
Szeptember 11. esős délelőttjén érkezett városunkba 
mintegy kétszáz lengyel motoros, hogy lerója kegyeletét 
a nagy lengyel király és hadvezér, a párkányi csata hőse, 
Sobieski János lovas szobra előtt. Koszorú elhelyezésével 
és a lengyel himnusz eléneklésével emlékeztek az 1683-
as párkányi csatára, és a múltban végbevitt dicsőséges 
lengyel katonai tettekre. 

A jelenlévők között volt Piotr Lebek, a lengyel nagykövet-
ség pozsonyi tanácsosa is. A történelmi emléktúra résztvevői 
még augusztus 24-én indultak útnak Varsóból, hogy így em-
lékezzenek a katyńi vérengzés néven ismert szörnyűségekre. 
1940-ben a Katyń közeli erdőkben a szovjethatalom mintegy 
20 000 lengyel tisztet és főtisztet gyilkolt halomra. „Vannak 
dolgok, amelyeket meg kell érinteni” – mondta Marek Do-
szko, a rally káplánja arra célozva, hogy a múltban elkövetett 
barbárságokat úgy tudjuk a legjobban megérteni, ha bejárjuk 
azokat a helyeket, ahol ezek a megtörténtek. Az emlékezők 
nem titkolt szándéka az érintettek történelmi igazságosságra 
való ösztönzése. A 7000 km-es útvonal szeptember 15-én 
érkezett meg végső céljába, Varsóba.  

      -jgy -  

A XIII. Nemzetközi Katyń Rally résztvevői Párkányban

11. septembra navštívilo naše mesto asi dvesto poľských 
motorkárov, aby vzdali hold veľkému poľskému kráľovi 
a vojvodovi, hrdinovi parkanskej bitky Jánovi Sobieske-
mu pred jeho sochou. Svojou prítomnosťou a pamätným 
vencom si zaspomínali na slávnu parkanskú bitku v roku 
1683 a na hrdinskosť poľských vojsk v minulosti. 

Medzi prítomnými bol aj radca poľského veľvyslanca v 
Bratislave p. Piotr Lebek. Táto historická jazda sa začala 24. 
augusta vo Varšave, aby si pripomenuli katyńské krvipreliev-
anie. V roku 1940 dala sovietska moc zavraždiť asi 20 000 
poľských dôstojníkov v neďalekom lese. „Sú veci, ktorých sa 
treba dotknúť” – povedal Marek Doszko, kaplán rally, pouka-
zujúc na zverstvá spáchané v minulosti. Veci vieme najlepšie 
pochopiť vtedy, keď osobne navštívime ich pamätné miesta. 
Poľskí motorkári chcú takýmto spôsobom vzdať hold obetiam 
komunistického režimu, aby upriamili pozornosť verejnosti 
na hrdinov. Ich 7000 kilometrová trasa sa skončila 15. sep-
tembra vo Varšave. 
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Účastníci XIII. Medzinárodného katyńského rally v Štúrove



Ilustračné foto - Illusztrációs kép

Hamis mosóporok Párkányban 

VEC VEREJNÁ - KÖZÜGY2.

Több mint 600 liter hamis mosóport foglaltak le párkányi vámo-
sok egy nlmet rendszámú autó csomagtartójában. Az ellenőrzés 
folyamán lefoglalták a mosóport, mert felmerült a gyanú, hogy 
hamisítványról van szó. 
A mosópormárka kizárólagos tulajdonosa igazolta, hogy a termék 
csomagolása nem valódi. A mosóport most a gyártó laboratóriumá-
ban vizsgálják, ellenőrzik, hogy a mosószer volt-e hamis, vagy csak 
a csomagolása. A lefoglalt áru Magyarországról származik. 
Ha az áru tulajdonosa és a védjegy tulajdonosa megállapodnak, ak-
kor az elkobzott árut egyszerűsített eljárásban semmisítik meg. 
Abban az esetben, ha a védjegy tulajdonosa a hamisítás miatt 
bírósághoz fordul és a bíróság jogerősen dönt arról, hogy a védje-
gyet illetéktelenül használták fel, akkor a lefoglalt mosóport azonnal 
humanitárius célokra használhatják fel. Ebben az esetben viszont a 
hamis mosóport fuvarozóra 3319,39 eurós büntetést szabhatnak ki. 

Mjr.Mgr. Stanislav Pacher – hovorca Colného úradu Nitra  

Colníci zaistili falzifikáty pracích práškov

Nitrianski colníci zaistili viac ako 600 litrov pracieho 
prášku, pri ktorom je podozrenie, že ide o falzifikát. Os-
obe, ktorá uvedený tovar prepravovala, hrozí za porušenie 
predpisov v oblasti práv duševného vlastníctva prepadnu-
tie tovaru a pokuta.

Pri kontrole osobného auta nemeckej značky zistili colníci 
zo Štúrova, že v batožinovom priestore sa nachádza viac ako 
600 litrov značkového pracieho prášku. Po prvotnej kontrole 
colníci prášok zaistili, nakoľko nadobudli podozrenie, že ide 
o „fejk“. Podozrenie v prípade obalu výrobku im majiteľ 
ochrannej známky potvrdil. Prášok je teraz na expertíze u 
výrobcu, ktorý zisťuje, či bol falošný len obal alebo aj samot-
ný prací prášok. Tovar pochádzal z Maďarska. 

Ak sa majiteľ tovaru a držiteľ ochrannej známky dohodnú 
– bude tovar zničený v zjednodušenom postupe. V prípade, 
ak majiteľ ochrannej známky postúpi celú vec na súd a ten 
právoplatne rozhodne o tom, že zaistený tovar porušuje práva 
duševného vlastníctva, môže byť tovar v súlade s colnými 
predpismi bezodplatne poskytnutý na humanitárne účely. V 
tomto prípade hrozí osobe, ktorá tovar prepravovala, pokuta 
až do výšky 3 319,39 eur.

Mjr. Mgr. Stanislav Pacher – hovorca Colného úradu Nitra

Cseh turisták balesete a gyári útnál Dovolenkári z Českej republiky skončili v nemocnici

Szeptember 11-én, röviddel 13.00 óra után közlekedési baleset 
történt Párkányban, két személyt az érsekújvári kórházba szál-
lítottak. 

A 77 éves ostravai sofőr egy mellékútról fordult be a főútra, és nem 
adott előnyt egy épp arra haladó teherautónak. A főúton haladó 
50 éves sofőr már nem tudta az ütközést elkerülni. A nyugdíjas 
autójának hátsó részébe csapódott az AVIA. A Fiat Bravo sofőrjének 
és feleségének nem esett baja, a hátsó üléseken ülő utasokat viszont 
az érsekújvári kórházba szállították. A teherautó sofőrjének sem e-
sett baja, alkoholfogyasztást egyik sofőrnél sem állapítottak meg. Az 
autókban keletkezett kár összértéke 13 ezer euró. 
A baleset pontos okait és körülményeit az érsekújvári közlekedési 
rendőrség vizsgálja. 

Božena Bruchterová, hovorkyňa KRPZ – Nitra 

Jedenásteho septembra, krátko po 13.00 hodine došlo v meste 
Štúrovo k dopravnej nehode. 

77 ročný vodič z Ostravy  pri vychádzaní z vedľajšej cesty na 
hlavnú, nedal   prednosť v jazde  nákladnému autu. 50 ročný vodič 
idúci po hlavnej ceste nedokázal zrážke zabrániť. Dôchodca svojim 
autom narazil do  Avie  zadnou časťou. Vodič,  ktorý riadil osobné 
motorové vozidlo  Fiat Bravo a jeho manželka sa pri nehode nezra-
nili. Dvaja spolujazdci sediaci vzadu, boli prevezení do nemocnice 
v Nových Zámkoch. Vodič nákladného auta  pri dopravnej nehode 
neutrpel žiadne zranenie. Alkohol u ani jedného z vodičov zistený 
nebol. Škoda na vozidlách bola predbežne vyčíslená na 13 000,-€. 

Presnú príčinu, ako aj okolnosti tejto dopravnej nehody prešetrujú 
novozámockí dopravní policajti.  

Božena Bruchterová, hovorkyňa KRPZ – Nitra 
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Úgy látszik, senki sem lehet próféta a saját hazájában. Vonatkozik ez a MadDogX  együttesre is, hiszen ez a tehetséges csapat   a 
maga műfajában már többször is bizonyított, ráadásul számaikkal szlovákiai és magyarországi rádiókban is találkozhattunk. 
De  az átütő sikert és a népszerűséget most az X-FAKTOR –beli szereplésük hozta meg. Az alábbiakban az Új Szó napilap in-
terjúját közöljük. 
Ilyet tehetségkutató tévéműsorban most láttam először. Jött egy zenekar, s a rövidke bemutatkozása alatt felforgatta a stúdiót. A han-
gulat annyira lenyűgözött, hogy csak a felvétel újranézésekor tudatosítottam, a srácok milyen gazdagon áthangszerelték Billy Idol 
harmincéves slágerét. 
Ez a zenekar a szőgyéni MadDogX. Már első nagylemezük, a 2011-ben megjelent Voices in My Head kapcsán írtam, hogy sokra vihetik. 
Most nagyobb sebességre váltottak. Az énekes, Berek Tibor „KetchUp” válaszolt kérdéseinkre.
 
Meglepett, hogy jelentkeztetek a tévéműsorba.
Nem csak téged. Korábban többen nekünk szegezték a kérdést, miért nem indulunk el tehetségkutatóban, az elmúlt napokban pedig azt 
kérdezték, miért vágtunk bele. Egyszerű a válasz: népszerűsíteni akarjuk a zenénket, új rajongókra, nagyobb koncertekre vágyunk. Idén 
kezdtünk el Magyarország felé nyomulni, javarészt menedzserünknek, Špaňo Jánosnak köszönhetően egyre többet lépünk fel odaát. 
Ebből is adódott, hogy szerencsét próbálunk az X-Faktorban. A szombati műsor óta a Facebookon több száz visszajelzést kaptunk, és 
létrejött három rajongói oldalunk.  Kiszámoltuk: száz dicsérő véleményre három negatív kritika jut.
 
Az angol nyelvű dalaitokat felvonultató 2011-es albumotok mind egy szálig elfogyott. A zenekarnak tehát már van rajongótábora.
Igen, van egy kisebb, de hűséges táborunk. Ahhoz azonban jóval népesebb kell, hogy még komolyabban foglalkozhassunk a zenével. Jó 
volna ebből megélni. Sokat koncertezünk, általában menő együttesek előtt. Most már mi akarunk lenni a fő zenekar.
 
Miért nem saját dalt adtatok elő a szombati műsorban? Azzal talán jobban be lehetett volna mutatni, hol tartotok most.
Bennünk is felmerült ez, a műsorkészítők viszont azt kérték, átdolgozással mutatkozzunk be. A Rebel Yellt átírtuk három gitárra és egy 
basszusgitárra, az egyik gitáros az alapot adja, a másik szólózik, a harmadik a kettő közti harmóniáért felel. Sikerült koncerthangulatot 
varázsolnunk a színpadra, a közönség azonnal vette a lapot, hullámzott. Geszti Péter azt mondta, ekkora buli ott még nem volt. Pedig 
reggel nyolcra mentünk, s csak este tízkor kerültünk sorra, hullafáradtan.
 
Elmondható, hogy az az ötperces fellépés eddigi pályafutásotok csúcsa?
Sok-sok koncert van mögöttünk, turnéztunk már az Edda Művekkel, a Piramissal, mégis igennel kell válaszolnom, hiszen most több 
százezren láttak bennünket.
 
A tehetségkutatók szerkesztői gyakran túl sok beleszólást követelnek maguknak. Ti nem tartotok ettől?
Ha népszerűsíteni akarod a zenédet, nincs mese, kompromisszumokat kell kötni. A kialakult rockos, metálos világunkba csak annyi 
beleszólást engedünk, amennyi vállalható. Nemsokára új producerünk lesz, nyilván ő is konkrét elképzelésekkel érkezik. Megpróbáljuk 
a két fél koncepcióját közös vágányra terelni, médiabarát és koncertbarát repertoárt kialakítani. Eddig egyetlen magyar nyelvű dalunk 
készült, a Maradnék még. Szó van arról, hogy a második nagylemezünk kizárólag magyar szerzeményeket tartalmazna.
 
A tévéműsor felvételei előbbre tartanak, mint amit a nézők eddig láthattak. Versenyben van még a MadDogX?
Legyen elég annyi, hogy még megjelenünk a tévé képernyőjén…
 
A döntő, a tizenkettes mezőny a cél?
Nem. Sok jelentkezővel beszélgettem, érdekes, hogy szinte mindenki győzni jött. Köztünk nem esett szó arról, hányadikok akarunk 
lenni. Persze nem fogjuk magunkat vissza, addig megyünk, ameddig engednek. A legfontosabb, hogy minél többen megismerjék a ze-
nénket. S ha döntősök leszünk, akkor szeretnénk a magunk módján megfelelni az egyes feladatoknak.

Puha József – Új Szó

Fokozódó MadDogX-láz

J U D r .  K a t a l i n N É M E T H O V Á
a d v o k á t s k a  k a n c e l á r i a

poskytuje právne služby najmä v oblastiach občianskeho, obchodného, správneho, rodinného a trestného práva.
jogi szolgáltatásokat biztosít főleg polgárjogi, kereskedelmi, közigazgatási, családjogi és a büntetőjogi területeken.

+421 905 558 085Nám. sv. Imricha 21, Štúrovo www.advokat-sturovo.sk
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Új tanév - kérdőjelekkel 

Szeptember másodikán a párkányi alapiskolákban és középiskolákban is megkezdték az új tanévet. Bár van, ahol nőtt az elsősök 
létszáma és több új osztályt is tudtak nyitni, az oktatás menetét a továbbiakban számos bizonytalansági tényező zavarhatja meg. 
Egyes tankönyvekből még mindig hiány van, az oktatási tárca lehetséges tantervmódosításáról sincsenek túl jó véleménnyel az 
igazgatók. 

Az Ady Endre Magyar Tannyelvű Alapiskolában 76 elsőssel kezdték az idei évet, 4 osztályt tudtak nyitni, ebből 1 sportosztályt és 1 hagyo-
mányos osztályt. „Eddig harmincasával csökkent a létszám, gyakorlatilag hosszú évek során, most ez a fogyás megállt és reméljük, hogy 
az elsősök létszáma lassan növekedésnek indul“ – közölte Fodor Zsuzsa igazgató. 

Rögtönzés a tervezett módosítás 

Arra a kérdésünkre, hogy az intézmény mivel tudja meggyőzni a szülőket, miért épp ide írassák be gyermeküket, és ne máshová, az 
igazgató úgy reagált: ők nem akarják meggyőzni a szülőket, ők a színvonalas oktatást biztosítják. Azaz, szigorúbban osztályoznak, a jó 
érdemjegyekért pedig valóban teljesíteni kell. A központi tanterv tervezett módosítását az igazgatónő nem tartja szerencsésnek. „Mire 
beindultunk és viszonylag nagyobb szabadsággal dönthettünk az oktatás menetéről, mikéntjéről, ismét korlátozni akarnak bennünket. 
Ismét kevesebb lesz az osztható órák száma. Hogy a második idegen nyelvet bevezetjük-e azt most ránk bízzák, de gond lesz a nyelvsza-
kos tanárokkal. Eddig az volt a gond, hogy kevesen voltak, most azt lehet a gond, hogy ha nem vezetjük be a második idegen nyelvet, 
akkor sokan lesznek. Megint káosz lesz ezen a területen, talán kicsit több idét kéne hagyni az iskoláknak, hogy önmagukat meghatáro-
zzák – taglalta Fodor Zsuzsa. Ugyanakkor hozzátette, hogy a tervezetben próbálják erősíteni a természettudományi tantárgyakat – s ez 
természetes reakció arra, hogy az utóbbi években ezeket leépítették-, de mi ezeket a tantárgyakat az osztható órákkal eddig is megtámo-
gattuk. A második idegen nyelv viszont sokat elvitt és heti egy órában tanítani valóban nincs értelme. Amit viszont jónak tartok ebben a 
módosításban, hogy a gyerek választhat, milyen nyelvet szeretne tanulni. „-Az egyiknek az angolnak kell lennie, ez biztos, de én azt mon-
dom, a németet se hanyagoljuk el. Már csak azért sem, mert Európában nagy szükségünk van rá”- mondta Fodor Zsuzsa. Az igazgatónő 
nem vitatja, hogy a tantervet időnként módosítani kell, de szerinte ezt átgondoltabban kéne végrehajtani, másrészt pedig az oktatásban a 
gyakorlati tudnivalókra kéne helyezni a hangsúlyt, nem az elméletre. 

Csökkenő létszám, sokan elköltöznek 

A párkányi szlovák alapiskolában csökken a diákok száma, és ez nem csak az elsősök esetében van így. „- Már a szünidő alatt is 12-13 
diák távozott tőlünk, nagyon sok szülő ugyanis elköltözik innen, sőt, többen külföldre költöznek. Természetesen a családok munka után 
költöznek, ez a folyamat már négy év óta észrevehető. Sokan Angliába mennek, vannak olyan osztályaink, ahonnan 5-6 tanuló is külföldre 
távozott és ott tanul” – mondta el szerkesztőségünknek Adriana Laczaová igazgatónő. A tantervmódosítást ő sem tartja átgondolt lépésnek, 
nagyon sok tanítónak ugyanis angol nyelv oktatására kellett átképeznie magát. A jövő évtől viszont csökkenne az angolórák száma, má-
sodik idegen nyelv viszont egyáltalán nem lenne, holott az OECD épp azt javasolta Szlovákiának, hogy az iskolákon legyen második ide-
gennyelv-oktatás. Ahhoz képest, hogy ismét nagy súlyt fektetne a minisztérium a politechnikai nevelésre, az iskolai műhelyek nagy részét 
eddig felszámolták. „-A nyári szünidőben magam is tanúja voltam annak, hogy amikor itt jártak a politechnikai oktatást előkészítő állami 
szakoktatási intézet munkatársai, kiderült, hogy a leendő tantárgynak most még tantervvázlatai sincsenek, senki sem tudja, mi szerint és 
mit kéne tanítani. De úgymond lennének iskolák, ahol ezt bemutató jelleggel vezetnék be. Úgy viszont nem lehet tanévet tervezni és dol-
gozni, ha ez nincs alaposan előkészítve. Mert az nonszensz, hogy most van több angoltanárom, de jövőre már nem lesz szükségem rájuk, 
mert jövőre több technikatanárra, fizikatanárra, biológatanárra lesz szükség… Lehet hogy ez egy hosszú távú cél és folyamat, tekintettel a 
kötelező matematika érettségire és a politechnika oktatására, de ez átgondolatlan ötlet, mert a lépéseket anélkül teszik meg, hogy tudnák, 
mi a helyzet valójában az iskolákon. A regionális iskolahálózat nagyon érzékeny rendszer, abba drasztikusan belenyúlni nem lehetséges. 
Ráadásul alapvető információk hiányoznak, és gond lesz a tanítók létszámával is. Az iskola ugyanis saját erőből és saját anyagi forrásaiból 
képtelen lesz bebiztosítani a tanerőt és a szakműhelyeket, márpedig ez várna ránk jövőre“ – taglalja az igazgatónő. Alapvető eszközökre, 
padokra sincs pénzük, nem még hogy modern, új fizikatermeket, politechnika-műhelyeket, biológiai szaktantermeket rendezzenek be- ál-
lapította meg Laczaová. Az igazgatónő azt sem tartja jó megoldásnak, hogy míg például az ő iskolájukat kötelezik arra, hogy a fejkvóta-
limitbe férjenek bele, addig a kisebb osztálylétszámokkal működő kisiskolák esetében 100 százalékkal emelték a kvótát. 
Gond van a tankönyvekkel és a dokumentációval is. Mint azt Adriana Laczaová elmondta, sajnos rendszeresen előfordul, hogy tanévkez-
detkor tankönyvek hiányoznak, most például a 4. és a 9. Osztályban, mert az iskola nem kapta meg őket időben. A hiányzó tankönyveket 
munkafüzetekkel pótolják, legutóbb az állam azt ígérte, hogy szeptember folyamán megküldik a tankönyveket.  De még az alapvető 
dokumentációból is hiány van. Az osztálykönyveket és az osztályozó íveket például már májusban megrendelték, ennek ellenére még 
szeptember elejére sem kapták meg. Hogy októberre megérkezik-e minden szükséges könyv és nyomtatvány, az még kérdéses. 

Elbocsátások és spórolás 

Épületszárny - lezárással és elbocsátásokkal kezdte az új tanévet a Párkányi Gimnázium. Bár az intézményt már nem fenyegeti az elköltöz-
tetés veszélye, a bérköltségekkel és a fenntartási költségekkel továbbra is takarékoskodniuk kell. 
A közös igazgatású párkányi gimnázium szeptemberben 195 diákkal és csupán egy, harmincas létszámú elsős magyar osztállyal kezdte 
meg a tanévet. Májusban a szülők amiatt tiltakoztak Nyitra Megye Önkormányzati Hivatalában, hogy ne költöztessék át az intézményt 
a szakközépiskolába, mert ezzel a lépéssel nem lehet orvosolni a bérköltségekben keletkezett 7 ezer eurós hiányt. A gimnázium marad-
hatott ugyan a jelenlegi székhelyén, de a fenntartó már akkor is arra figyelmeztetett, ha nem faragnak le a bérekből és nem csökkentik a 
munkaerő számát, akkor a bérköltségek hiánya decemberig 40-50 ezer euróra nőhet. Az intézmény ezért általános, 20 százalékos bércsök-
kentést vezetett be, és megvált több alkalmazottjától is. 
„Leépítések történtek, de lényegében 2 nem pedagógiai alkalmazottal volt megszüntetve a munkaszerződés, három kolléga pedig más 
módon távozott, úgyhogy öt személlyel lett kevesebb”-taglalta lapunknak Mezei Ildikó. 
A fenntartási költségekből is lefaragnak, hogy a kihasználatlan helyiségekért ne kelljen fizetni a villany- víz- és gázszámlát. 
„Már más helyiségekben vagyunk, ez azt jelenti, hogy ebben az évben sikerült most már lezárni komplett az épület másik részét. Ezt eddig 
nem lehetett, mivelhogy az osztályok létszáma ezt eddig nem engedte. Most már igen, meglátjuk, hogy a jövő mit hoz és hogy a tél milyen 
lesz, és miként alakulnak más tényezők” – taglalta az igazgatónő. 
Mezei Ildikó reméli, hogy ezek után már nem kényszerülnek további megszorításokra a gimnáziumban. Azt viszont nem tartotta jó ötlet-
nek, hogy a szakközépiskola kollégiumi szárnyába költözzenek, már csak azért sem, mert azt teljesen át kéne alakítani, és erre mostanában 
az érintett iskoláknak és a fenntartónak sincs pénze. 
-buch- 
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Druhého septembra aj v štúrovských základných a stredných školách začali nový školský rok. Síce sú školy, kde vzrástol počet prváčikov 
a vedia otvoriť viac nových tried, proces vyučovania ďalej môžu narušiť viaceré faktory neistoty. Ešte stále je nedostatok učebníc z jed-
notlivých predmetov a ani na pripravovanú zmenu učebného plánu, ktorú plánuje rezort školstva, nemajú riaditelia dobrý názor. 

Na základnej škole Endre Adyho s vyučovacím jazykom maďarským začali nový školský rok so 76 prváčikmi. Vedeli otvoriť štyri triedy, z toho 
jednu športovú a jednu klasickú. „Doteraz sa dlhé roky počet stále znižoval o 30. Teraz sa toto klesanie  zastavilo a dúfame, že počet prváčikov sa 
pomaly začne zvyšovať“ – povedala riaditeľka školy Zsuzsanna Fodor. 

Plánovaná zmena je improvizácia

Na otázku, že  s čím vie škola presvedčiť rodičov, aby svoje deti zapísali práve do tejto školy a nie do inej, riaditeľka reagovala nasledovne: oni 
nechcú presvedčiť rodičov, ale zabezpečiť kvalitné vzdelávanie. Klasifikujú prísnejšie, za dobré známky treba naozaj vedieť. Zmenu centrálneho 
učebného plánu riaditeľka nepovažuje za šťastnú. „Kým sme sa rozbehli a mohli sme voľnejšie rozhodovať o procese výučby,  teraz nás chcú znova 
obmedzovať. Počet delených hodín  bude opäť menej. Či druhý cudzí jazyk zavedieme, to teraz nechajú na nás, ale budú problémy s jazykovými 
učiteľmi. Doteraz bol problém, že ich bolo  málo, teraz môže byť problém, že keď nezavedieme druhý cudzí jazyk, bude ich veľa. V tejto oblasti  
bude znova chaos. Možno by bolo treba nechať školám viac času, aby si to samy určili –  podrobne vysvetľovala Zsuzsanna Fodor. Zároveň dodala, 
že v pláne skúsia posilniť prírodovedné predmety. Je to prirodzená reakcia na to, že v posledných rokoch sa tieto predmety dostávali do ústrania. 
My sme tieto predmety aj doteraz podporovali delenými hodinami. Druhý cudzí jazyk zobral veľa, ale ich výučba s jednou hodinou týždenne vôbec 
nemá zmysel. Čo považujem za dobré v tejto zmene je to, že žiak si môže vybrať, aký jazyk sa chce učiť. „Jeden musí byť angličtina, to je isté, 
ale ja som za to, aby sme nezanedbali ani nemčinu. Už aj preto, lebo v Európe ju veľmi potrebujeme“ – povedala Zsuzsanna Fodor. Riaditeľka 
nepoprela ani to, že učebný plán treba niekedy zmeniť, ale mali by to uskutočniť premyslenejšie. Na druhej strane vo výučbe by sa mal klásť dôraz 
na praktické, a nie na teoretické vedomosti. 

Znižujúci sa počet, viacerí sa odsťahujú

V štúrovskej základnej škole počet žiakov klesá, a to nie iba v prípade prváčikov. „Už aj cez prázdniny od nás odišlo 12-13 žiakov, lebo veľa 
rodičov sa odsťahovalo, navyše viacerí  do zahraničia. Samozrejme, že rodiny sa odsťahujú za robotou. Tento proces trvá už štyri roky. Mnohí idú 
do Anglicka. Máme také triedy, z ktorých do zahraničia odišlo až 5-6 žiakov a tam študujú“ – povedala našej redakcii riaditeľka Adriana Laczaová. 
Zmenu učebného plánu ani ona nepovažuje za premyslený krok, totiž viacerí učitelia sa museli rekvalifikovať na výučbu anglického jazyka. Od 
budúceho roku by sa znížil počet hodín angličtiny, druhý cudzí jazyk by nebol vôbec, napriek tomu, že OECD navrhuje Slovensku práve to, aby 
na školách bola výučba druhého cudzieho jazyka.
Vzhľadom k tomu, že ministerstvo by znovu kládlo veľký dôraz na polytechnickú výučbu, väčšiu časť školských dielní doteraz zrušili. „Cez letné 
prázdniny  som bola sama svedkom toho, keď tu boli spolupracovníci inštitútu štátneho odborného vzdelávania, ktorí pripravujú polytechnickú 
výučbu, a vysvitlo, že nastávajúci predmet zatiaľ nemá ani rozvrhovú skicu, nikto nevie, podľa čoho a čo by bolo treba vyučovať. Ale tak pove-
diac boli by školy, na ktorých by to zaviedli ukážkovou metódou. Ale nie je možné tak plánovať školský rok a pracovať, keď to  nie je dôkladne 
pripravené.       
Je to predsa nonsens, že teraz mám viac učiteľov angličtiny, ale na budúci rok ich nebudem potrebovať, lebo budem potrebovať viac učiteľov 
techniky, fyziky, biológie... Možno, že je to dlhodobý cieľ a priebeh, vzhľadom na povinné maturity z matematiky a na výučbu polytechniky, ale 
je to nepremyslený nápad, pretože kroky urobia bez toho, aby vedeli, aká je vlastne situácia na školách. Regionálna školská sieť je veľmi citlivá 
sústava, do toho nie je možné drasticky zasiahnuť.  
Navyše chýbajú základné informácie a budú problémy aj s počtom učiteľov. Škola totiž z vlastnej sily a z vlastných finančných zdrojov nebude 
schopná zabezpečiť pedagogických pracovníkov a špecializované dielne, a to by nás čakalo budúci rok“ – vysvetľovala podrobnejšie riaditeľka. 
Peniaze nemajú ani na základné nástroje a lavice, nie ešte na to, aby vybavili moderné, nové miestnosti fyziky, polytechnické dielne, odborné bio-
logické učebne – konštatovala Adriana Laczaová. Za dobré riešenie riaditeľka nepovažuje ani to, kým napr. ich školu nútia na to, aby sa zmestili 
do kvóty, zatiaľ v prípade malých škôl s menšími počtami žiakov v triede by zvýšili kvótu o 100 percent. 
Problémy sú aj s učebnicami a dokumentáciou. Ako to povedala Adriana Laczaová, žiaľ, stáva sa to pravidelne, že začiatkom školského roka 
chýbajú učebnice, teraz napr. v 4. a 9. triede, pretože škola ich nedostala včas. Chýbajúce učebnice nahradia pracovnými zošitmi. Naposledy 
štát sľúbil, že v priebehu septembra im pošlú učebnice. Ale rezervy sú aj v základnej dokumentácii. Triedne knihy a klasifikačné hárky napríklad 
objednali ešte v máji, napriek tomu ich nedostali ešte ani začiatkom septembra. Či na október dostanú všetky potrebné knihy a tlačivá, je otázne. 

Prepúšťania a sporenie

Štúrovské gymnázium začalo nový školský rok s uzavretím jednej časti budovy a prepúšťaním. Síce inštitúcii presťahovanie už nehrozí, ale so 
mzdovými prostriedkami a prostriedkami na prevádzkové náklady naďalej musia hospodáriť úspornejšie. 
Štúrovské gymnázium so spoločným riadením  začalo v septembri školský rok s počtom 195 študentov a iba s jednou maďarskou triedou s počtom  
30 žiakov. V máji rodičia protestovali na Úrade nitrianskeho samosprávneho kraja kvôli tomu, aby školu nepresťahovali do budovy strednej od-
bornej školy, pretože týmto krokom sa nedá riešiť na mzdových prostriedkoch vzniknutý 7-tisícový nedostatok. 
Gymnázium síce mohlo zostať na terajšom mieste, ale zriaďovateľ už vtedy upozornil na to, že keď neznížia mzdy a  počet zamestnancov, v tom 
prípade nedostatok mzdových prostriedkov do konca decembra môže vzrásť až na 40-50 tisíc eur. Z toho dôvodu inštitúcia zaviedla všeobecné, 
20%-né zníženie miezd a rozlúčila sa s viacerým zamestnancami.
„Prepúšťania boli, ale v podstate pracovný pomer bol rozviazaný s dvomi nepedagogickými zamestnancami, traja kolegovia odišli iným spôso-
bom, takže o päť osôb je menej“ – povedala pre náš mesačník riaditeľka Ildikó Mezeiová. 
Znížia aj prevádzkové náklady, aby za nevyužité miestnosti nemuseli platiť faktúry za energiu, vodu a plyn.
„Už sme v iných miestnostiach, to znamená, že v tomto roku sa nám už podarilo kompletne uzavrieť druhú časť budovy. To sa zatiaľ nedalo, 
pretože počet študentov v triedach nám to zatiaľ nedovolil. Teraz už áno. Uvidíme, čo nám prinesie budúcnosť, aká bude zima a ako sa budú 
vyvíjať ostatné veci – rozoberala  riaditeľka. 
Ildikó Mezeiová  dúfa, že v gymnáziu po týchto krokoch už nebudú musieť urobiť ďalšie obmedzujúce kroky.  Presťahovanie do budovy in-
ternátu strednej odbornej školy nepovažovala za dobrý nápad už aj preto, lebo by to museli úplne prerábať a momentálne ani dotyčné školy, ani 
zriaďovateľ na to peniaze nemajú.  
-buch- (preklad: gp)

Nový školský rok – s otáznikmi
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Koniec sezóny – názory a skúsenosti

Tohtoročné leto nás potešilo ozajstnými horúčavami. Aj na kúpalisku Vadaš padali rekordy v počte návštevníkov. Práve 
preto sme koncom augusta oslovili turistov, návštevníkov kúpaliska, a vyzvedali sme, či sú spokojní so službami Vadašu, 
nakoľko je prijateľný pomer cena – hodnota za peniaze, aká je čistota a komfort? Pýtali sme sa aj na to, či pokladajú 
Štúrovo ako turistické mesto za príťažlivé, do akej cenovej kategórie by ho zaradili, či nájdu v meste alebo v blízkom okolí  
atrakcie. Na kúpalisku sme sa informovali aj na to, či sa im páčia nové apartmány.

Verejnú mienku sme vykonávali na pešej zóne a na kúpalisku Vadaš. Pýtali sme sa náhodných turistov, návštevníkov kúpaliska z 
Maďarska, Čiech, ale aj z Nitry , Trebišova a Vrakúne. V globále môžeme povedať, že z vyše tuctu nami opýtaných turistov sú 
spokojní s cenami, službami a so Štúrovom, ako turistickým mestom. Budapeštiansky manželský pár si pochvaľoval pivo, kofolu a 
zmrzlinu, ale stretli sme aj takého turistu z Maďarska, ktorý oznámil, že minerálnu vodu si nosí výlučne zo Štúrova. V priestoroch 
Vadašu sa už názory rozchádzali. Väčšina návštevníkov bola spokojná s plážou a ubytovaním, niektorým sa málilo zelené priestran-
stvo, iní sa sťažovali, že v nových apartmánoch nie je prístup k WIFI. Iní spomenuli, že práve vtedy, keď prišli oni, nebola voda v 
bazéne s vlnobitím. Jeden návštevník by chcel detské ihrisko priamo pri apartmánoch a odznelo aj to, že okolie nových apartmánov 
nie je ešte dokončené.

Odkazy rekreantov sme tlmočili aj riaditeľovi Vadašu Endre Hogenbuchovi. Z časti ich hodnotil ako oprávnené a v niektorých prí-
padoch ich považuje za neopodstatnené. Letná sezóna bola však aj podľa neho dobrá.
„Presné a konečné údaje ešte neviem povedať, ale návštevnosť  autokempingu a počet jednodňových návštevníkov oproti vlaňajšiemu 
roku sa zvýšil o 2-3 percentá. Návštevnosť ubytovaných hostí sa zvýšila o viac ako 10 percent“ – vysvetlil riaditeľ. Hogenbuch bol 
prekvapený, že návštevníci apartmánov sa sťažovali na nedostupnosť Wi-Fi, pretože v nových apartmánoch je automaticky takáto 
bezplatná služba. U nich to nikto nekritizoval, Wi-Fi funguje. 
„Oveľa bolestivejším miestom je množstvo a kvalita zeleného priestranstva. To sa nepáči ani mne. Na jednej strane je jedna časť 
betónového priestoru medzi bazénmi „zdedená“ vec. Na druhej strane na tom malom mieste, kde je zeleň, je kvalita trávy nevyhovu-
júca, zarastená.  Pravda je taká, že kým na jar vieme udržiavať trávnik a pravidelnú údržbu, v hlavnej sezóne a v prípade obrovskej 
návštevnosti  už nie. Pravidelne nevieme trávnik ani polievať.  Keď ho polievame, tak je problémom mokrý trávnik, ak nepolievame, 
tráva vyschne a vyšliape sa. Každopádne to musíme v budúcnosti vyriešiť. Treba však vedieť, že na území kúpaliska je pôda veľmi 
ílovitá, pre trávnik príliš nevyhovujúca.  To znamená, že by sme potrebovali aj novú vrstvu zeme. V každom prípade treba to riešiť 
komplexne“ – vysvetlil Hogenbuch. 
Ohľadne apartmánov poznamenal, že  vrstva z mulčovacej  kôry nie je konečné riešenie. Či tam budú kríky, alebo alpínum, je ešte 
otázne, ale určite to takto nezostane. Vedľa štúdií možno vytvoria parkoviská s povrchom z drveného kameňa a plánujú aj to, že 
postavia spoločnú besiedku na kotlíkové akcie a opekanie. Detské ihrisko tam určite nevytvoria, pretože 15 metrov od apartmánov 
sa nachádzajú detské ihriská Vadašu.

Čo sa týka využitia tohtoročných atrakcií, nové apartmány boli tohto leta využité na 97-98 percent. To predstihlo naše očakávania 
o 20 percent, a to je veľmi dobré. Aj wakeboardová dráha mala úspech, aj keď je v súkromnom vlastníctve. Nepriamo má úžitok aj 
pre Vadaš, pretože sa jedná o zaujímavosť. Podľa informácií riaditeľa bolo obľúbené aj fotenie pri šmýkačkách  a aj ich predaj. Na 
Slovensku to fungovalo po prvýkrát u nás. Chybičkou krásy bolo, že niekedy sa pre fotky muselo stáť v rade.
Aj podľa informácií mestského úradu uzavrel Vadaš tohtoročnú hlavnú sezónu úspešne. Doteraz Vadaš previedol do mestskej kasy 
viac ako 300 tisíc eur z prenájmu pozemkov a budov, používaných ako nebytové priestory a viac ako 70 tisíc eur z turistického 
poplatku.
-buch-  (preklad – gp-) 
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Idényzáró – vélemények és tapasztalatok 

Az idei nyár igazi kánikulával örvendeztetett meg bennünket, a Vadas fürdőben is látogatottsági rekordok dőltek. Épp 
ezért augusztus végén turistákat, fürdővendégeket is faggattunk arról, hogy mennyire elégedettek a Vadasban nyújtott szol-
gáltatásokkal, mennyire elfogadható az ár-érték arány, milyen a tisztaság és a komfort? Arra is rákérdeztünk, vonzónak 
találják-e Párkányt mint turistavárost, mennyire tartják drágának, találnak-e helyben vagy a környéken érdekes látnivalót? 
A strandon arról is érdeklődtünk, tetszenek-e nekik az új stúdió-apartmanok? 

Közvélemény-kutatásunkat a korzón és a Vadas fürdőben végeztük, találomra szólítottunk meg turistákat-fürdővendégeket, 
Magyarországról, Csehországból, de Nyitráról, Tőketerebesről, Nyékvárkonyból is. Általánosságban elmondható, hogy az általunk 
megkérdezett több mint egy tucat vendég turistavárosként elégedett Párkánnyal, az árakkal és a szolgáltatásokkal is. Egy buda-
pesti házaspár a kofolát, a söröket és a fagyikat dicsérte, de olyan magyarországi látogatóval is találkoztunk, aki közölte, hogy 
ásványvizet mindig Párkányból visz haza. A Vadason belül viszont megoszlottak a vélemények, az állandó fürdővendégek zöme is 
elégedett a stranddal és az elszállásolással, viszont akadt, aki a zöld területek hiányát kifogásolta, volt, aki arra panaszkodott, hogy 
az új apartmanokban nincs WIFI-hozzáférés, és volt, aki amiatt sajnálkozott,  hogy amikor ő érkezett, a hullámmedencében éppen 
nem volt víz. Egy riportalanyunk pedig közvetlenül  az apartmanok mellett szeretne játszóteret, és az is elhangzott, az új apartmanok 
környezete meglehetősen félkész, befejezetlen. 
Az üdülővendégek véleményét Hogenbuch Endrének, a Vadas igazgatójának is tolmácsoltuk, aki részben jogosnak, részben indoko-
latlannak véli a kritikákat. A nyári idény viszont szerinte is jól alakult. 
-Pontos és végső adatokat még nem tudok mondani, viszont az autókemping kihasználtsága és az egynapos vendégek száma a 
tavalyi évhez képest 2-3 százalékkal növekedett, az elszállásolt vendégek száma pedig több, mint 10 százalékos – fejtette ki az 
igazgató. Hogenbuch nagyon meglepődött, hogy az apartmanvendégek közül panaszkodtak a wifi hiányára, merthogy az új apart-
manokban automatikusan van ilyen ingyenes szolgáltatás, nekik ezt senki sem kritzálta, a wifi működik. 
-Sokkal fájóbb pont a zöldfelületek mennyisége és minősége. Ez nekem sem tetszik. Egyrészt a medencék közti betonplacc egy 
része „örökölt“ tény. Másrészt pedig azon a kevés területen, ahol fű van, a fű minősége nem kielégítő, gazos. Ugyanakkor az az 
igazság, hogy míg tavasszal tartani tudjuk a gazmentességet és a rendszeres karbantartást, főidényben és rengeteg látogató esetében 
már nem, és öntözni sem tudjuk rendesen a zöldet. Ha ugyanis öntözzük, akkor az a baj, hogy vizes, ha nem öntözzük, akkor meg 
kiszárad és kitapossák. Ezt mindenképp meg kell oldani a jövőben, de tudni kell, hogy a fürdő területén roppant agyagos a föld, 
ez a gyepnek nem ideális. Tehát földréteg – cserére is szükség volna, egyáltalán komplex módon kell ezt majd kezelni- fejtette ki 
Hogenbuch. 

Az apartmanok kapcsán megjegyezte még: a faháncsos rétegzés nem végső állapot, hogy bokrok lesznek-é ott, vagy sziklakertek, az 
még kérdéses, de ez nem marad végleg így. A stúdiók mellett lehet, hogy autóparkolót alakítanak majd ki- zúzott köves felülettel, és 
azt is tervezik, hogy közös, nagy pergolás részt is felépítenek, közös bográcspartikra, sütögetésre. Játszóteret biztos nem alakítanak 
ott ki, mert a stúdióktól 15 méterre találhatóak a Vadas játszóterei. 
Ami az idei attrakciók kihasználtságát illeti, az új apartmanokat 97-98 százalékban használták ki idén nyáron. Ez húsz százalékban 
múlja felül a tervezettet, és ez nagyon jó. A wakeboard –pálya is siker volt, bár ez magántulajdonban van, közvetve a Vadasnak 
is hasznára válik, mert egyedi szórakozási lehetőségről van szó. Az igazgató tájékoztatása szerint a csúszdáknál működtetett fé-
nyképzés és fénykép-árusítás is rendkívül népszerű volt, s mint elmondta, Szlovákiában ez náluk működött először szolgáltatásként. 
Apró szépséghiba, hogy a fényképekért gyakran sorba kellett állni. 

A városháza tájékoztatása szerint is sikerrel zárta a Vadas az idei főszezont, eddig a cég telek- és nem lakáscélokra használt épületek 
bérleti díjából több, mint 300 ezer eurót, turisztikai szállásdíjakból pedig több mint 70  ezer eurót utalt a városkasszába. 
-buch- 
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Združenie miest a obcí Slovenska  konsolidáciu rozpočtu verejnej správy považuje za prioritnú úlohu a  aktívne sa k tejto úlohe 
hlási.  Obce a mestá dlhodobo zabezpečujú šetrenie v rámci svojich rozpočtov a v  rozsahu svojich  zákonných kompetencií.  

Je vecne preukázateľné, že samospráva šetrí viac ako štát. Výdavky štátneho rozpočtu od vypuknutia krízy vzrástli o 41%, výdavky obcí 
bez finančných operácií, čo sú porovnateľné ukazovatele, vzrástli iba o 5.9%. Markantný je ej rozdiel vo vynakladaní administratívnych 
výdavkov na činnosť a technické zabezpečenie úradov, poslancov a rôznych poradných orgánov na úrovni štátu a obcí. Skutočné vý-
davky v tejto oblasti v štátnom rozpočte vzrástli od roku 2008 do roku 2012 o 33,9%,  ale v obciach len o 3,8%. Tento údaj jasne do-
kumentuje,  kto a ako šetrí a konsoliduje a kde je potrebné zamerať prioritnú pozornosť na štrukturálne reformy a organizačné zmeny. 

ZMOS v záujme konsolidácie verejných financií pristúpil tiež k tomu, že štát obciam počnúc rokom 2012 každoročne znižuje príjem z 
výnosu daní zo 70,3% na 65,4%, čo je ročné zníženie o takmer 100 mil. €, ktoré zostávajú  k dispozícii štátnemu rozpočtu!
Samosprávy preto odmietajú medializované interpretácie vlády o nedostatočnom konsolidačnom úsilí miest a obcí a ich podiele na 
schodku verejného rozpočtu. 

Ministerstvo financií používajúc metodiku ESA 95 poukazuje na to, že obce a mesta neplnia memorandum a schodok v ich schválených 
rozpočtoch prekračuje dohodnutý rámec. Obce a mestá  sa v memorande na základe skúseností z minulosti a v dobrej viere pomôcť 
národnému hospodárstvu sa v Memorande dočasne zaviazali ušetriť 10 % na službách a 5 % na mzdových nákladoch. Hospodárili  a 
hospodária zodpovedne, realita je lepšia ako plánovaný  rozpočet. Prebytok rozpočtového hospodárenia miest a obcí k 30.6.2013 bol 
vykázaný v sume 228 mil. eur, čo je viac o 18 mil. eur ako za rovnaké obdobie roku 2012. Tento výsledok dosiahli mestá a obce aj 
napriek prepadu rozpočtovaného výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktorý je rozhodujúcim zdrojom ich financovia. Je  predpoklad, 
že sa v závere roka priblížia k želaným výsledkom. Napriek tomu, že vláda v rozpore s Memorandom prijala zákony, ktoré majú finančné 
dopady na hospodárenie  samospráv  a odsúhlasila  navýšenie mzdových nákladov na školských zamestnancov.  

Samosprávy robia všetko, čo je v ich silách,  aby hospodárili čo najefektívnejšie, hľadajú ďalšie rezervy, niekedy až na hranici kvality 
servisu občanom. Sú tu však záväzky a pohľadávky, ktoré vyplývajú pre obce a mestá z implementácie europrojektov a už rozbehnutých 
investičných aktivít,  ktoré sú pre občanov,  ale môžu ovplyvniť  hospodárske výsledky obce  a   ohroziť  plnenie Memoranda.  Samo-
správy preto odmietajú  tzv. selektívny  postih nekonsolidujúcich obcí a miest, ako nekorektný a v praxi ťažko realizovateľný.
Primátori a starostovia upozorňujú, že situácia v mestách a obciach je neudržateľná, dlhodobé šetrenie a znižovanie príjmov pre obce 
a mestá prináša zastavenie rozvoja a ekonomického rastu  regiónu a rapídne zníženie  kvality života jeho  obyvateľov. Výrazný pokles 
kapitálových výdavkov a celkové očakávané hospodárske výsledky v ďalších rokoch  môžu priniesť  paralyzáciu samosprávy a ochro-
menie plnenia jej zákonných povinností. 

Členovia ZMOS odporúčajú, aby  vláda hľadala rezervy  vo vlastných rozpočtoch a rozpočtoch ňou riadených organizácií a obchodných 
spoločností, kde, ako ukazujú štatistické údaje,  sú rezervy. Žiadajú, aby sa  vrátila  k skutočne partnerskému dialógu so samosprávami, 
a hľadala riešenia v prospech obyvateľov miest a obcí. 

Mgr. Marta Bujňáková , hovorkyňa - Združenie miest a obcí Slovenska 
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Stanovisko ZMOS k hospodáreniu samospráv a plneniu Memoranda

VEC VEREJNÁ - KÖZÜGY / KULTÚRA

Program na mesiac október 2013
1.10.  19.00 Útek  nórsky film, cz.t. /Menekülés cz.f/
2.10.  19.00 Családi üzelmek magy. szink. / Millerovci maď.dab./
3.10.  19.00 Najvyššia ponuka tal.romantická dráma  cz.t./ Senki töbet magy. szink/
4.10.  17.00 Derült égből fasírt 2 - A második fogás 3D am.anim.film, magy. szink.,
          / Oblačno miestami fašírky2 maď. dab./          
4.10.  19.00 Senki töbet  Olasz romantikus dráma, magy. szink /Najvyššia ponuka  
 maď.dab/
5.10.  17.00 Oblačno, miestami fašírky2 3D sl.dab am. anim. film /Derült égből fasírt2 
                     szl.szink./         
5.10.  19.00 Gravitácia am. sci-fi sl.t. / Gravitáció am. sci-fi, szl.f./
4.10.  17.00 Derült égből fasírt 2 - A második fogás. am.anim.film, magy. szink
          / Oblačno miestami fašírky2 maď. dab./          
6.10.  19.00 Gravitácia am. sci-fi sl.t. / Gravitáció am. sci-fi, szl.f./

8.10.-13.10. Dovolenka

15.10. 19.00   Zmiznutie am. krim.film, cz.t. /Fogságban  cz.f./  
16.10. 19.00   Fogságban  am. krimi  magy.f. /Zmiznutie maď.t./ 
17.10. 19.00   2 Guns am. akčný film sl.t. /2 kaliber  szl. f/
18.10. 17.00   Turbó 3D am. anim. film, magy. szink  /Turbo 3D maď.dab./ 
18.10. 19.00   2 kaliber am. akció, magy.szink  /2 Guns am.akčný maď. dab./
19.10. 17.00   Turbo 3D am. anim. film sl.dab. /Turbó 3D am. anim. film szl.szink/
19.10. 19.00   Szupercella  am. akció sci-fi, magy.szin  /Plán úniku, maď.dab/
20.00. 17.00  Turbó  am. anim. film, magy. szink  /Turbo  maď.dab./ 
20.10. 19.00   Plán úniku am. akčné sci-fi sl.t. / Szupercella, szl. f/  

22.- 23.10. 19.00 Rivali am./VB/ nem. životopisný film cz.t./ Hajsza a győzelemért  
 cz f./
24.10. 19.00 Metallica:Trough the Never 3D am. hudobný film cz.t /am.zenés film  
 cz.f./
25.10. 19.00 Phillips Kapitány am.dráma magy.szin/ Kapitan Phillips-Prepadnutie lode 
                     Alabama maď.dab/
26.10. 17.00 Make your move 3D,  cz.t. 
26.10. 19.00 Kapitan Phillips-Prepadnutie lode Alabama sl.t. /Phillips Kapitány sz.f/
27.10  17.00 Turbó 3D am. anim. film, magy. szink  /Turbo 3D hu.dab./ 
27.10. 19.00 Phillips Kapitány am.dráma magy.szin /Kapitan Phillips-Prepadnutie lode 
                     Alabama maď.dab/

29.10. 19.00 Kandidát cz. film, org. /czeh film/
30.10. 19.00 Machete zabíja am.akčný film cz.t./ Machete gyilkol, cz.f./
31.10. 17.00 Battle Of The Year am.hudobno-tanečný film sl.t /Az év csatája szl.f./ 
31.10. 19.00 Enderova hra  am.akčný film, cz.t.,   / Végjáték cz.f./

1.11. /nehráme/

2.11. 17.00  Battle Of The Year am.hudobno-tanečný film sl.t /Az év csatája, szl.f./ 
2.11. 19.00  Végjáték am. akció sci-fi, magy.szin. /Enderova hra, maď.dab/
3.11. 17.00  Vtáčí  úlet 3D sl.dab. /Free birds 3D szl. szink./
3.11. 19.00  Battle Of The Year am.hudobno-tanečný film sl.t /Az év csatája szl.f./ 

Zmena programu vyhradená! A műsorváltozás joga fenntartva! 
www.kinodanubius.mojekino.sk        www.danubiuszmozi.hu 
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Súťaž družstiev v tenise

ŠPORT

Výsledkový sumár zo súťaží tenisových družstiev pre rok 2013.

Jar už klasicky v tenise znamená obdobie súťaží družstiev. Aj tento rok malo zastúpenie MŠO Štúrovo v jednotlivých kategóriách. 
Reprezentovali nás staršie žiačky, muži, dorastenci, dorastenky, prípravka a seniori. Začnem dorastencami, ktorí sa predstavili v 
II.triede-A v konkurencii 5 družstiev. Po 4 prehrách s Novým Mestom 2:4, s Topoľčanmi 1:5, s Trenčínom 1:5 a s Trnavou 1:5 ob-
sadili nelichotivé posledné miesto v súťaži. V tejto vekovej kategórii stoja za zmienku iba výsledky Viktora Csányiho, ktorý dokázal 
na 1.pozícii zo štyroch zápasov vyhrať 3-krát, čo je veľmi pekná bilancia. Stal sa najlepším hráčom ligy. Seniori 35+ odohrali svoju 
súťaž v Piešťanoch, kde v konkurencii 5 tímov obsadili skvelé 1.miesto a stali sa Majstrami Západoslovenského regiónu v súťažiach 
družstiev seniorov 35+. 

Najskôr v semifinále zdolali družstvo z Hlohovca 3:1 a vo finále si poradili aj s favoritom súťaže Trnavou 3:1. Týmto si zabezpečili 
opätovný postup na Majstrovstvá Slovenska, medzi 8 najlepších družstiev v republike v danej vekovej kategórii. Na Majstrovstvách 
Slovenska, ktoré sa konali v Malinove pri Bratislave najskôr vo štvrťfinále podľahli Banskej Bystrici 0:5, v bojoch o 5. až 8.miesto 
nestačili na Košice, s ktorými prehrali 1:3 a napokon o konečnú 7.priečku porazili Sninu 4:1. O celkové 7.miesto na Slovensku sa 
pričinili Rego Szilágyi, Patrik Babindai, Miroslav Petrech, Levente Berecz a Dirk Bosche. Najväčšie nádeje sa tento rok vkladali 
do družstva starších žiačok, ktoré sa predstavili ako nováčik v II.triede-B, kde patrili medzi spolu favoritov na postup do najvyššej 
súťaže. Po výhrach nad Červeníkom 5:1, ŠOG Nitrou 4:2, Hlohovcom 5:1, Šamorínom 5:1, TK Nitrou 4:2, prišiel v predposlednom 
kole rozhodujúci súboj v Piešťanoch, kde naše dievčatá hrali proti miestnemu HSC, ktorému žiaľ podľahli 2:4 a to rozhodlo o tom, 
že v celkovom poradí staršie žiačky obsadili 2.miesto. Nič na tom nezmenil ani fakt, že baby vyhrali v poslednom kole nad Trnavou 
5:1. Toto družstvo výborne reprezentovali Karina Ižáková, Brigitta Onofrejová, Chiara Renáta Supák, Emese Szabó a Dóra Sulczi. 
Hlavne výkony Chiary Supák boli obdivuhodné, pretože dokázala vyhrať všetkých 14 svojich zápasov (7 dvojhier a 7 štvorhier) a bola 
jednoznačne najlepšou hráčkou ligy. Tím dorasteniek hral takisto v II.triede-B a bol príjemným prekvapením súťaže. 
Po minuloročnom predposlednom mieste v súťaži, boli tento rok „šťukou“ súťaže a obsadili veľmi pekné 2.miesto spomedzi sied-
mich družstiev. Postupne si poradili s Veľkými Kostoľanmi 6:0, s Nitrou „B“ 6:0, s Leopoldovom 5:1 až prišla prehra s Nitrou „A“ 
(víťazom súťaže) 1:5, ale ani tá ich nezastavila v ďalšom víťaznom ťažení a to nad Jaslovskými Bohunicami 3:3 (59:56 na hry) a nad 
Trnavským „béčkom“ 4:2. 

Tento tím úspešne reprezentovali Kinga Horváthová, Ivana Mazúchová (obe na hosťovaní), Karina a Viktória Ižákové, Chiara Renáta 
Supák a Emese Szabó. Tu za pozornosť stoja výsledky Viktórie Ižákovej, ktorá vyhrala všetky svoje dvojhry na 1.pozícii a tiež bola 
najlepšou hráčkou súťaže. Cieľom mužov pre tento rok bola záchrana v najvyššej regionálnej súťaži, v I.triede. Po úvodnej výhre nad 
Levicami „B“ 5:2 to naberalo reálne kontúry, ale potom prišli prehry so ŠOG Nitrou 3:4, s Veľkými Kostoľanmi 1:6, s TK Nitrou 2:5, 
s Matúškovom „D“ 2:5, s Trnavou „B“ 2:5 a ani výhra v poslednom kole nad Galantou „B“ 6:1 nezabezpečila lepšie ako 7.miesto 
v súťaži v konkurencii 8 družstiev, čo znamená, že muži s veľkou pravdepodobnosťou vypadnú z I.triedy. A nakoniec tu ostali naše 
najmenšie tenisové nádeje, ktoré nás reprezentovali v 2 súťažiach. 

Najprv sa predstavili v súťaži zmiešaných družstiev do 10 rokov. Spomedzi 4 tímov v skupine obsadili konečnú 3.pozíciu po nasle-
dovných výsledkoch: najprv prišla výhra nad Sereďou 4:2, potom to bola prehra s Topoľčanmi 2:4 a na záver prišla veľmi nešťastná 
prehra s víťazom skupiny Nitrou 3:3 (20:21 na hry), pričom od výhry ich delili len 2 hry. Druhá súťaž, v ktorej sa predstavila naša 
prípravka bol Detský Davis Cup. Do tejto súťaže sme postavili 2 chlapčenské družstvá. Oblastné kolo sa konalo v Trnave za účasti 
11 družstiev rozdelených do 2 skupín. Naše „áčko“ dostalo do skupiny 3 družstvá z Trnavy a 1 z Nitry. Chlapci najprv zdolali Nitru 
5:0, potom NET Trnavu „B“ 4:1, následne prišla prehra s EMPIRE Trnavou 0:5, ktorá ich motivovala do posledného zápasu, kde si to 
odniesla Slávia Trnava, ktorú naši zdolali 5:0. Chalani obsadili 2.miesto v skupine, čo znamenalo postup do regionálneho kola. Naše 
„béčko“ malo ešte o jedného súpera v skupine viac. Na úvod zdolali Moravský Sv. Ján 4:1, následne Šamorín 3:2, ale potom už prišli 
prehry s NET Trnavou „A“ 1:3, s Jaslovskými Bohunicami 0:3 a Skalicou 0:3. V skupine obsadili konečné 4.miesto spomedzi 6 tímov. 

Regionálne kolo sa konalo v Topoľčanoch, kde nás reprezentovalo už len 1 družstvo. Predstavilo sa tam 8 najlepších družstiev zo 
Západoslovenského regiónu. Naši chalani úvodnými 2 výhrami nad Hlohovcom 4:1 a nad Piešťanmi 5:0 si zabezpečili postup zo 
skupiny. V poslednom zápase skupiny s Jaslovskými Bohunicami už išlo iba o to, z ktorého miesta postúpia. Prehrali s nimi 0:5 a 
znamenalo to, že do semifinále išli z 2.pozície. V ňom narazili na Trnavu (neskorší víťaz regionálneho kola), ktorej podľahli 0:3. O 
konečné 3.miesto hrali proti družstvu s Partizánskeho. Motivácia na zápas bola veľká, pretože 3.pozícia znamenala miestenku na ce-
loslovenské finále. Po vyrovnaných zápasoch sa z 3.miesta napokon tešil súper, ktorý zdolal našich chlapcov 3:0. Ale aj napriek tomu 
dosiahli chalani veľmi peknú 4.priečku, čo znamená širšiu špičku v Západoslovenskom regióne v danej vekovej kategórii. O tento 
veľmi dobrý výsledok sa postarali Donát Daniel Fodor a Larion Menyhárt. Toľko výsledkový sumár zo súťaží družstiev pre rok 2013. 
Najbližšie Vás informujem o najzaujímavejších výsledkoch z turnajov jednotlivcov.
Patrik Babindai
MŠO Štúrovo - tenisový oddiel
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Bločková lotéria v prvý deň prekonala štvrťmiliónovú hranicu

 Národná bločková lotéria (NBL) odštartovala 16.9.2013. a do 16:00 popoludní ľudia zaregistrovali viac ako 256 000 pokladničných 
bločkov. Drvivú väčšinu registrácií vykonali cez internet alebo pomocou mobilných aplikácií. Informoval o tom hovorca akciovej 
spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, Rastislav Čépe.

“Všetky naše systémy bežia na 100 % a počet registrovaných bločkov neustále stúpa. Záujem je obrovský a je evidentné, že ľudia 
preferujú registráciu cez internet a mobilné aplikácie,” uviedol generálny riaditeľ spoločnosti TIPOS Ladislav Kriška.
Hackerské útoky na IT infraštruktúru NBL sa podľa Krišku dali očakávať a firma na ne bola adekvátne pripravená. Čiastočné vý-
padky, ktoré systém zaznamenal dnes približne medzi 10:00 a 12:00, boli postupne eliminované a popoludní sa už neopakovali.
V lotérii sú použiteľné bločky vydané za nákup v obchodoch od 1. septembra, ich hodnota musí byť minimálne jedno euro. Blok 
nemôže byť starší ako dva mesiace a každý pokladničný doklad možno do lotérie prihlásiť iba raz.
Registrácia je bezplatná prostredníctvom mobilných aplikácií, cez internet alebo v partnerských obchodných sieťach. Tými sú 
v súčasnosti ŠEVT a FaxCopy, rokuje sa však aj s ďalšími. Ďalšou možnosťou registrácie sú zberné miesta Tiposu, kde sa platí 
manipulačný poplatok 20 centov, a prostredníctvom zaslania SMS. Autorizačné správy, ktoré zákazníkovi prídu pri registrácii, budú 
zadarmo, za registračnú SMS zaplatí tipujúci 0,12 eura.
Od 30. septembra každých 14 dní získa 10 vyžrebovaných finančnú výhru v hodnote od 100 do 10 000 eur. Každých 28 dní sa budú 
tiež žrebovať výhercovia Druhej šance, v ktorej možno získať osobný automobil. 
(hnonline.sk) 

MF SR: Bločková lotéria na Slovensku má obrovský edukačný potenciál

Národná bločková lotéria je podľa Ministerstva financií SR v rámci Európskej únie jedinečný projekt.

Okrem Slovenska v súčasnosti funguje bločková lotéria na Taiwane a Malte. V Gruzínsku ale tamojšia vláda lotériu pozastavila. 
Podľa poradcu ministra financií Radka Kuruca dôvodom však nebol jej neúspech. “Skutočnosť je taká, že gruzínska bločková loté-
ria bola od začiatku postavená ako projekt, ktorý mal zvýšiť počet ľudí zapojených do tamojšej štátnej lotérie. A to sa aj podarilo, 
dokonca vo vyššej miere, ako sa očakávalo. Lotéria nebola zrušená, ale pozastavená. Nie preto, že bola neúspešná, ale preto, že 
jednoducho splnila svoj účel,” vysvetlil Kuruc. 

Ministerstvo financií chce prostredníctvom lotérie na Slovensku bojovať najmä proti daňovým únikom. Podľa ministra financií Pe-
tra Kažimíra má bločková lotéria na Slovensku aj veľký edukačný potenciál. “Bločkovú lotériu vnímame ako šancu, ktorá umožní 
namiesto represie prinášať osvetu. Neplatenie daní je odrazom morálky celej spoločnosti a preto má obrovský edukačný potenciál,” 
uviedol Kažimír. 
(TASR)

Hackerský útok až z Južnej Ameriky!?
Počas prvých dvanástich hodín možnosti registrácie prijala Národná bločková lotéria (NBL) viac ako 101-tisíc registrácií 
pokladničných bločkov.  
Registrácia sa však začala neslávne. Niektorým webstránka vôbec nefungovala, načítavala sa pomaly, problémy boli aj s mobilnými 
aplikáciami. Podľa ministra financií Petra Kažimíra išlo o útok slovenských hackerov z Južnej Ameriky! Prvý človek si bloček za-
registroval už 10 sekúnd po polnoci. Do 16. hodiny už bolo v lotérii registrovaných 256-tisíc bločkov od zhruba 15 000 obyvateľov.  
Systém mal na internete výpadky, registrovať sa cez svoj email mali problém aj používatelia gmailu. „Takéto masívne útoky kom-
binované s reálnym množstvom záujemcov o registráciu spôsobili čiastočné výpadky, ktoré sa priebežne odstraňujú,“ povedal 
riaditeľ Tiposu Ladislav Kriška s tým, že hackerský útok očakávali.
 „Stali sme sa predmetom obrovského záujmu ľudí na jednej strane, na druhej strane v doobedňajších hodinách asi hackeri zo Slov-
enska zaútočili na informačné systémy Tiposu. Technicky sa to udialo z Latinskej Ameriky, z Južnej Ameriky a naši odborníci bojujú s 
týmto neduhom. Chvíľu to ide, chvíľu to nejde,“ povedal minister financií Peter Kažimír, keď si bol svoj bloček zakúpený na zimnom 
štadióne sám zaregistrovať. Desať výhercov, ktorí získajú výhry od 100 € do 1 000 €, vyžrebujú 30. septembra. O ďalšie 2 týždne 
bude možnosť vyhrať 8 automobilov.

Lotéria v číslach
80 percent - toľko ľudí si bločky registrovalo cez internet
15 000 - počet obyvateľov registrovaných za prvé dopoludnie
300 - priemerný počet registrovaných bločkov za minútu
0:00:10 hod. - registrácia prvého bločka do lotérie
256 000 - počet zaregistrovaných bločkov za prvých 16 hodín
 (cas.sk) 



Začiatky predstavení : detské a rodinné filmy : 18,00 , večerné predstavenie 20,00
Az előadások kezdetei: gyerek és családi filmek 18,00, esti előadások 20,00
Zmena programu vyhradená ! Müsorváltozás joga fenntartva!
www.kinodanubius.mojekino.sk     www.danubiuszmozi.hu

Program kina Danubius na mesiac JÚL 2013- A Danubius mozi  Júliusi műsora

Számlalottó:  bármelyik nyugta nyerhet

Szeptember 1-jén rajtolt a Nemzeti Számlalottó állami sorsjáték, amelyen autót vagy tízezer eurót is nyerhetnek a vásár-
lók, ha megőrzik a pénztárgépi számlát és bekapcsolódnak a játékba. Az első sorsolás szeptember 30-án lesz .
A pénzügyminisztérium és a Tipos fogadóiroda szervezésében szeptember elsejével rajtolt a Nemzeti Számlalottó, a 
számlát (pénztári blokk) kérő és a legalább 1 eurós vételről tanúskodó számla számát beküldő vásárlók között 14 napon-
ta 20 ezer eurót sorsolnak ki, a fődíj minden egyes alkalommal 10 ezer euró. Mivel évente legalább 150 millió eurótól 
esik el az állam, ezért „a kormány célkitűzése az adóeltitkolások felgöngyölítése, a gazdaság kifehérítése, és ennek 
egyik eszköze a számla kiállítása” – magyarázta Peter Kažimír pénzügyminiszter. A várhatóan 7 hónapon át tartó játék 
első sorsolása szeptember 30-án lesz, a nyertesek nevét október 2-án teszik közzé – a közbülső időben az adóhatóságok 
ellenőrzik a kiadott nyugták eredetiségét.
 
A játékban két fordulóban lehet majd nyerni. Egyfelől kéthetente lesz sorsolás, melyben 10 győztest sorsolnak ki, az első 
nyertes 10 ezer eurót tehet zsebre, a második háromezret, a 3. 2500-at, a 4. 2000-et, az 5. 1000-et, az utolsó, 10. nyertes 
pedig 100 eurót kap. Huszonnyolc naponként 8, 10 ezer euró értékű személyautót (várhatóan KIA típusút) is kisorsolnak 
a játékba bekapcsolódók között – havi szinten tehát összesen 120 ezer euró ütheti a nyugtát kérő vásárlók markát. A 
nyeremények adómentesek. A nyugtákat szeptember 16-tól több módon lehet benevezni a játékba.
 
A pénzügyminisztérium logójával ellátott pénztárgépi bizonylat nem lehet két hónapnál öregebb, és minden egyes 
számlával csak egy alkalommal lehet benevezni a versenybe. A Billa és a Tesco máris fontolóra vette, hogy vevőit 
automatikusan benevezi a játékba. „Nem kizárt, ha az egyik üzletlánc bevezeti ezt a megoldást, akkor a konkurencia-
harc jegyében a többi is lépni kényszerül” – mondta Ľubomír Drahovský, a Terno piackutató elemzője. Szlovákiában 
naponta mintegy 10 millió nyugtát adnak ki a kereskedők. Nem kizárt, hogy a meghirdetett számlalottó miatt ez a szám 
megugorhat, hiszen a vevők akár több tételben is fizetnek, hogy több nyugtához jussanak hozzá. Ennek jelei máris mu-
tatkoznak, az egyik pozsonyi üzletközpontban egyetlen pénztárgépnél 30 perc leforgása alatt öten kérték, hogy külön-
külön számlázzák a tételeket. Vigyázni kell, mert máris működik egy hamis internetes cím is: máris ezreket vezetett félre 
a blockovaloteria.sk cím, miközben a megfelelő cím a narodnablockovaloteria.sk.
 
Ami a nyugtát illeti, egyedül a vásárlás minimális összegét határozzák meg: legalább 1 euró értékben kell vásárolni ah-
hoz, hogy részt vehessen a játékban. A nyeremény összege tehát nem függ a vásárlás értékétől. Bár a pénzügyminiszter 
azt mondta, az Unióban egyedülálló játékról van szó, ez nincs így, hiszen Máltán már évek óta működik ez az adócsalást 
visszaszorítani szándékozó játék, igaz, Magyarországon 2009-ben kudarcba fulladt a Tiszta haszon néven futott projekt. 
E téren a rekorder Tajvan, ahol 1951 óta üzemeltetik a számlalottót. 
 
A nyugták benevezésének módja
A Tipos fogadóirodájában (szeptember 16-tól) 20 centet, SMS-ben pedig 12 centet kell a regisztrációért fizetni, míg az 
internetes és az okostelefonos regisztráció ingyenes. SMS-ben „vyhra” szöveggel a 7777-es számra el kell küldeni a 
pénztárgép kódját, a napot, a pontos időpontot és a vásárlás összegét, interneten pedig a www.narodnablockovaloteria.
sk címre. További információk a Tipos infovonalán. 
(ujszo.com)
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Informácie ohľadom plánovaných 
odstávok dodávky elektrickej energie:

8.10.2013 8:30-13:30 BALASSIHO, BARTÓKOVA

9.10.2013 8:30-13:30 BOCSKAIHO, NÁNANSKÁ, 
DOLNÁ, HLAVNÁ, KOMENSKÉHO, KRÁTKÁ, 
PETŐFIHO, RUŽOVÁ, ZRÍNSKEHO, ŽEL.SVAH

10.10.2013 8:30-13:30 NA VYHLIADKE, 
NARCISOVÁ, SMETANOVA

Podrobnejšie info na: www.sturovo.sk
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Január 12 – Az Önkéntes Tűzoltó Testület a Nagyvendéglő 
dísztermében a szertárépítési alap javára műkedvelő 
színielőadással (Barabás István: A tűzoltó) egybekötött 
zártkörű táncvigadalmat rendezett.
Február 12 – Az Anna nevű uszályhajóra gabonát rakodtak, 
amikor a dühöngő szélvihar egy nagy rohama a fedélzetről a 
rakodótérbe taszította Plank Antal 43 éves kormányost, akinek 
az esés következtében eltört a nyakcsigolyája és szörnyethalt. 
Május 16 – Drozdy Aladár gépjavító műhelyében az egyik 
tanoncot a motor szíja kabátjánál fogva berántotta a kerekek 
közé. Az inas súlyos külső és belső sérüléseket szenvedett. 
Július 19 – Dr. Majer Imre plébános ezüstmiséje. Az ideális 
gondolkozású férfiú elvonult Máriazellbe a nyilvános ün-
neplés elől. 
Július 25 – Nemes Flórián és Molnár Vince omnibusztulajdon-
osok kérelemmel fordultak a rendőrhatósághoz, hogy tekin-
tettel a vasútállomást a híddal összekötő út építése (keramit-
kockázás) miatt keletkező akadályokra, beszüntethessék az 
éjszakai járatokat. Kérelmüket jóváhagyták.
Szeptember 27 – Az Esztergom-vízivárosi zárda felépítésének 
befejeztével Dr. Majer Imre plébános, pápai kamarás, zár-
daigazgató díszebédet adott a plébánián.
Október 25 – A Párkány járási római katolikus tanítói kör őszi 
közgyűlése a római katolikus iskolában. 
November 30 – Ezen a napon a párkányi római katolikus tem-
plomban egy hétig tartó misszió kezdődött, melyet Butykay 
Antal és P. Anselmus ferences rendi atyák tartottak.
December 15 – A megyebizottsági tagok választása. Párkány-
ból Rogrün Ede és Báthy Béla lett megválasztva. 

Az Esztergom című újság híreiből válogatta: Paulovics János

100 éve történt 
1913
12.1. Dobrovoľný hasičský zbor na fond výstavby hasičskej zbro-
jnice usporiadal v slávnostnej sieni Nagyvendéglő ochotnícke di-
vadelné predstavenie spojené s tanečnou zábavou.
12.2. Na vlečnú loď Anna nakladali pšenicu. Prudký náraz vetra 
zhodil z paluby do nakladacieho priestoru kormidelníka Antala 
Planka, ktorý si pri páde zlomil krk a na mieste zomrel.
16.5. Jedného učňa v strojno-zámočníckej dielni Aladára Drozdy-
ho zachytil za kabát remeň motora a strhol ho medzi kolesá. Učeň 
utrpel ťažké vonkajšie aj vnútorné zranenia. 
19.7. Strieborná omša farára Dr. Imre Majera. Idealisticky myslia-
ci chlap  sa pred oslavou odtiahol do Mariazellu. 
25.7. Majitelia omnibusov Florián Nemes a Vince Molnár sa ob-
rátili na políciu so žiadosťou, aby vzhľadom na vzniknuté prekážky 
kvôli výstavbe spojovacej cesty medzi železničnou stanicou a mo-
stom (kladenie keramitových kociek), boli oslobodení od nočných 
spojov. Žiadosti bolo vyhovené. 
27.9. Pri príležitosti ukončenia stavby kláštora v Esztergom – 
Viziváros usporiadal farár, pápežský kaplán, riaditeľ kláštora Dr. 
Imre Majer slávnostný obed.
25.10. V rímsko-katolíckej škole sa konalo jesenné zhromaždenie 
krúžku rímsko-katolíckych učiteľov. 
30.11. V tento deň sa začala v rímsko-katolíckom kostole týždenná 
misia, ktorú viedli františkánski kňazi Antal Butykay a P. Ansel-
mus.
15.12. Voľby do župného výboru. Z Parkanu boli zvolení: Ede 
Rogrün a Béla Báthy. 

Zo správ novín Esztergom pozbieral a prekladal: János Paulovics

Stalo sa pred 100 rokmi

A Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola tisztelettel meghívja 
Önöket a XXI. ZENEI NAPOK hangversenyeire 

2013. október 4-én és 5-én

2013. október 4. péntek 17.00  - az iskola hangversenyterme
A Pozsonyi Konzervatórium tehgetséges diákjainak 
bemutatkozó koncertje (zongora, ének, harmonika)

2013. október 5. szombat 18.00  - Városi Művelődési Központ
MÉG EGY TANGÓT  Zahovay Ernő szerzői estje 

(a zeneszerző születésének 100. évfordulója alkalmából)
Közreműködik: a Zahovay zenekar

Szólisták: Németh Imre, Valensky Miriam

Základná umelecká škola Ferenca Liszta Vás srdečne pozýva 
na koncerty usporiadané v rámci 

XXI. ROČNÍKA HUDOBNÝCH DNÍ

4. október 2013 piatok 17.00 v koncertnej sále školy
Koncert talentovaných študentov Štátneho Konzervatória 

v Bratislave (klavír, spev, akordeón)
5. október 2013 sobota 18.00  - Mestské kultúrne stredisko

EŠTE JEDNO TANGO  autorský večierok Ernesta Zahovaya pri 
príležitosti 100. výročia autorovho narodenia

Účinkuje: kapela E. Zahovaya, 
sólisti: Miriam Valensky, Imre Németh

!
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Közösségi kerékpáros rendszer indul Esztergomban

Fél évvel megelőzve a budapesti BUBI-t, szeptemberben elindul Esztergomban Magyarország első közbringa rendszere, az EBI (Esztergom Bicikli). 
A rendszert az ország egyik legnagyobb kerékpárgyártója, az esztergomi székhelyű Neuzer Kft. saját erőből, önkormányzati támogatás nélkül 
építette. 
A város a  dokkoló-szigetekhez szükséges helyet biztosította, a felállításhoz szükséges közműszolgáltatói engedélyek beszerzéséről a társaság 
gondoskodott.
A rendszer öt állomással, 80 dokkolóval és 50 kerékpárral indul, október végéig 8 állomáson 120 dokkolóra és 80 kerékpárra bővül a kiépítés. A 
teljes kiépítés pedig 2014 tavaszára készül el. Ekkor Esztergomban 10 állomáson 160 dokkolóval működik majd és a kölcsönözhető kerékpárok 
száma eléri a száz darabot.
A rendszer létrehozására a Neuzer Kft. közel 50 millió forintot fordít saját erőből. A berendezések kifejlesztésére korábban a vállalat a GOP 1.3.1-
11/C-2012-0067 pályázat keretében 25 millió forintos támogatást nyert el.
A kerékpárokat legegyszerűbben kölcsönzőkártya kiváltásával lehet igénybe venni, ez 600 forintos egyszeri költséggel jár. A nyilvántartáshoz meg 
kell adni a személyes adatokat, fizetőképességet kell igazolni és első összegként legalább ezer forinttal fel kell tölteni a kártyát.
A kölcsönzés díja a bevezetés időszakában megkezdett 30 percenként 200 forint. Az esztergomi lakosok és esztergomi munkahellyel rendelkező 
dolgozók azonban naponta kétszer, alkalmanként 30 percnél rövidebb utazásra térítésmentesen vehetik igénybe a járműveket.
Az esztergomi szállásadók is igényelhetnek kártyákat, azonos feltételekkel, amennyiben szerződést kötnek a szolgáltatóval. Ebben az esetben a 
turisták a használat díját a kiköltözéskor fizetik a szálláshelyen.
Turistáknak a rövidebb időszakokra a PIN-kódos megoldást ajánlják, melynél a fizetés az interneten, bankkártyával történik, illetve rövid idejű 
kártya vásárlására is lesz lehetőség, depozit (a kerékpár visszaadásakor felszabaduló biztosíték) fizetése mellett. Turisták számára a bérlés lehetősége 
az október 30-i tesztidőszak után lesz elérhető.
Az első és hátsó sárvédőkön található reklámfelület bérleti díja 2.500 forint +ÁFA/hó/kerékpár/+nyomtatás, ezt az esztergomi lakosok ingyenes 
használati idejének fedezésére fordítják.
A Neuzer Kft. által kifejlesztett közbringa rendszer; a dokkoló, a vezérlőoszlop, a kerékpárok, a szervizhálózat és a marketingháttér alkalmas arra, 
hogy a közösségi kerékpáros rendszer bármely városban bevezethető legyen, Magyarországon és külföldön egyaránt.

A kerékpárról:
A kölcsönzőhöz egyedi tervezésű kerékpárok tartoznak, vázuk nagy igénybevételre tervezett. Előre csomagtartót szereltek kisebb méretű hátizsák, 
aktatáska elhelyezésére. A biztonságos esti közlekedés érdekében a járművek első kerekébe dinamót építettek, mely folyamatosan biztosítja a 
világítást, valamint a kerékpárok gumiabroncsa fényvisszaverős csíkkal van ellátva. Az első és hátsó sárvédő nagy felülete reklámhordozóként 
értékesíthető.
Az ülés az egyéni igényeknek megfelelően állítható, de speciális műszaki megoldása miatt nem emelhető ki. A kerékpár alkatrészei nem szabván-
yosak, ezért értéktelenek a piacon, valamint könnyen felismerhetők a szokásos kiegészítők között.

A dokkoló:
A kerékpárokat dokkoló egységből lehet kölcsönözni és dokkoló egységbe is kell visszavinni, ami bármelyik állomásnál történhet. A járművön 
lévő csapot kell beilleszteni a dokkoló nyílásába. A kerékpárokon és a dokkolónyílásokban egyaránt egy-egy elektronikus eszköz található, melyek 
egymással kommunikálnak.
A kölcsönzés a dokkoló fejegységébe beszerelt kártyaolvasón keresztül történik, a feltöltött kerékpárkölcsönző kártyát a dokkoló kártyaolvasójához 
érintve a szerkezet szabaddá teszi a kiválasztott járművet.
A dokkolón belüli zár a kerékpárt akkor is képes visszavenni, ha a rendszer egy esetleges áramszünet vagy az állomásban lévő akkumulátorok 
lemerülése miatt nem működne. Miután a rendszer helyreáll, a visszahozott kerékpárok díjszabásában az áramszünet alatti időtartamot nem szá-
molják fel.

Kerékpáros kártya:
A kerékpáros kártyát (EBI-kártya) értékesítő helyeken lehet kiváltani. A kártya kiadásakor a bérlő személyi adatait rögzítik egy szerződés keretében, 
ez garanciát képez a kerékpár elvesztése esetén.
A kártya a kibocsátó helyszíneken, vagy bankkártyával az interneten tölthető fel fedezettel. A használat időtartamát a diszpécserközpont rögzíti, 
díját a kártyára feltöltött összegből vonják le.

Bankkártya:
Fejlesztés alatt van a bankkártyás fizetés, ami a nem rendszeres és külföldi felhasználók számára történő kölcsönzést teszi lehetővé. A koncepció 
szerint a bankkártyával közvetlenül az állomásnál történik a regisztráció. A kártya beolvasása és adataink megadása után egy PIN kódot kapunk 
mellyel a kölcsönzés megkezdhető. A PIN kód a vezérlő oszlopon lévő billentyűzet segítségével adható meg. A visszaélések elkerülése érdekében 
a rendszer kölcsönzéskor 40.000 forintos biztosítékot terhel a kártyára, mely a kerékpár visszavételekor felszabadul. A kölcsönzés díját a használat 
időtartamának megfelelően levonják a bankkártyáról.

A vezérlő oszlop:
A vezérlő oszlopban található a vezérlő számítógép, az olvasó rendszer, a monitor és a kódok megadására szolgáló vandálbiztos billentyűzet. A 
vezérlő számítógép kapcsolatban áll a diszpécser központtal, jelzi a kerékpárok kölcsönzésének kezdetét és végét valamint a kikölcsönzött kerékpár 
sorszámát és a felhasználó adatait.
A vezérlő oszlopban elhelyezett kártyaolvasó beolvassa a felhasználó tulajdonában lévő kölcsönző kártyát, tájékoztatást ad a kártyán szereplő 
egyenlegről, ezen felül az útirányként megválasztott következő 
kölcsönző is megtekinthető, információt kapunk dokkolóinak 
telítettségéről.

Központi diszpécser állomás:
A központi diszpécser állomás napi 24 órás üzemmódban dolgozó 
rendszer, mely a bemenő és kimenő kerékpárok felügyelete mellett a 
kerékpárok helyes eloszlásáért, a használati időtartamok rögzítéséért, 
a dokkoló állomások és kerékpárok karbantartásának irányításáért 
felel, valamint intézi a kölcsönzés díjának levonását a kerékpáros kár-
tyáról és a kártyák felöltését.
Ha az ország több településén is működik a NEUZER-rendszer, akkor 
mindegy lesz, hogy melyik magyar városból érkezik valaki, ugyanaz-
zal a kártyával tud kölcsönözni.

Szerződött partner:
A szerződött partner az adott városon belül a kerékpárok eloszlásának 
megfelelő arányáért, a kerékpárok karbantartásáért, az állomások és 
a járművek karbantartásáért és az esetleges rongálások kijavításáért 
felelnek.
 

VEC VEREJNÁ - KÖZÜGY
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Rozbehla sa futbalová sezóna
V auguste sa rozbehla futbalová sezóna 2013/2014. Futbalisti MŠO Štúrovo štartujú v IV. lige Juhovýchod. Letnú prípra-
vu absolvovali v domácich podmienkach. Káder mužstva zostal nezmenený. Tréner Toběrný ho doplnil  niekoľkými 
dorastencami. Napriek každoročným ťažkostiam (napr. pracovné a študijné povinnosti hráčov, finančná situácia) sa 
mužstvo pustilo s jasnými plánmi do nového ročníka. Z dôvodu budúcoročnej reorganizácie sa musí MŠO Štúrovo 
umiestniť v hornej polovici tabuľky a tým si udržať príslušnosť. Po prvých siedmich kolách sa  nachádzame na 6 mieste 
s 12 bodmi (7 zápasov, 3 výhry, 3 remízy, 1 prehra, skóre 13:8 a získaných 12 bodov). V porovnaní s výsledkami z mi-
nulých rokov je prekvapením doterajšia úspešnosť na ihriskách súperov. 
Doterajšie výsledky: 

MŠO        -   Vrakúň          2:2
Močenok -    MŠO            0:3
MŠO      -      ČFK Nitra     2:4
Šurany    -      MŠO           1:1
MŠO      -     Nový Život   3:0
D. Streda B - MŠO            0:1
MŠO     -      Vlčany           1:1

-gp-

Oddiel vzpierania MŠO Štúrovo
Vzpierači MŠO Štúrovo zaberali aj počas letnej sezóny. Zúčastnili sa zaujímavých a dobre 
obsadených turnajov v zahraničí. 
V mesiaci júl sa zúčastnili na medzinárodnom turnaji vzpieračov v maďarskom mestečku 
Iregszemcse. 
V súťaži družstiev obsadili 7. miesto.
Ďalšou súťažou bol augustový turnaj v poľskom Wroclawe, kde družstvo MŠO obsadilo 
kvalitné 4. miesto. Medzi jednotlivcami získal v kategórii mužov Radoslav Hudec bronz 
výkonom 251 kg, v kategórii starších žiakov obsadil Daniel Kajan 4. miesto výkonom 125 
kg. Bronz si vybojoval aj dorastenec Norbert Valovics výkonom 157 kg. MŠO Štúrovo ešte 
reprezentoval Kevin Bocz, ktorý na svojej prvej súťaži obsadil 7. miesto.
 -pg-

ŠPORT

Riadkové inzercie – Apróhirdetések 

Fürdőkádzománc felújítást vállalok. 0905/983 602.
Predám vyčistený stavebný pozemok v rozlohe 550 m² v obci Nána. Na pozemku je 
studňa a všetky IS. Info: 0917/391 420.
Predám obnovenú garsónku (prerobená kúpeľňa, vaňa, kuchynská linka) na Bartók-
ovej ulici v Štúrove na I. poschodí. Výťah je. Cena: 17.500 €. 0905/752 509.
Eladó felújított garzonlakás (átépített fürdőszoba, kád, konyhabútor) a Bartók utcá-
ban, Párkányban az első emeleten. Lift van. Ár: 17.500 €. 0905/752 509.
Prijmeme čašníčku. 0905/513 732.
Kiadó komplett felújított, berendezett szobakonyhás lakás (37 m²) a Jesenský ut. 68-
ban. Tel. szám: 0905/968 510.
Dáme do prenájmu komplet prerobený, zariadený, 1-izbový byt (37 m²) na ulici Je-
senského 68. Tel. číslo: 0905/368 510.
Garázs kiadó a Gesztenye utcában. 0902/678 315, 7511 359.
Garáž do prenájmu na Gaštanovej ulici. 0902/678 315, 7511 359.



Spomienky, poďakovania – Megemlékezések, köszönetnyilvánítások
Hiányzol, ki már a mennyben vagy. 
Te sem gondoltad, hogy magad után 

ilyen nagy fájdalmat hagysz.
De emlékeddel szívünkben maradtál,
Számunkra te soha meg nem haltál. 
Hiába borul rád a temető csendje,
szívünkben élni fogsz mindörökre.

Fájdalommal emlékezünk halálának 2. évfordulóján,
2013. szeptember 9-én

VIRÁG ZOLTÁNRA

Édesanyja, papa, húga Mónika, nővére Marika és családja

A múltba visszanézve valami fáj,
Valakit keresni, várni, aki nincs már.

Pedig voltak álmai, vágyai, ő is remélt,
De élete egy váratlan percben örökre véget ért.

Szeretettel emlékezünk 

KIRÁLY ZSOLTRA

halálának első évfordulóján…

A szerető család

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

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik édesanyánk

BILKOVÁ TERÉZIA
(elhunyt 2013. augusztus 13.)

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek, mély gyászunkban osztoztak.

A gyászoló család

„V ten deň do sĺz smútku zahalený
bol Tvoj odchod nečakaný.

Pustý ostal náš dom, keď nie si v ňom. 
Prázdno a ticho, bolesť a žiaľ, 
kdeže je Tvoja usmiata tvár?

Hoci si odišla bez slova a na rozlúčku nebol čas, 
spomienky na Teba zostanú navždy v nás.“

Dňa 5. septembra sme si pripomenuli 
6. smutné výročie smrti našej drahej dcérky 

IVETKY SKLADANOVEJ

S láskou spomínajú rodičia 

„Mindig itt vagy velem, mégis oly távol. 
Csak én tudom igazán, mennyire hiányzol.“

Mély fájdalommal emlékezünk 
halálának 9. évfordulóján

HENCZ BÉLÁRA

Emlékét örökké őrző felesége és 
gyermekei családjukkal

Szomorú szívvel emlékezünk a drága jó férjre, 
szerető, gondos édesapára, nagyapára és dédipapára 

HALASI FERENCRE 

2013. szeptember 25-én, halálának 2. évfordulóján.
Soha meg nem szűnő fájdalommal és 

szeretettel gondolunk rá.
Szerető családja

„Hozzád már csak a temetőbe mehetek, 
Virágot csak a sírodra tehetek.

Mikor könnycsepp gördül végig az arcomon,
Az azért van, mert hiányzol nagyon.“

Fájó szívvel emlékezünk szeptember 18-án, halá-
lának 8. évfordulóján

TÓTH ISTVÁNRA.

Akik szerették, szenteljenek emlékének egy néma 
pillanatot.

A gyászoló család 

Peti utolsó mondata: 
„Csak az van igazán szeretve, aki tud szeretni. Szeressünk!

Fájó szívvel emlékezünk ezen a szomorú 1. évfordulón 
(2012. augusztus 31), amikor 

Bc. PRÉM PÉTER

szíve utolsót dobbant. 
Akik ismerték és szerették, szenteljenek emlékének egy 

néma pillanatot!
Emlékét örökre szívünkbe zártuk.

Szerető családja

„Milovať a byť milovaný je najväčšie šťastie na svete.“ 
(Goethe)

S týmito slovami spomíname na nášho milovaného syna 

Bc. PETRA PRÉMA

1. výročie (31. august 2012) bez Teba, 
ale v duchu stále spolu. 

S láskou spomíname na Teba – nezabudneme. 
Odpočívaj v pokoji!

Smútiaca rodina
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OZNAM – KÖZLEMÉNY 
Mesto Štúrovo oznamuje verejnosti, že svoj 
prebytočný majetok, ktorý je určený na pre-
daj alebo prenájom formou dražby, postupne 
zverejňuje na svojej internetovej stránke  –  
www.sturovo.sk
 Párkány városa értesíti a lakosságot, hogy 
árverés útján eladásra vagy bérbe adandó in-
gatlanjait folyamatosan közli a város hivatalos 
honlapján – www.sturovo.sk  

JAZYKOVÁ ŠKOLA
FRANCIST Y & GILLAS

anglický jazyk

ŠTÚROVO
0907040613

NATIVE SPEAKER
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