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Olajkutak lesznek a Duna mentén?

Ťažba ropy na Dunajskej nížine?

Párkányban is keresik a lelőhelyet

Minulý mesiac sa objavila v slovenských médiách správa,
podľa ktorej Ministerstvo životného prostredia SR predpokladá značné ložiská ropy a zemného plynu v oblasti Dunajskej nížiny. Ako sme sa dozvedeli, naozaj existujú vedecké
výsledky, ktoré potvrdzujú správnosť tejto hypotézy a v nasledujúcich mesiacoch sa môžu objaviť aj v Štúrove a okolí
odborníci pátrajúci po ložiskách.

Az elmúlt hónapban több szlovákiai médium is arról számolt
be, hogy a környezetvédelmi tárca kőolaj- és földgázlelőhelyeket feltételez a Dunamenti-síkságon. Mint megtudtuk, valóban
vannak olyan kutatási eredmények, amelyek mindezt megalapozzák, így meglehet, hogy az elkövetkező hónapokban Pár‑
kány környékén is lelőhelyek után kutatnak a szakemberek.
Miklós László, MKP-s politikus, egykori környezetvédelmi miniszter a Párkány és Vidékének elmondta, hogy létezik olyan előzetes feltérképezés, amely a lelőhelyek létét sejteti. Geológiai kutatásokról van szó. Ezek kimutatják, hogy a Dunamenti–síkságon, tehát
a Nagyszombattól Párkányig húzódó szakaszon olyan rétegződések
alakultak ki a földben, amelyek harmadkori szénhidrogén-lelőhelyek létét bizonyítják. Miklós László ennek ellenére úgy véli, hogy
a gazdasági válság nem éppen a legmegfelelőbb időszak arra, hogy
egy ilyen kockázatos és kérdéses vállalkozásba belekezdjen a kormány. A kutatásra 35 millió eurót, tehát több mint 1 milliárd koronát fordít a tárca. A környezetvédelmi minisztérium nyilatkozata
is csak feltételezett lelőhelyekről beszél, tájékoztatásuk szerint „a
korábbi felmérésekből arra lehet következtetni, hogy a területen
több helyütt jelentős szénhidrogén-lelőhelyek lehetnek”. A tárca
nyilatkozatából kiderült, hogy a vizsgálódás első fázisa augusztustól, felszíni kutatásokkal kezdődik. Amennyiben ezek bizonyítják
a szénhidrogén-lelőhelyek létezését, a kutatás második fázisaként
megvalósulna az első próbafúrás és 2013-tól megkezdődhetne a
kőolaj vagy földgáz kitermelés a Dunamenti-síkságon. Habár környezetbarát módon térképeznék fel a forrásokat, kérdéses, hogy a
jövőben milyen hatással lenne a környezetre a termelési fázis, tehát
egy olajkút beindítása. Droppa György, a Dunakör elnöke szerint a
kutakat sokféleképpen lehet működtetni: míg például Hollandiában
nincsenek környezetvédelmi hatásai, Afrikában nagy problémákat
okoz a nyersanyag kinyerése. Droppa György lapunktól értesült a
feltételezett lelőhelyekről. Mint mondta, Szlovákia és Magyaror‑
szág számára is áldásos lenne a források léte. „Minkét ország kőolaj
hiánnyal küzd, így Szlovákiának saját forrása lenne, nem kellene az
orosz és az arab államoktól függni” – magyarázta szavait. A projekt
helyességét ezzel igazolja a környezetvédelmi tárca sajtószóvivője
is. Jana Kaplánová nyilatkozata szerint „elég visszatekinteni a januári gázválságra. Tudatosítani kell, hogy az állam energetikai biztonsága mindennél fontosabb. Ha pozitív eredményekkel végződne
a felmérés, a földgázt akár exportálhatnánk is, mindez pedig az or‑
szág gazdaságára pozitívan hatna“. 
Szép É.

Ako nás informoval László Miklós z SMK, bývalý minister
ŽP, existuje predbežné zmapovanie naznačujúce ložiská takého
charakteru. Sú to geologické analýzy, výskumy, ktoré potvrdzujú existenciu vrstevnatosti pôdneho profilu na úseku Trnava
– Štúrovo, kde sa nachádzajú terciérne ložiská uhľovodíkov.
Podľa bývalého ministra však v dobe hospodárskej krízy by projekt nebol najvhodnejšie načasovanou investíciou pre vládu, veď
už samotný výskum bol dotovaný 35 miliónmi eurami. Aj podľa
výrokov Ministerstva ŽP SR sa jedná len o „predpokladané ložiská uhľovodíkov, ktoré sú odhadnuté podľa predbežných výskumov“. Podľa stanoviska ministerstva prvá fáza kontroly sa začne
od augusta, a to výskumnými prácami na povrchu. Ak by sa potvrdila existencia ložísk uhľovodíkov, v druhej fáze výskumu by
sa začali prvé skúšobné vrty a od roku 2013 na Dunajskej nížine
by sa mohla začať ťažba ropy a zemného plynu.
Z druhej strany je však otázne, aký vplyv by mala ťažba na
prostredie aj napriek ekologickým metódam? Podľa predsedu
maďarského ekologického hnutia „Dunakör“ (Dunajský kruh),
Györgya Droppu, ropné studne môžu prevádzkovať rôznymi
spôsobmi. Napríklad, kým v Holandsku nemajú vrty žiadny ekologický vplyv, v Afrike ťažba suroviny spôsobuje dosť veľké
problémy. Pán predseda, ktorý sa práve od nás dozvedel o predpokladaných ložiskách, pozitívne hodnotil takúto alternatívu
riešenia prírodných zdrojov pre Slovensko a Maďarsko. „Veď
obidve krajiny trpia aj tak nedostatkom ropy. Pomocou takejto
alternatívy Slovensko by disponovalo vlastným zdrojom a nezáviselo by už od Rusov a arabských štátov“ – konštatoval.
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Hogenbuch: „Jó döntés volt a
nudista strand kiépítése”

A gazdasági válság miatt sokan lemondanak a nyaralásról. Ez
a tény, és a nyár elején tapasztalt nem éppen kedvező időjárás is
gondot okoz a Vadas Termálfürdő számára. Hogenbuch Endrével, az intézmény igazgatójával beszélgettünk.
- Gondolom, a gazdasági világválság hatása meglátszik a fürdő
mutatóin is ...
- Sajnos, a VADAS Kft.-t sem kerülik (kerülték) el a pénzügyi - és
gazdasági válság negatív hatásai. Már csak azért sem, mert az idegenforgalom válság idején talán az egyik legsebezhetőbb és legve‑
szélyeztetettebb makrogazdasági ágazat. Az elsők között van, amely
megérzi a gazdasági visszaesést (lásd. konferenciaturizmus visszaesése) és az utolsók között van, mely kilábal a válságból. A fedett
uszoda év eleji szerény forgalma már előrevetítette, hogy egy nagyon
nehéz év elé nézünk. A félelmek beigazolódni látszanak, mivel a májusi és a júniusi hónapokban visszaesést könyveltünk el a tavalyi év
hasonló időszakához képest, úgy a napi látogatók számát tekintve,
mint a szállások foglaltságában. Sajnos, ebben a válság és a fogyasztói visszafogottság mellett komoly szerepet játszik az időjárás kedvezőtlen alakulása is, amely egész júniusban esős volt és most július
elején is változó tendenciát mutat. Konkrét számokba nem szeretnék
bocsátkozni, mivel úgy gondolom, mérleget vonni csak a szezon végén ildomos.
- Milyen nemzetiségű
turisták látogatják leginkább a Vadas-t és milyen
a helyiek, illetve a turisták
számaránya?
- A látogatók nemzetiségi aránya már évek óta nem
mutat komoly változásokat.
Ketté kell viszont választani
az elszállásolt vendégeket
a napijegyet váltó vendégektől. Az elszállásolt vendégek megközelítőleg 55
százalékát hazai turisták teszik ki, míg 40 százalék körüli a csehországi turisták aránya. A maradék 5 százalék látogató Lengyelországból,
Magyarországról, esetleg más Európai Uniós országból érkezik. Ami
az egynapos belépőt váltó vendégeket illeti, közöttük jóval nagyobb
arányban találhatók meg a magyarországi vendégek (30 százalék
körül), míg a többi vendég Csehországból és Szlovákiából érkezik.
Az idei szezon eddigi látogatottsági rekordja július hónap első vasárnapján volt, amikor is közel 5 000 fizető vendéget regisztráltunk.
- Nagy médiavisszhangot váltott ki az idei újdonság: a nudista
strand. Hogy fogadták az emberek a létrehozását?
- A visszajelzések alapján jó döntés volt a nudista strand kiépítése, persze figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a nudista életérzést követők egy viszonylag szűk kört alkotnak. Egyrészt sikerült
megszólítanunk egy vendégkört, mely eddig nem látogatta a párkányi fürdőt, másrészt nem elhanyagolható a nudista strand mediális
hírértéke sem. Ami a kihasználtságát illeti, kedvező időjárás esetén
a nudista rész is megtelik (40 fő), változékonyabb idő esetén termé‑
szetesen ott is kevesebben vannak.
-Mi lesz az „öregfürdő“ sorsa?
- Az „öregfürdő“ kihasználtsága nagyon szerény, a fizető vendég‑
ek száma naponta 50 és 100 fő között mozog. Ennek ellenére ameddig üzemben-tartására igény van, addig üzemelni fog.

Sz.É.

Milí čitatelia!

Száraz lábbal vészeltük
át az árvizet

A június végi árvizet Esztergommal ellentétben Párkány száraz lábbal úszta meg. Mindez részben az éppen első születésnap‑
ját ünneplő árvízvédelmi gátnak is köszönhető. A tetőzés „csupán” 627 centiméter körül következett be, 2006 áprilisában 825
centiméteres volt a Duna vízállása Párkánynál.

Ekkor kritikus pontnak a Mária Valéria Híd és a komp kikötő
közötti szakasz volt tekinthető, ma ezt már az árvízvédelmi gát védi.
A most parkolóként használatos terület 2006 áprilisában víz alatt állt,
a kapunál homokzsákokkal torlaszolták el a víz útját. A Duna partján
található gyermekotthont az ott feltörő buzgárok miatt ki kellett telepíteni: az akkor ott lakó ötven gyermeket a helyi szakközépiskola
kollégiumában szállásolták el.
Júniusban „csupán” 627 centiméter magasan tetőzött a Duna Párkánynál, így a saját medréből sem öntött ki. Az esztergomi Dunaparti út legalacsonyabb szakasza több mint egy hétig állt víz alatt,
a helyi forgalmat jócskán felkavarva. Június 25-én reggel az Állami
Folyamhajózási Felügyelet Dévénytől egészen Párkányig tiltotta a
hajózást a Dunán.
2008-ban, nyolc hónapig tartó munkálatok után július 21-én adták
át Párkány árvízvédelmi gátját és Duna-parti sétányát, amely a városközponti promenádra, valamint a Duna-parti töltésre kapcsolódik
rá. A majd 2 millió 257 ezer eurós, 68 millió koronás beruházás a
német Bilfinger Berger cég nevéhez fűződik. A védőgát 457 méter
hosszú és 40 centiméteres szélességével mintegy 60 centiméterrel
emelkedik ki a földből. Bár az árvízvédelmi szerkezet majd fél
méterrel magasabb az eddig mért legmagasabb vízszinttől, nagysága egy úgynevezett mobilgát segítségével további 60 centiméterrel
növelhető. A „toldás” négy személy közreműködésével 3,5-4 óra
alatt építhető fel. A betonfal teljes magassága helytől függően 13-16
méter, ennek egy része a neogénben található, amely egy szigetelő
iszapos anyag.
Fekete György, a révkomáromi Duna Menti Vízfelügyelőség igazgatója lapunknak elmondta, hogy éppen ez a föld alatt lévő, átlagban
15 méter magas gát az, amelynek köszönhetően most kevesebb szivárgás történt a város irányába. „Így például a vízművek telepére sem
szivárgott be nagymértékben a víz” – mondta a szakember.

Kép és szöveg: Szép É.

NOVÉ DOMY V OBIDE NA PREDAJ

V dôsledku štátnych opatrení a obmedzení vyplývajúcich z hospodárskej krízy sa aj rozpočet Mestského kultúrneho strediska v
Štúrove sa znížil o 12%. Preto financovanie tohtoročného letného
programu a jeho plánovaná činnosť v druhom polroku sa zredukuje.
Ako je známe, Štúrovo a okolie je funkčné tiež len s finančnou podporou Mestského úradu v Štúrove a vďaka efektívnej inzercie, preto
zo spomínaných dôvodov do konca roka vychádza každý mesiac len
na 16 stranách.

Kedves Olvasó!
A Párkányi Városi Művelődési Központ költségvetése az állami
megszorítások miatt majd 12 százalékkal csökkent, így a kultúrház
nyári programja és második félévi tevékenysége leredukálódott. A
Párkány és Vidéke havilap, melynek kiadója az imént említett intézmény, s mely városi támogatásból és hirdetésekből tartja fenn magát,
a válságos helyzet miatt év végéig 16 oldalon jelenik meg.

Nízkoenergetické rodinné domy
na kľúč
Od 356 eur mesačne
Nánanská 65, Štúrovo

036 751 23 16

sweethome@sweethome.sk
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Első diplomaosztó
Párkányban
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Új igazgatók az iskolák élén
Nemrégiben olyan pályázatot írt ki a
város, amellyel egyes, Párkány irányítása
alá tartozó iskolák, óvodák és a Szabad‑
időközpont igazgatói posztjára lehetett pá‑
lyázni. A legtöbb intézmény élén nem történt
változás. Új igazgatót a szlovák tannyelvű

alapiskolában és a Liszt Ferenc Művészeti
Alapiskolában választottak. Az intézményeket Adriana Laczová, illetve Baranovics
Róbert irányítja tovább. A két új igazgató a
következő számunkban mutatkozik be Pár‑
kány lakosságának!

Nie je záujem v Štúrove o štátom
dotovanú izoláciu

Jeles évnek számít az idei a csehországi
Logisztikai Főiskola Párkányba kihelyezett
központja számára. Februárban, majd júniusban zajlottak le az első államvizsgák, mely‑
et július 10-én diplomaosztó követett. Az
iskola rektora, JUDr. Ivan Barančík a diplo‑
maosztón elmondta, hogy olyan szakok‑
ról van szó, amelyek a jövőt tekintve sok
lehetőséget rejtenek. „A célunk az, hogy
minőségi, technikai irányú főiskolát építsünk ki” – szögezte le a rektor, aki köszönetet mondott Ing. Ondrej Mokosnak is azokért az erőfeszítésekért, amelyek a párkányi
központ megalapítását és fejlesztését övezték. Mgr. Ján Oravec, Párkány polgármestere köszöntő beszédében kihangsúlyozta,
hogy a főiskola segít abban, hogy otthon
maradjanak a szakképzett fiatalok, mely a
város és a térség fejlődéséhez is hozzájárul.

Szép É.

Zatiaľ v Štúrove nikto neprejavil záujem o zatepľovanie bytov starších ako 20
rokov. Väčšina panelákov bola postavená v 60-tych a 70-tych rokoch, preto by
si ľahko získali podporu na financovanie
bývania vo forme bezúročného úveru.
Zatepľovací program ráta s poskytovaním bezúročných úverov na zateplenie
s lehotou splatnosti 15 rokov vlastníkom
starších bytov a povereným správcom bytových domov bez spoluúčasti vo výške 100%
oprávnených nákladov stavby. „Nájdu sa aj
takí majitelia, ktorí si myslia, že o renováciu obytného domu by sa mal postarať bytový podnik a nie oni sami. My však máme
v tomto prípade len sprostredkovateľskú
funkciu v prípravnej fáze renovácie. Všetky
výdavky spojené so zatepľovaním si ale musia hradiť majitelia bytov. Samotná iniciatíva tiež musí vychádzať zo strany domových
výborov. Bytový podnik pomôže jedine vo
vypracovaní projektu, zriaďovaní stavebného povolenia, verejnom obstarávaní, poskytnutí úveru a výbere vykonávajúcej firmy“ – informoval nás Robert Folk, riaditeľ
spoločnosti Enerbyt. V našom meste sa zatiaľ realizovala renovácia iba dvoch menších
obytných domov bez štátnej dotácie, a to na
žiadosť nájomníkov bytov. Renovácia obyt-

ného domu so šiestimi bytmi pri železnič‑
nej stanici stála 13,3 tisíc eur (400 tisíc Sk),
kým renovácia paneláku pri nákupnom centre
Lidl predstavovala sumu 23,3 tisíc eur (700
tisíc Sk). „Ani v jednom prípade sa nekonala
strešná izolácia, a predsa v prípade paneláku
pri Lidl sme zaznamenali 30%-nú úsporu pri
tohtoročnom vyúčtovaní. Pri komplexnom
zatepľovaní – steny, balkóny a strecha – je
možná úspora až vo výške 40%. Obyvatelia
však vo všeobecnosti si myslia, že ide len o
zatepľovanie obvodových stien“ – dodal Folk.
Realizácia štátom dotovanej rekonštrukcie sa
môže uskutočniť už od septembra tohto roku.
„Od roku 2000 odštartovali nový program
zatepľovania, ktorého sme sa aj my zúčastnili
v rokoch 2007 a 2008. V roku 2008 nami podaný návrh bol schválený, a tak pri celkovej
investícii vo výške 173,3 tisíc eur (5,2 mil.
Sk) sa môže uskutočniť rekonštrukcia paneláku na Družstevnom rade so štátnou dotáciou
v celkovej výške 63 tisíc eur (1,9 mil. Sk).
„Jednou z podmienok konkurzu bola finančná spoluúčasť zo strany nájomníkov. Nájomníci si zato hradili náklady spojené s tepelnou
izoláciou balkónov (60 tisíc eur)“ – spomínal
riaditeľ pozitívny príklad nájomníkov štvorposchodového paneláku. 

Preklad: F.Cs.
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Nincs igény az államilag
támogatott hőszigetelésre

Párkányban egyelőre nincs érdeklődés az Állami Lakásfejlesztési Alap által meghirdetett hőszigetelési program iránt. A
tömbházak zöme a hatvanas-hetvenes években épült. A kölcsönt csak 20 évnél régebbi épületek hőszigetelésére lehet igényelni, tehát a párkányi 40-50 éves tömbházak sikerrel pályáz‑
hatnának.
Olyan
kamatmentes
kölcsönről van szó, amely‑
nek futamideje 15 év,
és nem szükséges hozzá
önrész sem, a lehetőség
mégsem keltette fel a lakóközösségek érdeklődését. „Akadnak olyanok,
akik úgy gondolják, bár
ők a tulajdonosok, a társasházuk felújítását a
lakáskezelő vállalatnak
kellene megoldania. Mi
csak közvetítő szerepet
tudunk játszani a felújítás
előkészítésében, a munkálatokkal járó költségeket a
lakástulajdonosoknak kell
állnia. A kezdeményezésnek is az egyes lakóközösségektől kell elindulnia. A
vállalat a tervezet kidolgozásában, az építkezési A két ház közti legjelentősebb különbség:
30 százalékos megtakarítás a
engedély intézésében, a
fűtésszámlán (A szerző felvétele)
közbeszerzésben, a hitel
felvételében és a kivitelező kiválasztásában tud segíteni” – tájékoztatta lapunkat Folk
Róbert, a lakáskezeléssel megbízott Enerbyt cég igazgatója. Párkányban eddig mindössze két kisebb társasház felújítását kérték
a lakók, ami állami támogatás nélkül valósult meg. A vasútállomásnál egy hat családnak otthont adó társasház felújítása 13,3 ezer
euróba (400 ezer korona), a Lidl melletti tömbház hőszigetelése
23,3 ezer euróba (700 ezer korona) került. „Egyik esetben sem történt tetőszigetelés, a Lidl melletti panelház esetében mégis csaknem 30 százalékos megtakarítást könyveltünk el az idei elszámolásoknál. Egy teljes hőszigetelésnél – ami magában foglalja a falaké
mellett az erkély és a tető szigetelését is – a távfűtés költségeinek
40 százaléka takarítható meg. A lakók viszont általában csak a
falak szigetelésére gondolnak” – mondta Folk. Az első államilag
támogatott tömbház-felújítás Párkányban ősszel kezdődhet meg.
„2000-től évente meghirdetik azt a programot, amelyre 2007-ben
és 2008-ban nyújtottuk be a pályázatot. Ez utóbbi pozitív elbírálást
kapott, így egy 173,3 ezer eurós (5,2 millió korona) beruházásnak
köszönhetően valósul meg egy Szövetkezeti soron található panel‑
ház rekonstrukciója közel 63 ezer euró (1,9 millió korona) állami támogatással. A sikeres pályázat egyik feltétele az volt, hogy
a lakók is járuljanak hozzá a beruházáshoz. A lakóközösség ezért
vállalta, hogy 60 ezer eurót (1,8 millió korona) fordít az erkélyek
hőszigetelésére” – említette meg pozitív példaként a 32 családnak
otthont adó, négyemeletes panelházat az Enerbyt igazgatója.

Gulyás Zsuzsanna (Új Szó, 2009. június 9.)

EURO BÁLA
PÁRKÁNYBAN

Augusztus 1-től
AKCIÓ

Nyári kollekció kiárusítása
féláron (új áru)
Férfi, női, gyermek
ruhaneműk, szandálok
Turi áru 50 cent (15 Sk)
Gyermek ruhák 25 centért

Nyitva minden szerdán és
szombaton 9-12-ig a párkányi
Szabadidőközpontban
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Jazdíte motorovým vozidlom
po hrádzi?

Počas víkendovej prechádzky popri rieke Nitra sa možno
stretnúť nielen s novodobým fenoménom posledných rokov –
štvorkolkami, ktorých majitelia sa preháňajú priamo po hrádzi
vysokou rýchlosťou, ale aj so stále sa zvyšujúcim počtom osobných áut, ktoré lemujú jej brehy. Toto je charakteristické aj pri
pobreží Dunaja.
Vodiči týchto motorových vozidiel si ale neuvedomujú, že svojim konaním poškodzujú ochranné hrádze, ktoré sú vodnou stavbou a slúžia na ochranu mesta pred povodňami. Týmto konaním sa
dopúšťajú priestupku v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách
a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), za ktorý možno uložiť pokutu do
výšky 165,5 € (5000 korún). Priestupky podľa tohto zákona prejednáva mesto. Smutné je, že tohto konania sa dopúšťajú aj ľudia, ktorí
sú členmi slovenského rybárskeho zväzu, ktorí majú vo svojich stanovách, že budú chrániť prírodu a životné prostredie. Každý z nás
by mal chrániť životné prostredie a preto, keď sa najbližšie vybe‑
riete do prírody, choďte pešo alebo si urobte výlet na bicykli a motorové vozidlo nechajte radšej doma. Na hrádzu predsa nepatrí!

Obvodný úrad životného prostredia Nové Zámky

So suchou kožou aj počas povodne
Oproti Ostrihomu mesto Štúrovo vyviazlo z povodne so suchou kožou, začo čiastočne patrí poďakovanie novej ochrannej
hrádzi, ktorá oslavuje práve svoje prvé narodeniny. Pravdou
je, že kulminácia vody pri Štúrove dosiahla „len“ 640 cm-ovú
hodnotu, ale v apríli 2006 zaznamenali najvyšší vodný stav,
a to: 825 cm.
Vtedy najkritickejším bodom bol úsek medzi Mostom Márie Valérie a prístavom bývalej kompy, keď terajšia parkovacia plocha
stála pod vodou a pieskom naplnenými vrecami museli zabarikádovať zatekanie vody pri bráne. Kvôli presakovaniu vody museli
vysťahovať aj Detský domov a 50 deťom provizórne zabezpečiť
bývanie v ŠD Strednej odbornej školy. V júni tohto roku voda dosahovala „len“ 640 cm-ovú výšku. Ostrihomská príjazdová cesta
popri rieke stála však pod vodou viac ako týždeň, čo spôsobilo nemalý problém aj v cestnej doprave. 25. júna v ranných hodinách Inšpektorát Slovenskej podunajskej plavby zakázal plavbu po Dunaji
na úseku Devín – Štúrovo. Po osemmesačných stavebných prácach
dňa 21. júla 2008 sa konalo slávnostné odovzdanie ochrannej hrádze a Dunajskej promenády do prevádzky, ktoré sú napojené na pešiu zónu a pôvodnú dunajskú hrádzu. Výstavbu realizovala nemecká firma Bilfinger Berger vo výške 2 milióny 257 tisíc eur (68 mil.
Sk). Ochranná hrádza sa vypína zo zeme parametrami: dĺžka 457
m, šírka 40 cm a výška 60 cm. Hoci protipovodňová konštrukcia
je vyššie ako doterajšia nameraná najvyššia hodnota hladiny vody,
v prípade potreby sa dá „doplniť“ o ďalších 60 cm pomocou tzv.
mobilnej hrádze. Takéto „doplnenie“ trvá štyrom osobám cca. 3,5 –
4 hodiny. Plná výška betónového múru je 13 až 16 m, ktorého určitá
časť sa nachádza v izolačnom materiáli, v tzv. neogéne.
György Fekete, riaditeľ komárňanského Podunajského inšpektorátu, nás informoval aj o tom, že práve táto 15 m vysoká hrádza
zabraňuje častejšiemu zatekaniu vody smerom k mestu a skladom
Slovenského vodohospodárskeho podniku. 
Preklad: F.Cs.
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Égett a papírgyár faaprító részlege

Požiar v drevosekárni

5.

A nyári meleg miatt
régiónkban több tűz‑
eset is történt. A legnagyobb károk a helyi papírgyárban keletkeztek,
a tűz kialakulásának
okát speciális szakértői
csoport vizsgálja.
Tűz ütött ki július
16-án a papírgyár fa‑
aprító üzemrészlegében,
a lángok a karbantartói munkálatok végzése közben keletkeztek.
Mivel ennek a részlegnek nincs automata tűzoltó rendszere, a gyú‑
lékony faanyag belobbant, a tűz gyorsan terjedt. Csak a tűzoltók
gyors és szakszerű beavatkozásának köszönhetően sikerült megfékezni és eloltani a lángokat. Az eseményekről a párkányi tűzoltók
parancsnokát, Bréda Tivadart kérdeztük. „A gyárban lévő tűzoltók
11 óra körül kapták a riasztást, két kocsival és négyfős személyzettel
azonnal a helyszínre siettek. A tűz felmérése után riasztották a városi
és a „vasúti” lánglovagokat is. Először 2 kocsival és 4 fős személyzettel érkeztünk mi is a helyszínre, ám a felmérések után be kellet
hívnunk az éppen szabadnapjukat töltő tűzoltókat is és az érsekújvári városi tűzoltóktól is segítséget kértünk. Egy órára sikerült elfojtani
a tüzet, ám délután négy óráig szükséges volt a vaskonstrukció és
az üzemben lévő gépek hűtése. Fennállt ugyanis annak a veszélye,
hogy a vaskonstrukció a hőségtől deformálódik és összedől. A sikeres oltásban végül 38 tűzoltó és 11 tűzoltó autó vett részt. Az első
felmérések szerint a keletkezett kár körülbelül 8 millió korona, azaz
265 ezer euró körül mozog. A tűz kialakulásának okát speciális szak‑
értői csoport vizsgálja, választ 30 napon belül kapunk“ – tudta meg
lapunk Bréda Tivadartól.
-gp-

Dňa 16.7. 2009 zachvátil požiar drevosekáreň závodu Smurfit Kappa. Vznik požiaru zisťuje špeciálna odborná skupina.
V čase vzniku požiaru vykonávali v prevádzke údržbárske práce. Pretože drevosekáreň nemá automatický protipožiarny systém,
drevo sa vznietilo a oheň sa rýchlo šíril. Iba vďaka včasnému a odbornému zásahu hasičov sa podarilo zabrániť väčšiemu požiaru.
Bližšie informácie o zásahu hasičov sme sa dozvedeli od náčelníka mestského hasičského zboru Brédu Tivadara. „Závodní hasiči obdržali správu o požiari okolo 11 hodiny. Okamžite vyrazili
na miesto požiaru s dvoma požiarnymi autami a so štvorčlennou
posádkou. Po zistení rozsahu požiaru alarmovali mestských a železničných hasičov. Na miesto požiaru sme sa dostavili s dvoma
autami. Po miestnej obhliadke sme povolali aj hasičov, ktorí mali
v tom čase voľno. O pomoc sme požiadali aj novozámockých hasičov. Okolo 13 hodiny sa nám podarilo oheň uhasiť. Do 16 hodiny sme ešte pokračovali striekaním prehriatej železnej konštrukcie
a strojov, ktoré sa nachádzali v prevádzke. Konštrukcia sa mohla
od vysokej teploty zdeformovať a tým aj celá budova zrútiť. Na
úspešnom hasení sa zúčastnilo 38 hasičov a 11 hasičských vozi‑
diel. Podľa prvých odhadov vznikla škoda vo výške cca 8 miliónov
Sk to znamená približne 265 000 eur. Vznik požiaru zisťuje špeciálna odborná skupina a odpoveď by sme mali dostať do 30 dní“.

-gp-

Pályázatfigyelővel próbál
segíteni a város

2009. július 1-én Takehiro Mizumoto személyében megérkezett
Párkányba a 14. hídőr. A japán
képzőművész az első olyan hídőr,
aki az ázsiai kontinensről jött hozzánk, de számára is ez jelenti az
első találkozást Közép-Európával. Takehiro Mizumoto a világ
legnépesebb várostömörülésében,
Tokióban született 1967-ben. Diplomáját a Tokiói Nemzeti Egyetem Festészeti Karának Képzőművészeti- és Zenei Szakán szerezte
1990-ben. Két évre rá posztgraduális képzés keretében tökéletesítette szakmai tudását. Számos egyéni és csoportos kiállítása volt
már Tokióban, de többször bemutatkozott az európai közönségnek
is. Finnországi és németországi kiállításai mellett kiemelkedik az
a hollandiai tárlat, mely a Hágai Királyi Képzőművészeti Akadémián került megrendezésre 2003-ban. Holland, finn és németor‑
szági pályázati tartózkodás után most a párkányi Hídőr-ház jelenti
a barátságos japán művész számára az alkotóműhely merőben új
környezetét. Kérdésemre válaszolva elmondta, mennyire meg van
lepődve az itteni emberek nyitottságán. Az elmúlt rendszerből már
semmi sem érezhető a társadalomban, az utcán járva szinte egy
mediterrán városban érezheti magát az ember. Takehiro Mizumoto
a három hónapos párkányi hídőrködése után kiállítással búcsúzik
majd városunktól.
Juhász Gyula

Most, hogy már Szlovákiában is (hivatalosan) tombol a gazdasági válság, minden egyes fillérre szükség van. Nemcsak a magánember, de a vállalkozások, civil szervezetek is gondban vannak. Helyzetükön egy, a város internetes honlapján létrehozott
pályázatfigyelő portál próbál segíteni.
Radošicky Gábortól, Párkány projekt menedzserétől megtudtuk,
hogy a portállal azokra a pályázatokra szeretné felhívni a párkányi
lakosság, szervezetek és cégek figyelmét, amelyek érdekesek lehetnek a számukra. „Amikor a városnak keresek pályázati lehetőségeket, sok, számunkra nem megfelelő kiírást is felfedezek. Mind‑
eddig nem tudtam, hogyan jutassam el ezeket azon emberekhez,
akik számára fontosak lehetnek. Innen jött a portál ötlete” – mesélte
Radošicky, akitől azt is megtudtuk, hogy a pályázatfigyelő tartalma
folyamatosan frissül és aktualizálva van. A portál előnye, hogy azokat a lehetőségeket tartalmazza, amelyek térségünkre is, vagy kifejezetten régiónkra lettek kiírva. Egyelőre csak a szlovákiai felhívások
találhatók meg a honlapon, de nagy valószínűséggel hamarosan a
magyarországiak is felkerülnek rá. Radošicky Gábor szavai szerint
bárki bemehet a városházára, hogy tanácsot kérjem, magát a projektet azonban mindenkinek egyedül kell kidolgoznia.
A pályázatfigyelő a www.sturovo.sk honlapon, az aktualitások –
pályázati lehetőségek címszó alatt található meg.

Sz.É.

A felkelő nap országából

Z krajiny vychádzajúceho slnka
Dňa 1. júla 2009 v osobe Takehiro Mizumota k nám zavítal 14.
strážca mosta. Výtvarný umelec z Japonska je prvým strážcom
mosta, ktorý prišiel do Štúrova z ázijského kontinentu, no aj preňho
to znamená prvé stretnutie so Strednou Európou. Takehiro Mizumoto sa narodil v Tokiu, v jednej z najväčších veľkomestských oblastí na svete v roku 1967. Diplom si získal v roku 1990 na Fakulte
maliarstva Národnej univerzity v Tokiu, v odbore výtvarné umenie
a hudba. O dva roky neskôr v rámci postgraduálneho štúdia kompletizoval svoje odborné vedomosti. Okrem početných samostatných a skupinových výstav v Tokiu sa niekoľkokrát predstavil už
aj európskemu publiku. Popri výstav vo Fínsku a Nemecku vyniká
výstava v roku 2003 v Holandsku, organizovaná Kráľovskou akadémiou výtvarných umení v Haagu. Štúrovský dom strážcu mosta znamená teraz preňho po Holandsku, Fínsku a Nemecku úplne
nové prostredie pre vlastnú tvorbu. Na moju otázku odpovedal, že je
prekvapený otvorenosťou tunajších ľudí. Z minulého režimu už nič
v spoločnosti necítiť, chodiac po uliciach sa človek skoro cíti ako
v nejakom mediteránskom prostredí. Takehiro Mizumoto po troch
mesiacoch stráženia mostu v Štúrove sa rozlúči s našim mestom
výstavou. 
Július Juhász
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A mozgássérültek ingyen
parkolhatnak

Nem könnyű mozgássérültként élni. Főleg akkor nem, ha azt a
körülöttünk élő emberek még nehezebbé teszik. Molnár Magdolna,
a mozgássérültek 99-es szervezetének vezetőségi tagja lapunknak
arról számolt be, hogy számukra az egyik legnagyobb problémát
Párkányban a parkolás jelenti. „A mozgássérültek számára jelölt
parkolóhelyek vannak kialakítva a városban, ezeket azonban a legtöbbször
olyan személyek használják, amelyek nem rendelkeznek „ZTP”-s, tehát a
mozgáskorlátozottságot
jelző igazolvánnyal. Ez
nemcsak a központban,
hanem a bevásárlóhelyeken is nagy gondot okoz,
mint ahogy az is, hogy kevés az ilyen parkolóhely”
– panaszolta lapunknak Molnár Magda, megjegyezve, hogy ezekre a
kihágásokra nem igazán figyelnek oda a rend őrei. A mozgássérültek
számára egyébként Szlovákia-szerte ingyenes a parkolás, a kijelölt
helyekre pedig elvileg nem korlátozott mozgású személyt szállító
gépkocsi nem állhatna. A vezetőségi tag szerint azoknál a párkányi
középületeknél, amelyeket felújítottak, vagy pedig újak, gondoltak
a mozgássérültekre és lehetővé tették számukra a bejutást. Néhány
öregebb épület esetében azonban mindez nincs biztosítva.
Sz.É.

Monitoring verejných súťaží
na webovej stránke mesta

Rybárske, chovateľské a umeleckokreatívne potreby
Horgász, kisállattenyészeti és kreatívkézműves kellékek

Hlavná 50, Štúrovo - Fő utca 50, Párkány
Tel.: 0911 880 858

TWISTER

V súčasnosti, keď už aj na Slovensku (oficiálne) vrcholí hospodárska kríza, každý jeden cent si musíme postrážiť. Vplyv
krízy pociťujú nielen súkromné osoby, ale aj podnikateľská
sféra a civilné organizácie. Práve týmto subjektom sa snaží pomôcť portál určený na podporu rozvoja pomocou monitoringu
vypísaných verejných súťaží.
Ako sme sa dozvedeli od projektového manažéra MÚ, Gábora
Radošického, portál bol vytvorený s primárnym cieľom informovať širokú verejnosť o vyhlasovaných konkurzoch. „Počas sledovania verejných súťaží týkajúcich sa nášho mesta sa stretávam aj s
inými možnosťami, ktoré by však mohli byť efektívne pre iných.
Doteraz som nevedel, akou formou by som mohol sprostredkovať tieto získané informácie smerom k ostatným. Tak sa zrodila
myšlienka realizácie tohto portálu, ktorý je priebežne aktualizovaný“ – rozprával nám Radošický. Prednosťou webovej stránky
je, že obsahuje možnosti týkajúce sa nášho úzkeho regiónu. Zatiaľ
sú zverejnené len slovenské grantové možnosti, ale obsah portálu
bude čoskoro rozšírený aj o ďalšie možnosti v Maďarsku. Každý
záujemca sa môže informovať na Mestskom úrade v Štúrove, po‑
žiadať dotyčných o radu, ale samotný projekt musí vypracovať
sám. Monitoring verejných súťaží nájdete na webovej stránke
www.sturovo.sk pod heslom Aktuality – Grantové možnosti.

Preklad: F.Cs.

Mammográfia már Párkányban is

Májustól újabb orvosi vizsgálatokat tudnak elvégezni Pár‑
kányban. A helyi rendelőintézetben olyan központot alakítottak
ki, amely az emlőrák kiszűrésére, illetve az emlőelváltozások
vizsgálására szolgál. Eddig mindezért Érsekújvárba, Komáromba vagy Lévára kellett utazni.
Lukács Lajos szakorvostól, az Ortopédia Kft. ügyvezetőjétől megtudtuk, hogy eddig egyetlen egészségügyi pénztárral sem sikerült
szerződést kötniük. „Folyamatosan tárgyalunk és több megállapodás
is körvonalazódik” –
tette hozzá Lukács a
lehetséges partner
biztosítókat sorolva.
Ma egy mammográ‑
fiai vizsgálatért 15
eurót (451,89 koronát) kell fizetni Párkányban. Bécsben
ugyanezért 220 eurót
(6627,72 koronát) is
elkérnek. Ami a kivizsgálás jelenlegi
menetét illeti, nem
kell hozzá beutaló. „Amíg nem sikerül szerződnünk valamely biztosítóval, nem kérünk beutalót. A páciensek saját elhatározásukból
is jelentkezhetnek a szűrésre, a legtöbbször azonban a nőgyógyász
küldi őket” – mondta a doktor. Lukács szavai szerint az elmúlt hónapok bebizonyították, hogy nagy szükség van a mammográfiára.
Már csak azért is, mert a 40 év feletti nőknek kétévente részt kell
venniük ilyen vizsgálaton. Természetesen, indokolt esetben mindez
nincs korhoz kötve. Mint megtudtuk, az alapos ellenőrzéshez szonográfiai és mammográfiai leletek is kellenek, mindkét vizsgálattal
ugyanis más látható. Az eredményeket archiválják, így össze tudják
hasonlítani a leleteket, ahogyan az esetleges elváltozásokat is. Májustól denzitometriai vizsgálatot is végeznek Párkányban: ez a csont‑
ritkulást mutatja ki. 
Sz.É.

Lipová 8 (vedľa Fitness centra)
Tel.: 0905/557128, rolandelzer@mail.t-com.sk
Umelohmotné taniere, príbory, poháre za
VEĽKOOBCHODNÉ CENY!
Príďte sa zabezpečiť na Vašu grilovačku!

Hygienický papier, čistiace prostriedky,
kancelárske potreby, reštauračné doplnky,
obalový materiál, plastový riad.

Veľko-maloobchod

Kis- és nagykereskedés
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Már a nyár sem az igazi?

Valóban! Viharosan, hűvösen, kiskabátban és esernyővel a kezünkben indult
a nyár. A szünidő kezdetére a vizek sem
melegedtek fel, de ha hinni lehet a jóslatoknak, augusztus elejétől 20-ig sokszor
majd 40 Celsius fokot is eléri a hőmérő
higanyszála.

Mindezt Dávid Mihály, nyíregyházi
időjós mondta el lapunknak. Szavai szerint a
nagy fürdőzésekre augusztus elejétől közepéig lesz alkalmas az időjárás, ezt követően
lassan beköszönt az ősz. Ekkor jócskán 30
fok fölé kúszik a hőmérséklet, a legmelegebb napokra augusztus 12-13 körül kell
számítani. Dávid Mihály a bolygók állása
szerint állítja össze éves előrejelzését, mely‑
ek többé - kevésbé beigazolódnak. Mint
mondta, augusztusban már nem valószínűek
nagy, országos méretű viharok, helyi záporokra lehet csak számítani. Vissy Károly meteorológus úgy véli, komolyabb előrejelzést
tíz napnál távolabbi időszakra nem lehet
készíteni. Szavai szerint hasonló, zivataros
nyarak mindig is voltak. „Erre bizonyíték a

Medárd regula is, amely szerint, ha Medárd
napján esik, negyven napig esni fog. Május
vége, június eleje csapadékos volt, és úgy
látszik, a népi megfigyelésen alapuló jóslat
egy-egy és fél hónapig ki is tartott” – vélekedett az ismert szakember. Vissy Károly a
globális felmelegedés és a záporok-zivatarok közti kapcsolatról elmondta, hogy egyelőre nem lehet tudományos párhuzamot
vonni. „Megfigyelhető, hogy gyakrabban
van felhőszakadás, jégeső, erősségük azonban nem változott. Hogy ez a természet normális reakciója-e, vagy a felmelegedésnek
köszönhető jelenség, kérdéses” – fejtette ki,
majd megjegyezte: a heves záporok, zivatarok az egész nyárra jellemzőek lesznek. Dávid Mihály azonban úgy véli, mindez nem a
klímaváltozás része. „Mostanában divat lett
mindent ezzel magyarázni. Már 20 éve ez
a nóta. A felmelegedés azonban nem olyan nagymértékű, mint ahogy azt mondják,
mert ha olyan nagy lenne, már rég nem lennénk. A déli sarkon például éppen lehűllés
játszódik le. A gleccserek pedig mindig is
olvadtak. Ez a folyamat egy olyan ritmus
része, amelyben bekövetkezik a fordított
állapot is” – magyarázta Dávid, majd megjegyezte: a viharok az erős északi szélnek
tudhatók be. Szavai szerint csak a tudósok
egy része tulajdonítja a fentieket a klímaváltozás hatásának, ilyen jelenségek pedig
régebben is előfordultak, ekkor azonban a
médiák nem tudtak mindenhol ott lenni, így
a viharok nem voltak ilyen mértékben prezentálva és feltupírozva.

Szép É.

Bezplatné parkovanie osobám
s obmedzenou schopnosťou pohybu
Život hendikepovaných ľudí nie je vôbec
ľahký, hlavne ak ľudia žijúci v ich blízkom
okolí im to ešte viac sťažujú. Podľa mienky
Magdalény Molnárovej, členky štúrovského
predstavenstva Slovenského zväzu telesne postihnutých, najväčší problém pre nich
znamenajú parkovacie podmienky nášho
mesta. „Hoci pre telesne postihnutých existujú špeciálne vyhradené parkovacie miesta,
napriek tomu ich obsadzujú osoby, ktoré
nedisponujú preukazom ZTP, načo však neprihliadajú ani príslušníci PZ vo väčšine prí-

padov. Značný problém spôsobuje aj nízky
počet takýchto parkovacích miest po celom
meste“ – sťažovala sa dotyčná. Pre osoby
s obmedzenou schopnosťou pohybu parkovanie je bezplatné na celom území Slovenska a na vyznačené miesta de facto iní vodiči by si nemohli vyhradiť právo. Podľa pani
Molnárovej po rekonštrukciách verejných
budov – okrem zopár starších budov - však
mysleli aj na hendikepovaných a sú zabezpečené prijateľné podmienky parkovania.

Preklad: F.Cs.

Mamografické vyšetrenie už aj v Štúrove
Od mája 2009 sa rozšírila paleta preventívnych lekárskych vyšetrení aj v Štúrove.
V priestoroch Polikliniky vytvorili centrum
zabezpečujúce prevenciu prsníkov a vyšetrenie príznakov rakoviny prsníka.
Ako sme sa dozvedeli od výkonného
riaditeľa spoločnosti Ortopédia s.r.o., Lajosa
Lukácsa, uzatvárať kontrakt sa im ešte zatiaľ nepodarilo ani s jednou zo zdravotných
poisťovní. „Neustále rokujeme a rysujú sa
viaceré možnosti vzájomných dohôd“ – dodal
Lukács.
V súčasnosti za absolvovanie jedného mamografického vyšetrenia zaplatíme 15 eur
(451,89 Sk) v Štúrove, kým za to isté vo Viedni by sme platili 220 eur (6627,72 Sk).
K absolvovaniu vyšetrenia pacient nepotrebuje žiadne oficiálne písomné odporúčanie
lekára. „Kým sa nedohodneme s niektorou

poisťovňou, takéto odporúčanie nebudeme
žiadať od pacientov. Všetci sa môžu prihlásiť na základe vlastného úsudku a ochoty,
avšak vo väčšine prípadov pacientov k nám
posielajú gynekológovia“ – hovoril doktor.
Podľa slov pána doktora skúsenosti posledných mesiacov dokázali a potvrdili nutnosť
mamografie. Už aj preto, že každá žena nad
40 rokov by mala podľa odborníkov raz za
dva roky absolvovať preventívne mamografické vyšetrenie.
Ako sme sa dozvedeli, k dôkladnému vyšetreniu treba mať k dispozícii sonografické
aj mamografické nálezy, pretože obidve metódy prinášajú so sebou výsledky iného rázu.
Výsledky archivujú, na základe ktorých sa
vedia rozoznať aktuálne od starších nálezov
a prípadné zmeny.

Preklad: F.Cs.
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Už ani leto nie je také?
Naozaj! Tohtoročné leto sa začalo búrkami, studeným počasím, vo svetri a s
dáždnikom. Pochopiteľne ani vody riek
a jazier sa neoteplili, ale ak sa dá veriť
našim meteorológom, od začiatku augusta k nám zavíta aj poriadna 40-stupňová
horúčava.
Podľa maďarského meteorológa Mihálya Dávida z Nyíregyházy počasie na pravé
kúpanie bude len od začiatku augusta až do
20. augusta. Potom už pomaly prichádza
jesenné obdobie.
S najteplejšími dňami musíme rátať okolo 12.-13. augusta, keď teploty sa vyšplhajú
nad 40 stupňov. Pán Dávid vždy zostavuje
svoju celoročnú predpoveď na základe postavenia planét a získané výsledky sa viacmenej aj potvrdzujú.
Podľa meteorológa Károlya Vissyho
presnejšiu predpoveď počasia nemôžu
vopred vypracovať na viac ako 10 dní. Aj
v minulosti boli podobné letá plné búrok.
„Dôkazom toho je aj pranostika na Medarda: „Medardova kvapka – štyridsať dní
kvapká.“ Koncom mája a začiatkom júna
výskyt zrážok bol oveľa frekventovanejší,
takže predpoveď založená na pozorovaní
našich predkov sa naozaj potvrdila 1-1,5
mesiaca. Medzi globálnym otepľovaním
a častejším výskytom búrok sa však nedá
vedecky dokázať žiadna analógia. Hoci
prietrž mračien a ľadovec sú častejšími
„hosťami“ u nás, ale ich sila sa vôbec nezmenila. Či je to normála reakcia prírody
alebo môže zato globálne otepľovanie, je
ale otázne“ – vysvetľoval odborník.
Mihály Dávid však tvrdí, že nie je to súčasť zmeny klímy a otepľovania zemskej
atmosféry. „Otepľovanie nie je až také rázne, ako to tvrdia niektorí. Ak by bol opak
pravdou, dávno by sme už ani my neboli
na Zemi. Na Južnom póle napríklad práve
teraz prebieha ochladenie a ľadovce boli
vždy odkázané na topenie, čo je pochopiteľne súčasťou rytmu, kde sa dostaví aj
opačný stav. Búrky a víchrice predovšetkým vyvoláva silný nápor severného vetra.
Spomínané príznaky považuje za dôsledok
zmeny klímy len určitá časť meteorológov.
Takéto javy sa vyskytli už aj v minulosti,
len svet médií nebol prítomný vždy a všade
a neprezentovalo sa to tak prehnane ako v
súčasnosti“ – hovoril pán Dávid.

Preklad: F.Cs.

A NAPBA ÖLTÖZÖTT LEÁNY
rockopera

IPOLYSÁG
2009. augusztus 16. 19 órakor
írta: Koltay Gergely
előadja: Felvidéki Rockszínház

SZABADTÉRI RENDEZVÉNY
FŐ TÉR
INGYENES
Szervezők:
Via Nova ICs, MKP ipolysági alapszervezete, ipolysági Csemadok, Szent Imre
Cserkészcsapat
Támogatónk: Szülőföld Alap
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1943-as magyar játékfilmre bukkantak Párkányban

Egy idős, maholnap 80 éves párkányi
hölgy és családja, több mint hetven éven
át takargatta padlásán, majd a garázsban
és a spájzban a Megálmodtalak című magyar játékfilmet. A pálinkáért cserébe kapott, második világháború óta nem látott
keskeny kópia kissé kiszáradt, de jó állapotban van. Megújításán jelenleg is dolgozik a Magyar Nemzeti Filmarchívum.

A neve elhallgatását kérő egykori tulaj‑
donos lapunknak elmondta, hogy a filmet
magyar katonát adták oda a nagymamájának
pálinkáért cserébe. „30 éven át két lapos dobozba csomagolva a padláson voltak a tekercsek. Csak a film címe volt az, amit tudtunk,
senki sem törődött az örökséggel. Időközben Ebedről Párkányba költöztünk, s a garázsban, majd a karácsonyi díszek mellett a
spájzban tároltuk a dobozokat. Mivel nem
szerettük volna tovább takargatni a teker‑
cseket, a fiam interneten keresztül vette fel a
kapcsolatot a filmarchívummal” – mesélte a

Párkány és Vidékének az idős asszony.
Mint arról a hangosfilm.hu portál beszá‑
molt, „a filmarchívum kutatói egy Párkány‑
ból küldött e-mail alapján keltek útra, amely
tömör határozottsággal közölte a nemzeti
filmkincs megőrzőivel, hogy családjuk tulajdonában van az 1943-ban készült, Meg‑
álmodtalak című film teljes kópiája. Való‑
színűleg az 1945-ben visszavonuló magyar
csapatok tábori mozijának szánt filmjéről
van szó, legalábbis erről árulkodnak a tekercsek eredeti papírdobozán látható jelek.
A postai címzés jól kivehető, mely szerint
a feladó a filmet forgalmazó Hungária Film
Részvénytársaság, a címzett pedig a Cenzúrabizottság, amely akkoriban minden forgalmazásra szánt kópiát köteles volt ellenőrizni
és az engedélyokiratot kiadni, vagy a kiadást
megtagadni. A dobozok egyikéből, az első
„felvonás” mellől összegyűrve elő is került
a kópia technikai „kezelőlapja”, amely azt
a tényt rögzítette, hogy a 16 mm-es másolat
szűz példány, még nem vetített kópia” – olvasható a hangosfilm.hu portálon.
A film nem sokat pereghetett. A mozit
rendező Vaszary János és felesége, egyben
a főszerepet játszó Muráti Lilli is elhagyták
Magyarországot. A film 16 mm-es kópia formájában maradt fenn, ezért egyelőre közvetlenül filmszalagra nem másolható. „A most
megtalált „Megálmodtalak” keskeny kópiája gondos tisztítás és kézi restaurálás után
az archívum polcára kerül. A több évtizedes
„kiszolgáltatottság” meglátszik a képanyagon. A padlástér nyáron forró és télen jég‑
hideg levegője apró hajszálrepedésekkel

9.

„pókhálóssá” tett minden egyes képkockát,
de érdemes küzdeni az eredményért, mert a
film csaknem teljesnek mondható. A néhány
apróbb kockahiányon kívül a főcímzene
eleje és a gyártó-forgalmazó emblémája
hiányzik csupán, amit könnyű lesz pótolni
a megmaradt anyagok segítségével. A most
előkerült kópia értékét tovább növeli, hogy
a filmarchívum eddig korabeli fényképekkel sem rendelkezett a filmről. Csupán két
példány eredeti forgatókönyv és néhány
kritika volt ismert számukra” – olvasható a
honlapon.
Régebben csak a kutatók láthatták a megtalált, keskeny kópiájú filmeket, de a videotechnika fejlődésével egyre több alkotás
kerülhet a televíziós közönség elé. Meglehet, egyszer a Párkányban megtalált film is
képernyőre kerül.


Forrás: www.hangosfilm.hu

Szép É.
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Apák napja

A Rozmaring Nyugdíjas Klub vezetősége
június 25-én Apák napja alkalmából ünnep‑
séget rendezett a tagjai számára. A sok apát,
nagyapát elkísérték az anyák, nagymamák
is, így a klub zsúfoltságig megtelt. A rendezvény jó hangulatban zajlott. A tagok kétnyelvűsége miatt maga a műsor is szlovák,
illetve magyar nyelvű volt. Ez egyáltalán
nem jelentett senkinek sem gondot, így volt

Lengyelország nemcsak területi nagysága vagy lakóinak száma
miatt tartozik Európa nagy nemzetei közé. A gazdag történelmi múlttal rendelkező állam kiemelkedő
egyéniségei munkáságukkal járultak hozzá az ország nemzetközi hírnevének megalapozásához, majd
öregbítéséhez. Óriási az a szellemi örökség, amelyet hátrahagy‑
tak a művészet, tudomány, vagy
akár a vallás területén. A nagy nevek közül a teljesség igénye nélkül
mindenképpen megemlítendő: Nicolaus Kopernicusz (csillagász),
Fryderyk Chopin (zongoraművész,
zeneszerző), Adam Mickievicz
(költő, drámaíró), Marie Curie
Sklodowska (Nobel-díjas kémikus)
és Karol Wojtyla – II. János Pál
pápa, a nemrég elhunyt szentatya.
A lengyel királyok közül pedig
számunkra főleg a „helyi vonatkozások” miatt III.Sobieski János (16241696) törökverő főhadvezér vált a leg‑
ismertebbé. A lengyel fővárosban,
Varsóban, illetve annak környékén
találhatók azok az értékes műem‑

természetes. Először a köszöntő hangzott el.
Szlovákul az elnöknő, Bitter Éva, magyarul
Szabó Margit köszöntötte az apákat, nagyapákat. A klub énekkara után Szeifer Erzsi
és Melicher Margit verssel kedveskedett,
majd Bitter Éva és Juhász Milka szlovákul
énekelt, Fráňik Márta Molnár Mártával szintén szlovákul szórakoztatták a jelenlévőket.
A kultúrműsor után az apákat, nagyapákat

megajándékozta a vezetőség, majd frissítő
és uzsonna került az asztalokra. A jó hangulatról két harmonikusunk, Stifner Imre és
Szeifer László, valamint hegedűsünk, Mišanko František és Berecz József gondoskodott. Nyugodt szívvel írhatom, hogy ez egy
igazán jól sikerült rendezvény volt. Remélem, jövőre lesz folytatása!

Juhász Irén

Sobieski király nyomában

június 21-én egy 8 tagú bizottság utazott az
északi szomszédhoz, hogy ezekkel a nevezetes
emlékhelyekkel közelebbről megismerkedhessen. A hosszú út első állomása a lengyel kulturális központ, Krakkó volt. A Wawel-királyi
vár kívülről való megcsodálása és az Óváros
megtekintése után a híres Posztó csarnok kávézójából gyönyörű kilátás nyílt Krakkó jellegzetes főterére. Ám ennél, még szebb és meglepőbb volt az ott elfogyasztott fél adag presszó
kávé ára. Potom 3 euró 50 cent. Ó, te drága
Krakkó! Még aznap este megérkeztünk a közel kétmillió lakosú fővárosba, Varsóba, ahol
a város főügyésze, a vendégbarát Rajmund
Chajneta és kedves felesége Jolanta asszony
fogadtak bennünket. A három napos ott-tarIII.Sobieski János király Varsóban található lovas
tózkodásunk ideje alatt a főváros központját,
szobra (Francois Pinck alkotása 1788-ból)
a történelmi magot mondhatnánk teljesen bejártuk.
Mint a korabeli fényképeken láthattuk, sajnos Varsó
koszorúzták Antal József emléktáb‑
a második világháború alatt szinte teljesen elpusztult. Az láját. Sajnos, az a pár „lengyel nap”
áldozatok számáról ne is beszéljünk. A főváros területén úgy elszállt, hogy szinte észre sem
lépten-nyomon számtalan emlékmű utal ezekre a tragikus, vettük. Varsóval nem volt könnyű beszomorú eseményekre. A fiatalos lendületű, jó kedélyű, fő‑ telni, annál nehezebb volt tőle elbú‑
ügyész úr helytörténészeket megszégyenítő szakismeretekkel csúzni. Szerencsére többet kaptunk,
kápráztatta el a kíváncsi társaságot és kalauzolta Varsó leg- mint amennyit vártunk. A meghívásnevezetesebb helyeire. Kastélyok, templomok, szobrok, par- ért és a szívből jövő vendégszeretetért
kok szemléjével teltek az eső mosta napok. A múlt század kö- őszinte hála és köszönet jár a Chajzepén épült szocialista realista építészeti stílus jegyeit viselő neta házaspárnak.  Cucor Roland
Kultúrpalota tornyából, madártávlatból Varsó
csodálatos panorámája tárult elénk. A műem‑
lékek közül kétségkívül a leglátványosabb
III. Sobieski János király nyári rezidenciája,
az ún. Wilanowa palota volt. Az egyedi királyi relikviákat szigorú tekintetű, szúrós szemű,
többnyire nyugdíjas hölgyek őrizték. Még egy
röpke látogatást tettünk a Chopin utcában található magyar nagykövetségen, majd a delegáció néhány tagját Andrzej Prewoznik a Lengyel Nemzeti Harc és Mártíromság Emlékét
Őrző Tanács elnöke fogadta, aki nagyban segítette és az intézményen keresztül anyagilag
támogatta a párkányi Sobieski lovas szobor
kivitelezését. Ezt követően az egykori szobor
bizottság három lelkes tagja, Dániel Erzsébet, Boócz Mária és Palkovics Blanka a Len‑
A delegáció tagjai a kiály nyári rezidenciája előtt
gyel Honvédelmi Minisztériumban Zenon Kosiniak
lékek, amelyek III. János király Kamysz miniszterhelyettes kezéből átvette azt a köszönőleuralkodásához, életéhez szorosan velet, amely a lengyel- magyar-szlovák baráti kapcsolatok
kapcsolódnak. Párkányból 2009. további ápolását szorgalmazza. A párkányiak Varsóban meg‑

Köszönjük a párkányi régió MKP-választóinak,
hogy szavazataikkal megerősítették a szlovákiai
magyarság európai képviseletét.
Farkas Iván, parlamenti képviselő, Szigeti László, parlamenti képviselő
Fekete László, megyei képviselő
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Mestské múzeum Štúrovo v spolupráci
s Hasičskou stanicou so sídlom v Štúrove
organizuje pamätnú výstavu z príležitosti
125. výročia založenia Dobrovoľného hasičského spolku v Štúrove. Ak by ste vedeli o existencii hasičských relikvií (náradie,
ustrojenstvo, tablo, dokumenty, fotografie
atď.), nahláste v múzeu (e-mail: muzeum.sturovo@zoznam.sk, tel.: 752 4002),
alebo na hasičskej stanici (e-mail: tivadarbreda@gmail.com, tel.: 0905 922001).
Výstavu plánujeme uskutočniť v mesiaci
október a november v mestskom múzeu.
Dúfame, že Vašim aktívnym prístupom
prispejete aj Vy k úspechu tejto výstavy.
Ďakujeme!
Na našu výzvu priniesol p. Ján Gerči do
múzea originálnu listinu z roku 1939. Toto
„Čestné uznanie“ je síce vystavené pre kominárskeho majstra, ale treba vedieť, že tieto dve povolania sa nedajú rozdeliť. Veď
kominári vykonávali kedysi aj požiarnickú
činnosť a práve z nich sa stali prví hasiči.
Pôvodne vlastne pomáhali predísť požiarom,
ktoré hrozili v komínoch plných čiernych
sadzí. Kominári až neskôr začali pracovať
sami. Nie náhodou je svätý Florián okrem
kominárov aj patrónom hasičov. Listina bola
vystavená v Budapešti práve pred 70-mi rok‑
mi. Aj touto cestou ďakujeme za pozornosť
p. Gerčimu a naďalej čakáme na Vašu spoluprácu.

Vážení občania!
Tisztelt Lakosok!

ELISMERŐ OKLEVÉL
A Magyar Kéményseprők Országos
Egyesületének elnöke alelnökei titkárai
választmánya és egyéb vezetőségi tagjai
adjuk tudtára ezennel mindeneknek
akiket illet hogy Egyesületünk
CSAPLÁR MIHÁLY
Kéményseprő Mester Urat
a kéményseprő ipar terén kifejtett
eredményes munkássága kötelezettségeinek lelkiismeretes teljesítése az ipar
színvonalának emelése s az egyesületi
érdekek előbbre vitele terén szerzett
érdemeiért jelen elismerő oklevéllel
tüntette ki s azt részére a mai napon
eredetiben kiadta Kelt Budapesten 1939
évi április hó 30 napján
Ezúton is köszönjük Gerči úr figyelmességét, és továbbra is várjuk az Önök jelentkezését.

Autoškola Hílek - Štúrovo

Kurzy na vodičský preukaz skupiny: A,B,C,D,E,T.
Začiatok nasledujúceho kurzu:
18. august o 15 hod. (Šport Hotel)
Info: 0915 633 975, 0903 587 877

Možnosť platby aj v troch splátkach!

Autoškola Hílek - Párkány

Tanfolyam minden típusú jogosítvány megszerzésére:
A, B, C, D, E, T.
Következő tanfolyamaink júliua 18-án
15.00-kor kezdődnek (A Šport Hotel)
Info: 0915 633 975, 0903 587 877

A tandíj 3 részletben is kifizethető!
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A Párkányi Városi Múzeum a Párkányi
Tűzoltóállomással karöltve emlékkiállítást rendez a Párkányi Önkéntes Tűzoltó
Egylet megalakulásának 125. évfordulója
alkalmából. Ezért arra kérjük Önöket,
hogy amennyiben tudomásuk van régi tűzoltó ereklyék létezéséről (felszerelés, öltözet, tabló, fényképek, dokumentumok,
stb.), jelezzék azt a múzeumban (e-mail:
muzeum.sturovo@zoznam.sk, tel.: 752
4002), vagy a tűzoltóállomáson (e-mail:
tivadarbreda@gmail.com, tel.: 0905
922001). A kiállítást október és november
hónapokban tervezzük megvalósítani a
városi múzeumban. Bízunk benne, hogy
aktív részvételével Ön is hozzájárul a kiállítás sikeréhez. Köszönjük!
A felhívásra reagálva Ján Gerči egy
1939-ből származó okiratot hozott be a
múzeumba. Bár az okirat egy kéményseprő
mester elismerése, tudnunk kell, hogy ezt a
két hivatást nem lehet kettéválasztani. Hisz
egykoron a kéményseprők tűzoltással is fog‑
lalkoztak, csak később kezdtek önállóan dolgozni. Bizonyítja ezt közös védőszentjük,
Szent Flórián égi alakja is, akit mindkét fél
egyaránt tisztel. A 70 évvel ezelőtt kiállított
oklevél szövegéből kitűnik a megbecsülés
és elismerés e „kormos” mesterség iránt:

12.
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Mackó úr megálmodója:
Sebők Zsigmond

Sebők Zsigmond (családi nevén: Sternfeld) Párkányban (egyes adatok szerint Párkánynánán)
született 1861. szeptember 22-én.
Az esztergomi gimnázium elvég‑
zése után a pesti műegyetemen
természettudományokat, a bölcs‑
észkaron pedig filozófiát hallgatott. Apját korán elvesztette. A
sokgyermekes családot édesanyja
tartotta el egy falusi bolt jövedelméből. 1895-ben megnősült és
feleségül vette Rákosi Erzsébetet,
az író, újságíró Rákosi Jenő unokahúgát. Újságírói vonzalma hamarosan a hírlapírói pályára vitte
őt. 1880-ban a Független Hírlap és
a Fővárosi Lapok, 1882-ben a Pesti Hírlap munkatársa lett. Cikkei jelentek meg az Esztergom és Vidéke
hasábjain, később bécsi és berlini
újságokban is publikált. 1884-től a Szegedi Napló, 1887-től ismét a
Pesti Hírlap, 1892-től a Budapesti Hírlap belső munkatársa volt. Országgyűlési tudósításokat közölt, és mint a tárcarovat vezetője, elbeszéléseket, csevegést, könyvismertetést, gyakran vezércikket írt.
1909-től Benedek Elekkel együtt a Jó Pajtás c. gyermeklap alapítója
és szerkesztője. Ezen kívül rendes munkatársa volt Pósa Lajos Az
Én Ujságom című gyermeklapjának, továbbá az Új Időknek (többnyire Keve álnév alatt), az Esti Ujságnak és rövid időre a Magyar
Hírlapnak. Rákosi Viktor Kakas Márton c. élclapjának segédszerkesztőjeként is dogozott. Első könyve Alakok címmel jelent meg
1887-ben. Novellái a Magyar Géniusz oldalain (1892-1903), az
1890-ben induló Hétben, az Új Időkben jelentek meg. Egynéhány
művében megkapó érzékletességgel idézi meg szülőföldjét, pl. a
száz évvel ezelőtti Párkány vásári hangulatát. Gyakran publikált
Colon, Plautus, Servatius, Plubius néven, de Nádi Hegedűs vagy
Zsiga bácsi néven is ismerték. Pályafutása alatt közel hatvan műve
jelent meg. Sebők Zsigmond a magyar gyermekirodalom klassziku‑
sává vált: ő teremtette meg Dörmögő Dömötör, Zebulon és Dorka,
Róka Miska, Malac Misi feledhetetlen alakjait. Mackó úr kalandos
utazásait megelevenítő könyvei hosszú nemzedékeken át voltak
zsenge gyermekévek bearanyozói. „Ők” azok a mesefigurák, akik
írójukat a gyermekirodalom legjobbjai közé emelték. Deésy Alfréd
1920-ban filmet készített Mackó úr kalandjai címmel. 1891-ben
a Petőfi Társaság, 1892-ben a szegedi Dugonics Társaság, 1904ben a Kisfaludy Társaság választotta Sebőköt rendes tagjai sorába.
A szülőföld megbecsülését jelzi, hogy 1998-ban Párkányban emléktáblát helyeztek el tiszteletére, Nánán pedig 1999-től évente mesemondó találkozót rendeznek az író nevével fémjelezve. Amit azonban kevesen tudnak, Sebők Zsigmond emlékére 1936-ban szobrot
emeltek Budapesten, melyet eredetileg a Lukács fürdőnél állítottak
fel. 1970-ben aztán átvitték a Vár alatt lévő Európa ligetbe, ahol
most is látható „Párkány írófejedelmének” legendás szüleménye,
művészi formába öntve. Maugsch Gyula alkotása Mackó úrfit ábrázolja Róka komával, a talapzaton pedig a következő felirat fut körbe: „Emlékezésül Sebők Zsigmondra, Mackó úrnak a gyermekek
barátjának megteremtőjére.” Sebők Zsigmond 1916. június 4-én
halt meg Budapesten. 
Juhász Gyula

Autoservis Juhász
Vám ponúka nasledovné služby:

- emisné kontroly motorových vozidiel: BEZKAT,
NKAT, RKAT, RKAT EOBD (vozidlá po roku
výroby 2005)
- diagnostika motorových vozidiel
- príprava vozidiel na STK a ich realizácia
- meranie emisných parametrov dieselových
vozidiel
- predaj ťažných zariadení a ich montáž
s certifikátom
- výmena rozvodových remeňov
- dovoz terénnych motocyklov a štvorkoliek zo zahraničia (Yamaha, Suzuki,
Honda, Kawasaki) a ich servis
- pri dovoze motorových vozidiel vykonáme EK, STK, KO, EVČ a náležitú
administratívu pri dovoze
- predaj, dovoz a servis japonských malotraktorov a príslušenstva

Svätoplukova 34, Štúrovo, tel.: 0905 214 850
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Zsigmond Sebők
Zsigmond Sebők (Sternfeld)
sa narodil 22. septembra 1861 v
Štúrove (podľa niektorých údajov v Parkáň-Náne). V školskom
roku 1871/72 začal študovať na
vyššom gymnáziu rádu Svätého Beňadikta v Ostrihome. Po
maturite bol poslucháčom prírodných vied na peštianskej
polytechnike a filozofie na filozofickej fakulte. Priskoro stratil
otca. Mnohopočetnú rodinu vychovávala matka, ktorá pracovala v dedinskom obchode. V roku
1895 sa oženil s Erzsébet Rákosi, mladšou sesternicou spisovateľa a žurnalistu Jenő Rákosiho.
Náklonnosť k novinárstvu ho
však čoskoro priviedla na žurnalistickú dráhu. V roku 1880
sa stal spolupracovníkom peštianskych novín „Független Hírlap“ a
„Fővárosi Lapok“, v roku 1882 „Pesti Hírlap“. Svoje články zverejňoval aj na stránkach ostrihomských novín „Esztergom és Vidéke“. Neskôr publikoval aj vo viedenských a berlínskych novinách.
Od roku 1884 pôsobil ako vnútorný spolupracovník „Szegedi Napló“, v roku 1887 sa vrátil k novinám „Pesti Hírlap“ a od roku 1892
„Budapesti Hírlap“. Ako vedúci besednice často písal parlamentné
zvesti, poviedky, rozhovory, recenzie a úvodné články. V roku 1909
spolu s Elekom Benedekom založil a redigoval detský časopis „Jó
Pajtás“. Okrem toho bol riadnym spolupracovníkom detského časopisu Lajosa Pósu „Az Én Ujságom“. Vo významných novinách „Új
Idők“ väčšinou písal pod pseudonymom Keve, ďalej spolupracoval
s „Esti Újság“ a na krátky čas aj s „Magyar Hírlap“. Bol pomocným
redaktorom v humoristickom týždenníku Viktora Rákosiho „Kakas
Márton“. Jeho prvá kniha pod názvom „Postavy“ vyšla v roku 1887.
Jeho novely vychádzali v „Magyar Géniusz“ (1892-1903), „Hét“ a
„Új Idők“. Vo viacerých poviedkach s dojímavou citlivosťou opisuje
svoje rodisko, napr.: jarmočnú atmosféru Parkanu spred sto rokov.
Často publikoval pod pseudonymami Colon, Plautus, Servatius, Plubius, Nádi Hegedűs, Zsiga bácsi. Po sebe zanechal okolo 60 diel.
Zsigmond Sebők sa stal klasikom maďarskej detskej literatúry. Do
svojich diel zapracovával zážitky získané zo spravodajských ciest.
Pri tzv. „potulkách“ vychádzali aj „omrvinky do dejín literatúry“ a
„kolority“. Alfréd Deésy v roku 1920 nakrútil film z jeho diela pod
názvom „Dobrodužstvá Pána Macka”. Popri dielach, ktoré sú klasickými tvorbami detskej literatúry, jeho novely svedčia o najväčších
spisovateľských kvalitách, hoci sú menej známe. V r. 1891 ho prijali za riadneho člena Petőfiho spolku, v r. 1892 do Dugonicsovho
spolku a v r. 1904 do Kisfaludyho spolku. V roku 1998 osadili na
jeho počesť v Štúrove pamätnú tabuľu. Od roku 1999 v Náne organizujú rozprávkové stretnutia pod jeho menom, čím neskorí potomkovia dávajú hold svojmu slávnemu predchodcovi. Málokto vie, že
na pamiatku Zsigmonda Sebőka v roku 1936 postavili v Budapešti
sochu, ktorá dodnes stojí v „Európa liget“ pod Hradom. Autorom je
akademický sochár Gyula Maugsch a znázorňuje spisovateľovu najslávnejšiu figúru Macka s Líškou. Zsigmond Sebők zomrel 4. júna
1916 v Budapešti.
Július Juhász
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KULTÚRA - ISKOLAÜGY

Gyermekhét az egyházi óvodában

A gyermeknap a Szent Imre Egyházi
óvodában már több éve egész héten át tart.
Így volt ez az idén is. Táncmulatsággal és
mesedélutánnal indítottunk, kellőképpen
megalapozva az érdeklődést, a várakozás
izgalmát a további programok iránt.
A zenétől hangos óvodaudvar már a kapuban mosolyt varázsolt az érkező gyerekek
arcára. Legnagyobb sikere a kötélhúzó és
cukorevő versenynek volt. A rajzversenyt is
a szabadban rendeztük meg. Feledhetetlen
élmény volt, amikor Juhász Gabi bácsi
lovas kocsijával „bevágtatott“ az óvoda udvarára. A gyerekek közelebbről
is megismerkedhettek Dávid és Gyuri
nevű lovakkal. A város utcáin tett kocsikázáson túl Gabi bácsi azt is meg‑
engedte, hogy a gyerekek felüljenek
a ló hátára. Köszönjük Gabi bácsinak e
rendkívüli gyermeknapi ajándékot. Évről évre immár elmaradhatatlan a kovácspataki kirándulás. A legnagyobb
szenzáció a gyerekek által elnevezett
„fenékcsúszdahegy“ megmászása s az
arról történő legurulás volt. Aztán jó kis
lakmározást csaptunk a Vadas termálfürdő
területén, ahol a szalonnasütödénél mindenki
maga süthette meg a szalonnával, kolbásszal,
hagymával megtűzdelt nyársát. Volt továbbá
kavicsfestés a Duna parton a „mi fánknál“, papírból hajtogatott kívánsághajókat eregettünk
a Dunán. „Ügyeskedj kis szakács” címen játékos süteményfalatkákat készítettünk. Nagy
sikere volt az arcfestészetnek is. A „Gyer‑
mekekért” pénzalap ajándékaként személyre
szóló édességcsomagot vihetett haza minden
egyes gyermek. Immár hagyományosan, júniusban rendeztük meg történelmi kirándulásunkat Esztergomba. A Balassa Bálint Múzeumban óvodapedagógiai foglalkozáson vettünk

részt Hinora Edit
vezetésével.
Aprólékosan megismerkedhettünk
István király koronáját díszítő képek jelentésével.
Mindenki saját
kezűleg készíthet‑
te el a koronát, s
kiskirályként térhetett haza. Páratlan sikere
volt a kisvonattal tett esztergomi városnéző
körutunknak is. Igaz, végül egy kiadós nyári
zápor tett pontot a nap végére, de ez senkit
sem tántorított el attól a véleménytől, hogy
nagyon jól éreztük magunkat. A gyerekek
a rendezvények folyamán sok új ismeretet
szerezhettek a természetről, növényekről,
állatokról, emberekről, a történelmi múlt‑
ról és jelenről egyaránt. A túrák folyamán
erősödött kitartásuk, a sikerélmények pedig növelték önbizalmukat. S ami a legfontosabb, mindezen élményeket együtt élhettük
meg. Sok ilyen közös programot tervezünk
a jövőben is.

Vízi Katalin, óvodaigazgató

13.

14.

Nagy csaták a
strandröplabda kupán
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SPORT - ŠPORT

Nagy sikerrel zárult a július 12-én, első ízben megrende‑
zett, Vadas-Heavy Tools strandröplabda kupa. A versenyen 20
csapat vett részt. A zömében helyi és szlovák indulók mellett
Csehországból és Magyarországról is indultak női, férfi és vegyes csapatok egyaránt.
Nem kis meglepetésre a 3. helyen az Egom 1 névre keresztelt
női csapat végzett, amely tagjainak külön gratulálunk, hisz sok
férfit megszégyenítő küzdelemben vívták ki a dobogós helyezést.
A döntőt a pozsonyi Katastrofa és a párkányi Zraloci (Cápák) játszották. A pozsonyiak végül 2 játszmában nyerték el és vihették
haza az első Vadas-Heavy Tools Beach Volleyball kupát és az
ahhoz járó Hotel Thermalban eltölthető „hosszúhétvégére” vonatkozó utalványt, valamint a Heavy Tools ajándékcsomagját. A többi
dobogós sem szomorkodhat, hisz a sportruházat mellett többek
között a párkányi termálfürdőbe szóló belépőkkel
és a Vadas logójával ellátott ajándéktárgyakkal is
megajándékoztuk őket:
bár, ahogy abban minden
versenyző egyetértett:
a játék öröme mindent
felülmúlt.
Szeretnénk
ezúton is megköszönni
a segítséget mindenkinek, elsősorban a párkányi röplabdacsapatnak:
különösen Peter Cápának, a Heavy Toolsnak és Szekér Otinak.
Reméljük, nemsokára ismét vendégül láthatjuk őket.
A Vadas termálfürdő augusztusi programmja:
- minden kedden, csütörtökön 14.30, szombaton és vasárnap 12.00
és 17.00 órakor vízi aerobic
- augusztus 8: Strandröplabda torna,valamint Kick Box Aerobic
Maraton.

Németh Lívia

Pohár v plážovom volejbale
bol úspešný

Veľkým úspechom sa stal po prvý raz u nás organizovaný pohár v plážovom volejbale, ktorý sa konal 12. júla. Na nedeľňajšiu
súťaž sa prihlásilo celkom 20 tímov, okrem domácich aj tímy zo
Slovenska, Česka a Maďarska. Nemalým prekvapením bolo tretie
miesto, na ktorom skončili baby zo susedného Ostrihomu menom
Egom 1. Finále hrali mužstvá bratislavská Katastrofa a Žraloci zo
Štúrova. Bratislavčania napokon zvíťazli v dvoch setoch a okrem
Pohára 1. Vadaš-Heavy Tools Beach Volleyball Cup si odniesli aj
ceny od Heavy Tools a víkendové pobyty v hoteli Thermal. Ani
ostatní víťazi sa nesťažovali, čakali na nich medzi inými športové
oblečenia či vstupenky na kúpalisko. Všetci hráči sa však zhodli
v jednom: radosť z hry stála za to. Touto cestou by sme chceli ešte
raz veľmi pekne poďakovať za pomoc štúrovskému volejbalovému tímu a predovšetkým pánovi Petrovi Cápaovi a Otimu Szekérovi z Heavy Tools. Dúfame, že sa čoskoro opäť stretneme.
Augustový program na Vadaši:
- každý utorok a štvrtok 14.30, sobota, nedeľa: 12.00 a 17.00:
vodný aerobic
- 8. augusta: Pohár v plážovom volejbale, Kick box Aerobic Maraton

Lívia Némethová

V minulom čísle nášho mesačníka, v príspevku
s názvom História parkanského prístavu došlo
nepozornosťou k zámene fotografií a im
prislúchajúcim sprievodným textom. Autorovi článku
a cteným čitateľom sa za to ospravedlňujeme!

Úspešné dievčatá
V Komárne sa uskutočnilo 4.kolo Slovenského pohára 51.ročníka Ceny Slovenských lodeníc. Štartovalo 285 pretekárov z 19 od‑
dielov Slovenska a dvoch oddielov z Maďarska. Veľmi dobre sa darilo i štúrovským rýchlostným kanoistom. Najúspešnejšie boli kadetky
Jutka Kecskemétiova a Žofia Vargová, ktoré v dvojkajaku na 5 kilometrovej trati obsadili druhé miesta za pretekárkami z Budapešti.
V Slovenskom pohári bodovali za prvé miesto. Okrem toho Jutka v
singlkajaku získala bronz za tretie miesto. Úspešný bol i chlapčenský
dvojkajak, ktorý obsadil piate miesto a v Slovenskom pohári bol hodnotení na treťom mieste. Pričinili sa o to Viktor Kecskeméti a Máte
Marschal. Bencze Fülöp obsadil v singlkajaku 5.a 6. miesto. V najpočetnejšej a najmladšej kategórii mladších žiakov naši začínajúci minikajakári Márk Nagy a Sabi Varga obsadili 9.respektíve 11. miesto.
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I. olympiáda na Špeciálnej
základnej škole v Štúrove

V tomto školskom roku sa aj naša škola s veľkým očakávaním
zapojila do súťaže „Olympijské festivaly detí a mládeže Slovenska
2009“, čo je aj súťažou „O pohár prezidenta SR“. Záštitu nad týmto projektom prevzal prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič.
Hlavnou myšlienkou projektu je, aby si všetci zodpovední uvedomili význam športu pre život a vývoj detí a mládeže a aby vyvinuli úsilie
k jeho praktickej realizácii. Napriek našim skromným možnostiam, výchova detí k zdravému spôsobu života, ktorého súčasťou je aj telesná
výchova, je na veľmi dobrej úrovni aj na našej škole. Za dobré výsledky môžeme ďakovať systematickej práci kolektívu pedagógov. Najvierohodnejším meradlom toho sú práve naši žiaci, ktorí sa na olympiádu
pripravovali s celým nasadením. Organizácia trojdňovej súťaže bola náročnou úlohou
pre celý kolektív školy, ale seriózny prístup
priniesol svoje ovocie. Za
hladkú prípravu, priebeh a
organizáciu súťaže v nemalej
miere môžeme
ďakovať Mgr.
Koreňovej,
ktorej športové skúsenosti
dodali odvahu
každému pri organizovaní činností v jednotlivých disciplínach. Slávnostné otvorenie školskej olympiády sa konalo 22.júna v areáli školy.
Olympijské hry sa zahájili vypočutím hymny SR a vzápätí riaditeľka
školy Mgr.Gergelyová Jolana slávnostne otvorila školskú olympiádu.
Po vztýčení olympijskej vlajky bol zapálený olympijský oheň a zložený sľub. Po opätovnom odznení štátnej hymny žiaci pod vedením pedagógov odpochodovali na jednotlivé stanovištia, kde zahájili súťaženie.
V rámci súťaženia sa žiaci zúčastnili na besede o olympionizme, kde
mohli preukázať aj svoje vedomosti. Ani nepriaznivé počasie neodradilo súťažiacich a pedagógov, ktorí vedeli kreatívne zareagovať na zmenené podmienky v pokračovaní hier. Práve táto nepriaznivá okolnosť
bola dôkazom pravdivosti olympijskej myšlienky, že šport a hra môže
byť spoločným jazykom k dobrým vzťahom, k spolupatričnosti a pria‑
teľstvu. Perličkou posledného dňa školskej olympiády bol slávnostný
spoločný beh žiakov a učiteľov, po ktorom si najlepší športovci a družstvá mohli z rúk riaditeľky školy a zástupkyni riaditeľky školy Mgr.
Bobuľovej Adriany prevziať diplomy a vecné dary. Ukončenie olympijských hier bolo zapečatené uhasením olympijského ohňa, odnesením
olympijskej vlajky na takty štátnej hymny. S radosťou a spokojnosťou
môžeme konštatovať, že z hľadiska pedagógov ako aj z hľadiska žiakov, táto olympiáda bola nad očakávanie úspešná a celkom isto aj motivujúca do budúcnosti. Poďakovanie patrí našim cteným sponzorom:
Vénus cukráreň Štúrovo, firma Páldi Obid, Francúzska pekáreň M&M
Salka, DM drogéria a 101 drogéria Štúrovo.
Szabó Zsolt

Párkány és Vidéke - A Mi lapunk, kiadja a Párkányi Városi Művelődési Központ (Hasičská 25, Párkány) Főszerkesztő: Szép Éva, szerkesztőbizottság: Cucor Roland, Frunyó Csilla, Anna Gallová, Glázer Péter,
Juhász Gyula, Ondrejka Rozália. Hirdetésfelvétel: a 036/7511108-as számon, a parkanyesvideke@gmail.com e-mail címen, a szerkesztőbizottsági tagoknál vagy a művelődési központban. Nyomdai kivitelezés és tördelés: DEEM Design s.r.o. A lapban megjelent hirdetések, cikkek tartalmáért és helyesírásáért a nyomda nem vállal felelősséget.
Štúrovo a okolie - Naše noviny, vydáva Mestské kultúrne stredisko Štúrovo (Hasičská 25, Štúrovo) Šéfredaktor: Eva Szépová, redakčná rada: Roland Cucor, Csilla Frunyóová, Anna Gallová, Peter Glázer, Július
Juhász, Rozália Ondrejková. O inzerciách sa môžete informovať na tel čísle: 036/7511108, na mailovej adrese: parkanyesvideke@gmail.com alebo v Mestskom kultúrnom stredisku v Štúrove.
Zalomenie a tlač: DEEM Design s.r.o. Tlačiareň nezodpovedá za obsahovú a gramatickú stránku v článkoch a inzerciách. Nyilvántartási szám / Registračné číslo: EV 2667/08

7/2009

15.

Apróhirdetés – Riadková inzercia

-Sürgősen eladó 1,9 Volkswagen motoros Škoda Felícia. Ár megegyezés szerint.
Tel.: 0908123508
-Predám garzonku na ul. Bartokovej. Tel.: 0905516315
-Eladó nagy 2-szobás lakás Párkányban. Tel.: 0905516315
-Elektromos robogó új állapotban áron alul eladó, jogosítvány nélkül vezethető.
Megtekinthető a párkányi Szabadidőközpontban. Érd.: 0036303479909
-Predám veľký 2-izbovy byt v Štúrove. Tel.: 0905516315
-Eladó felújított kis 3-szobás lakás szép kilátással a Dunára és az öbölre. Tel.
0905516315
-Szőlőprés és daráló olcsón eladó (Garamkövesden). Érd.: 0036303479909
-Predám malý prerobený 3-izbový byt s pekným výhľadom na Dunaj. Tel.
0905/516315
-Eladó nagy 3-szobás tégla lakás a Diófa utcában. Tel.: 0905516315
-Predám veľký 3-izbový byt na ul. Orechovej. Tel.: 0905516315
-Megbízható fiatalok (2-3 fő részére) részére hosszútávra kiadó társasházban
lévő, berendezett lakás Budapesten, Zuglóban. Érdeklődni munkanapokon: 8.0014.00 a 0036303253563, 18.00-tól 0907619127

SPOMÍNAME SI - EMLÉKEZÜNK

„Szerettünk volna még sokáig
szeretni, míg élünk, nem
fogunk feledni“.
Fájó szívvel emlékezünk
halálának 1. évfordulóján
Mácsai Erzsébetre.
Férje, gyermekei, menye és
unokái

„Ako to strašne bolí, položiť
kvety na hrob tvoj. Odišiel si
na svoju dlhú cestu. Ja márne
čakám, samota veľmi bolí“.
Dňa 13 augusta si pripomíname
smutné prvé výročie úmrtia nášho
nezabudnuteľného
Jozefa Klenkovicsa.
Kto ste ho poznali, venujte mu
chvíľku tichej spomienky.
Družka Valika s rodinou

Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani minden barátnak és
ismerősnek, akik részt vettek
Németh Gábor
buszsofőr búcsúztatóján, aki
57 éves korában, július 6-án
hagyott itt örökre bennünket.
Köszönjük, hogy részvétükkel
tisztelettel adóztak
emlékének.
Köszönettel, a gyászoló család

Fájó szívvel mondunk köszönetet minden kedves rokonnak,
szomszédnak, ismerősnek, akik
június 9-én elkísérték utolsó útjára a párkányi új temetőbe drága
szerettünket,
Dudek Miklóst.
Köszönjük a sok szép virágot,
koszorút.
Gyászoló felesége és családja

„Egy szál virág, egy gyertyaszál,
egy fénykép, melyről mosolyogsz
ránk. Sok emlék, ami itt maradt
nekünk, amíg élünk, te is élsz
velünk. Számunkra te sosem
leszel halott,Örökké élni fogsz,
mint a csillagok”.
Szomorú szívvel emlékezünk
augusztus 31-én, halálának
1.évfordulóján
Polák Lászlóra.
Emlékét örökké őrző felesége
és fia

Ďakujeme za prejavenú sústrasť
príbuzným, známym, ktorí sa prišli
17.júna rozlúčiť s
Ing. Ľudovítom Kosztolányim.
Smútiaca rodina
Fájó szívvel mondunk köszönetet
minden kedves rokonnak, ismerősnek, akik június 17-én elkísérték
utolsó útjára drága szerzettünket,
Ing. Ľudovít Kosztolányit.
Gyászoló család

„Odišiel si na dlhú cestu
z ktorej niet návratu“.
8 augusta si pripomíname
1 výročie úmrtia nášho
drahého brata
Emila Hugyeca
(Milana).
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Súrodenci s rodinami

Design by DEEM Design s.r.o.

-Predám pekne prerobený 3-izbový byt v OV, na Svätoplukovej ulici v Štúrove.
Byt má 2 veľké pivničné priestory s možnosťou zriadenia 4 izby (herne, spoločenskej miestnosti). Bytový dom je priamo v malom parku - možnosť grilovačiek, záhrady. Cena dohodou. Tel.: 0905578319
-Dám do prenájmu 2-izbový byt v Štúrove. Info. po 18.00. Tel.: 0907188134
-Bérbe adok 2 szobás lakást Párkányban. Érdeklődni 18.00 után a 0907188134es telefonszámon lehet.
-Od septembra dávam do prenájmu 2-izbový, novo prerobený, komplet zariadený
byt na 1.poschodí s balkónom na ul. Petőfiho. Tel.: 0367524486, 0908706439
-Eladó SHAR-PEI 8 hónapos nőstény kutyus. Tel.: 0918373874
-120 literes hűtőszekrény eladó 35 €-ért Párkányban. Érd.: 0036303479909
-Eladó garzonlakás a Bartók utcában. Tel.: 0905516315
-Ponúkam opatrovateľskú službu v Štúrove. Tel.: 0908706439, 0367524486
-Dobfelszerelés EMRG cseh gyártmány, fekete színű, új állapotban áron alul
eladó. Érd.: 0036303479909
-Predám súrne Škodu Felíciu s 1,9 Volkswagen motorom. Cena dohodou. Tel.
č.: 0908123508
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COCHER ELEKTRO
Značková predajňa CASIO
CASIO órák márkaboltja

3

za cenu

ESET Smart Security 4

1

Multilicencia
ESET Smart Security 4
na jeden rok na 3 PC

órák bő választékban

za cenu ESET Smart Security 4
na jeden rok na 1 PC,
za 49,90 € vrátane DPH!!!

Akcia trvá od 1. júla
do 31. augusta 2009

Egy jó reklámmal is harcolhat a
gazdasági válság ellen!

Tel.: 0367511108
www.nokia.sk
Hlavná 19, tel.: 036 7511 191
www.cocher.sk

Bojujte proti kríze s dobrou
reklamou!

