na júlovom zasadnutí 
samosprávy.
Poslanec Zoltán Csepregi sa spýtal, prečo sa nebude sťahovať knižnica 
a prečo v hlásení vypracovanom MsÚ sa uvádza, že knižnica by rušila 
činnosť CVČ. Podľa neho, keby sa tam nasťahovala v hlásení navrhova-
ná umelecká škola, tá by skôr rušila činnosť CVČ.
Opýtal sa aj na to, prečo MsÚ naproti deklarovanému úmyslu nezačal 
doteraz v rámci systému uskladňovania odpadu s vytváraním ostrovče-
kov na odpad pri panelových domoch.
Csepregi vytýkal aj to, že časť financií na vytvorenie ostrovov na odpad 
by mesto presmerovalo na spoločenstvo obyvateľov. „Takéto riešenie 
doteraz nikde neodznelo, navyše samospráva vyčlenila na tento účel 10 
tisíc eur. Pokladám za nekorektné, že tieto náklady majú zaplatiť obyva-
telia. Podľa toho by sme mali dať obyvateľom zaplatiť aj opravu ciest, 
chodníkov – však aj to používajú oni“ – rozoberal poslanec Csepregi. 
Na pripomienky reagovali primátor Ján Oravec a hlavný stavebný inži-
nier Miroslav Šafranko.
Primátor ohľadne neskoršieho sťahovania knižnice povedal, že pri ob-
hliadke terénu prišli na to, že knižnica v novom prostredí by mala byť 
na prízemí už aj preto, lebo pri nasťahovaní umeleckej školy by musela 
byť knižnica opäť narušená. Práve preto označili priestor jedálne ako 
vhodné miesto pre knižnicu. Na jej prestavbu by však potrebovali 300 
tisíc eur, aby bola miestnosť vhodná na prevádzku knižnice. Nakoľko 
momentálne na to mesto nemá peniaze, MsÚ navrhoval odročenie uzne-
senia s tým, že v budúcoročnom alebo v nasledujúcich rokoch na to 
vyčlenia peniaze v rozpočte. Miestnosti na poschodí budovy vyhradia 
na účely umeleckej školy. 
Knižnica sa preto s určitosťou tohto roku nenasťahuje do budovy školy 
na Terasách.
Ako dôvod odkladu výstavby ostrovov na odpad Miroslav Šafranko 
udal veľmi vysoké
náklady.
„Pôvodná myšlienka bola, že zberné nádoby by mali obyvatelia v uza-
vretých systémoch, v klietkach, od ktorých by mali kľúč iba obyvatelia 
daného vchodu, domu. Mesto plánovalo ku každému väčšiemu panelo-
vému bloku vytvoriť jeden uzamykateľný ostrov na odpad“– vysvetlil 
Šafranko. „Žiaľ podľa predošlého rozpočtu by jeden taký ostrov, vybe-
tónovanie a oplotenie stálo 4500 eur. Oddelenie výstavby hľadalo na 
internete aj také firmy , ktoré vyrábajú hotové, na miesto transporto-
vateľné ostrovy. Tieto sú ešte drahšie, ich cena je 10 tisíc eur. Práve 

preto z rozpočtu vyčlenených 10 tisíc eur na tento účel, by tohto roku 
vybetónovali iba tie miesta, kde stoja kontajneri v blate, na nevhodnom 
mieste“ – povedal Miroslav Šafranko a dodal, že výstavbu 40 – 70 zber-
ných ostrovov si pri uvedenej realizačnej cene mesto v súčasnom stave 

zo súčasného rozpočtu nemôže dovoliť.
To znamená, že výstavbu ostrovov na odpad mesto odložilo na neskor-
šie.
Zoltán Csepregi naďalej nechápe, prečo by chceli časť financovania pre-
niesť na obyvateľov, a prečo by sa výstavba ostrovov nemohla začať aj 
keď len postupne.
Primátor Ján Oravec naopak to vidí tak, že obyvatelia by mali prispieť 
do financovania. Ostrovy na odpad a kontrolovaný zber odpadu by bol 
v ich záujme, pretože oni vyrábajú odpad. – „Keď budú ostrovy hotové, 
bude účinnejšie aj hospodárenie s odpadom. Okamžite sa ukáže, ku kto-
rému bloku koľkokrát treba ísť pre kontajnery, to znamená, kto vyrobí 
viac odpadu. Nestalo by sa ani to, že z iného domu by preniesli odpad 
do ich kontajneru. K nádobám na odpad by sa nedostali „prehľadávači“ 
odpadu, bolo by to aj  v záujme obyvateľov“ – zdôvodnil primátor.
Jedno je isté, tohto roku nezačnú s výstavbou ostrovov na odpad.

-buch- (preklad: gp) 

Platené parkovisko aj pri Aquariu

V Štúrove v apríli 2012 zaviedli po troch rokoch platené parkovanie 
pri cestách. Cena parkovného je 50 a 30 centov. Po jeho zavedení mno-
hí využívali na celodenné parkovanie neplatené parkovisko nákupného 
centra Aquario. Tak sa stalo, že nakupujúci nenašli prázdne miesto na 
parkovanie, svoje rozhorčenie vyjadrili aj vedeniu Aquaria. Vedenie ná-
kupného centra sa rozhodlo k ráznemu kroku a od 9.  júla zaviedlo pla-
tené parkovisko. Mnohých tento ťah prekvapil, našli sa aj takí, ktorých 
to rozhorčilo a hlasom dali najavo svoj nesúhlas.
Od bratislavského zástupcu Aquaria Ing. Karola Baloga sme sa do-
zvedeli: „Podobne riešia spomínané vzniknuté situácie aj iné nákupné 
strediská v iných mestách. Je to nútené riešenie, ktoré sme zaviedli po 
konzultácii s vedením mesta. Stávalo sa, že „skutoční“ nakupujúci ne-
našli miesto na parkovanie. Parkovanie počas prvých dvoch hodín je 
zadarmo. Myslím si, že toľko času stačí na nákup. Po dvoch hodinách sa 
platí 50 centov za hodinu. Jedná sa o zaužívaný systém”.

V sobotu a nedeľu parkovisko pri Aquariu bude naďalej bezplatné.
gp

Rozšíria kamerový 
monitorovací systém  

Schválená dotácia na projekty v oblasti sociálnej pre rok 2012 Ra-
dou vlády SR pre prevenciu kriminality  v rámci programu Rady 
vlády SR pre prevenciu kriminality 
Napriek tomu, že mesto Štúrovo v rámci programu boja proti krimina-
lite dostalo finančnú dotáciu 10 tisíc eur od krajského úradu na nákup 
a osadenie troch nových snímacích kamier, ešte stále nie sú v prevádzke, 
pretože výberové konanie museli zopakovať.
„Aj po druhýkrát sme museli vyhlásiť výberové konanie, pretože žiaľ 
v prvom kole sme nebrali do úvahy, že firma, ktorá dodáva a montuje, 
musí mať k dispozícii špeciálnu licenciu. Teraz uskutočnený tender už 
zodpovedá aj tejto požiadavke. V novom tendri sme už brali ohľad aj na 
túto požiadavku“ – vysvetlil primátor Ján Oravec.
Na výberovom konaní sa zúčastnili tri firmy. Od víťaza čaká mestský 
úrad podrobné písomné odôvodnenie, vysvetlenie ponuky, pretože táto 
firma v porovnaní s ostatnými dala priaznivejšiu cenu o 25%.
„Vyzerá to tak, že sa zmestíme do 10 tisícového rozpočtu, ale teraz žia-
dame podrobné odôvodnenie, aby boli dodržané všetky pravidlá“ – do-
dal primátor. Nové kamery k fungujúcemu kamerovému systému budú 
pripojené najskôr začiatkom augusta. Jedna bude pri obchodnom dome 
Aquario, druhá na námestí Svätého Imricha a tretia pri moste Márie Va-
lérie.
„Pri  moste bude kamera z dôvodu veľkého množstva na čierno prechád-
zajúcich kamiónov nad 3,5 tony napriek zákazu, na ktorý upozorňuje aj 
tabuľa“ – vysvetlil Bohumír Horban, náčelník mestskej polície. To zna-
mená, že od augusta bude aj videonahrávka ako dôkaz prejazdu kamióna 
cez most, ktorý bude aj patrične potrestaný. 
Podľa informácií mestskej polície vlani vďaka monitorovaciemu systé-
mu objasnili šesť krádeží, vyriešili dopravné priestupky, výtržníctvo a 
prípady poškodzovania verejného majetku. Vďaka kamerovému systé-
mu dolapili skupinu mladých, ktorá z pomsty ukradla českým turistom 
cenné bicykle. 

(buch) Preklad: gp
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Veszélyben a munkahelyek: ismét járatmegszüntetés
A vonatok decemberi menetrendváltozása nagy felháborodást kel-
tett a Pozsonyba ingázók körében. A reggel hat órai munkakezdés-
re ugyanis képtelenség lenne bejutni a fővárosba, ezzel mintegy 
200 ember munkahelye kérdőjeleződne meg. Megszűnnének egyes 
szárnyvonalak járatai is, néhány gyorsvonatot pedig másik gyors 
váltana ki.   

A pozsonyi rendezőállomás érintett dolgozói lapunknak eljuttatott le-
velükben kihangsúlyozták, „a 2012-2013-as évre vonatkozó javaslatból 
kitűnik, hogy Szlovákia legtávolabbi zugából is el lehet reggel hatra 
jutni Pozsonyba – ami általában a reggeli műszak kezdete – csak a pár-
kányi régióból lesz ez ismét lehetetlen“. Amennyiben munkakezdésre 
Pozsonyban szeretnének lenni, egy nappal korábban kell felutazniuk a 
fővárosba. A dolgozók ezért több helyen is jelezték fenntartásaikat: töb-
bek között a régió polgármestereit, és a megyei hivatalt is felszólították 
arra, hogy lépjenek az ügyben. Ha nem sikerül kellő hatást gyakorolni 
a vasúttársaságra és a vonatokat megrendelő közlekedésügyi miniszté-
riumra, akár 200, régiónkból napi szinten ingázó személy munkahelye 

Z budovy základnej školy bude 
železný šrot

Obyvatelia Rákócziho ulice na Terasách môžu deň čo deň sledovať bu-
dovu školy a prebiehajúci spoločenský život v okolí nedokončeného 
krídla budovy Centra voľného času.
Torzo budovy sa  snažia využívať skupiny rozumných bezdomovcov na 
svoje ubytovanie a aj ako spôsob príjmu. 
Napoli dokončená časť budovy je priaznivý útulok 
pre pouličných zberateľov a v prípade dobrého poča-
sia niektorým aj forma živobytia. Ponechané betónové 
prvky ponúkajú po vytesaní kovové výstuže do zberu. 
Aj keď vytesanie týchto betónových obrov je veľmi 
ťažká úloha, podľa pozorovania miestnych sa predsa 
nájdu takí, ktorí sa pre svoje živobytie o to pokúsia. 
Na fotografiách pri obhliadke miesta sú jednoznač-
né dôkazy o pestrom spoločenskom živote na tomto 
mieste. Rozbité kusy betónu, pripravené fľaše nápojov 
a pri našej návšteve práve na slnku schnúce džínsové 
nohavice dajú náladu nefalšovaného bezdomoveckého 
života. 
Zízajúcim turistom a zatúlaným deťom dávame do po-
zornosti, že slalomovanie medzi kusmi betónu nie je až 
také bezpečné a nedokončená časť školy je priamo ži-
votu nebezpečná.                  Peter Koller (preklad: gp)

kerülhet veszélybe. 
Nyitra megye közlekedési főosztályának illetékese, Ildikó Vacková a 
menetrendváltozásokkal kapcsolatosan lapunknak elmondta, sok pa-
naszt kaptak, melyeket továbbítottak a vasúttársasághoz. „Mi is látjuk, 
hogy néhány változás nem éppen elfogadható. Úgy néz ki azonban, 
hogy nem a vasúttársaság, hanem a közlekedési minisztérium ragaszko-
dik a járatritkításhoz. Egyelőre nem tudunk előrelépésről beszámolni. 
Hogy a nyilvánosságra hozott tervezet érvénybe lép-e, az augusztusban 
dől el“ – nyilatkozta Vacková. 
A vasúttársaság és a minisztérium szerint olyan járatok szűnnének meg, 
amelyek kihasználatlanok. Ugyanakkor nemcsak régiónkat, de Szlová-
kia nagy részét is érintené a szűkítés. A vasúttársaság viszont - a korábbi 
információkkal ellentétben -, mégsem szüntetné meg a Csata-Ipolyság 
vonalat. Összevonásokra, és más jelentős változtatásokra azonban sor 
kerülne. Megszűnne a Štúrovčan gyorsvonat és a Moravia intercity, ez 
utóbbi helyén a Polania járatot indítanák. Szintén új járatként szerepel 
a Petrov, mely Varsóból Párkányon keresztül Brünnbe tartana. A Lévá-
ra közlekedő járatok közül pótlás nélkül megszűnne a 17:17-kor induló 
járat, az Érsekújvárba közlekedők közül pedig a 19:51-es. Ami a Párkány-
ba érkező vonatokat illeti, több Léváról, illetve Érsekújvárból érkező 
- induló vonat kerülne ki a menetrendről. A változtatások idén december 
9-től lépnének életbe. Az új menetrendjavaslatot a minisztérium honlap-
ján augusztusig lehet véleményezni. 

A 2011-es adatok alapján a Szlovák Vasúttársaság 2 százalékkal több, 
szám szerint 45,9 millió utast szállított. Az állam majd 30 millió euró 
értékben vett tőle szolgáltatást és majd 200 millió eurós támogatást is 
kaptak. 

K.-Sz.

Vashulladék lesz az iskolaépület?
A Teraszok lakótelep Rákóczi utcai lakosai nap mint nap láthatják a 
lakótelepi iskolaépület, a szabadidőközpont befejezetlen épületszár-
nya körül kialakult közösségi életet. A torzót találékony hontalanok 
egyes csoportjai menedékként és jövedelemforrásként is igyekeznek 
hasznosítani. 

A félkészen hagyott épületrész előnyös menedék az utcai 
gyűjtögetőknek, kedvező időjárás mellett pedig néhá-
nyuknak megélhetési forrás is az elhagyott betonelemekből 
kivésett merevítő vasak „visszaváltása”. Bár a kőkemény 
betondarabok vésése embert próbáló feladat, a helyiek 
megfigyelése szerint mégis akadnak olyan, megélhetésükért 
küzdő városlakók, akik ilyen munkával keresik meg a napi 
betevőt.
A „helyszíni szemle” során készült fotók egyértelmű bizo-
nyítékai annak, hogy az elhagyott területen élénk közösségi 
élet zajlik. Széttört betondarabok, előre bekészített italos 
üvegek és a látogatásunkkor éppen a napon száradó farmer-
nadrág adják a hontalan élet hamisítatlan hangulatát. 
A látványturisták és odatévedt gyermekek figyelmébe ajánl-
juk, hogy a betondarabok közötti szlalomozás nem teljesen 
biztonságos, az iskolaépület befejezetlen szárnya pedig egye-
nesen életveszélyes.                Kép és szöveg: Koller Péter

Kiskeszi község a SZK NT  552/2003  sz. törvény  
értelmében versenypályázatot hirdet a kiskeszi-i 

Magyar Tanítási nyelvű óvoda 
igazgatói állásának betöltésére. 

Feltételek: minimális középfokú szakmai végzettség, 
5 év szakmai gyakorlat.

Jelentkezéshez az alábbi okmányok szükségesek: 
kérelem, végzettséget és szakmai gyakorlatot igazoló 
okmányok, önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, írásbeli 

beleegyezés a személyi adatai felhasználásához.

Jelentkezéseiket 2012.08.31-én,  12  óráig várjuk 
a következő címre: Obecný úrad, Malé Kosihy 3, 94361  

leragasztott borítékban PÁLYÁZAT feltüntetésével. 
Az állásajánlat részletei:  www.ksunitra.sk honlapján 

vagy telefonon  a 036/7584133-as számon.
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Pracovné miesta v ohrození: 
znovu zrušenie spojov

Veľké pohoršenie vzbudili medzi pravidelnými cestujúcimi do Bra-
tislavy decembrové zmeny v cestovnom poriadku. Pre tých, kto-
rým sa pracovný čas začína o 6.00 hodine, je nemožné dostať sa do 
hlavného mesta. Tým sa stalo otázne pracovné miesto pre dvesto 
ľudí. Zrušili by sa niektoré prípojové vlaky, niektoré rýchliky by 
nahradili iné. 
Pracovníci bratislavskej riadiacej stanice nám vo svojom liste zdôrazni-
li, že „v návrhu na rok 2012-2013 vynikne, že z najodľahlejšieho kúta 
Slovenska sa dá dostať ráno na 6.00 hodinu do Bratislavy – čo je vše-

obecne začiatok rannej smeny – len zo štúrovského regiónu to zase ne-
bude možné“. Pracovníci už svoje výhrady naznačili na viacerých mies-
tach. Okrem iných vyzvali starostov regiónu aj župný úrad, aby urobili 
potrebné kroky v prospech veci. 
Pozitívne môžeme hodnotiť, že železničná spoločnosť napriek skorším 
informáciám by nezrušila spoj Čata – Šahy, ale by prišiel rad na zúženie 
a iné významné zmeny. Zrušili by rýchlik Štúrovčan a IC Moravia, na-
hradil by ho vlak menom Polania, ktorý by namiesto Ostravy premával 
až do Varšavy. Taktiež novým spojom by bol Petrov, ktorý by prichádzal 
z Varšavy, späť by ale išiel do Brna. Zo spojov premávajúcich do Levíc 
by bez náhrady zrušili vlak odchádzajúci o 17.17 hodine. Z vlakov do 
Nových Zámkov by zrušili spoj s odchodom 19.51. Čo sa týka vlakov 
prichádzajúcich do Štúrova, z cestovného poriadku by boli odstránené 
vlaky prichádzajúce a odchádzajúce z Levíc a Nových Zámkov. Na to 
všetko by prišiel rad od 9. decembra. 
Odborná referentka oddelenia verejnej osobnej dopravy nitrianskej župy 
Ildikó Vacková ohľadne zmien cestovného poriadku pre naše noviny po-
vedala, že dostali veľa sťažností, ktoré postúpili železničnej spoločnosti. 
„Aj my vidíme, že niektoré zmeny nie sú prijateľné. Vyzerá to ale tak, že 
na zmenách a zrušení spojov netrvá železničná spoločnosť, ale Minister-
stvo dopravy. Zatiaľ nevieme o žiadnych riešeniach. O tom, či zostane 
zverejnený návrh, sa rozhodne v auguste“ – vyjadrila sa Vacková. 
Podľa železničnej spoločnosti a ministerstva by boli zrušené také spoje, 
ktoré sú nevyužité. Zužovanie by postihlo väčšiu časť Slovenska, nielen 
náš región. Svoj názor na návrh nového cestovného poriadku môžete 
vyjadriť na stránke ministerstva do augusta.  
Na základe údajov z roku 2011 Slovenská železničná spoločnosť pre-
pravila o 2% viac osôb, číslom je to 45,9 miliónov cestujúcich. Štát od 
nich kúpil služby v hodnote skoro 30 miliónov eur, a dostali aj štátnu 
podporu 200 miliónov eur. 

(e.k-sz) Preklad: gp 

Komáre neútočia 
V uplynulých týždňoch mnohé televízne správy hovorili o tom, že 
v obciach a mestách ležiacich pri riekach a jazerách sa hemžia ko-
máre, dokonca reč bola aj o agresívnych a chorobu roznášajúcich 
druhoch, ktoré sa do našich regiónov dostávajú zo Stredomoria. 
V Štúrove na začiatku a v strede júla ešte nebol potrebný ich postrek. 
Od Miroslava Šafranka, vedúceho oddelenia výstavby MsÚ, sme sa 
dozvedeli, že v tohtoročnom rozpočte počítali s postrekom komárov. 
„Situáciu sme priebežne sledovali, zatiaľ ešte občania neohlásili, že by 
boli komáre vo veľkom počte rozmnožené. Ak by sa situácia zmenila, 
objednáme postrek“ – povedal vedúci oddelenia. V Štúrove bolo napo-
sledy postrekované pred dvoma - troma rokmi. Jeden postrek môže stáť 
až 1000 eur, záleží to však od veľkosti postrekovaného územia a počtu 
postrekov. Zrak komárov nie je príliš dobrý, tri veci sú, ktorými ich pri-
ťahujeme. Je to naša vôňa, teplo vyžarujúce z nášho tela a vydychovaný 
oxid uhličitý. 
V prípade invázie komárov môže prísť signál aj od Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva. V takomto prípade postrek komárov okolité 
obce a mestá realizujú v spolupráci. Ak by bolo postrekovanie potrebné, 
občanov Štúrova upovedomíme tri – štyri dni pred postrekovaním. Do-
zvedia sa, kedy, kde a akými chemikáliami budú komáre postrekované. 
Postrek je iba vtedy účinný, ak sa dostane do priameho kontaktu s ko-
márom. Chemikália s názvom Kontakt je škodlivá pre všetok lietajúci 
hmyz. Preto musia včelári počas postrekovania zatvoriť včely do úľov. 
Zlý účinok má aj na ryby, pri poslednom postrekovaní v jednom okras-
nom jazere vyhynuli japonské kapry. 

(-szép-) preklad: gp

Nem támadnak a szúnyogok
Az elmúlt hetekben sok televíziós híradás 
szólt arról, hogy a folyók, tavak partján 
fekvő településeken hemzsegnek a szúnyo-
gok. Sőt, a mediterrán térségekből régi-
ónkba húzódó, betegségeket behurcoló, 
agresszív fajokról is szó esett. Párkányban 
július közepén még nem kellett irtani. 

Miroslav Šafrankotól, az építésügyi osztály vezetőjétől megtudtuk, az 
idei költségvetés része egy, a szúnyogirtásra szánt összeg is. „A helyze-
tet folyamatosan figyeltük, egyelőre a lakosok sem jelezték a rovarok el-
szaporodását. Amennyiben változna a helyzet, megrendeljük az irtást” – 
mondta az osztályvezető. Párkányban 2-3 éve volt utoljára permetezve. 
Egy-egy ilyen irtás anyagi vonzata akár 1000 euró is lehet, mindez a 
permetezett terület nagyságától és a művelet gyakoriságától függ. 
Szúnyoginvázió esetén a Regionális Egészségügyi Hivataltól is érkezhet 
riasztás. Ilyenkor a környező falvak-városok együttműködve valósítják 
meg a permetezést. Amennyiben szükségessé válna az irtás, Párkány la-
kosságát 3-4 nappal előre értesítenék. Elmondanák, mikor, hol és milyen 
vegyszerekkel történik a szórás. Az eljárás csak akkor hatékony, ha a 
készítmény közvetlen kapcsolatba kerül a vérszívókkal. A Kontakt nevű 
vegyszer minden repülő rovarra káros, így szórás esetén a méhészeknek 
be kell zárniuk méheiket a kaptárba. A halak szintén pórul járhatnak. A 
legutóbbi irtáskor egy dísztó japán pontyai pusztultak el.
A szúnyogok főképp az illat, a testünkből kisugárzott hő és a kilélegzett 
szén-dioxid miatt háborgatnak bennünket.

K.-Sz.  

Kútfúrást
vállal kútfúró

mester
garanciával.

Tel.:
0915 510 504

+36 30 941 8985
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A nyári turistaidőszak már elkezdődött, a forró nyári napok soka-
kat csalogatnak a vízpartra. Nem csoda, hisz a 37 °C fokos hőséget 
máshol nem is lehet kibírni. Fontos azonban, hogy strandolás köz-
ben ügyeljünk az alapvető higiéniai előírásokra. 
A nyári turistaidőszak Szlovákiában általában június 15-től szeptember 
15-ig tart. A fürdők működésének időtartamát viszont nagyban befo-
lyásolja az időjárás. A nyitáshoz szükséges az illetékes közegészségügyi 
hivatal hozzájárulása is. „Minden évben a szezon nyitása előtt, vagyis 
április végén, május elején a közegészségügyi hivatal ellenőrzi a vizet 
nemcsak a medencékben, hanem a forrásnál is. Emellett vizsgálja azt is, 
hogy a kiengedett víz nem tartalmaz-e a környezetre káros anyagokat. 
Ha a legkisebb gonddal is találkoznának a szakemberek, nem engednék 
megnyitni a fürdőt” – tájékoztatott Hogenbuch Endre, a Vadas termál-
fürdő igazgatója.

A közegészségügyi hivatal természetesen az egész nyári szezon alatt el-
lenőrzi a víz tisztaságát a nyilvános fürdőhelyeken, Párkányban havonta 
kétszer a nem vízforgatós, havonta egyszer pedig a vízforgatós meden-
céket. „Szerencsére nálunk eddig nem adódott semmilyen gond, ha nem 
így lenne, pénzbírságot szabtak volna ki ránk, vagy megvonhatták volna 
a működési engedélyt. Igaz, nyáron mi is küzdünk a megfelelő vízhő-
mérséklet biztosításával, de ez jellemző minden termálfürdőre. A 37 °C 
fokos hőségekben a tűző nap, a zsúfolt hétvége megteszi a magáét…” 
– jegyezte meg a termálfürdő igazgatója. 
A vízforgatós medencék feladata, hogy folyamatosan tisztán tartsák a 
vizet, Szlovákiában azonban nem kötelező a termálfürdők medencéit 
ezzel felszerelni. „A hullámmedencét már ezzel a rendszerrel építettük 
ki, itt 4 óránként engedi át a szűrőkön a vizet a berendezés. A többi me-
dencébe folyamatosan tiszta vizet engedünk, de a látogató elégedettsége 
érdekében minden nap leengedjük, aztán újra feltöltjük azokat” – tájé-
koztatott Hogenbuch Endre. 
A nyári strandszezon idején a közegészségügyi szervek összesen 193 
mesterséges fürdőhelyet és 546 medencét ellenőriznek. A vizsgálat ered-
ményei megtalálhatók a Szlovák Közegészségügyi Hivatal internetes ol-
dalán, ahol a hétvégék előtt frissítik az eredményeket. 
A fürdők működtetőinek minden igyekezete ellenére megtörténhet, hogy 
„hívatlan vendéggel” távozunk a strandról, amely a későbbiekben na-
gyon sok kellemetlenséget okozhat. A nyilvános fürdőhelyeken ugyanis 
számtalan mikroorganizmussal - vírusokkal, baktériumokkal, gombák-
kal, bélben élősködő parazitákkal - lépünk érintkezésbe. Sajnos, a bajt 
maguk a felelőtlen fürdőzők okozzák, akik nem használják a toalettet, 
fürdőzés előtt nem zuhanyoznak le, illetve kimennek a strandra akkor is, 
ha tudják, hogy fertőző betegségben szenvednek. Megfertőződhetünk 
a víz lenyelésével, belélegzéssel, továbbá a kötőhártyán keresztül, és a 
bőrfelületen keresztül is. 
A leggyakoribbak a bélfertőzések, a vírusos kötőhártya-gyulladás, de 
begyűjthetünk A típusú vírusos májgyulladást, agyhártyagyulladást is. 
Nemrégiben ilyen módon terjedt el a gyermekbénulás. 
Ezek a betegségek mind a természetes, mind pedig a mesterséges 
fürdőhelyeken veszélyeztethetik az egészségünket. Épp ezért csak olyan 
helyekre látogassunk el, ahol a fürdőzés a közegészségügyi hivatal által 
felügyelt és engedélyezett, ahol a víz nem bűzlik a vizelettől, de a túlzott 
klórhasználattól sem, és ahol a medence falát nem borítja zöld lepedék 
– tanácsolják a közegészségügyi hivatal szakemberei. 
Emellett persze a látogatók tehetik a legtöbbet a fürdőhelyek tisztasá-
gáért, és az egészséges fürdőzésért, főképpen a személyi higiénia be-
tartásával. 
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Mire ügyeljünk fürdőzés közben?
Medardova kvapka si vzala dovolenku, aj 
teplomery sa tvárili optimisticky. Krátka 
charakteristika úvodu leta na kúpalisku. 
Ukazovateľ teplomera sa šplhal nad trid-
sať stupňov počas väčšej časti júna a 
skvelé počasie napomohlo k rozbehnutiu 
sezóny, čo sa odzrkadlilo v slušnej ná-
všteve nielen cez víkendy.  Dúfame, že 
počasie bude priať aj v druhej polovici 
leta, a aj vy si ešte nájdete cestu na kúpa-
lisko.  Informujeme vás, že naďalej platí 
ponuka pre obyvateľov Štúrova na mož-
nosť kúpy permanentiek s 50 % zľavou 
v Turistickej informačnej kancelárii na 
Pešej zóne. Neváhajte využiť túto ponu-
ku, keďže polovicu leta ešte máme pred 
sebou.
Veľkým úspechom prvej polovice leta 
bola uvádzacia akcia na rezervácie no-
vých štúdií a rodinných apartmánov, 
ktoré majú byť postavené už do začiatku 
sezóny 2013 na mieste súčasných dreve-

ných chatiek . Za necelý mesiac sa nám podarilo obsadiť  veľa apart-
mánov a štúdií na budúcu sezónu, čo hovorí o veľkom záujme o pripra-
vované ubytovacie kapacity.  Neznamená to však, že tí, ktorí si doteraz 
nerezervovali pobyt na rok 2013, niečo premeškali, keďže nové štúdie 
a apartmány budú v ponuke VADAŠ-u aj po skončení sezóny 2012.
Na spríjemnenie pobytu na kúpalisku sme pre vás pripravili zaujímavé 
programy. Postupne počas leta vystúpia: „Drumsters“ -  bubnová show 
s vystúpením tanečnej skupiny Ritmo Latino, skupina Experience GP,  
bábkové vystúpenia pre deti v podaní Šaša Maroša, Slncový kôň a Žabí 
princ (bábková rozprávka s pesničkami v podaní Divadla BUM BÁC) 
a pre tých, ktorí si radi zacvičia vo vode, pripravujeme každý víkend 
a stredu aquaaerobic. Prehľad programov nájdete na www.vadas.sk. 

Prajeme Vám príjemné dovolenkové obdobie a tešíme sa 
na Vašu návštevu. 

Slnko a nevídané trópy

Már csak történelem, amikor 2005-ben a képen látható szemetes autók 
rótták Párkány útjait, gyűjtögetve városunk hulladékát. A látvány nem is 
különösebben meglepő, ám az a tény, hogy az autók jó néhány hónapon 
át, délelőtt tíztől rendszeresen a háttérben húzódó kocsma előtt vesz-
tegeltek, már jobban szemet szúrt az ottaniaknak. A környéken termé-
szetesen szemetes konténer is van, de ha azt ürítették a szemét overallos 
harcosai, vajon ők miért hiányoznak a képről?

Feltételezhető, hogy a kérdésre az említett kocsma falai között leltünk 
volna választ. Az a titok pedig, hogy mit fogyasztottak akkortájt az urak, 
munkaidőben, már végleg a pultos kisasszony és a saját titkuk marad.
Bármi történt is a népszerű lakótelepi talponállóban, hét év távlatában 
szinte biztos, hogy bocsánatos bűnnek számít. Ez a fotó akkortájt azért 
nem kerülhetett nyilvánosságra, mert az informális tájékoztatás szerint 
a szemetes urak a korai munkakezdés miatt éppen abban az időben tar-
tották törvényes pihenőjüket. Hogy ezt az időt helyenként tüzes víz fo-
gyasztásával töltötték-e, már végképp lehetetlen megmondani.
Mivel a ráutaló magatartás nem bizonyító erejű, a bűzös konténere-
ket tologató uraknak csak egyet kívánhatunk. Bármit fogyasztottak is, 
egészségükre váljon, és köszönjük nekik odaadó munkájukat, amellyel 
naponta tesznek azért, hogy városunk legalább egy kicsivel tisztább ma-
radhasson.                                                                             Koller Péter

A fiúk a bányában dolgoznak
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Az idei Medárd napot, és az azt követő negyvenet is sikerült megúszni 
nagyobb esők nélkül. A meleg hiányára sem panaszkodhatott senki, így 
igazán semmi sem állhatott a remek idénynyitás útjába.
A hőmérő higanyszála szinte minden nap bőven 30 fok fölé kúszott, s 
a jó idő meglátszódott a júniusi látogatottságon is. Reményeink szerint 
a jó idő a nyár hátralévő részében is folytatódik, és Önt is vendégeink 
között köszönthetjük. Tájékoztatjuk Önöket, hogy Párkány lakossága 
továbbra is 50 % - os kedvezménnyel válthat fürdőbérletet a Fő utca 8. 
szám alatti  Turisztikai Információs Központban.
A nyár eddigi egyik legnagyobb sikere a VADAŠ számára a 2013-as 
idénykezdetig felépülő új  stúdiók és apartmanok iránti nagy kereslet, 
hiszen a felkínált férőhelyek döntő többségét már lefoglalták vissza-
térő vendégeink - újabb bizonyítokat szolgáltatva arra, hogy továbbra 
is  nagy az igény a jó minőségű szállásra Párkányban. Ez természete-
sen nem jelenti azt, hogy aki eddig nem foglalta le szállását 2013-ra, az 
bármiről  is végérvényesen lemaradt, hiszen az új stúdiók és apartmanok 
a 2012-es szezon zárása után is kínálatban maradnak. 
Az idei nyáron is több érdekes programmal várjuk a Vadasba látogató-

kat. A nyár folyamán fellép a budapesti Drumsters dobcsapat és a Ritmo 
Latino tánccsoport, akik igazi latin hangulatot hoznak a fürdőbe, rajtuk 
kívül koncertezik majd az Experience GP, fellép Maros bohóc. A nyár 
folyamán két alkalommal bábszínházi előadás is lesz a BUM BÁC Szín-
ház jóvoltából, akik a Nap lova és a Békakirály című zenés mesejátékot 
adják majd elő, feltehetően a legkisebbek hatalmas örömére. A vízitor-
na szerelmeseit hétvégente és szerdánként továbbra is aquaerobic várja. 
A részletes programleírást a www.vadas.sk oldalon találják meg.

Kellemes nyarat kívánunk, és továbbra is szeretettel várjuk Önöket 
a párkányi termálfürdőben.  (x)

Trópusi hőségek a Vadasban

Už je len históriou, keď v roku 2005 brázdili ulice Štúrova smetiarske 
autá z obrázku zbierajúce mestský odpad. Pohľad nás nijako zvlášť ne-
prekvapuje, ale skutočnosť, že autá stáli počas niekoľkých mesiacov 
každé predpoludnie od desiatej hodiny pravidelne pred krčmou v poza-
dí, už viac vadila prítomným. Samozrejme na okolí je aj kontajner, ale 
potom prečo nie sú na obraze bojovníci v smetiarskom overale?
Môžeme predpokladať, že odpoveď na otázku by sme našli medzi múr-
mi pohostinstva. A to, čo požívali v pracovnej dobe, zostane naveky 
tajomstvom krčmárky a ich samých.
Po siedmich rokoch je takmer isté, že to, čo sa udialo v obľúbenej krčme 
na sídlisku, patrí medzi odpustiteľné hriechy. V tej dobe sa fotka nemoh-
la dostať na verejnosť, vysvetlením bolo, že pracovníci z dôvodu skoré-
ho nástupu do práce majú zákonom určený čas na oddych. Je nemožné 
povedať, či tento čas vypĺňali požívaním ohnivej vody.
Pretože tieto tvrdenia nie sú dokázateľné, týmto pánom, čo denne pra-
cujú so smradľavými kontajnermi, môžem popriať iba jediné. Je jedno, 
čo požívali, nech im padne na zdravie a ďakujeme im za oddanú prácu, 
ktorú denne vykonávajú, aby naše mesto bolo čistejšie.

Preklad: gp

Chlapci pracujú v bani

Letná turistická sezóna sa už začala, horúce dni lákajú návštevní-
kov na kúpaliská. Veď v 37 stupňových horúčavách sa ani nedá inde 
vydržať, ako pri vode. Avšak treba si dávať veľký  pozor na osobnú 
hygienu.
Letná turistická sezóna sa začína u nás okolo 15. júna a trvá do 15. sep-
tembra. Skutočná prevádzka letných kúpalísk je však ovplyvnená poča-
sím, a zahájenie prevádzky, kladným rozhodnutím Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva (RÚVZ). „Každoročne pred začatím letnej se-
zóny, tzn. koncom apríla, začiatkom mája RÚVZ kontroluje vodu pri 
prameni, v bazénoch, ako aj vodu pri výtokoch, či vypustená voda nie je 
škodlivá na životné prostredie a ľudský organizmus. Ak by hygiena za-
znamenala aj ten najmenší problém, nedovolí prevádzkovať kúpalisko“ 
– povedal nám Endre Hogenbuch, riaditeľ termálneho kúpaliska Vadaš.
Samozrejme RÚVZ aj počas sezóny pravidelne kontroluje čistotu vody, 
a to dvakrát v mesiaci v bazénoch bez recyklačného systému, a raz me-
sačne v bazénoch s recyklačným systémom. „Na šťastie u nás sa doteraz 
nevyskytli problémy. Ak by to bolo inak, mohli by sme dostať pokutu, 
alebo RÚVZ by mohol zakázať prevádzku. V lete máme jediný pro-
blém, ale to trápi každé termálne kúpalisko. V 37 stupňových horúča-
vách totiž je veľmi ťažké dodržať predpísanú teplotu vody. Pokúsime 
sa to regulovať, ale slnko, víkend a nespočetné množstvo návštevníkov 
spraví svoje...“ – povedal nám riaditeľ termálneho kúpaliska. 
Recyklačný systém v bazénoch má za úlohu udržať vodu stále čistú, 
avšak u nás nie je povinné, aby bol s týmto systémom vybavený každý 
bazén. „V bazéne s umelým vlnobitím čistí vodu už samotný systém. 
Tam každé 4 hodiny prejde voda cez filtráciu. V ostatných bazénoch 
neustále dopúšťame čistú vodu a každý deň vymieňame vodu pre spo-
kojnosť našich návštevníkov“ – povedal nám Endre Hogenbuch. 
Počas letnej sezóny orgány verejného zdravotníctva sledujú situáciu cel-
kovo na 193 umelých kúpaliskách a 546 bazénoch. Informácie o sledo-
vaných prírodných a umelých nádržiach. Úrad verejného zdravotníctva 
Slovenskej republiky uverejňuje na svojej internetovej stránke, kde pred 
víkendom aktualizujú údaje o stave kúpalísk. 
Avšak aj napriek snahe prevádzkovateľov sa môže stať, že z kúpalísk 
odchádzame s nepríjemným zážitkom. Na kúpaliskách sa totiž dosta-
neme do kontaktu s množstvom mikroorganizmov. Vírusy, baktérie, 
huby, plesne, črevné parazity nám môžu spôsobiť veľa nepríjemných 
ťažkostí. Žiaľ, mnohokrát sami návštevníci si spôsobujú problémy, keď 
nedodržiavajú nariadenia prevádzkovateľov, nepoužívajú sprchu a WC 
pred vstupom do bazénov, alebo navštevujú kúpaliská, aj keď vedia, že 
sú nakazení prenosnou chorobou. Nainfikovať sa môžeme prehltnutím 
vody, vdýchnutím aerosolu, cez spojivky, cez poškodenú, ale aj zdravú 
pokožku.
Najčastejšie sa vyskytujú črevné ochorenia, vírusové zápaly očných 
spojiviek, ale môžete dostať aj vírusový zápal pečene typu A, ako aj 
zápal mozgu a mozgových blán. Nedávno sa takto šírila detská obrna.
Tieto, ako i ďalšie množstvo chorôb hrozí aj v prírodných vodných ná-
držiach, preto by sa mali využívať len kúpaliská s povolenou a kvalit-
nou prevádzkou, kde je požadovaný obsah chlóru, voda je priehľadná, 
nezapácha po moči, ale ani výrazne po chlóre, kde nie sú steny bazéna 
porastené zelenými povlakmi. To nám radia odborníci hygieny. Avšak 

návštevníci môžu robiť najviac pre bezpečné kúpanie, a to dodržiavaním 
osobnej hygieny.
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Na čo si máme dávať pozor 
na kúpaliskách?
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Megújult a galéria

KULTÚRA

Začiatkom júla bola otvorená výstava Júliusa Bartu v štúrovskej galérii 
nesúcej jeho meno. Výstava bola otvorená v rekonštruovanej miestnosti. 
Tibor Halasi, riaditeľ MsKS, pod ktoré patrí aj galéria pre naše noviny 

povedal, že rekonštrukcia bola potrebná z viace-
rých dôvodov. Znížením stropu je výstavná miest-
nosť opticky vhodnejšia. Okrem toho sa to preja-
ví aj vo vyúčtovaní za kúrenie. Strop bol viackrát 
premoknutý, na odstránení fľakov nepomohlo už 
ani maľovanie. Osvetlenie bolo tiež staršie, preto 
sme ho vymenili. Významnou zmenou je aj klima-
tizácia. „Niektorí maliari neprišli do Štúrova vy-
stavovať iba preto, lebo sme nevedeli zabezpečiť 
požadovanú teplotu v miestnosti. Bolo to hlavne 
pri olejomaľbách. Dúfam, že týmto sa vyriešia aj 
tieto problémy“ – povedal Tibor Halasi, a dodal, 
že do budúcoročného rozpočtu by chceli naplá-
novať výmenu okien. Rekonštrukciu zabezpečil 
kultúrny dom z vlastných prostriedkov. Výdavky 
boli vyššie ako 4 000 eur. Výstavu Júliusa Bartu 
môžete vidieť v galérii do konca leta. Dôvodom 

letnej výstavy je, aby sa turisti, ktorí navštívia Štúrovo, mohli zoznámiť 
so známym maliarom nášho regiónu. 

(-szép-) Preklad: gp  

Obnovila sa galéria
Július elején nyílt meg Barta Gyula kiállítása a párkányi Barta Gyu-
la Galériában. A tárlatot felújított terem várta. Halasi Tibor, a galériát 
is működtető művelődési központ igazgatója lapunknak elmondta, a 
rekonstrukcióra több okból volt szükség. Az áll-
mennyezet által lecsökkent a magas beltér, ami 
optikailag előnyösebbé tette a kiállítótermet. Nem 
mellesleg, mindez a fűtésszámlán is látszódni fog. 
A mennyezet többször beázott és a foltok eltünte-
tésén a festés nem segített. A világítás is elavult 
volt, így azt is lecseréltették. A galéria számára 
jelentős változás, hogy klíma került a helységbe. 
„Néhány festő eddig azért nem jött Párkányba ki-
állítani, mert nem tudtuk biztosítani a teremben a 
megfelelő hőmérsékletet és páratartalmat. Főleg az 
olajfestmények esetén volt ez így. Remélem, ezzel 
megoldódik ez a probléma is” – mondta Hala-
si Tibor, majd megjegyezte: a jövő évi költségve-
tésbe az ablakok cseréjét szeretnék beépíteni. A 
felújítást a kultúrház önerőből fedezte, a költségek 
több mint 4000 euróra rúgtak. Barta Gyula tárlata 
augusztus végéig látható a galériában. A nyári időpont oka az, hogy a 
Párkányba látogató turisták megismerkedhessenek régiónk egyik neve-
zetes festőjével.                                                                            K.-Szép

A Városi Művelődési Központ programja  - Program Mestského kultúrneho domu
Galéria Júliusa Bartu: Július Barta    Barta Gyula Galéria: Barta Gyula 

Mestské múzeum (Pri colnici 2): Poklady Tekovského múzea v Leviciach
Városi múzeum (Vámház köz 2.): a lévai Barsi Múzeum kincsei c. kiállítás 

További információk a kultúrházban vagy a 0367511108-as telefonszámon. 
Ďalšie informácie v kultúrnom dome, alebo na telefónnom čísle 0367511108. 

                          Főtámogató: Termálfürdő Párkány
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Diplomaosztó és új iskola 
Párkányban
A csehországi Logisztikai Főiskola kihelye-
zett képzése 2006-ban nyitotta meg kapuit 
Párkányban a helyi kereskedelmi magána-
kadémia épületében. Első mérnöki diplo-
másait a 2010/2011-es tanévben avatta, idén 
júniusban államvizsgáztak a hallgatók.  
A diplomaosztón 32 tanuló vett részt. Nyolcan 
a logisztika mérnökei lettek, baccalaueratusi 
szinten 16-an közlekedési logisztikai, 8-an pe-
dig logisztikai szolgáltatás szakon végeztek. 
Szitás Emíliától, a felsőfokú képzés felelősétől 

megtudtuk, az adatok állandósultak, az elmúlt években is 30 körül volt 
a végzősök száma. A friss diplomások közül sokan tovább tanulnak. Né-
hányan a prerovi anyaintézményben, mások Kassán és Zsolnán foly-
tatják mérnöki tanulmányaikat. Ifjabb Mokos Andrástól megtudtuk, a 
2012/2013-as tanévtől a magánakadémia falain belül működik tovább 
a szőgyéni Magyar Tannyelvű Szakközépiskola. „A két intézménynek 
azonos az alapítója és így racionális, gazdasági okok miatt az a döntés 
született, hogy Párkányba költözik az iskola. A három éves képzésen 
egyelőre vendéglátói és fodrász szak indul. A felépítményi képzés még 
várja a felvételizőket, vállalkozás a szakmák és szolgáltatások területén 
címmel indítjuk” – fejtette ki Ifj. Mokos András. A jövőben bővülhet 
a szakok száma. Az iskola ugyan olyan feltételekkel működik tovább, 
ahogy eddig Szőgyénben. Továbbra is magánintézmény marad, tandíjat 
viszont nem kell fizetni.                                                                    Szép

Edukačné centrum Vysokej školy logistiky o.p.s. v Štúrove otvorilo 
svoje brány 20. februára 2006 v budove miestnej Súkromnej ob-
chodnej akadémie. Prví inžinieri boli promovaní v školskom roku 
2010/2011.
Poslucháči na inžinierskom a bakalárskom štúdiu Edukačného centra 
českej Vysokej školy logistiky o.p.s. v Štúrove v júni skladali štátnice. 
Na promócii sa zúčastnilo 32 poslucháčov, z toho ôsmi inžinieri logisti-
ky, šestnásť bakalárov na dopravnej logistike a ôsmi bakalári v odbore 
logistické služby. Od Emílie Szitásovej, zodpovednej za vysokoškolské 
štúdium, sme sa dozvedeli, že čísla sú ustálené, aj v uplynulých rokoch 
bolo okolo 30 končiacich študentov. Z čerstvých promovaných mnohí 
pokračujú v štúdiu. Niektorí v materskej inštitúcii v Přerove, iní v Ko-
šiciach a v Žiline v inžinierskom štúdiu. Od Ondreja Mokosa ml. sme 
sa dozvedeli, že od školského roku 2012/2013 v rámci súkromnej aka-
démie pokračuje vo svojej činnosti aj svodínska Stredná odborná škola 
s vyučovacím jazykom maďarským. „Obe inštitúcie majú jedného za-
kladateľa, a preto je to takto racionálne, že z hospodárskych dôvodov 
sa škola presťahovala do Štúrova. Na trojročnom štúdiu zatiaľ budú 
odbory kaderníctvo a pohostinstvo. Na nadstavbové štúdium v odbore 
podnikanie v remeslách a službách ešte čakajú záujemcov“ – povedal 
Ondrej Mokos ml., od ktorého sme sa dozvedeli, že v budúcnosti sa 
môže počet  odborov rozširovať. Dodal,že škola bude fungovať za ta-
kých istých podmienok ako aj vo Svodíne. Naďalej zostane súkromnou 
inštitúciou, ale školné netreba platiť. 

(Szép) (preklad: gp)

ISKOLAÜGY - ŠKOLSTVO

Promócia a nová škola v Štúrove 

Tak ako v každom školskom roku aj teraz sa žiaci ZUŠ F.Liszta úspešne 
prezentovali na rôznych domácich a zahraničných súťažiach. 

Hudobný odbor:
30. september 2011 – reprezentácia regiónu Nové Zámky detským spe-
váckym zborom Primula v Topoľčanoch na podujatí „Srdce, duša, ra-
dosť“ v programe najlepší z najlepších v Nitrianskom samosprávnom 
kraji 
December 2011 – súťaž Hudobnej náuky „Hnúšťanský akord“ okresné 
kolo v Šuranoch – 1. miesto (N. Bielik, A. Vančo, D. Pakošová)
2. december 2011 – súťaž M. Ruppeldta Bratislava v klasickom sólo-
vom speve – Orsolya Janszó - 3. miesto 
7. február 2012 – vedomostná súťaž Hudobnej náuky organizovaná 
ZUŠ F.Liszta s názvom „Čo vieš o Lisztovi?“ pri príležitosti narode-
nia F. Liszta (zúčastnené ZUŠ-ky:Nové Zámky, Šurany, Štúrovo) –  1. 
a 2. miesto pre žiakov ZUŠ F. Liszta Štúrovo (B.Molnár, A. Simonek, 
G.Markó)
29. marec 2012 – regionálna flautová súťaž v Nyergesújfalu, strieborné 
pásmo – komorné zoskupenie klavír + zobc. flauty - bronzové pásmo – 
Antónia Švajcerová a Emese Fanni Veres – zobcová flauta 
23. apríl 2012 – Medzinárodná spevácka súťaž Imricha Godina „Iuven-
tus Canti“ vo Vrábloch – 4. miesto v 2. kategórii - Orsolya Janszó 
24. apríl 2012 – klavírne oddelenie ZUŠ F. Liszta organizovalo súťaž 
„Miniature Musicali“ – zúčastnili sa žiaci z klavírnych tried – absolútny 
víťaz Mátyás Molnár 

4. máj 2012 – Krajská súťaž 
„Mládež spieva“ v Komárne 
– zlaté pásmo – spevácky zbor 
PRIMULA 
10. máj 2012 – ZUŠ F. Liszta 
organizovalo „Medzinárodnú 
gitarovú súťaž L. Legnaniho“ - 
1. miesto v 2. kategórii Roland 
Bogdányi 
25. – 26. máj 2012 – Celo-
slovenská prehliadka mádež-
níckych speváckych zborov 
„Mládež pieva“ v Rimavskej 
Sobote – 6. miesto – spevácky 
zbor PRIMULA  

Výtvarný odbor
Pri  príležitosti 10. výročia obnovy Mosta Márie Valérie Mestské kultúr-
ne stredisko v Štúrove vyhlásilo výtvarnú regionálnu súťaž pod názvom 
„Most Márie Valérie“, do ktorej sa zapojili aj naši žiaci a dosiahli oce-
nenia. Z prvej kategórie Anabela Rusnáková z triedy pani učiteľky A. 
Kaplánovej a z druhej kategórie Fekete Kinga z triedy pána riaditeľa 
R. Baranovicsa.

Úspechy našej školy v šk. roku 2011/2012
Žiaci pripravili práce na regionálnu súťaž, ktorú vyhlásil Féja Géza 
Közösségi Ház v Ostrihome na tému „LÁSKA“. Z našej školy boli oce-
není nasledovní žiaci z triedy p. u. Kaplánovej: v I. kat. II. miesto získala 
Rebeka Dudásová, zvláštnu cenu poroty Anabella Rusnáková; v II. 
kat. zvláštnu cenu získali Németh Melinda a Tamás Valent.
Celoslovenská súťaž pod názvom „Ukáž svoje srdce“ – vyhlasovateľom 
súťaže bola slovenská nadácia srdca spolu so svojimi partnermi v Bra-
tislave; do súťaže sa zapojili žiaci z triedy p. u. Kaplánovej a Ivanicso-
vej; žiačka p. u Kaplánovej Alexandra Matušková obsadila 6. miesto 
a žiačka p. u. Ivanicsovej Szabina Kissová sa umiestnila na 15. mieste. 
Do súťaže sa prihlásilo 360 žiakov z celého Slovenska. 
Regionálna súťaž pod názvom „Hľadá sa mladý dizajnér 2011“ – vy-
hlasovateľom súťaže bola SUŠ Ladislava Bielika v Leviciach; žiačka 
Pintérová Veronika z Bátorových Kosíh z triedy p. u. Szekrényessy 
získala 1. miesto. Súťaž prebiehala priamo v škole.
Žiak Csemez Dávid z Bátorových Kosíh z triedy p. u Szekrényesy zís-
kal 3. miesto v 3. kategórii v regionálnej súťaži v Komárne pod názvom 
Európa v škole na tému „Chránim našu krajinu“. 
Medzinárodná súťaž Žitnoostrovské pastelky v Dunajskej Strede - od-
borná porota vyhodnotila 3160 prác a vybrala z nich víťazných 85 prác. 
Tvorba našej žiačky Patrície Zapletalovej z triedy p. Kaplánovej bola 
medzi ocenenými víťaznými  prácami.
V celoslovenskej súťaži Maľovaná ZUŠ-ka 2012 (8. ročník) – témou 
súťaže bol „Portrét“ – získal diplom Gyurkovics Péter z triedy  p. ria-
diteľa R. Baranovicsa. 
V 20. ročníku medzinárodnej regionálnej detskej výtvarnej súťaže PUE-
RI FABRI v Šahách v B. kategórii získali ocenenie: 1. miesto Szalai 
Barbara, 2. miesto Szebasztián Nagy Márk z triedy p. Kaplánovej. 
Vo výtvarnej súťaži organizovanej pri príležitosti 120. výročia narodenia 
ostrihomskej maliarky a grafičky Bajor Ágost v Ostrihome Péli Patrik 
z Bátorových Kosíh získal 1. miesto z triedy p. Szekrényessy.
Vo výtvarnej súťaži Štúrovská paleta s medzinárodnou účasťou organi-
zovanou ZŠ Štúrovo získali  ocenenia nasledovní žiaci: Koncz Regina, 
Torňoši Mário z triedy p. Kaplánovej, Viktória Gyetvenová z triedy 
p. Baranovicsa.  

Literárno – dramatický odbor
Celoštátna súťaž detských divadelných súborov v Dunajskej Strede 
s názvom „Duna Menti Tavasz“ 6.- 8. júna 2012, kde získali bronzové 
pásmo. 
Na celoštátnej súťaži  M. Tompu v prednese básní a prózy v Rimavskej 
Sobote žiačka Petra Kelemenová získala v IV. kategórii v prednese 
básní 2. miesto. 

Tanečný odbor
Žiačky tanečného odboru na súťaži Megatanec v Štúrove dňa 11.mája 
2012 získali zlaté pásmo v kategórii Zumba. 
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Gymnaziálna olympiáda
Dnešné deti, študenti a vôbec mladí ľudia, ako sme si mohli všimnúť, 
sú čoraz menej aktívni. Aktívne v tom pravom „slovazmysle“ – ako 
pohybujúce sa. Myslím si, že je veľmi smutné to, ako sa za posled-
né desaťročia pozoruje pokles telesnej aktivity, prevažne v dôsledku 
rôznych inovácií, ktoré nám uľahčujú život – bežnú chôdzu sme na-
hradili autami a motorkami a ak sa máme dostať na nejaké vzdiale-
nejšie miesto, zvolíme si namiesto bicykla hromadnú dopravu. 
Nemyslíme pri tom na fakt, že nedostatok pohybu patrí medzi vý-
znamné rizikové faktory vzniku veľmi vážnych ochorení, ako na-
príklad kardiovaskulárnych, onkologických, metabolických alebo 
respiračných. 
Práve z tohto dôvodu, aby sme sa vymkli z každodennej rutiny, sa naša 
škola zúčastnila projektu, ktorý podporuje Slovenský olympijský výbor. 
Cieľom projektu „Gymnaziálna olympiáda“ bolo oboznámenie študen-
tov o rôznych krúžkoch športového zamerania a hlavne hravou formou 
získať vedomosti ohľadom olympijských hier, ktoré sa konali už v sta-
rom Grécku. V dňoch 30.5 až 1.6 2012 sa na pôdoryse nášho štúrovského 
gymnázia konala „Gymnaziálna olympiáda“ pod dohľadom pani riadi-
teľky Ildikó Mezeiovej, pani zástupkyne Beáty Mocsiovej, pani učitelky 
Edity Miklósovej a pána učiteľa Patrika Frantu. Skôr, ako sme sa pustili 

do samotných súťaží v družstvách, a tak isto aj jednotlivcov,  vypočuli 
sme si známu olympijskú hymnu, príhovor pani riaditeľky a boli sme 
svedkami pochodu preodetých študentov pochodujúcich s plameňom  
olympijskej fakle. Nechýbala samozrejme ani olympijská zástava.  Súťa-
žilo sa v rôznych disciplínach, ako napríklad beh na 60m, 100m, 1000m, 
štafetový beh, vrh guľou, hod kriketovou loptičkou, gymnastika, cyklis-
tika, basketbal, futbal a florbal, v ktorých si mohli naši žiaci zmerať svoje 
sily. Tieto sa konali dňa 30.5.2012.  Na ďalší deň sme mali možnosť 
súťažiť vo varení gulášu. Najlepší guláš sa podaril navariť triede V.D. 
Zo všetkých disciplín mali  najlepší traja tú česť - postaviť sa na stupeň 
víťazov a prevziať si zaslúžené ceny. Nakoniec  bola odovzdaná aj cena 
„fairplay“ a cena „najšportovejšia trieda“. Myslím, že to bol úžasný deň 
nielen preto, že sme sa všetci aspoň trocha rozhýbali, ale hlavne sme 
boli spolu a spolu sme naživo prežívali to vzrušenie, keď súťaží vaše 
družstvo, a nielen na domácich počítačoch, keď sa pripojíme na nejaké 
„on line“ hry. 
Projekt sa realizoval pomocou darcov Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis cez grantový program Pozitívna energia pre 
šport 2012 

Rebeka Križanová, žiačka II.A triedy

Iskolánk sikerei
A Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola egyes tagozatai a  2011/2012 -es 
tanévben is sikeresen működtek.
A „Primula“ gyermekkórus Hanza Rolanda vezetésével Tapolcsányban, 
a „Szív, lélek, öröm“ című rangos rendezvényen sikeresen képviselte 
intézményünket. A „Hnúšťanský akord“ járási zeneelméleti versenyen, 
amely Surányban zajlott, diákjaink első helyezést értek el. Janszó Orsolya 
a pozsonyi Ruppelt Miloš Művészeti Alapiskola által szervezett énekver-
senyen 3. lett. 2012 februárjában zajlott iskolánkban a „Ki mit tud Liszt 
Ferencről“ című verseny, amelyre Érsekújvárból és Surányból is érkeztek 
csapatok. Az 1. és a 2. helyezést a párkányi diákok szerezték meg. Nyer-
gesújfalun egy regionális furulyaversenyen mérték össze fúvósaink zenei 
tudásukat. Švajcer Antónia, Tomáš Bandor (furulyák) és Bílik Rebeka 
(zongora) ezüstsávos, Švajcer Antónia és Veres Emese Fanni furulyaszó-
lóban bronzsávos minősítést kapott. A Iuventus Canti nemzetközi énekver-
senyen, mely Verebélyen valósult meg, sikeresen szerepelt Janszó Orsolya, 
aki 4. helyezést kapott. Az iskola billentyűs tanszaka ismét megszervezte 
a helyi zongoraversenyt „Miniature Musicali“ címmel. A zenei megmé-
rettetés abszolút győztese Molnár Mátyás ifjú zongorista. 2. alkalommal 
került megrendezésre a Luigi Legnani nemzetközi gitárverseny. Bogdányi 
Roland a második kategóriában vitte el a pálmát. A rimaszombati „Éneklő 
ifjúság“ országos énekversenyen iskolánk „Primula“ gyermekénekkara 
a hatodik helyen végzett.
Rajz tagozat - A párkányi Városi Művelődési Központ regionális rajzver-
senyt hirdetett „Mária Valéria híd“ címmel. Helyezést értek el: Rusnáková 
Annabella, Fekete Kinga. Diákjaink az esztergomi Féja Géza Közösségi 

Ház által kihirdetett regionális versenyre is beneveztek, amelynek a „Sze-
retet“ volt a témája. Helyezést értek el: Dudásová Rebeka, Németh Me-
linda és Valent Tamás, a zsűri különdíját Rusnáková Annabella nyerte. Az 
országos „Mutasd meg a szíved“ című versenyen Matušková Alexandra 
6., Kissová Szabina 15. helyezést ért el. A versenyre 360 diák jelentke-
zett. A lévai Bielik Ladislav Művészeti Szakközépiskola által megrende-
zett regionális versenyen, melynek címe „Keressük 2011 fiatal művészeti 
tervezőjét“ volt, a bátorkeszi osztályból részt vett Pintér Veronika, aki 1. 
helyezést ért el. Csemez Dávid 3. helyezést ért el a komáromi regionális 
versenyen. A dunaszerdahelyi nemzetközi rajzversenyen a szakmai zsűri 
3160 rajzot értékelt és ebből 85 munkát választott ki. Zapletal Patrícia is az 
értékelt diákok között volt. „Festett Művészeti Alapiskola 2012“ országos 
versenyen Gyurkovics Péter oklevelet kapott. A 20. alkalommal Ipolysá-
gon megrendezett PUERI FABRI nemzetközi regionális gyermek rajzver-
senyen Szalai Barbara 1. díjat és Szebasztián Nagy Márk 2. díjat nyertek. 
Az esztergomi festő és grafikus Bajor Ágoston születésének 120.évfordu-
lója alkalmából kihirdetett rajzversenyen Péli Patrik 1. helyezést nyert. 
Drámai tagozat - A „Duna Menti Tavasz“ című országos gyermek szín-
játszó csoportok versenyén Dunaszerdahelyen bronzsávos minősítést értek 
el a dráma tagozat diákjai. Kelemen Petra az országos Tompa Mihály vers 
és prózamondó versenyen Rimaszombatban 2. helyezést ért el versmon-
dásban.  
Tánc tagozat - A tánc tagozat diákjai a párkányi „Megatánc“ című verse-
nyen aranysávos minősítést értek el a Zumba kategóriában. 

Mgr. art. Cucor Roland
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Nová športová disciplína v regióne
Športoví priaznivci na Štúrovsku môžu odteraz holdovať novému 
športu. Majiteľ stajne Peter Kotra z Kamenného Mostu, na území 
niekdajšej farmy JRD, vybudoval areál vhodný na zorganizova-
nie rodeo pretekov. Prvý pretek na Kotra ranči nedal na seba dlho 
čakať. 2.6.2012, za účasti zhruba 50 koní a jazdcov zo širokého oko-
lia, sa tu konali „I. westernové preteky v Kamennom Moste a III. 
ročník putovného pohára v amatérskom westerne.“ 
Peter je sám pretekárom a s  koňom Dag Faier (americký Paint, sedem-
ročná kobyla) dosahuje veľmi pozoruhodné výsledky. Ako organizátora 
som sa ho pýtal na jeho ciele,  plány do budúcna a na okolnosti súťaže.
- Nesmierne ma teší, keď vidím, že naša snaha o vytvorenie vhodných 
podmienok pre organizovanie takýchto pretekov nebola márna. Prvá 
súťaž na Kotra ranči, napriek nepriaznivému počasiu, prilákala veľa 
jazdcov a návštevníkov. Pravidelným organizovaním takýchto pretekov 
chceme zabezpečiť takú športovú atrakciu v našom regióne, ktorá pri-
láka stále viac a viac ľudí a vytvorí prirodzený vzťah medzi človekom 
a koňom. Na I. westernových pretekoch sa u nás súťažilo vlastne o dva 
putovné poháre, nakoľko boli dve disciplíny – Barrel Race a Pole Ben-
ding a dve vekové triedy – open a mládež. Diváci mohli vidieť aj ďalšiu 
disciplínu Keyhole Race. Zúčastnilo sa jej aj niekoľko profesionálnych 
jazdcov.
- Môžeš nám vysvetliť význam týchto disciplín?
- Samozrejme. Pole Bending doslova znamená ohýbanie sa okolo tyčí. 
Na priamke je postavených šesť tyčí, ktoré sú od seba vzdialené 6, 4 m. 
Kôň s jazdcom najprv prebehne popri priamke, kde sú postavené tyče 
a pri poslednej sa otočí a spätne už kľučkuje pomedzi tyče, pri prvej 
sa znova otočí a kľučkuje pomedzi tyče naspäť. Po poslednej sa znova 
otočí a čo najrýchlejšie sa musí vrátiť do cieľa. Čas sa meria od oka-
mihu, keď nozdry koňa pretnú štartovaciu čiaru do momentu, keď cez 
ňu znova prejdú. Ďalšia disciplína, Barrel Race sa preteká okolo troch 
sudov, ktoré sú rozostavané v tvare trojuholníka. Okolo každého suda 
musí jazdec s koňom spraviť plný kruh a následne sa čo najrýchlejšie 
vrátiť do cieľa. Čas sa meria od okamihu, keď nozdry koňa pretnú štar-
tovaciu čiaru do momentu, keď cez ňu znova prejdú. Disciplína Keyhole 
Race v preklade znamená „kľúčová dierka“. Jazdec cvála do kľúčovej 
dierky, rýchlo sa otočí a cvála naspäť. Je to disciplína na čas, pochopi-
teľne najrýchlejší vyhráva.
- Kto môže získať putovný pohár?
- Putovný pohár získajú tí súťažiaci, ktorí sa zúčastnia čím viac prete-
kov v rámci súťaže o putovný pohár v amatérskom westerne. Čím viac 
súťaží absolvuje pretekár s umiestnením do desiateho miesta, tým viac 

Nemzetközi Labdarúgó Bajnokság Garamkövesden
Június 23-án rendezték meg Garamkövesden a III. Nemzetközi Lab-
darúgó Bajnokságot, amelyen Szlovákia (Garamkövesd és Bart), 
Magyarország (Tokod Üveggyár), Olaszország (Sampdória Genova) 
és Csehország (FC Karviná) csapatai képviseltették magukat. 
A verseny elején némi módosításra került sor: egy Olaszországban 
bekövetkezett kisebb földrengés miatt nem tudott valamennyi labdarú-
gó részt venni a megmérettetésen, így ők a cseh játékosokkal közösen 
alkottak egy csapatot. A polgármester, Elzer János szavait követően a 
focilabda az égből, egy repülőgépből hullott alá, majd kezdetét vette a 
mérkőzés. Az első meccs, - melyet a cseh-olasz csapat vívott a magyarok 
ellen – 2:1-es végeredménnyel zárult. A csapat gólkirálya egyértelműen 
Libor Novák lett, hiszen ő talált be legtöbbször az ellenfél kapujába. Ga-

ramkövesd és Bart mérkőzése következett, mely 1:0 végeredménnyel 
zárult. Ezzel eldőlt, hogy melyik két csapat versenghet a polgármester 
által felajánlott serlegért. A harmadik meccset Magyarország és Bart ját-
szotta (4:2). A finalisták, - azaz Garamkövesd és Csehország/Olaszország 
- közül ezúttal a felvidéki település bizonyult jobbnak, a végeredmény 
(5:4) tizenegyesekkel dőlt el. A bajnokság ideje alatt Farkas Marián kom-
mentálta az eseményeket, a mérkőzések szüneteiben pedig garamkövesdi 
és nyergesújfalui tánccsoportok szórakoztatták a sportrajongó közönsé-
get. A nap legszebb része az volt, amikor a verseny befejeztével a csa-
patok mindannyian felsorakoztak a futballpályán és átadásra kerültek a 
serlegek, melyek mellé egy üveg bor, valamint egy nagy csokor virág is 
párosult.                                                                          Porubszky Petra

bodov získava. Na konci sezóny je slávnostné vyhodnotenie dvoch naj-
lepších súťažiacich dvojíc, víťazov putovného pohára. 
Aj v mene našich čitateľov Ti prajem – ako majiteľovi veľa úspechov 
v tomto vzácnom podnikaní, ako organizátorovi veľa návštevníkov na 
pretekoch a ako pretekárovi čo najviac výborných umiestnení. Aby sme 
ten putovný pohár mohli čím skôr obdivovať v domácej aréne. Dodaj-
me, že Peter Kotra obsadil rovnako v obidvoch disciplínach o putovný 
pohár vynikajúce tretie miesto. Disciplínu Keyhole Race sa mu podarilo 
vyhrať, ale ukazujúc ušľachtilé gesto domáceho pretekára, ho prepustil 
druhému pretekárovi, taktiež domácej Zsaklin Hókovej. Podujatie spes-
trila výstava kočiarov a motocyklov, mini ZOO, jazda na koni, remesel-
nícky stánok a kultúrny program.

Oficiálne výsledky I. westernových pretekov v Kamennom Moste 
a III. ročníka putovného pohára v amatérskom westerne, Kotra ranč, 
02.06.2012 (iba prví traja):
Pole Bending Junior: 1.Karin Kiripolská (Šipi farm Hurbanovo), 2.Csilla 
Baková (Jazdiareň Palomino Tvrdošovce), 3.Ladislav Bobek (Kepaso 
Nesvady)
Barrel Race Junior: 1.Gergő Múcska (Múcska Western Rodeo), 2.Ladis-
lav Bobek (Kepaso Nesvady), 3.Csilla Baková (Jazdiareň Palomino 
Tvrdošovce)
Pole Bending Open: 1.Barbi Fazekašová (Mácsik Farm Hurbanovo), 
2.Mimi Baloghová (DD Ranch Nitra), 3.Kotra Péter (Kotra ranč Ka-
menný Most)
Barrel Race Open: 1.Jarmila Urbanová (M-Club Briežky), 2.Lednecký 
Norbert (OZ Nyerges Horné Saliby), 3.Kotra Péter (Kotra ranč Kamen-
ný Most)
Keyhole Race Junior: 1.Lucia Hlavatá (Jazdiareň Palomino Tvrdošov-
ce), 2.Ladislav Bobek (JK Kepaso Nesvady), 3.Csilla Baková (Jazdia-
reň Palomino Tvrdošovce)
Keyhole race Open: 1.Kotra Péter (Kotra ranč Kamenný Most), 2. Hóka 
Zsaklin (Kotra ranč Kamenný Most), 3.Táňa Šuchaňová (Fatimka ranč 
Svodín).        

Július Juhász

V predu je Kotra Péter s číslom 46
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A Párkány környéki sportrajongók új sportágnak hódolhatnak. 
A kőhidgyarmati Kotra Péter a szövetkezet egykori telephelyén 
lovas rodeó versenyek megrendezésére alkalmas terepet épített ki. 
Mintegy ötven ló és lovas részvételével a Kotra rancson már le is 
zajlott az első verseny, azaz az „I. Kőhidgyarmati western torna és 
amatőr western vándorserleg III. évfolyama.“
Kotra Péter szervező maga is versenyez és Dag Faire nevű lovával (ame-
rikai Paint, hétéves kanca) figyelemreméltó eredményeket ér el. Jövőbeli 
terveiről, valamint a verseny körülményeiről faggattuk.
- Először is, ki szerettük volna alakítani a feltételeket az ilyen versenyek 
megrendezésére. Igyekezetünk nem volt hiábavaló. A Kotra rancs első 
versenye, a viszontagságos időjárás ellenére is, sok versenyzőt és nézőt 
vonzott a régióból. A versenyek rendszeres megszervezésével olyan 
sport attrakciót szeretnénk a környéken létrehozni, amely ide vonzza az 
embereket és egy természetes kapcsolatot alakít ki ember és ló között. 
Az I. western tornán két vándorserlegért folyt a küzdelem, két verseny-
számban – Barrel Race és Pole Bending, és korosztályban – open és 
ifjúsági. A nézők egy további gyakorlatot is láthattak, ez volt a Keyhole 
Race. Több profi versenyző is részt vett a tornán.
- Mi a versenyszámok lényege?
- A Pole Bending szó szerint rudak körüli kanyargást jelent. Egy egye-
nes vonal mentén hat rúd van elhelyezve, egymástól 6-4 méterre. A ló a 
lovassal először végigfut az egyenes mentén, az utolsó rúdnál megfordul 
és visszafelé már a rudak közt szlalomozik. Az első rúdnál újra megfor-
dul, és szlalomozik vissza. Az utolsónál ismét megfordul, és a lehető 
leggyorsabban vágtat vissza. A lónak minden fordulásnál repülő váltást 
kell végrehajtania. Az időt attól a pillanattól mérik, mikor a ló orrlyu-
kai átszelik a rajtvonalat addig a pillanatig, mikor ismét átszelik azt. 
A Barrel Race egy hordókerülő verseny, melyek háromszögben vannak 
szétrakva. Itt szintén nyaktörő tempóban kell a három hordót megadott 
sorrendben megkerülni, majd minél gyorsabban visszaérni a célba. Az 
időmérés ugyanúgy történik, mint az előző számban. Az győz, akinek ez 
a leggyorsabban sikerül. A Keyhole Race, azaz „kulcslyukfutás” lénye-
ge abban áll, hogy a lovasnak egy körbe kell belovagolnia teljes sebes-
séggel, ahová csak egy keskeny folyosón lehet bemenni. A körben aztán 
meg kell fordulni, és ismét kilovagolni. A leggyorsabb győz.
-Ki szerezheti meg a vándorserleget?
- A vándorserleget azok a versenyzők nyerik meg, akik a legtöbb ver-
senyen részt vesznek. Minél több helyezést ér el a versenyző - egytől 
a tizedik helyig -, annál több pontot kap. A szezon végén kiértékelik a 
legjobb két versenyzőt, a vándorserlegek nyerteseit.
- Olvasóink nevében is sok sikert kívánok neked a továbbiakban, és hogy 
azt a bizonyos serleget minél hamarabb megcsodálhassuk a hazai aré-
nában is – mert ott csillog a legszebben! 
A vándorserlegért folyó küzdelemben a hazai színeket képviselő Kot-
ra Péter a kitűnő, harmadik helyet foglalta el mindkét versenyszámban. 
A Keyhole Race-ben pedig az élen végzett, de egy nemes gesztussal 
élve átadta azt az eredetileg második helyezést elért, szintén hazai Hóka 
Zsaklinnak. A rendezvényt hintó- és motorkerékpár kiállítás színesítette, 
volt mini ZOO, lovaglási lehetőség, kézműves sátor és kultúrműsor is. 

Juhász Gyula

Új sportág a régióban
A kőhidgyarmati labdarúgás mintegy 
hetvenéves múltra tekinthet vissza. A 
háború utáni években már hivatalosan 
is a csehszlovák bajnokságban játszott 
a csapat. Ez a szereplés kisebb-nagyobb 
szünetekkel ugyan, egész a 21. század 
elejéig tartott. Öt éve történt meg először, 
hogy (anyagi okok miatt) megszűnt a fut-
ballcsapat. Tájainkon foci nélkül üresek 

a vasárnapok, megszűnik az a fajta pezsgés, melyet a labdarúgás visz a 
közösség életébe. Nem maradhatott ez így sokáig Gyarmaton sem. Eljött 
az idő, hogy a porosodó futballcsukák lekerüljenek a szögről, örömet 
szerezzenek viselőiknek és a szurkolóknak egyaránt. Puss Györgyöt, a 
Kőhidgyarmati TE alelnökét és menedzserét az „újjászületés” körülmé-
nyeiről kérdeztem.
- Honnan jött az ötlet, hogy a községben újraindítsák a labdarúgást?
- A labdarúgás újraindítására természetes igény mutatkozott a sportolni 
vágyó fiatalok részéről. Tulajdonképpen már a csapat megszűnése óta 
beszédtéma ez nálunk. Szerencsére akadtak olyan egyének, akik kézbe 
vették a dolgok irányítását, és megteremtették a feltételeket a bajnok-
ságban való indulásra. 
- Hogyan sikerült előteremteni a szükséges anyagiakat? Tudjuk, hogy 
manapság ez az egyik legnehezebb tényező.
- Az anyagiakat teljes mértékben hazai vállalkozók adták össze, de a 
község is támogat bennünket. Jelenleg az öltöző rekonstrukciója zajlik, 
a pályát már felújítottuk, elkészültek az előírásnak megfelelő új csere-
padok, most érkezik a vadonatúj felszerelés, labdák, hálók, pótkapu és 
minden, ami egy jó rajthoz szükséges.
- Kik alkotják a játékoskeretet?
- Szinte teljes mértékben hazai játékosokból áll a csapat. Ez nem vélet-
len, hisz elsősorban a helyi fiataloknak szeretnénk sportolási lehetőséget 
biztosítani. Egynéhányan ugyan már játszottak más, magasabb szintű 
bajnokságban is, de a zöme csak most ismerkedik a csapatjáték fogal-
mával. 
- Milyen céllal indulnak az elkövetkező bajnokságban?
- Egyelőre nem a bajnokság megnyerése a célunk, hanem az, hogy jó 
anyagi és műszaki hátteret biztosítva, több évre megalapozzuk a futball 
létét Kőhidgyarmaton. A lelkesedés óriási, ha kell, mindenki aktívan ki-
veszi részét a munkából. Az edzések jó hangulatban zajlanak, az eddig 
lejátszott barátságos mérkőzések változó eredményt hoztak. Remélem, a 
futballszerető közönség is értékelni fogja fáradozásunkat, és minél töb-
ben jönnek el a meccsekre. Biztos vagyok benne, hogy korrekt, sport-
szerű szurkolással hozzásegítik csapatunkat a győzelemhez. 
- Egyéb sportterveik?
- Terveink közt szerepel a pálya teljes körbekerítése, annak többcélú ki-
használása, de a fiataloknak más sportolási lehetőségeket is biztosítani 
szeretnénk. Kotra István, klubelnökkel, azon leszünk, hogy ezek a ter-
vek mihamarább megvalósuljanak.
Figyelemreméltó az az összefogás, amellyel Kőhidgyarmaton egy nagy 
múltú sportágat igyekeznek ismételten életre hívni. Kívánom, hogy igye-
kezetüket siker koronázza, és még sokáig zúgjon a Hajrá Gyarmat!

Juhász Gyula

Újraéledő sportélet 

Mladí futbalisti MŠO Štúrovo (prípravka U11) sa zúčastnili 23. júna 
silne obsadeného turnaja v Šahách. Usporiadateľ FK Slovan Šahy za-
bezpečil turnaj po organizačnej aj materiálnej stránke na vysokej úrovni. 
Mladé štúrovské nádeje si postupne poradili s mužstvami FŠ Nové Zám-
ky, MFK Strojár Krupina a FK Šahy zhodne 1:0 a s neskorším víťazom 
turnaja FC Nitra sa po výbornom vyrovnanom a bojovnom zápase rozi-
šli s remízou 1:1. 
V konečnom hodnotení skončili hráči MŠO Štúrovo na druhom mieste 
s nižším počtom strelených gólov za FC Nitra. Najlepším brankárom 
turnaja sa stal Daniel Herman. 
O úspech sa pričinili: Daniel Herman, Damián Rišňovský, Larion Meny-
hárt, Patrik Szabó, Andres Mánya, András Klincsek, Nicolas Gyurács, 
Péter Glázer, Michal Kováč, Tomás Méry, Christian Varga a Dominik 
Tégen.
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Výborné výsledky mladých 
futbalistov

Dvojkajak Gelle, Vlček získal na ME 
bronz na 1000 metrov

Slovenský dvojkajak v zložení  Peter Gelle zo Štúrova a Erik Vlček 
získal na ME v Záhrebe 23. júna bronz v K2 na 1000 m.
Úradujúci majstri sveta na tejto trati finišovali vo finále na jazere Ja-
run na treťom mieste za maďarským tandemom Rudolf Dombi, Roland 
Kökény a nemeckou posádkou Martin Hollstein, Andreas Ihle. Pre Gel-
leho s Vlčekom je to druhý cenný kov v K2 z ME. Vlani v Belehra-
de vybojovali striebro na neolympijskej päťstovke. Navyše bude Peter 
Gelle štartovať na olympiáde aj v legendárnom štvorkajaku. Slovenský 
štvorkajak bude na 1000 m trati na OH 2012 v Londýne štartovať v 
zložení Peter Gelle, Martin Jankovec, Erik Vlček, Juraj Tarr. Z pôvodnej 
posádky, ktorá na minuloročnom svetovom šampionáte v Szegede štvr-
tým miestom vybojovala olympijskú miestenku, vypadli bratia Michal 
a Richard Riszdorferovci. 2. júla v Bratislave o tom rozhodlo prezídium 
Slovenského zväzu rýchlostnej kanoistiky.
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„Szerettünk 
volna még sokáig 

szeretni, míg élünk 
nem fogunk feledni”

Fájó szívvel emlé-
kezünk halálának 1. 

évfordulóján

Emlékét őrzi,
Szerető családja

Gonosz Ivettre. 

MEGEMLÉKEZÉS - SPOMÍNAME
-Predám garzónku v Štúrove, v 
pôvodnom stave. Rekreačná oblasť 
neďaleko termálneho kúpaliska. Tel.: 
0918 307 524 
-Eladó garzon lakás Párkányban a 
termál fürdő közelében. Tel.: 0918 
307 524
-Predám obytný príves 5,7 m, gará-
žovaný s platnými dokladmi. Cena 
dohodu. Tel.: 036/6228459, 0904 
225 047 
-Predám elektrobicykel. Cenma do-
hodou. Tel.: 0918 231 627
-Hľadám brigádnika na občasné 
pomocné a zemné práce pri RD v 
Štúrove. Tel.: 0907 836 205
-Részben felújított kétszobás lakás 
eladó Párkányban. Ár megegyezés 
szerint. Tel.: 0919 263 513, 0917 
566 468
-Predám motorovú pílu STIHL po 
GO. Tel.: 036 759 41 86
-Eladó STIHL GO után. Tel.: 036 759 
41 86
-Eladó építkezési telek Kovácsiban. 
Tel.: 036 759 41 86
-Predám pozemok na chatu v Ková-
čove. Tel.: 036 759 41 86
-Zongorahangolást vállal szakember 

Apróhirdetés - Riadková inzercia
„Szívünkben Te 

sosem leszel halott, 
örökké élni fogsz, 

mint a csillagok.”

Mély fájdalommal szeret-
nénk köszönetet mondani 
minden rokonnak, barátnak, 
munkatársnak, ismerősnek, 
szomszédnak, akik 2012. 

május 31-én elkísérték 
utolsó útjára 

Emlékét örökké megőrizzük: 
felesége Jana, fia Peti és leánya Sziszi

Révay Istvánt.

közületeknek is. Info: tapaszto.ga-
bor@freemail.hu, g.tapaszto@gmail.
com. Tel.: +36 30 211 2094
-Spanyoltanárt keresek. Tel.:+36 
70 770 2271
-25 áron lévő családi ház, építési te-
lekkel eladó Garamkövesden. Tel.: 
0904 546 111, 0907 490 013
-V Kamenici nad Hronom predám 
rodinný dom so stavebným pozem-
kom na 25 árovej rozlohe. Tel.: 0904 
546 111, 0907 490 013
-Párkányban eladó 1 szobás lakás 
balkonnal. Tel.: 0907 348 940
-V Štúrove predám 1 izbový byt 
s balkónom. OV. Tel.: 0907 348 940
-Fürdőkádzománc felújítást vállalok. 
Tel.: 0905 983 602 
-Párkányban eladó 1 szobás lakás 
balkonnal. Tel.: 0907 348 940
-V Štúrove predám 1 izbový byt 
s balkónom. OV. Tel.: 0907 348 940
-Eladó 4 áras üdülőtelek Párkány 
mellett Kovácspatakon. Ár 4 200 €. 
Tel.: +421 949 247 275
-Predám 4 árový pozemok na chatu v 
Kováčove pri Štúrove. Cena 4 200 €. 
Tel.: +421 949 247 275

OSPRAVEDLNENIE
V júnovom čísle nášho mesačníka sa v názve článku „Turnaj Žitkó „Bandi-
ho“ Alexandra bolo meno Alexander uvedené nesprávne. Ctené meno „Ban-
diho“ je samozrejme Ondrej, ktorý už žiaľ nie je medzi nami. V prvom rade 
jeho rodine a samozrejme aj čitateľom sa touto cestou ospravedlňujeme. 
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2012

AUGUST
További információk a kultúrházban 

vagy a 0367511108-as telefonszámon. 
Ďalšie informácie v kultúrnom dome, 

alebo na telefónnom čísle 0367511108. 


