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Náš región v beznádejnej situácii
V Štúrove a okolí sa nezamestnanosť zvýšila na 15%, pričom
koncom januára to predstavovalo iba 10%. Podľa vývinu udalostí v papierenskom závode môžeme počítať s ďalším zvyšovaním. Ľudia, ktorí zostali bez práce sa nemajú kde zamestnať. V
maďarskom Suzuki Zrt. je zatiaľ výroba stabilná, fámy o hromadnom prepúšťaní sú neopodstatnené. Náš región hlavne teraz
môže ľutovať premárnenú možnosť, keď sa v našom regióne chcelo usadiť niekoľko firiem – teraz o
nich ani chýru, ani slychu.
Do 31. januára 2009 bola nezamestnanosť v okrese Nové Zámky
9,25%, dnes toto číslo dosahuje 15%
- už dávnejšie nás informovala Marta
Ladzianska, riaditeľka odboru služieb zamestnanosti na úrade práce v
Nových Zámkoch. Dôsledku prepúšťania v papierenskom závode stovky
ľudí príde o prácu, ukazovateľ nezamestnanosti prekročí nevídané rekordy. Ako sme o tom už informovali,
prepúšťanie prebehne vo viacerých
etapách. S väčšinou zamestnancov
ukončia pracovný pomer koncom
marca 2010, s administratívnymi pracovníkmi postupne v apríli, máji a v
júni.
Hľadá sa riešenie: čiastočný predaj to nie je
Jediným liekom pre náš región by bol opakovaný rozkvet závodov
v susednej krajine. V Štúrove a v jeho okolí nie je ani len v pláne
taký závod, ktorý by zamestnal tisícky ľudí. Podľa hovorcu Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu Mariána Jánošíka vlani
bolo na Slovensku uskutočnených 34 investícií v celkovej hodnote
538,05 miliónov eur. Tieto firmy by mali vytvoriť 4624 nových pracovných miest, v nitrianskej župe by vzniklo 924 pozícií. „Žiaľ, ani
jedna nie je nasmerovaná na Štúrovo. Závody vzniknú v Šali, v Nitre a vo Vrábľoch. Momentálne pracujeme na viacerých projektoch,
ktoré sa týkajú južnej časti župy, ide o dôverné informácie, zatiaľ
o nich ešte nemôžem hovoriť“ – povedal Marián Jánošík. Primátor
Štúrova v uplynulých týždňoch viackrát rokoval s predstaviteľmi
firmy SARIO, rozhovory neboli verejné. Pre Štúrovo a okolie Ján
Oravec povedal: „Hľadáme riešenie na vzniknutú situáciu, so štátom
a agentúrou SARIO sa snažíme vypracovať pomocný balík, ktorý by
dostala firma, ktorá sa usadí na našom okolí. Vedenie firmy Smurfit
Kappa sa rozhodlo predať pozemok a priestory, ktoré sa uvoľnili po
uzavretí flutingovej časti. Čakajú na prihlásenie záujemcov. Rozkúskovaný predaj nie je práve najlepšie riešenie: „Pre občanov Štúrova
by bolo najlepším riešením, keby iná firma, zaoberajúca sa výrobou
papiera kúpila závod v celku.
Pokračovanie na 2.strane

Lesújtó és kilátástalan
helyzetben régiónk
Párkány és környékén 15 százalékosra nőtt a munkanélküliség,
ez az arány január végén 10 százalékot sem tett ki. A papírgyári
történések miatt további emelkedésre számíthatunk, az állás nélkül maradt embereknek nincs hol elhelyezkedni. A Magyar Suzuki
Zrt-nél jelenleg stabil a gyártás, a híresztelésekkel ellentétben nincs
tömeges elbocsátásról szóló terv. Régiónk most sajnálhatja csak
igazán az elszalasztott lehetőségeket
és azt, hogy a néhány, egykor térségünkben letelepedni kívánó cégnek se
híre se hamva.
Mint azt Marta Ladzianska, az Érsekjúvári Járási Munkaügyi Hivatal Fog‑
lalkoztatáspolitikai Osztályának igazgatója lapunknak korábban elmondta,
2009. január 31-ig az érsekújvári járásban 9,25 százalékos volt a munkanélküliség, ma ez a szám eléri a 15 százalékot. A papírgyár részlegének bezárása
miatt az elkövetkező hónapokban majd
350 ember veszíti el a munkahelyét,
ezzel a mutató régen nem látott rekordokat fog döntögetni. Ahogy arról már
beszámoltunk, az elbocsátásokra több
szakaszban kerül sor. Az alkalmazottak zömével 2010 márciusának végéig
bontják fel a munkaviszonyt, az adminisztratív és könyvelési részleg dolgozóinak jövő áprilisban, májusban és júniusban mondanak fel.
Keresik a megoldást: a részleges eladás nem az
Régiónk számára az egyedüli gyógyírt a szomszédos országban
lévő gyárak újbóli fellendülése jelentheti. Párkány környékén ugyan‑
is egy olyan üzem sincs még csak (nyilvánosan) tervben sem, amely
több ezer személyt lenne képes alkalmazni. A SARIO állami beruházás‑
ösztönző ügynökség sajtószóvivője, Marián Jánošík szerint tavaly 34
beruházás valósult meg Szlovákiában, 538,05 millió euró befektetésével. Ezeknek a cégeknek 4624 munkahelyet kellene létrehozni, Nyitra
megyében 924 pozíció létesülne. „Sajnálatos módon a beruházások
egyike sem célozza meg Párkányt, a vállalatok Vágsellyén, Nyitrán,
Verebélyen telepednek le. Jelenleg több olyan projekten is dolgozunk,
amelyek beruházói a megye déli része iránt érdeklődnek, bizalmas információk lévén ezekről egyelőre nem beszélhetek” – mondta Marián
Jánošík. Párkány polgármestere az elmúlt hetekben több ízben is tárgyalt a SARIO képviselőivel, a megbeszélések tartalma nem nyilvános.
Ján Oravec lapunknak annyit mondott: keresik a papírgyár megszűnése miatt kialakult helyzet megoldását, az állammal és a SARIO-val
együtt egy olyan segélycsomag kidolgozásán munkálkodnak, amelyet
egy, a környéken letelepedő vállalat kaphatna. A Smurfit Kappa vezetősége egyébként úgy döntött, eladja a flutingrészleg bezárásával
felszabaduló telket és épületeket, új tulajdonos jelentkezését várják az
Folytatás a 2. oldalon.
ingatlanokra.
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Folytatás a 1. oldalról.

A feldarabolt eladás nem éppen a legmegfelelőbb megoldás: Párkány lakosai
számára az lenne a legjobb, ha másik, papír‑
gyártással foglalkozó cég venné meg az üzemet. A papírgyár részvényeseit térségünk
parlamenti képviselői, Farkas Iván és Szigeti
László, arra szólították fel, hogy értékeljék
át döntésüket. „Amennyiben lehetséges, értékeljék át döntésüket, amely alapján a jövő
év elején leállítják a papírgyár termelését, a
fluting előállítását. Ezzel közvetlenül mint‑
egy 350, közvetve több mint 800 dolgozó
egzisztenciáját teszik kilátástalanná. Ez 800
családot jelent, vagyis mintegy 3000 polgárt. Nem beszélve a beszállítók bonyolulttá
váló helyzetéről. Amennyiben ez nem lehetséges, olyan intézkedéseket foganatosítsanak, amelyeknek köszönhetően egy új tulaj‑
donos, részvényes haladéktalanul, zökkenőmentesen újraindíthatja a fluting termelését,
miután a Smurfit Kappa részvényesei elhagyták Párkányt. Bízunk a Smurfit Kappa részvényeseinek józan, megfontolt hozzáállásában,
döntésük átértékelésében” - áll a levélben.
Rémhírek a szomszédból
Mindeközben újabb rémhírek láttak napvilágot térségünk legnagyobb munkáltatója,
a Magyar Suzuki Zrt. háza tájáról. Egyes
források szerint több száz dolgozó elbocsátását jelentették be az illetékes munkaügyi
hivatalokba. A 4300 dolgozót (ezek 40 százaléka Magyarországon kívülről jár dolgozni,
körülbelül 700-an Szlovákiából) foglalkoztató vállalat sajtószóvivője cáfolta a híreszteléseket. „Jelen pillanatban stabil a gyártás,
nincsen csoportos elbocsátásról szóló terv.
Az ilyen létszámleépítéskor törvényi kötelezettségünk a hatóságok értesítése, és bizton
állítom, ez nem történt meg” – szögezte le
Ruska Viktória, aki a termelést illetően azt
is elmondta, hogy rövidtávú tervekben gondolkodnak, emellett igyekeznek biztosítani a

vállalat stabilitását és működőképességét. „A
jövőt illetően sajnos nem vagyunk túl derűlátóak, mert az európai piacokon véget érnek a
roncsprémium-ösztönző programok, s ezután
következhet egy visszaesési hullám. Reméljük, hogy vagy nagyon rövid időre esik vissza
a piac, vagy egyáltalán nem következik be ez
a visszaesés, és akkor tudjuk majd tartani az ez
évi gyártási szintet jövőre is. Ha optimistább

előrejelzések alapján terveznénk, és azzal kalkulálnánk, hogy a nyugati piacok kilábalnak
a válságból, akkor némi kapacitásnövekedéssel is számolhatnánk – magyarázta Ruska
Viktória, majd megjegyezte: az idei gyár‑
tási tervük körülbelül 180 ezer darab autó,
2010-re egyelőre nem készült gyártási terv.
Ipari park hol vagy?
Ebben a témában Farkas Ivánt, Nyitra megye parlamenti képviselőjét kérdeztük. Véleményét levélben juttatta el a Párkány és Vidékéhez. A levél egyes részeit az alábbiakban
közöljük. „A párkányi papírgyár helyzete komoly aggodalomra ad okot. A kedvezőtlen hírek hallatán a város polgárai, a gyár dolgozói
azt kérdezik, hogy mit tett eddig és mit tesz
ebben a helyzetben az MKP. Az MKP térségünket képviselő politikusai, tisztségviselői
teszik a dolgukat és tették eddig is. 2003ban végeztünk egy olyan helyzetfelmérést,
amely annak felderítésére irányult, hogy hol
valósítható meg egy nagyobb kiterjedésű
munkahelyteremtő beruházás. Az esztergomi
térség iparosodott, viszont rossz közlekedési infrastruktúrával rendelkezik. A párkányi
térség kevésbé iparosodott, viszont aránylag
fejlett közlekedési hálózata van. Ebed katasz‑
terében, az akkor még üresen álló Tranzit
vasútállomás közelében tűnt kézenfekvőnek
egy ipari park létrehozása, amely komplex
egységet alkotna a Tranzit vasúti pályaudvarra épülő logisztikai központtal. E gondolat
mentén 2004-ben létrejött egy szakmai munkacsoport. Munkahelyteremtő beruházásban
gondolkodtunk, 100 hektáros területen. Elkezdtük az előkészületi munkálatokat, feltérképeztük az érintett parcellákat, tárgyalásokat
kezdeményeztünk a vasúttársasággal és a gazdasági minisztériummal egy olyan EU-s pá‑
lyázat céljából, amely ipari park és logisztikai központ létrehozását célozza. Tervbe vettük egy kombinált fuvarozást lehetővé tevő
terminál kialakítását. Közben Ebed módosította területrendezési tervét. 2006 Húsvétja
előtt a térségfejlesztő az ebedi földtulajdonosok többségével földvásárlási előszerződést
kötött. Húsvét után azonban sokan elálltak
az aláírástól, pedig a szántóföld piaci árának
körülbelül 20-szorosát, 100 koronát kínálták
négyzetméterenként a vevők. Ennek több
oka is lehetett. A zsolnai Kia egykori földtulajdonosai 300 koronáért viaskodtak, és így
többen úgy gondolták Ebeden, hogy őket is
megilleti a csillagászati ár. Ezenkívül talán
néhány ellenlábas kihasználva a családi lo‑
csolkodások, találkozások idejét, Húsvét nap‑
ján elterjesztette a tervezett ipari park szükségtelenségéről szóló hírt. A szakmai csoport
igényelte Párkány város vezetőinek a támogatását is. A városi önkormányzat néhány
képviselőjével megismertettük a terveket,
ők támogatásukban biztosítottak bennünket.
Nem sikerült azonban elnyerni a város hivatalos támogatását. Sőt, az előkészületek idején a
városháza meghirdette szántóföld felvásárlási

Gymnázium – Gimnázium, Adyho 7, Štúrovo,
zverejňuje zámer prenajať časť priestorov v budove
školy s výmerou:
-11,38 m2 vhodný na prevádzkovanie školského bufetu
-1,00 m2 vhodný na prevádzkovanie nápojového
automatu
- 20,00 m2 plocha na reklamné účely
V prípade záujmu Vaše cenové ponuky zasielajte v
označenej obálke „NÁJOM“ na adresu:
Gymnázium – Gimnázium, Adyho 7, 94301, Štúrovo,
do 15.12.2009 do 12.00 hod.
Bližšie informácie na tel. čísle: 036/7511352
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szándékát a papírgyár közelében, ipari park
létesítése céljából. Egyetlen szempontból volt
érthető a város hozzáállása. Egy jelentős ipari
beruházás a szomszédos településen, annak
kasszájába hozott volna jelentős bevételt,
nem pedig Párkányéba. Akkor még senki sem
gondolt arra, hogy valamikor komoly gondjai lehetnek a papírgyárnak, hogy a dolgozók
százainak munkahelye kerülhet veszélybe.
Vagyis akkor talán még nem tűnt néhány illetékes számára elsőrendű feladatnak a munkahelyteremtés. 2006 végén felmerült egy
másik alternatíva: Ebed tulajdonában volt
egy 38 hektár területű szántóföld. A befektető
keresésébe bevontuk a SARIO állami fejlesztési ügynökséget. Érdeklődők, potencionális
befektetők is ellátogattak a helyszínre. Sikertelen, 2 éves keresést követően Ebed úgy
döntött, hogy eladja a területet. 2008 nyarán
az egyik vállalkozóval meglátogattuk Ebed
polgármesterét, hogy megkérdezzük, a döntés visszafordítható-e. Egy magyarországi
befektetővel kellett volna tárgyalni, szándéka komolynak tűnt, munkahelyeket szeretett
volna létesíteni. Erre azonban nem került sor.
Ebed a telek eladásáról szerződést kötött egy
területfejlesztésre szakosodott közvetítő céggel, akik kifizették a községnek az építkezési
engedély kiadásához szükséges tervdokumentációt és a környezeti hatástanulmány elkészítését. A fent említett cég a költségei által
elővételi joggal rendelkezik az ipari területet
illetően. Az erről szóló szerződés az év végéig
van érvényben, ha addig a térségfejlesztőnek
nem sikerül a területet értékesíteni, az elővételi joga megszűnik és a község más megoldásokkal is próbálkozhat. A térségfejlesztő
talán a gazdasági válság negatív hatásának
köszönhetően máig nem talált befektetőt.
Valószínűleg azért, amit mi is tapasztaltunk
a SARIO közreműködésének köszönhetően
megjelent érdeklődőktől: a szállítmányozók
részére hiányzik a dunai átkelés lehetősége. A
Mária Valéria Híd teherforgalma csupán 3,5
tonna össztömegig engedélyezett. Kamionnal
csak 200 kilométeres kerülővel juthatunk át a
túloldalra. E visszajelzések alapján vált erőteljesebbé azon tevékenységünk, amely belát‑
ható időn belül megépülő nagy teherbírású,
papírgyár közelében lévő Duna-híd létrehozását célozza. Így a térség fogadóképes lenne az ipari jellegű zöldmezős beruházások
számára is. Nem zárható ki azonban, hogy
Ebed a gazdasági válságot követően megfelelő befektetőt talál. Zöldmezős beruházásra
jelenleg ugyanis az egész térségben egyedül
Ebeden vannak megteremtve a feltételek. Sajnos, erről egyelőre nem sikerült meggyőzni
befektetőt vagy befektetőket. Amint olvasható, voltak ennek objektív és szubjektív okai is.
Ennek hiányát most érezzük igazán, amikor a
papírgyár jövője vált kérdésessé. Vitaindítónak szánom a leírtakat. Kívánatos lenne, ha
reagálnának az érintettek vagy akár a tisztelt
olvasók is.”

Sz.É
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Náš región v beznádejnej situácii

Pokračovanie z 1. strany

Akcionárov papierní vyzvali parlamentní
poslanci nášho regiónu László Szigeti a Iván
Farkas, aby prehodnotili svoje rozhodnutie.
„V prípade možnosti žiadajú o prehodnotenie
zastavenia výroby flutingu začiatkom budúceho roku. Tým príde priamo o prácu 350 ľudí
a nepriamo ohrozia existenciu ďalším viac
ako 800 osobám. Jedná sa o 800 rodín, tým
pádom 3000 občanov. Nehovoriac o vzniknutej zložitej situácii dopravcov. V prípade, že
takéto riešenie nie je možné, je potrebné zaviesť opatrenia, vďaka ktorým nový majiteľ,
akcionár bezodkladne a bez problémov obnoví výrobu flutingu po tom, čo akcionári Smurfit Kappa opustia Štúrovo. Veríme kladnému,
rozvážnemu postoju a prehodnoteniu svojich
rozhodnutí akcionárov Smurfit Kappa.
Strašidelné správy od susedov
Popri všetkých problémoch sa na svetlo
dostali ďalšie strašidelné správy z domova najväčšieho zamestnávateľa v regióne z
Magyar Suzuki Zrt. Podľa niektorých zdrojov zahlásili na príslušných úradoch práce
prepúšťanie stoviek zamestnancov. Hovorca
závodu, ktorý zamestnáva 4300 pracovníkov
(z toho 40% nie je z Maďarska) poprel tieto
informácie. „Momentálne je výroba stabilná,
preto neplánujeme hromadné prepúšťanie. Pri
takomto znížení počtu je pre nás zákonným
záväzkom vyrozumenie úradov a môžem
potvrdiť, nič také sa neudialo“ – potvrdila
Viktória Ruska, ktorá ohľadne výroby povedala aj to, že premýšľajú iba v krátkodobých
plánoch. Okrem toho sa snažia zabezpečiť
stabilitu a prevádzkyschopnosť závodu. „Žiaľ
výhľady do budúcna nie sú príliš dobré, pretože na európskych trhoch pomaly doznieva
šrotovný program, potom môže nasledovať
vlna úpadku. Dúfame, že tento úpadok trhu
bude krátky alebo vôbec nebude, potom budeme môcť udržať výrobu na tejto úrovni aj
na budúci rok. Keby sme plánovali na zákla-

de optimistickejších predpovedí a kalkulovali
by sme s tým, že západné trhy sa vyškriabu
z krízy, tak by sme mohli počítať s menším
zvýšením kapacity“ – vysvetľovala hovorkyňa a dodala: „Tohtoročný výrobný plán bol
približne 180 tisíc kusov áut, na rok 2010 ešte
nie je výrobný plán pripravený.“
Priemyselný park kde si?
V tejto téme sme sa opýtali parlamentného
poslanca nitrianskeho samosprávneho kraja
Ivána Farkasa. Svoj názor doručil listom do
redakcie Štúrova a okolie. Zverejňujeme niektoré časti listu. „V roku 2003 sme uskutočnili situačný prieskum, ktorý slúžil na zistenie
uskutočniteľných investícií, ktoré by slúžili
na vytvorenie pracovných možností. Jednou
z možností bolo v katastri Obidu v blízkosti vtedy ešte nevyužitej železničnej stanice
Tranzitu vytvoriť priemyselný park, ktorý by
tvoril komplexný celok s budovaným logistickým strediskom na železničnej stanici Tranzitu. Mysleli sme na investíciu na vytvorenie
pracovísk na území o veľkosti 100 hektárov.
Začali sme prípravné práce. Pred Veľkou nocou roku 2006 bola uzavretá väčšina zmlúv
o budúcej zmluve o odpredaji pozemkov s
obidskými majiteľmi. Po Veľkej noci mnohí
z nich odstúpili od podpísania zmluvy, aj keď
im ponúkli dvadsaťnásobok trhovej ceny ornej pôdy, sto korún za m². Mohlo to mať viac
dôvodov. Voľakedajší majitelia pôdy žilinskej
KIA bojovali o 300 korún, preto si i v Obide
viacerí mysleli, že aj oni si zaslúžia hviezdnu
sumu. Okrem toho v deň Veľkej noci, rodiny
využívajúc oblievačku na stretnutia rozniesli
správu aj o nepotrebnosti priemyselného parku. Odborná skupina žiadala aj podporu vedenia mesta Štúrovo. S plánmi sme oboznámili
aj niektorých poslancov MZ, ktorí nám sľúbili
podporu. Nepodarilo sa však získať oficiálnu
podporu mesta. Navyše v čase príprav mestský úrad oznámil úmysel výkupu ornej pôdy
v blízkosti papierenského závodu s cieľom

Sikeres karateverseny
Úspešná súťaž v karate

November 7-én a párkányi Kyokushin Karate Klub 9 versenyzője vett
részt a Szímőn megrendezett karateversenyen. Eredmények:
Formagyakorlat (kata):
aranyérmesek – Feketšová Soňa,
Gubrica Adrián, Hegedűs Lukáš,
Laki Patrik, Povinský Juraj, Reznik
Zsolt, Šándor Márk
ezüstérmes – Szauder Zsolt
bronzérmes – Máčai Tomáš
Küzdelem (kumite):
aranyérmesek – Feketšová Soňa,
Gubrica Adrián, Hegedűs Lukáš,
Laki Patrik, Máčai Tomáš, Reznik
Zsolt, Šándor Márk
ezüstérmes – Povinský Juraj
Rácz Norbert – edző

7. novembra 9 pretekári štúrovského Kyokushin Karate Klubu sa zúčastnili súťaže karate v
Zemnom. Výsledky:
Súborné cvičenia (kata):
zlatá medaila – Feketšová Soňa,
Gubrica Adrián, Hegedűs Lukáš,
Laki Patrik, Povinský Juraj, Reznik Zsolt, Šándor Márk
strieborná medaila – Szauder
Zsolt
bronzová medaila – Máčai Tomáš
Zápas (kumite):
zlatá medaila – Feketšová Soňa,
Gubrica Adrián, Hegedűs Lukáš,
Laki Patrik, Máčai Tomáš, Reznik Zsolt, Šándor Márk
strieborná medaila – Povinský
Juraj
Norbert Rácz – tréner
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vytvoriť priemyselný park. Koncom roka
2006 sa vynorila ďalšia alternatíva: Vo vlastníctve Obidu bola orná pôda o veľkosti 38
ha. Záujemcovia, potencionálni investori boli
navštíviť Obid. Po neúspešnom dvojročnom
hľadaní sa obec rozhodla predať pozemok.
Neskôr sa našiel potencionálny investor. Mal
v úmysle vytvorenie pracovných miest, ale
obec už uzavrela zmluvu o predaji pozemku
so sprostredkovateľskou firmou špecializovanou na územné rozvíjanie, ktorá vyplatila
obci projektovú dokumentáciu potrebnú k vydaniu stavebného povolenia a prípravu štúdia
vplyvov na životné prostredie. Spomínaná
firma prostredníctvom svojich výdavkov má
predkupné právo priemyselnej oblasti. Táto
zmluva platí do konca roka. Ak sa im dovtedy
nepodarí zužitkovať územie, stratia predkupné právo a potom obec opäť môže hľadať iné
riešenia. Firma asi aj pod vplyvom hospodárskej krízy do dnešného dňa nenašla investora.
Pravdepodobne preto, čo sme sa aj my vďaka
spolupráce SARIO dozvedeli od prítomných
záujemcov: špeditérom chýba možnosť nákladnej prepravy cez Dunaj. Most Márie Valérie má kapacitu iba do 3,5 tony. S kamiónom
sa dostanete na druhú stranu iba cez 200 km
obchádzku. Z uvedených skutočností sa snažíme dosiahnuť v dohľadnej dobe vybudovanie neďaleko papierenského závodu nákladný
most. Tzv. „zelená“ investícia je momentálne
možná iba v katastri Obidu, kde sú vytvorené podmienky. Žiaľ, nepodarilo sa nám o
tom presvedčiť žiadneho investora. Ako ste
mohli čítať, malo to objektívne aj subjektívne
dôvody. Priemyselný park nám najviac chýba teraz, keď je budúcnosť papierní otázna.
Napísal som to s cieľom rozvinutia diskusie.
Bolo by dobré, aby reagovali dotknutí alebo
aj vážení čitatelia.“ 


Preklad:-gp-
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Decemberben változik
a buszmenetrend

Mint minden év decemberében, az idén is változások várhatók a helyközi és a helyi autóbuszok menetrendjében. Lesznek
olyan járatok, amelyeknek az indulási időpontja változik csak
meg, lesznek, amelyek megszűnnek. A helyközi buszokkal kap‑
csolatosan nagy a titkolózás. Bár minden egyes megyei képviselő-jelölt, mint ahogy az elnök-jelöltek is az autóbusz-közlekedés fejlesztését ígérték, ezzel nemcsak hogy nem kampányoltak,
hanem az esetleges megszűnésekkel, változásokkal kapcsolatos
tájékoztatást is csak a választások után ígéték.
Csepregi Zoltántól, a SAD párkányi kirendeltségének vezetőjétől
megtudtuk, hogy a helyi járatokra is rányomja a bélyegét a gazdasági válság negatív hatása, az egyre csökkenő utaslétszám. „Itt
is igaz a költségvetési megszorítás, a helyi tömegközlekedésre a
2010-es évben 18,2 %-kal kevesebb pénz jut. Az 1-es és 2-es számú helyi járat menetei a vonatokhoz lettek igazítva. A 3-as számú
járat részben megmarad, az 5-ös pedig teljes egészében megszűnik.
Helyét a Párkány–Nána helyközi járat veszi át, amely a „klasszikus“ falusi buszok nyomvonalán fog közlekedni, biztosítva ezzel
továbbra is a vasútállomás és a városközpont összeköttetését szinte
ugyanabban a terjedelemben, mint eddig. Ugyanígy fog közlekedni az ebedi vonal fennmaradó része” – mondta Csepregi Zoltán. A
kirendeltség-vezető szavai szerint az átcsoportosító intézkedéseknek pozitív hozománya is van: a fent leírt 18,2 %-os megszorítás
ellenére a tömegközlekedésre tervezett összeg nemcsak a járatok
fenntartására elegendő, hanem egy helyi autóbusz vásárlására is, a
jelenleg is szolgálatot teljesítő 22 éves „Karosa-matuzsálem“ helyett. A viteldíjak mértéke változatlan marad: kézpénzben 40 cent
(12 korona), kártyára 27 cent (8 korona). Ami a helyközi járatokat
illeti, Milan Belica és a többi elnök-jelölt, valamint a képviselőjelöltek is választási ígéretükben deklarálják a helyközi autóbuszközlekedés fejlesztését. Ennek ellenére lapunk érdeklődésére a
megyei hivatal illetékesei nem árulták el, hogy december 13-ától
milyen változások várhatók a menetrendben. Stanislav Katrinec, a
Nyitra Megyei Önkormányzat sajtószóvivője szerint egyelőre a járatok kiértékelése (utaslétszám) és az effektív megoldások keresése
folyik, az új menetrendre az új garnitúra bólint majd rá. Ha valóban
fejleszteni szeretnének, kérdéses, hogy miért nem a kampány alatt
kézbesítették az új menetrendeket? Ehelyett titkolóznak, az utas
létszám nagymértékben csökkent, ráadásul a papírgyár részlegének
megszűnését követően tovább redukálódhat, így félő, hogy újabb
helyközi járatok kerülnek a süllyesztőbe.
Sz.É.

BÁLA – GÁLA
PÁRKÁNYBAN
December 2-től minden
szerdán és szombaton 9-12-ig
Zsákos akció!
KIÁRUSÍTÁS!
Női – férfi- gyermekruhák
Amennyit elbír, annyit visz 3 euróért (90 Sk)!
Az akció csak decemberben, szerdán és szombaton 9-12-ig
tart a párkányi Szabadidőközpontban a
Búcsi Elektroval szemben
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V decembri sa mení cestovný
poriadok autobusov

Ako každý rok v decembri, aj toho roku môžeme očakávať
zmeny v cestovnom poriadku autobusov. Budú linky, ktorým
sa zmení len čas odchodu, niektoré budú aj zrušené. Zmeny
medzimestských autobusov sú zahalené rúškom tajomstva.
Kandidáti na župných poslancov síce vo svojej kampani sľúbili
rozvoj autobusovej dopravy, o zmenách a konkrétnych výsledkoch sú ochotní rozprávať až po voľbách.
Od vedúceho štúrovskej pobočky SAD Zoltána Csepregiho sme
sa dozvedeli, že negatívny vplyv hospodárskej krízy – klesajúci
počet cestujúcich – dopadne aj na mestské linky. „Znížením rozpočtu dostane mestská autobusová doprava v roku 2010 o 18,2%
menej peňazí. Mestské linky č. 1 a 2 boli prispôsobené ku vlakom.
Linka č. 3 sčasti zostane a č. 5 bude úplne zrušená. Jej miesto preberie medzimestská linka Štúrovo – Nána, ktorá bude premávať na
„klasickej“ trase medzimestských autobusov, a naďalej zabezpečovať spojenie medzi železničnou stanicou a mestom v takom istom
rozsahu, ako doteraz. Takisto bude premávať aj obidský autobus –
povedal Zoltán Csepregi. Podľa slov vedúceho pobočky preskupujúce opatrenia majú aj pozitívny vplyv na rozpočet: i napriek spomínanému 18,2% zníženiu, suma plánovaná na verejnú dopravu
nezhŕňa v sebe iba ponechanie všetkých liniek, ale aj nákup miestneho autobusu namiesto dvadsaťdvaročnej starej karosy, ktorá ešte
aj dnes premáva. Cestovné zostane nezmenené 0,40 € (12 SK) v
hotovosti a 0,27 € (8 SK) pri platbe kartou. Čo sa týka medzimestských liniek, Milan Belica ako aj ostatní kandidáti na predsedu
VÚC, aj kandidáti na poslancov VÚC vo svojich volebných sľuboch deklarujú podporu rozvoja medzimestskej dopravy. Napriek
tomu nám na Krajskom úrade neprezradili, k akým zmenám dôjde
po 13. decembri. Podľa hovorcu Krajského úradu Nitrianskej župy
Stanislava Katrineca zatiaľ prebieha vyhodnotenie jednotlivých liniek (počet cestujúcich) a hľadá sa nové efektívne riešenie. Nový
cestovný poriadok schváli už nová garnitúra. Je otázne, prečo v
prípade rozvoja nedoručili nový cestovný poriadok počas volebnej kampane? Namiesto toho robia tajnosti. Počet cestujúcich sa
rapídne znížil, a po zavretí úseku papierní sa tento počet ešte viac
zredukuje. Preto môžeme očakávať, že sa aj ďalšie linky dostanú
do prepadliska. 
Sz.É. (preklad: gp)

Stredná odborná škola –
Szakközépiskola, Sv. Štefana 81,
Štúrovo zverejňuje zámer prenajať
časť priestorov v budove školského
internátu s výmerou od 24,27 m2 do
101,69 m2, vhodné na kancelárie.
Časť spoločných priestorov
vhodných na umiestnenie
nápojových automatov. Priestory
dielne vo výmere 220,8 m2 a
11,34 m2 vhodné na technické účely.
V prípade záujmu Vaše cenové
ponuky zasielajte na adresu: Stredná
odborná škola, Sv. Štefana 81,
Štúrovo, 94301 do 17.12.2009.
Bližšie informácie na tel. čísle:
036/7523501
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Párkány és környékén is beindult a vakcina-turizmus

Szlovákia a „háegyenegy” terén n(s)
em áll a helyzet magaslatán. Bár a vírus
már a határainkat ostromolja, a védőoltás országunk küszöbét nem lépte át. Sőt!
A szerződés is csak a napokban született
(vagy még csak születik) meg, így szinte
azt az esélyt sem kaptuk meg, hogy az influenza szezon megérkezése előtt magunk
dönthessük el, akarunk-e „védelmet”
vagy sem. Magyarországon szlovákiai recept felmutatásával, 1930 forint letétele
után megvásárolhatjuk a vakcinát.
Mint azt lapunk a Duna túloldalán lévő
egyik gyógyszertár patikusától megtudta, az
elmúlt két hétben szlovákiaiak tízei látogatták
meg a patikát a védőoltást keresve. „Szinte
már az oltóanyag megjelenésétől folyamatos
az érdeklődés” – vélekedett. A vakcinát csak
azok kaphatják meg, akik érvényes orvosi
rendelvénnyel és „uniós” egészségügyi kártyával rendelkeznek. A receptet, igaz, nem
hivatalosan (bár ez egyelőre kérdéses), szlovákiai orvos is kiírhatja: az Európai Unió tag‑
államain belül ugyanis bárhol kiválthatjuk
gyógyszereinket, vagy éppen a szükséges
oltóanyagokat. A gyógyszerész szavai szerint attól, hogy éppen a kibontakozó-félben
lévő vakcina turizmus miatt nem lesz elég
oltóanyag, nem kell félni. „Nincs korlátozva
az eladható mennyiség, sem pedig az, hogy
milyen állampolgárok válthatják ki az oltást.

Ha elfogy a készlet, rendelünk belőle” – magyarázta a patikus. A szlovák egészségügyi
tárca és a közegészségügyi hivatal több okból
is kifogásolja a fentiekben vázolt helyzetet.
Érveik szerint szlovákiai teszteken nem esett
át a magyar ellenanyag, rövid ideig tesztelték, országunkban nem is törzskönyvezték
és az Egészségügyi Világszervezet (WHO)
sem hagyta jóvá a vakcinát. Éppen ezért,
szlovákiai orvos hivatalosan nem írhatná fel,
és nem is olthatná be páciensét. A magyar
vakcinát gyártó Omninvest szerint a szlovák
szakhatóság alaptalanul riogatja állampolgárait, a WHO-nak nincs köze az oltóanyagok
engedélyezéséhez. A szervezet egyébként
nagyon jó minősítést adott a vakcinának. Az
uniós alapelvek szerint, ha egy gyógyszert
bármely tagországában regisztráltak, akkor
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az az összes államban bejegyzettnek számít.
Országunk a napokban rendeli meg (vagy
már meg is rendelte) a vakcinát. Richard
Raši egészségügyi miniszter szerint „olyan
vakcinánk lesz, mely európai minősítéssel
bír”, és bár Magyarországon már van vakcina, de az csak nemzeti minősítést kapott.
Az általunk megkérdezett gyógyszerészek
fontosnak tartják a védőoltást, szavaik szerint, ha nem oltatjuk be magunkat, sokkal
nagyobb az esélye egy világméretű járvány
kialakulásának. A szakmai vélemények java
mind a vakcina mellett szól. Ráadásul az
újinfluenza ellen az egészséges életmód és
a vitaminok szedése nem elegendő, az elmúlt hetekben pedig az is bebizonyosodott,
hogy főleg a középkorosztály és a fiatalok
esnek áldozatuk. „Ahogy Berencsi György
virológus a Medizónának elmondta, az oltásban olyan vírusok vannak, amelyek kép‑
telenek szaporodni. A vakcina beadása után,
a szúrás helyén a falósejtek végeznek a vírusokkal, majd elviszik az információt a
nyirokcsomókba, az ellenanyag-termelést
tanító sejtekhez. Ezek aztán megtanítják a
többieket, hogyan kell vírusellenes anyagot
létrehozni: ez a folyamat két héten belül
elindul“ – írja a portál. Szlovákiában, a leg‑
jobb esetben is csak decemberben lesz a
H1N1 vírus elleni oltóanyag.

Sz.É.

Többszörös a túljelentkezés

Sorsolással döntik el a bérlők kilétét

A 2010-es évben biztosan megvalósul a
Teraszokon épülő szociális bérlakások áta‑
dása. A három- és kétszobás ingatlanokat
30 évig csak bérbe adhatja a város, mind‑
eddig 80 kérvényezőt regisztráltak. Ha
több jelentkező is teljesíti a megszabott feltételeket, a leendő bérlők kilétét sorsolással
döntik el.
Két épületben, összesen 24 bérlakás kivitelezése folyik a nyár elejétől Párkányban a
Teraszokon, a „kis Jednota” mögötti területen. Az építkezés költségvetése majd 1 millió
30 ezer euró, a műszaki infrastruktúra (utak,
járdák, parkolók, vezetékek hosszabbítása) további 253 ezer 748 euróba kerül. A beruházás
anyagi vonzatának 30 százaléka vissza nem
térítendő támogatás, melyet az építésügyi minisztériumtól nyert el a város. A fennmaradó
70 százalék fedezése az Állami Lakásfejlesztési Alapnál (1 százalékos kamattal, 30 éves
futamidővel) felvett, támogatott hitelből történik.
Radošicky Gábor projektmenedzsertől
megtudtuk, hogy 12 háromszobás (56,1 m2)
és 12 kétszobás lakás készül (43,8 m2). Az

egyik háromszobás mozgássérültnek lesz
kialakítva. Idén, még a tél beállta előtt tető
alá kerülnek az épületek, a nyílászárók is be
lesznek helyezve, hogy a belső munkálatokat
a leghidegebb évszakban is tudja végezni a
kivitelező. „2010-ben külső vakolatot kapnak
az épületek, helyükre kerülnek a kültéri ki‑
szolgáló vezetékek, elkészül a kanalizáció, az
út és a parkoló” – mondta Radošicky. A lakásokat októberben tervezik átadni, egyelőre
azonban jó ütemben haladnak a munkálatok,

ezért ez korábban is elképzelhető.
Mint megtudtuk, november elejéig 80
kérvény érkezett a városházára, a lakásokat
Párkány 30 évig csak bérbe adhatja. A bérlők
kiválasztása az 5/2007 VZN alapján történik,
ez a helyi rendelet a város honlapján is megtalálható, információk a szociális, kulturális,
lakásügyi, egészségügyi, és iskolaügyi osztályon kaphatók. A kritériumok egyike, hogy a
kérvényező minimum egy éves, állandó párkányi lakhellyel rendelkezzen. Olyan gyerekes családok jelentkezhetnek, akiknek nincs
lakó ingatlanuk és nem építkeznek, résztulaj‑
donnal sem rendelkezhetnek, és nem bérelnek szövetkezeti vagy szolgálati lakást.
Mozgássérültek is beadhatják a kérvényüket. A jelentkezők kiválasztásakor fontos
szerepet játszik a bérük is, havi fizetésük nem
haladhatja meg a létminimum háromszorosát.
A határozat értelmében túljelentkezés esetén
sorsolással húzzák ki az új bérlőket – a sorsolást az egészségügyi, szociális és lakásügyi
bizottság végzi el. A bérleti szerződés maximum három évre szól, a paktum meghoszszabbítására van lehetőség. 
Sz.É.
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A városi képviselő-testület hírei

Párkány képviselő-testülete október 27-i XXVIII. ülésén:
Jóváhagyta a Városi Sportszervezet azon kérvényét, amelyben
egyszeri, 4533 € értékű rendkívüli támogatást kér a Rákóczi Ferenc utcában lévő tornaterem működtetésére. Feladatul adta, hogy
a szervezet 2010-ben biztosítsa a tornaterem kihasználtságát, bérlését, átlagban minimum napi 4 órára. A használatért fizetendő bérleti
díjat az éves működtetési költségekből kell kiszámolni, melynek
nagysága 18492 €.
Jóváhagyta azon pályázat benyújtását, amely Párkány – történelem és művészet egy fedél alatt nevet viseli. A beruházás összértéke 600 ezer euró, Párkány a projekt sikeressége esetén 5 százalékos önrészt fizet.
Jóváhagyta az egykori munkásszálló kihasználásáról szóló
koncepció megtárgyalását. Feladatul adta egy olyan felmérés elkészítését, amely Párkány és vidéke szociális szükségleteit vizsgálja. Továbbá elrendelte azon feltételek meghatározását, valamint
pályázati lehetőségek keresését, amely által egy ilyen komplexum
létrejöhetne.
Jóváhagyta, hogy a gyermekotthon rendkívüli szociális támogatást kapjon 1200 € értékben karácsonyi ajándékok vásárlására.
Jóváhagyta a 3910/167-es számú parcella eladását 1147,50 €ért Roman Hauzner részére, sorgarázsok kialakítása céljából.
Jóváhagyta, hogy különböző civil szervezetek anyagi támogatásban részesüljenek. A Gyermekeinkért, iskolánkért polgári társulásnak 300 €-t hagyott jóvá az Ady napokra, a Szent Imre Cserkész
Szövetség 400 € támogatásban részesült a „Csocsó” projekt kivitelezésére, a SISSY Mazsorett Klub 300 €-t kapott a mazsorett fesztiválra, a Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola mellett működő szülői
szövetség 300 €-t kapott a Zenei Napok támogatására.

Finančná zbierka pre pediatrickú
kliniku Nové Zámky

Mesto Štúrovo, v rámci charitatívnej akcie
„OTVORTE SRDCIA, MY ICH MÁME OTVORENÉ III“
organizuje v čase od 30. novembra 2009 do 4. decembra 2009
finančnú zbierku pre Pediatrickú kliniku v Nových Zámkoch.
Detská klinika Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Nových
Zámkoch zabezpečuje komplexnú diagnostiku a liečbu akútnych
a chronických ochorení detí a dorastu do 18 rokov pre spádové
územie okresu Nové Zámky. Zároveň pre toto spádové územie ako
aj pre širšiu spádovú oblasť VÚC Nitra poskytuje deťom a dorastu
najvyššiu kvalifikovanú a diferencovanú nemocničnú starostlivosť.
Vykonáva zložitú diagnostiku a náročné postupy liečby pre deti,
odosielané z detských oddelení nemocníc základného typu a od
odborníkov - špecialistov. Na riešenie najzávažnejších stavov má
zriadenú jednotku intenzívnej starostlivosti. Okrem nemocničnej
časti má časť ambulantnú. Ambulantná časť poskytuje najvyššiu
kvalifikovanú starostlivosť a vyšetrenia deťom, poukázaným z
detských oddelení ako aj praktickými lekármi pre deti a dorast v
nasledovných pediatrických ambulanciách:
- pre choroby alergické a poruchy imunity
- pre choroby obličiek a močových ciest
- pre choroby srdca a ciev
- pre choroby zažívacích orgánov
- pre choroby endokrinné, látkovej výmeny a diabetes mellitus
POMÔŽTE !

Fényképpel a nyelvtörvény ellen
A Via Nova Ifjúsági Csoport frappáns felhívással szeretné ráirányítani a figyelmet a szeptember 1-től érvényben lévő nyelvtör‑
vény igazságtalanságaira. Az MKP mellett működő csoport arra
kér mindenkit, aki meg akarja védeni a magyar nyelv használatát
Szlovákiában, fotózza le azokat az angol és német nyelvű reklámokat, szövegeket, amelyeken nincsen feltüntetve államnyelven, mit
is szeretnének reklámozni, eladni annak „tulajdonosai”. „A törvények betartatásakor szeretnénk, hogy a kormány a mérleg nyelvét
ne csak egy irányba, a magyarság irányába billentse, hanem más
idegen nyelvű feliratok törvénytelenségét is vizsgálja ki” – mondta
Neszméri Tünde, a szervezet alelnöke, majd szavai megerősítésére
hozzátette: a Szabad Újság magyar nyelvű plakátjait a hivatalok törvénysértőnek titulálták, miközben az utcákat járva rengeteg angol
nyelvű feliratot nem is vesznek észre. Az ifjúsági csoport a fényképeket december 5-ig a neszmeritunde@ics.sk vagy a Via Nova
ICS, Čajaková 8, 811 05 Bratislava címre várja. A legjobb fotókból
Kovácspatakon december 12-én nyílik kiállítás. A pályázat nyertese
(aki a legtöbb képet készíti) tátrai utazást nyer.
Szép É.

Mestské zastupiteľstvo
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Mestské zastupiteľstvo v Štúrove na svojom XXVIII. zasadnutí dňa 27. októbra 2009 na základe predložených návrhov a
pripomienok:
Schválilo žiadosť MŠO o zvýšenie príspevku vo forme mimoriadneho jednorázového príspevku na prevádzku telocvične Ul.
F.Rákócziho pre rok 2009 vo výške 4.533 €. Ukladá v roku 2010
zabezpečiť využiteľnosť, prevádzku telocvične za odplatu v celoročnom priemere denne minimálne 4,00 hodiny. Za užívanie je potrebné stanoviť „nákladovú cenu na hodinu“ vypočítanú z predpokladanej výšky ročných prevádzkových nákladov, t.j. z 18 492 €.
Schválilo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
v rámci výzvy ROP-3.1a-2009/01 za účelom realizácie projektu
„Štúrovo – história a umenie pod jednou strechou“ s celkovými
oprávnenými výdavkami 600 000 eur, ktorého ciele sú v súlade s
platným územným plánom a platným Programom hospodárskeho a
sociálneho rozvoja mesta. Ďalej schválilo zabezpečenie realizácie
projektu po schválení žiadosti o NFP a spolufinancovanie projektu
vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo
výške 30 000 eur.
Odročilo prejednanie koncepcie využitia Slobodárne a ukladá
zabezpečiť v meste Štúrovo, resp., v jeho regióne prieskum o potrebe sociálnych služieb a stanoviť podmienky a formu prípadnej
realizácie tohto zariadenia, hľadať možnosti financovania vybudovania zariadenia sociálnych služieb z fondov EÚ.
Schválilo mimoriadnu dávku sociálnej pomoci pre Detský domov Štúrovo vo výške 1200 € na poskytnutie vianočných darčekov
deťom – obyvateľom domova.
Schválilo priamy odpredaj novovytvorenej parc.č. 3910/167 za
kúpnu cenu 1.147,50 € do vlastníctva Romana Hauznera za účelom
umiestnenia radových garáží.
Schválilo pridelenie finančného príspevku pre Občianske združenie Pre naše deti pre našu školu vo výške 300 € na projekt „Adyho
dni“, pridelenie finančného príspevku pre Zväz skautov sv. Imricha
v Štúrove vo výške 400 € na projekt „Stolový futbal“, pridelenie
finančného príspevku pre Klub mažoretiek SISSY pri Záujmovom
združení SPEKTRUM v Štúrove vo výške 300 € na projekt „5. ročník festivalu mažoretiek krása a zručnosť, pridelenie finančného
príspevku pre Radu Rodičov pri ZUŠ Ferenca Liszta v Štúrove vo
výške 300 € na projekt „Hudobné dni a oslavy 50.výročia založenia
školy“.
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Do Ostrihomu chodíme už aj pre vakcíny

Slovensko ani vo veci „H1N1“ nestojí
na vrchole, a to i napriek tomu, že naše
východné hranice už vírus pomaly ovláda.
Vakcínu na Slovensku ešte nemáme, dokonca aj zmluva o jej nákupe sa iba teraz
podpísala (alebo sa len chystá). To znamená, že sme nedostali ani len šancu včas sa
zaočkovať ešte pred príchodom chrípky.
Tým pádom nemusíme premýšľať nad
tým, či sa chceme zaočkovať, keď nie je s
čím. V Maďarsku po preukázaní receptu
vypísaného na Slovensku a zaplatení 1930
forintov dostaneme vakcínu.
V jednej z lekární na druhom brehu Dunaja sme sa dozvedeli, že za posledné dva
týždne desiatky občanov Slovenska navštívilo lekáreň za účelom nákupu vakcíny. Vakcínu môžu dostať iba tí, ktorí majú lekársky
recept a zdravotnú kartu platnú v európskej
únii. Recept, zatiaľ iba neoficiálne (aj keď
je to otázne) môže vypísať aj lekár na Slovensku, pretože lieky alebo očkovaciu látku
na recept môžeme vyzdvihnúť vo všetkých

členských štátoch Európskej únie. Podľa
slov lekárnika sa nemusíme obávať, že kvôli
„vakcínovému turizmu“ nebude dostatočné
množstvo očkovacej látky. Počet predaných
vakcín nie je ohraničený. Keď sa zásoby
minú, objednávame ďalšie – vysvetľoval
lekárnik. Ministerstvo zdravotníctva SR má
výhrady voči opísanej situácii z viacerých
dôvodov. Podľa ich tvrdení maďarská vakcína neprešla na Slovensku testami, bola
testovaná krátko, u nás nie je ešte zaevidovaná a neschválila ju ani Svetová zdravotná
organizácia (WHO). Z toho dôvodu by vakcínu nemal predpísať a použiť lekár na Slovensku. Podľa výrobcu vakcíny Omninvestu
by slovenské úrady nemali strašiť občanov.
WHO nemá nič spoločné so schválením vakcíny. Podľa základných princípov EU, ak je
liek registrovaný v ktoromkoľvek členskom
štáte, platí to pre všetky členské štáty. Slovensko v týchto dňoch objedná (možno už aj
objednalo) vakcíny. Podľa ministra zdravotníctva Richarda Rašiho “bude mať Sloven-

Uchádzačov je niekoľkonásobne viac
V roku 2010 sa určite uskutoční odovzdanie sociálnych bytov na Terasách.
Dvoj a trojizbové byty bude môcť mesto
po dobu 30 rokov iba prenajímať. Doteraz majú registrovaných 80 záujemcov. Ak stanovené podmienky splní viac
uchádzačov, o nastávajúcich nájomcoch
sa rozhodne losovaním.
V Štúrove na Terasách v dvoch budovách na priestranstve za „malou Jednotou“
prebieha od začiatku leta realizácia dokopy
24 bytov. Rozpočet stavby je skoro 1 milión
30 tisíc eur, technická infraštruktúra (cesty,
chodníky, parkoviská, predĺženie potrubia)
bude stáť ďalších 253 748 eur. 30% z finančnej investície tvorí nenávratná podpora,
ktorú mesto vyhralo od Ministerstva výstavby. Krytie zostávajúcich 70% bude zabezpečené z podporovanej pôžičky zo Štátneho
fondu rozvoja a bývania (s 1% úrokom s dobou platnosti 30 rokov).
Od projektového manažéra Gabriela Radošického sme sa dozvedeli, že sa stavia 12
trojizbových bytov (56,1 m²) a 12 dvojizbových bytov (43,8 m²). Jeden z trojizbových
bude prispôsobený pre telesne postihnutých.
Toho roku ešte pred príchodom zimy budú
budovy pod strechou a všetky otvory uzavreté, aby aj počas najchladnejšieho ročného
obdobia mohol realizátor stavby pokračovať s vnútornými prácami. „Budovy v roku
2010 dostanú vonkajšiu omietku, na miesto
sa dostanú vonkajšie obslužné vedenia, hotová bude kanalizácia, cesta a parkovisko“ –
povedal Radošicky. Byty plánujú odovzdať
v októbri, zatiaľ práce pokračujú v dobrom

tempe, preto k odovzdaniu môže dôjsť aj
skôr. Ako sme sa dozvedeli, do začiatku novembra prišlo na mestský úrad 80 žiadostí.
Byty môže Štúrovo 30 rokov iba prenajímať. Výber nájomníkov sa uskutoční na
základe VZN 5/2007, toto miestne nariadenie nájdeme aj na mestských internetových stránkach. Informácie dostanete aj
na oddelení sociálnom, bytovom, kultúry,
zdravotníctva a školstva mestského úradu.
Jedným z kritérií je, aby žiadateľ mal aspoň rok miesto trvalého bydliska v Štúrove.
Prihlásiť sa môžu také rodiny s deťmi, ktoré nevlastnia obytnú nehnuteľnosť a ani ju
nestavajú, nie sú ani spoluvlastníkmi a neprenajímajú družstevný ani služobný byt.
Žiadosť môžu podať aj telesne postihnutí. Dôležitú úlohu pri výbere nájomníkov hrá aj ich príjem, mesačný plat nesmie
presiahnuť trojnásobok životného minima.
Na základe rozhodnutia v prípade väčšieho
počtu záujemcov sa o nových nájomcoch
rozhodne losovaním – losovanie uskutoční
bytová, zdravotná a sociálna komisia. Nájomná zmluva bude maximálne na tri roky, s
ďalšou možnosťou jej predĺženia.

Sz.É. (preklad: gp)
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sko vakcínu schválenú Európskou úniou“,
pričom maďarská je schválená iba štátom.
Podľa nami opýtaných lekárnikov je dôležité, aby sme sa zaočkovali. V prípade, že
sa nezaočkujeme, je väčšina pravdepodobnosť vytvorenia svetovej epidémie. Väčšina
odborných názorov jednoznačne stojí pri
očkovaní. Proti novej chrípke nestačí len
správna životospráva a vitamíny. Ukázalo
sa, že chrípka najviac postihuje mladú a
strednú vekovú kategóriu. „Podľa virológa
Györgya Berencsiho v očkovacej látke sú
také vírusy, ktoré nie sú schopné rozmnožovať sa. Po vpichnutí vakcíny na mieste vpichu bunky zničia vírusy, informácie
prepravia do lymfatickej uzliny, k bunkám,
ktoré učia produkovať protilátku. Tie potom
naučia ostatné, ako treba vytvárať protivírusovú látku. Tento proces sa začne počas
dvoch týždňov“– píše internetový portál.
Na Slovensku bude vakcína proti H1N1 v
najlepšom prípade v decembri.

Sz.É. (preklad: gp)

S fotografiami proti
jazykovému zákonu
Mládežnícka
skupina Via Nova
chce zaujímavou
výzvou nasmerovať pozornosť na
nespravodlivosti
nového jazykového zákona, ktorý je v platnosti
od 1. septembra.
Skupina pôsobiaca pri SMK prosí každého, kto chce ochrániť používanie maďarského jazyka na Slovensku, aby odfotili
všetky reklamy a texty v nemeckom a v
anglickom jazyku, kde text nie je vypísaný
aj v štátnom jazyku. „Pri dodržiavaní zákona by sme chceli, aby vláda jazýček váhy
nenakláňala iba jedným smerom, smerom
k Maďarom, ale aby vyšetrila protizákonnosť aj inojazyčných nápisov“ – povedala
Tünde Neszméri, podpredsedníčka organizácie a na posilnenie svojich slov dodala:
„Plagáty Szabad Újság v maďarskom jazyku úrady posúdili ako porušenie zákona,
pričom ulice sú plné nápisov v anglickom
jazyku, ktoré si vôbec nevšimnú.“ Mládežnícka skupina čaká na fotografie do 5.
decembra na adresu: Via Nova ICS, Čajakova 8, 811 05 Bratislava, alebo emailom
neszmeritunde@ics.sk. Z najleších fotografií sa otvorí výstava 12. decembra v
Kováčove pri Štúrove. Víťaz výzvy (kto
pošle najviac fotiek) dostane výlet do Tatier.

Szép É. (preklad: gp)

NOVÉ DOMY V OBIDE NA PREDAJ

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

036 751 23 16

sweethome@sweethome.sk
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KÖZ- ÉS ISKOLAÜGY

Maturanti Gymnázia v Štúrove

Úspešní na prijímacích skúškach na vysokých školách
Vážení čitatelia,
rok ubehol ako voda a opäť je tu čas bilancovať výsledky prijímacích skúšok na vysoké školy.
Minulý školský rok 2008/2009 bol pre gymnázium z hľadiska
úspešnosti našich študentov na prijímacích skúškach dobrý, výsledky splnili naše očakávania a zodpovedajú dlhoročnému priemeru.Väčšina študentov, ktorí sa na VŠ hlásili, úspešne zvládla prijímacie skúšky a v tomto čase už určite usilovne študuje. Výsledky
prijímacích skúšok na osemročnom štúdiu a na štvorrčnom štúdiu
boli tentokrát pomerne vyrovnané.
A teraz už čísla. V školskom roku 2008/2009 maturovali študenti štyroch tried – spolu 78 št. Na slovenskom oddelení – 33 št,
na maďarskom oddelení – 43 št. Na oboch oddeleniach bola jedna
trieda osemročného a aj štvorročného štúdia. Na VŠ sa prihlásilo
72 št. , čo je 92 %. Prijali 55 št. , čo je 76 % z prihlásených.
Pre osemročné štúdium :
- slov. oddelenie – malo zameranie na cudzie jazyky : úspešnosť na prij. skúškach – 76 %
- maď. oddelenie – malo zameranie na cudzie jazyky : úspešnosť na prij. skúškach - 76 %
Pre štvorročné štúdium :
- slov. oddelenie – 73 %
- maď. oddelenie – 78 %
V súčasnosti je sieť VŠ a univerzít na Slovensku veľmi rôznorodá a študenti si naozaj majú z čoho vyberať. Niektorí si vybrali
aj zahraničné vys. školy a to v Česku – 6 št. a v Maďarsku- 9 št.
Záujem o VŠ technického zamerania – 10 % št. je pokles v porovnaní s minulým rokom o 4 %, ale predsa je. Predmety ako matematika, fyzika, chémia nie sú na štúdium tie najľahšie, ale uplatnenie
v praxi pre absolventov – stavebných, chemických inžinierov a
ďalších je o to zaujímavejšie. Mladí ľudia začínajú chápať, že
investovať do vzdelania tohto zamerania sa oplatí a zabezpečuje to
dobrú budúcnosť.
7 % študentov sa hlásilo na ekonómiu, manažment, podnikanie,
finančníctvo, bankovníctvo, účtovníctvo, a pod.
Na pedag. fakulty s rôznymi kombináciami predmetov sa hlásilo najviac študentov - 24 %.
8 % - filozofia- jazyky, psychológia, slavistika
3 % - masmediálna komunikácia.
7 % - právo
3 % - lekárstvo
3 % - prírodné vedy
Po 1 % - logistika, TV – trénerstvo, agrobiológia, finančná matematika, tlmočníctvo a prekladateľstvo.
Jednotliví študenti sa hlásili na viac VŠ, minimálne na dve,
niektorí na štyri až päť. Výborní študenti boli prijatí aj na viac VŠ
a vtedy prichádza naozaj ťažké, ale radostné rozhodnutie, ktorú si
vybrať. Ostatní študenti prejavili záujem o štúdium na nadstavbových školách, prípadne išli na istý čas do zahraničia zbierať
skúsenosti a zdokonaľovať sa v cudzom jazyku. Všetkým prijatým
študentom srdečne blahoželám. No a tým, ktorí sa v tomto roku
nedostali na vybratú VŠ, by som chcela popriať veľa trpezlivosti
v príprave na ďalšie prijímacie skúšky. Pre dobré uplatnenie sa v
praxi je totiž VŠ stále viac potrebná a nevyhnutná. V súčasnosti sa
pomaly začínajú pripravovať na maturitné skúšky a potom na prijímacie skúšky opäť naši najstarší. Vybrať si tú správnu VŠ je veľmi
zodpovedný krok do života a preto treba spraviť všetko preto, aby
sa to podarilo. Konkurencia je veľmi silná a preto štúdiu sa treba
venovať tento školský rok v maximálne možnej miere. Tak teda –
veľa zdravia a síl! 
PaedDr. K. Slabáková, vých. poradkyňa
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Szabó Ferike lett a király a
Szent Imre Egyházi óvodában!

Az Imre-nap kapcsán megrendezett Királynapon a Szent
Imre Egyházi Óvoda gyermekei tanúbizonyságot tettek arról,
hogy ez az óvoda más, mint a többi. Az óvoda névadójának történelmi voltát tekintve elkerülhetetlen, hogy a gyerekek már
ilyen pici korban ne sajátítsanak el bizonyos fokú történelmi
ismereteket. Ennek bizonyítéka volt a november 5-én megrendezett „KIRÁLYNAP“.
A jeles napot Szent Imre köszöntésével, s az óvoda himnuszával
nyitottuk meg. A kézműves tevékenységek kitöltötték az egész dél‑
előttöt. Csupa királyi dolgot készítettünk – István király koronáját,
címeres pajzsát, kardot, lovat, királyi nyakéket, Szent Imre fehér
liliomát, korhű agyagtálakat. Volt rajzverseny is. A nap fénypontja
pedig a történelmi vetélkedő volt Szent Imre családjával, életével,
István királlyal, az őt követő királyokkal kapcsolatos kérdésekről. A
gyerekek izgalommal várták ezt a pillanatot, s elkápráztatták a zsűri tagjait: Pécsi L. Dániel jelképtervező művészt és Csapó Etelét az
V. kerületi Önkormányzattól Magyarországról, valamint Himmler
Zsófiát az Ady Endre Alapiskola igazgatóhelyettesét és Himmler
György történelemtanár Párkányból.
Különösen Szabó Ferike tündökölt, ki mind a 13 kérdésre jól
válaszolt, és még plusz információkkal is szolgált. Így aztán ő lett
az a „Kiskirály“, aki a fogadalom letétele után egy teljes napon
át részt vehetett az óvoda kormányzásában. Ezt kellő méltósággal
teljesítette is. A királyi lakomát lovagi torna követte, s a napot ki‑
rályfilmek nézésével zártuk.
Ez a nap is bizonyította, milyen fontos feladat hitünk, anyanyelvünk és történelmünk korai, időben történő ápolása, a kornak
megfelelően kellő odafigyeléssel, hittel és szeretettel.

Vízi Katalin, óvodaigazgató

Jótékonysági gyűjtés az
érsekújvári gyermekkórház
javára

Párkány város a
Nyissátok ki szíveteket, a miénket már
kitártuk elnevezésű
karitatív
akción
belül, november 30tól december 4-ig
gyűjtést szervez az
érsekújvári
gyermekkórház javára.
Az érsekújvári gyer‑
mekkórház átfogó
diagnózist és kezelést nyújt a járásban
élő, akut és krónikus
betegségekkel
küzdő 18 év alatti gyermekek számára. Az intézmény emellett a
legmagasabb kvalitású és szerteágazó kórházi ellátást nyújtja.
A legsúlyosabb esetek számára külön csapattal rendelkezik és
ambuláns ellátást is végeznek. Kérjük segítsenek!
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KÖZÜGY - VEC VEREJNÁ

Halloween party a
szabadidőközpontban

Hatodik alkalommal rendezett Halloween partyt a Párkányi Szabadidőközpont.
A Hársfa- és a Bartók utca-i óvodások már
október 23-án készülődni kezdtek, egy hatalmas tököt, töklámpást és tökből készült
dísztárgyakat vittek a központba, összesen
21-et. A gyerekek további díszeket készítettek, melyek kiállítása október 28-án nyílt
meg. Másnap Halloween napi álruhákat
öltve gyűltek össze csoportjaink és más érdeklődők. Számtalan kis szellem, ördög és
boszorka kereste a „házi boszi” irányításával az eldugott édességeket. A sétálóutcán
a szellemek birodalmában a finomságok
mellett tökből készített díszeket is találhattak a szemfülesek. Az ötszemélyes zsűrinek
nehéz dolga volt, végül azonban az ötletesség, nehézségi fokozat és a küllem alapján
sikerült kiválasztani a legjobb maszkokat.
Az egy hetes akció ideje alatt mindenki
jól érezte magát, a legjobban feltehetően
a „házi boszi” szórakozott, aki búcsúzóul
arról biztosította a gyerekeket, hogy „Egy
év múlva találkozunk”.
		
Fordította: Sz.É.

Találkozz a Mikulással
Stretnutie s Mikulášom

Párkány város Mikulása találkozóra hívja a
város gyerekeit.
Mesto Štúrovo pozýva všetky deti mesta
na stretnutie s Mikulášom, ktoré sa uskutoční
dňa:
06. decembra (nedeľa) 2009 od 14.00 hod.
Mikuláš so svojím pomocníkom čertom na kočiari zavíta do nášho mesta.
A Mikulás december 6-án (vasárnap)
14.00-kor érkezik meg Párkányba, s városszerte, több helyszínen is édességgel várja a gyerekeket.

Az ördögökkel együtt lovas kocsin közlekedő Nagyszakállú finomságokkal teli zsákja
az alábbi pontokon várja a gyerekeket:
Kočiar plný sladkostí očakáva všetky deti
mesta na nasledovných miestach:
14.00 indulás a városháza épületétől
odchod od budovy MsÚ
14.30 a Diófa és a Nánai utca kereszteződése
križovatka Nánanskej a Orechovej cesty
15.00 Teraszok II, az alapiskola épülete
TERASY II budova ZŠ
15.30 Supermarket TERNO parkoló
Parkovisko Supermarket TERNO
16.00 Billa parkoló - parkovisko Billa
16.30 Lidl parkoló - parkovisko Lidl
Gyertek el, várunk benneteket!
Prídte, tešíme sa na Vás!

Centrácky Halloween
6. ročník podujatia Centráckeho halloweenu priniesol očakávané zdravé napätie, náladu a atmosféru. V piatok 23. októbra
predvečer priniesli z dvoch materských škôl:
z MŠ na Lipovej ulici jednu veľkú tekvicu a z MŠ na Bartókovej ulici svetlonosy
a výrobky z tekvíc od výmyslu sveta, spolu
21 kusov. Z takéhoto množstva sme mohli
otvoriť výstavu spolu s tekvicami, ktoré priniesli a zhotovili deti v utorok 27. októbra.
28. októbra sme sa zišli zaoblečení členovia
našich záujmových krúžkov (a iní záujemcovia) do sprievodu duchov, čertov, bosoriek,
ktorý viedla naša „domáca bosorka“. Na
pešej zóne „v ríši duchov“ sa mohli účastníci zahrať hľadaním ozdobných tekvíc za
sladkú odmenu. Päťčlenná porota mala ozaj
ťažkú úlohu, predsa však vybrala tie „naj...
masky“. Hodnotila sa nápaditosť, náročnosť,

celkový vzhľad. Všetci, ktorí sa zapojili do
týždňovej akcie Centráckeho Halloweenu,
si prišli na svoje. Najviac sa tešila „domáca
bosorka“, ktorá sa lúčila so slovami: „O rok
sa znova stretneme!“
	
Pracovníci CVČ
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Deti deťom Gyerekektől gyerekeknek
Centrum voľného času organizuje vianočnú zbierku použitých hračiek pod názvom
Deti deťom. Kedy: od 20. novembra do 20.
decembra 2009. Ako: ak máš doma hračku,
ktorá ti zaberá miesto v detskej izbe, lebo si
už z hračiek dávno vyrástol a chceš spraviť
niekoho šťastným, dones ju do Centra voľného času v Štúrove. Svojím činom potešíš
iné dieťa a Vianoce stráviš s dobrým pocitom v srdci, že si niekomu prispel k šťastiu.
Ďakujeme
A Párkányi Szabadidőközpont karácsony
közeledtével játékgyűjtést rendez Gyerekektől gyerekeknek címmel. Mikor: november
20-tól december 20-ig Hogyan: ha van olyan
„kinőtt“ játékod, ami otthon a szobádban már
csak a helyet foglalja, vagy egyszerűen csak
örömet szeretnél szerezni valakinek, hozd
el hozzánk a Párkányi Szabadidőközpontba. Mi eljuttatjuk olyan gyerekekhez, akik
biztosan megörülnek neki. Ne feledd: JOBB
ADNI, MINT KAPNI! Köszönjük

Bangó Margittal karácsonyoznak a nyugdíjasok
A Mária Valéria Tour az idén is karácsonyi meglepetéssel készült a nyugdíjas korosztály számára. December 29-én Bangó
Margit 40 éves pályafutását ünneplő budapesti koncertjén vesznek részt ingyenesen a
jelentkezők, az eseményt a 100 tagú cigány‑
zenekar kíséri. A cigány folklór és a magyar
nóta királynőjeként világszerte ismert Kossuth-díjas énekesnő mára szinte mindent
elért szakmájában, amit lehetett: hangja a
műfaj védjegyévé vált világszerte.

„Tök jó buli volt!“

Az egészséges életmódra nevelés keretén
belül 2009. október 28.-án az ősz csodálatos terméseiből, főleg tökből kiállítást ké‑
szítettünk az óvoda apraja-nagyja számára.
A gyermekek szülei segítettek a hozzávalók beszerzésében, az óvónők a gyerekekkel közösen keltették életre a gömbölyű,
hosszúkás, csíkos, kisebb-nagyobb tököket. Délután a közös folyosón csücsültek a
töklámpások, tökfigurák, manók és állatkák,
s várták az apró emberkéket, akik ragyogó
szemekkel ismerték fel saját és barátaik munkáját. Őszanyó és a jó szellem figuráját az
óvónők keltették életre, akik még a szülőknek, nagyszülőknek is mosolyt varázsoltak
az arcukra. Éreztük, hogy ezen a napon az
ősz illata, színei és hangulata beköltözött a
Bartók utcai „MICIMACKÓ“ óvodába. Mivel óvodánk együttműködik a párkányi Szabadidőkozponttal, munkáinkat kiállították a
sétálóutcán található „altánokban“.

Bitter Szilvia óvónő
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KULTÚRA

„Istennek dicsőség, egymásnak segítség“

November 4-e délutánján, tüzesnek
egyáltalán nem mondható időben harsantak fel az ünnepélyesen felsorakozott tűzoltóautók szirénái a múzeum előtti park
mellett. A jelenleg használatban lévő autók
között büszkén foglalt helyet a Kisújfalui
ÖTSZ Mercedes típusú járgánya is, mely
idestova 40 éve szolgálja a tűzoltókat.
A Párkányi Városi Múzeum, a Párkányi
Tűzoltóállomás, valamint az Önkéntes Tűzoltó Szervezet Érsekújvári JB által szervezett
kiállítás a Párkányi Önkéntes Tűzoltó Egylet
megalakulásának 125. évfordulója alkalmából került megrendezésre. Mint azt František
Jankovský alezredes, a Tűzoltó- és Mentő
Testület JI igazgatója, valamint Bréda Tivadar, a Párkányi Tűzoltóállomás parancsnoka
megnyitó beszédükben hangsúlyozták, a tűz
elleni védekezés története egyidős az emberiség történetével. Bár a tűzvédelemmel kap‑
csolatban már a középkori királyaink is hoz-

tak rendeleteket, Magyarországon a 18. század elején kezdett a kormány behatóbban foglalkozni a tűzrendészet kérdéseivel. Párkányt
a múltban öt hatalmas tűzvész hamvasztotta
el, mígnem 1884-ben megalakult az önkéntes
tűzoltó testület. Felelősségteljes munkájukat
mára már a hivatásos tűzoltók végzik, a régiekről már csupán tablók, fotók és ereklyék
mesélnek. Az eredeti dokumentumokkal és
korabeli öltözékekkel gazdagított kiállítás
egyik „kincse“ a párkányi testület 1934-ből
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származó hímzett zászlója, melyet további
négy környékbeli történelmi zászló egészít
ki. Nem kis attrakciónak számít a bécsi WM
Knaust cég által gyártott négykerekű kocsifecskendő 1871-ből, és a szintén 19. századi
kocsifecskendő, mely a Sternberg és Kalman
cég budapesti gyárából került ki. A kiállítás
megnyitójára ellátogatott a Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzoltó Szervezetének elnöke JUDr. Jozef Minárik személyében, aki
köszönőlevelek átadásával fejezte ki elismerését a tűzoltóság ügye iránt elkötelezett
személyek és intézmények felé. A megnyitó
fényét emelte a szlovák és magyar részről
megjelent lánglovagok parancsnokainak, vezetőinek díszegyenruhás fellépése, valamint a
párkányi Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola
pedagógusainak, Hanza Rolandának és Vizi
Gabriellának fanfárokon előadott kánonja. A
kiállításra 2010. január 29-ig várják az érdek‑
lődőket.
Juhász Gyula

„Bohu na slávu, blížnemu na pomoc“
Pri príležitosti 125. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Štúrove bola
4. novembra v mestskom múzeu zahájená
výstava, ktorú sprevádzali sirény slávnostne
zoradených hasičských aut. Medzi autami
používanými v súčasnosti sa hrdo zaradilo aj
vozidlo Dobrovoľného hasičského zboru v
Novej Vieske typu Mercedes, ktoré slúži požiarnikom takmer 40 rokov. Výstavu zorganizovali okrem Mestského múzea v Štúrove
aj Hasičská stanica Štúrovo a Okresné riaditeľstvo Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Nových Zámkoch. Pplk. František Jankovský,
riaditeľ OR HaZZ v Nových Zámkoch a Tivadar Bréda, veliteľ Hasičskej stanice Štúrovo vo svojich otváracích prejavoch zdôraznili,

že história požiarnej ochrany je rovnako stará
ako história ľudstva. Naši králi v súvislosti
s požiarnou ochranou síce vydávali nariadenia už v stredoveku, uhorská vláda sa začala
dôkladnejšie zaoberať touto otázkou až začiatkom 18. storočia. Štúrovo v minulosti spopolnilo päť obrovských požiarov, až kým v
roku 1884 bol založený dobrovoľný hasičský
zbor. Túto zodpovednú prácu dnes už vykonávajú profesionálni hasiči a o časoch minulých nám rozprávajú už len tablá, fotografie a
relikvie. Jedným z „pokladov“ tejto výstavy,
ktorú obohacujú aj dobové odevy, je vyšívaná
vlajka štúrovského zboru z roku 1934, doplnená ďalšími štyrmi historickými vlajkami
z okolia. K vzácnym exponátom patrí ručná

štvorkolesová striekačka viedenskej firmy
WM Knaust z roku 1871, ako aj štvorkolesová striekačka na ručný pohon maďarskej
výroby firmy Sternberg a Kalman. Na vernisáž zavítal osobne JUDr. Jozef Minárik, prezident Dobrovoľnej PO SR, ktorý odovzdal
ďakovné listy osobám a inštitúciám pri príležitosti organizovania výstavy. Úroveň vernisáže pozdvihlo vystúpenie veliteľov, resp.
vedúcich slovenských a maďarských hasičov
v slávnostných uniformách, ako aj účinkovanie pedagógov ZUŠ Ferenca Liszta v Štúrove
Rolandy Hanza a Gabriely Viziovej na fanfárach. Záujemcov o túto výstavu organizátori
čakajú do 29. januára 2010.

Július Juhász

Štúrovo - Šport hotel

Kurzy na vodičský preukaz skupiny: A,B,C,D,E,T.
Otvorenie kurzu každú stredu
od 14.00 do 16.00!
Info: 0915 633 975, 0903 587 877

Možnosť platby aj v troch splátkach!

AKCIA
B za 343 €
1.-2. COCO Chanel (Audrey Tatou, Alessandro Nivola, Marie Gillain, Emmanuelle
Devos, Benoît Poelvoorde)
3. Chceš ma, chcem ťa( KATHERINE HEIGL, GERARD BUTLER, ERIC WINTER,)
4. Operace Dunaj (Eva Holubová, Bolek Polívka, Jiří Menzel, Jaroslav Dušek, Rudol
Hrušinský,Marta Issová, Jan Budař)
5.-6. Štvrté proroctvo (Nicolas Cage , Rose Byrne, Chandler Canterbury, Lara Robinson)
8.-9. Milenci (Joaquin Phoenix , Gwyn eth Paltrow , Vinessa Shaw , Isabella Rossellini)
10.-11. Nezvratný osud 4 (Krista Allen, Nick Zano, Richard T. Jones)
12.-13. Všade dobre, prečo byť doma? (M. Gyllenhaal, M. Lynskey, P. Schneider, J.
Daniels)
15.-16. Zastaneš a neprežiješ 2 (Jason Statham, Amy Smart , Clifton Collins Jr., Efren
Ramirez)
17.-18. Rozorvané objatia (Penélope Cruz, Lluis Homar, Blanca Portillo, José Luis
Gómez, Tamar Novas, Rubén Ochandiano
19.-20. G-FORCE – Veľmi zváštna jednotka –animovaný detský – od 18.00 hod!!!
Od 21. decembra do 31.decembra CELOZÁVODNÁ DOVOLENKA
December 21-től- december 31-ig ÜZEMI SZABADSÁG

Párkány - Sport Hotel

Tanfolyam minden típusú jogosítvány megszerzésére:
A, B, C, D, E, T.
Tanfolyamaink szerdánként, 14.00-tól 16.00-ig nyílnak!
Info: 0915 633 975, 0903 587 877

A tandíj 3 részben is kifizethető!
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II. Dunamenti Hubertus
Vadászlovaglás

RÉGIÓ - NÁŠ REGIÓN

Verőfényes őszi időben, október 3-án, szombaton rendezték meg
Muzslán az II. Dunamenti Hubertus – Vadászlovaglást a helyi
Táltos Polgári Társulás, valamint a helyi Furioso Lovasudvar
szervezésében.
A lovasokkal a reggeli hűvös, nyirkos időt gyorsan feledtették az
előbújó nap sugarai és az üdvözlésre elfogyasztott kisüsti barackpálinka. A nyergelést és lóra ülést követően a lovasok a helyi kultúrház
előtt sorakoztak fel, ahol az ünnepi kürtszó után a rendezvény házigazdája és egyben a vadászlovaglás „mastere” (falkanagya), Gróf
Ervin üdvözölte a vadászlovasokat valamint a meghívott vendégeket. Ismertette az esemény további menetét és felkérte a lovasokat
a vadászrend betartására. A helyi önkormányzat nevében Drapák
Károly polgármester köszöntötte a megjelenteket. A vadászlovaglás
hagyományát és a vadászrendet Csekes Árpád, az esemény szakfelügyelője ismertette a jelenlévőkkel. Az indulásra szólító kürtjel
után a lovasok az ún. meet-hez, vagyis a vadászat kezdetének hely‑
színére lovagoltak. A vendégek lovas kocsikra ülve követték a lovasokat.
A szikrázó napsütésben a lovasok hol lépésben, hol pedig a rókalovast megpillantva és azt vágtában üldözve tették meg a kb. 25
km-es távot a gyönyörű dunamenti tájban. Fél távnál a lovasok
és a vendégsereg a csenkei erdő ölén pihent meg és fogyasztotta
el a mesterien elkészített vaddisznó pörköltet, valamint a hozzávaló üdítőket. A vadászlovaglás végén a lovasok versenyvágtával
döntötték el, hogy ki a róka jelképes elejtője. A rókafarkat a master
a sárkányi Lévárdi Dusan kabátjára tűzhette fel.
A vadászlovaglást követően a vendégek borkóstolón vehettek részt.
A mozgalmas napot a lovasok és vendégek a helyi kultúrházban egy
bőséges vacsorával, valamint az éjszakába nyúló baráti beszélgetéssel és nótázással fejezték be.
Az esemény pénzügyi támogatója Nyitra Megye Önkormányzata, valamint Muzsla Község Önkormányzata, a helyi Agrárvállalkozók Szövetkezete és az érsekújvári Agronatur kft. voltak.
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II. Podunajská Hubertova jazda
V slnečnom jesennom počasí dňa 3. októbra miestne Občianske
združenie Tátoš a miestna Furioso farma organizovala II. Podunajskú Hubertovu jazdu.
Na ranné chladné a vlhké počasie jazdci rýchlo zabudli pri vychádzaní prvých slnečných lúčov a po kalíšku barackovice. Po osedlaní
sa jazdci zoradili pred kultúrnym domom, kde po zaznení slávnostných fanfár jazdcov a pozvaných hostí privítal hlavný organizátor
a „master“ Hubertovej jazdy Ervín Gróf. Po otvorení oboznámil
účastníkov s programom podujatia a požiadal jazdcov o dodržanie
regúl Hubertovej jazdy. Prítomných v mene miestnej samosprávy
pozdravil Ing. Károly Drapák, starosta obce. S históriou Hubertových jázd a regulami oboznámil prítomných Ing. Árpád Csekes,
odborný garant podujatia. Po slávnostnom otvorení na povzbudzujúci hlas fanfár jazdci a hostia na kočoch vydali na hon líšky, t.j.
jazdca na ramene s líščím chvostom.
Jazdci v nádhernom slnečnom počasí v kroku a pri zbadaní „líšky“
v cvale zdolali asi 25 kilometrovú trať v prekrásnom podunajskom
prostredí. Jazdci a hostia približne v polovici honu pri Čenkovskom
lese si oddýchli a vychutnali majstrovsky pripravený diviačí perkelt
a občerstvenie. Na konci honu jazdci s rýchlym súťažným cvalom
rozhodli o symbolickom strelcovi líšky. Trofej, t.j. líščí chvost, mohol na svoje sako pripichnúť Dušan Lévárdi zo Šarkanu . Rušný
a príjemný deň sa ukončil v kultúrnom dome, kde si ešte jazdci a
hostia pohovorili a pritom pochutnali na výdatnej večeri.
Podujatie finančne podporil Nitriansky samosprávny kraj, ďalej
obec Mužla, DAP-družstvo Mužla a Agronatur s.r.o. Nové Zámky.
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Az MKP köszöni a
párt jelöltjeire leadott
szavazatokat!

Lipová 8 (vedľa Fitness centra)
Tel.: 0905/557128, rolandelzer@mail.t-com.sk

Papierové uteráky rôznych druhov +
všetko pre hotely a reštaurácie
NAJLEPŠIA CENA 3-vrstvových
papierových vreckoviek v regióne!

Hygienické vreckovky Verytis Elegance.
Cena: 0,04 € (1,21 Sk) za bal., 0,40 € (12,05 Sk) za 10ks balenie
(Akcia platí do vypredania zásob)

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

Veľko-maloobchod

Kis- és nagykereskedés
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SPORT - ŠPORT

14.

Egy kávézóban beszélgettem azzal a fiatal
sportolóval, aki mögött már olyan eredmények vannak, amelyeket bármely élvonalbeli sportoló megirigyelne. Ő ennek ellenére
nagyon szerény fiú. Pályafutását Párkányban kezdte (2005-ig), a Matador Púchovban
(2005-2006), majd a ligetfalui Artmédia csapatában (2006-2009) folyatatta, vendégjátékos volt a besztercebányai Duklában (2007),
2009-től pedig a Slovan Bratislava csapatát
erősíti. Volt már szlovák bajnok, kupagyőztes, játszott BL mérkőzést, volt válogatott és
kiharcolta a kijutást a 2010-es foci VB-re.
Ennek ellenére a pályafutása nagy része még
előtte van. Beszélgetőtársam a 24 éves garam‑
kövesdi Saláta Kornél. A lengyelországi élményekről és sok másról társalogtunk.
Egyből a közepébe vágok. Mit jelentett a
számodra az, hogy a focipályán lehettél a
lengyelországi mérkőzésen?
Már az is meglepetésként ért, hogy bekerültem a keretbe és hogy játszhattam. Ráadásul
azon a meccsen dőlt el a továbbjutás, és én
végig a pályán voltam.
Közvetlenül a mérkőzés lefújása után milyenek érzések töltöttek el?
Minden futballista álma, hogy válogatott legyen, reprezentálja hazáját és kijusson a VBre. Nekünk ez most sikerült és ez nagyon jó
érzés volt. Közvetlen a mérkőzés után még
föl sem fogtam, mi is történt valójában.
Hogyan ünnepeltetek a meccs után?
Már az öltözőben elkezdtük az ünneplést,
ahová Robert Fico is bejött gratulálni. Egy
kicsit a repülőn is ünnepeltünk, utána pedig
ment mindenki a klubjához.
Mit kell tenned, hogy benne legyél a 2010es VB keretben?
Elsősorban a klubomnál kell jól teljesíteni.
Sok függ majd az edzőtől is, és persze attól,
hogy egészségileg rendben legyek.
Úgy tűnik, hogy Weis edző kedvenc játékosai közé tartozol…
Nem mondanám, hogy a kedvencei közé, de
már Ligetfalun is ő edzett, és tudja, hogy mit
várhat el tőlem.
Most kicsit témát váltunk, hogy rólad is valamit megtudjunk. Van valami különleges

Ott lenni a foci VB-n…

a mérkőzés előtti készülődésen, esetleg van
valami kabalád?
Nincs, zenét hallgatok, kicsit kikapcsolódok,
mert ilyenkor nagy bennem a feszültség.
Pihenek egy kicsit, felhívom a barátaimat,
szüleimet, testvéremet. Beszélgetünk és így
elterelem a figyelmemet a meccsről.
Hogyan élik át a szüleid a mérkőzéseidet?
Anyukám néhány hazai meccsre eljár, apu
szigorú szemmel figyeli a játékomat. Figyelmeztet a hibáimra. Kiskorom óta hajtott, hogy
elérjek valamit. Annak idején vele jártam
Párkányba edzésekre. Mindketten örülnek a
sikereimnek.
Ki a kedvenc futballistád, vagy kedvelt futballcsapatod?
Rio Ferdinandot kedvelem a Manchester Unitedból, de az olasz Nestát is nagyon szeretem.
A csapatom így természetesen a Manchester
United.
Mivel töltöd a szabadidődet – ha van?
Nagyon sok nincs. Találkozom a haverokkal,
kávézunk, csavargunk egy kicsit, bowlingozunk.
Mi a helyzet a bulizással?
Bulizni nagyon nem lehet, sokan ismernek
Pozsonyban is, csak gondok lennének belőle.
Milyen zenét hallgatsz szívesen?
Mindenféle jó zenét meghallgatok.
Kedvenc ételed?
Mindent szeretek, amit az anyukám főz, mert
nekem az ízlik a legjobban.
Hogyan viseled a népszerűséget?
Kicsit még fura ez nekem, nehezen szokom.
Megállítanak emberek az utcán, gratulálnak –
ez jó érzés.
Játszottál Párkányban, majd jött Puhó,
Ligetfalu, Besztercebánya és most a Slovan
Bratislava. Ez nagy haladás. Mi jöhet ezután?
Nyáron kerültem be a Slovanba, most írtam
alá a 4 évre szóló szerződést. Ott szeretnék jól
teljesíteni.
Kaptál külföldi ajánlatot is?
Igen, még amikor Ligetfalun játszottam, de
nem sikerült megegyezni. Így kerültem a Slovanhoz. Érdeklődött utánam a németországi
Cottbus csapata, a román Koložvár (Cluž) és

Törökországból is volt érdeklődő.
A
jelenlegi
csapatod
a
Slovan
kisebb hullámvölgyben van.
Mi ennek az
oka?
Igen,
most
volt egy pár
rosszabb
eredmény.
Mondanám,
nincs szerencsénk. A csapat jól játszik,
helyzetünk is
van, csak a
befejezéssel van gond. Hiányoznak a gólok.
Ellenünk a csapatok nagy része védekezni
próbál. Ilyenek ellen nehéz játszani, de a cél
továbbra is a bajnoki cím.
Párkányban kezdted a pályafutásod, gondolom, figyeled az itteni focit. Mit szólsz
ehhez a nem túl „virágos” helyzethez?
Figyelemmel kísérem a párkányi focit és elszomorít a helyzet. Itt mindig jó foci volt, jó
focisták, sajnálom, hogy ide jutott. Bízom
benne, hogy a párkányi focira még szebb napok is várnak.
Mit üzennél a párkányi futballista növendékeknek, ha oda szeretnének jutni, ahova
Te jutottál?
Sokat és becsületesen edzeni, betartani az
edző utasításait. Természetesen egy kis szerencse is kell hozzá.
Jövőbeli terveid?
Megnyerni a bajnokságot, ott lenni a VB
keretben és legkésőbb a VB után külföldre
szerződni.
Kornél, kívánom, hogy terveid valóra váljanak, ehhez kívánok elsősorban jó egészséget, kitartást, és sok sikert. Remélem, hogy
a VB-n láthatunk és büszkék lehetünk rád.
Köszönöm a beszélgetést. 

Glázer Péter

Zlato, striebro a bronz poputovali do Štúrova

Zlato, striebro a bronz poputovali do
Štúrova. Zásluhou mladého talentovaného motokrosára Patrika Juhásza, žiaka
Strednej odbornej školy v Štúrove. Patrik
si počas tejto sezóny počínal excelentne,
keď vo svojej kategórií Mx 2 Junior najzastupovanejšej kategórii dokázal zvíťaziť
pred svojimi konkurentmi celkový seriál s
počtom bodov: 377. Z 10 dielneho seriálu si
odniesol 4 - prvé miesta, 2 - druhé miesta,
2 - tretie miesta a 1- štvrté miesto, keď sa
po páde prepracoval z posledného miesta
na štvrté.
Majstrovstvá Slovenskej republiky Mx2 Junior v seriáli získal celkovo druhé miesto, keď
do posledného závodu ešte viedol seriál pred
svojimi konkurentmi. No posledný závod v
tomto seriáli mu nevyšiel. S týmto výsledkom obsadil v celkovom hodnotení seriálu
Majstrovstvá Slovenskej republiky Mx 2 Juniorov striebornú, teda druhú priečku. Stal sa
tak vicemajstrom SR. Na MMSR - Medzinárodných majstrovstvách Slovenskej republiky
v kategórií Mx 2 sa zišli zástupcovia piatich
krajín a to : Slovenská rep ublika, Česká republika, Maďarská republika, Poľská republika a Rumunská republika. Patrik si počínal
tak isto skvele, kde v konkurencií 71 jazdcov
získal v celkovom záverečnom hodnotení “
bronz“. Spýtali sme sa Patrika, čo predchádzalo týmto úspechom. Patrik: „ Predovšetkým
tvrdá kondičná príprava tak zimná ako i počas
sezóny, veľa tréningov, účasť na mnohých sústredeniach, veľa spotrebovaných pohonných
látok a ojazdených pneumatík, odriekania

sa voľného času spoločne stráveného s priateľmi. Závody sa konajú väčšinou v nedeľu,
takže už v sobotu musíme cestovať s našim
karavanom, kde prespíme a ráno oddýchnutí a pripravení, aby som mohol podať dobrý
výkon. Tento šport je o odriekaní, technike a
hlavne o financiách.“
-Patrik, ako to vidíš na budúcu sezónu?
-Tak bude to dosť náročné, nakoľko budúci
rok maturujem, čo je pre mňa prvoradé, aby
som z maturoval a potom sa uvidí. Škoda by
bolo vystúpiť z rozbehnutého vlaku čo sa mi
podarilo dosiahnuť v tejto sezóne, ale budem
sa snažiť držať sa v kondícií, trochu obmedziť
niektoré menej dôležité závody.
-Kto ti pomáha?
-O technický stav motorky sa mi stará otec,
ktorý je zároveň aj mojim trénerom. Otec už
roky pôsobí v tomto športovom odvetví. Trénuje niekoľkých nádejných motokrosárov z
Gbeliec kde majú tiež perfektné zázemie a
podávajú taktiež skvelé výkony.
-Na to sme sa spýtali Patrikovho otca Dušana Juhásza.
-Musím povedať, že Patrik odviedol skvelú
prácu v tejto sezóne, aj keď sa vyskytli nejaké
odlišné názory na veci okolo tohto športu, ale
nakoniec sme to zvládli ako tím a dopadlo to
celkom slušne Momentálne to vidím tak, že
obec Gbelce sa veľmi zviditeľnila i v zahraničnom merítku, nakoľko sa tam vybudovala
motokrosová trať na veľmi vysokej úrovni,
kde sa aj konajú motokrosové závody. Bratia
Vorošovci sa o trať znamenite starajú a motokrosová masa ľudí sem veľmi rada chodí,

či už na tréning alebo na špičkovo pripravené
závody. Treba spomenúť aj veľmi dobré výsledky, ktoré podávajú Zoltán Vöroš, ktorý
vyhral seriál MKP a jeho brat Gabriel Vöroš
po zranení a vynechaní dvoch závodov skončil na celkovom štvrtom mieste, avšak keby
nebolo zranenie, určite by bojoval o prvenstvo. Treba spomenúť aj Nikolasa Tótha,
ktorému sa venujem ako tréner, a aj Patrik
mu pomáha napredovať v dosiahnutí lepších
výsledkov. Nikolas jazdí svoju druhú sezónu
v Gbelciach, spravil veľké pokroky a už sa
umiestňuje v prvej desiatke v kategórii Mx
2 juniorov. Ďalším jazdcom je Ronald Kuba,
ktorý odjazdil seriál Majstrovstiev triedy
85ccm v Maďarsku a v celkovom hodnotení sa umiestnil na druhom mieste. Budúcu
sezónu sa však chystá prestúpiť do kategórie
Mx 2 Junior a počína si veľmi nádejne. Ďalej je tam aj malý talentovaný Xaver Vöroš,
syn Gabriela Vöroša, ktorý tiež pracuje na
zlepšení svojich výkonov. Musím spomenúť
aj úspech Radeka Bohuslava, ktorý napriek
zraneniu a vynechaným závodom skončil len
o 5 bodov na druhej priečke v MKP. Radek je
momentálne najskúsenejším jazdcom z nášho
regiónu Myslím si, že chlapci z tohto okolia
podávajú skvelé výkony a tým sa dostávajú
do povedomia širokej verejnosti v celoslovenskom merítku, a tým aj zviditeľňujú svoje
mestá a obce. Chcel by som aj touto cestou
poďakovať priateľom a kamarátom, ktorí nás
počas celej sezóny podporovali, či už finančne alebo morálne Ďakujeme.

Mirian Juhászová

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. 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. 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
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Apróhirdetés - Riadková inzercia

-Szőlőoltványok és nereztartályok eladók Muzslán. Tel.:
0905962608.
-Dám do prenájmu garzónku. Tel.: 0907188134
-Villanyszerelőt keresek mellékállásba. Tel.: 0905892 140
-Predám 2-izbový byt v Štúrove (Staré sídlisko). Cena 40 000
€. Tel.: 0915586323
-Családi ház eladó Garamkövesden. Tel.: 0908353244
-Garzonlakás kiadó Párkányban. Tel.: 0908353244
-Eladó 2 szobás lakás Párkányban (Régi lakótelep). Irányár:
40 000 €. Tel.: 0915586323
-Családi vállalkozás bővítéséhez keresünk üzlettársakat Párkány környékéről. Mellékállásban 1000 €/hó. Nem ügynöki
munka. Tel.: 0905662354.
-Bérbe adó hosszabb távra, vadonatúj 100 négyzetméteres
tetőtéri lakás igényeseknek, csöndes környéken Párkányban, külön bejárattal az utcáról. Ár megegyezés szerint. Tel.:
0908700514

Köszönetemet nyilvánítom mindazoknak, akik ismerték és szerették
valamint utolsó útjára elkísérték
SZABADOS FERENCET
a szerető férjet, édesapát és nagyapát, enyhítve ezzel családunk soha
el nem múló fájdalmát.
Szabados Ferencné

„Már nincs holnap, csak ennyi volt
az élet. Sirassatok csendben, mert
én a szívetekben élek.”
Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk drága
halottunkra,
CSUPORT SÁNDORRA
halálának 4. évfordulóján.
Szerető családja
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a
drága férj, édesapa, nagyapa, sógor
és barát,
FAZEKAS ZOLTÁN,
2009. október 4-én elhunyt.
Köszönjük a sok koszorút, virágot
és azt, hogy részvételükkel enyhíteni próbáltak fájdalmunkon.
A gyászoló család

15.

-Dám do prenájmu veľký, prerobený 2-izbový byt. Tel.:
0905857284
-Bérbe adok nagy, átépített 2-szobás lakást. Tel.:
0905857284
-Németül beszélő kitanult villanyszerelőket felveszünk
külföldi munkára előnyös fizetési feltételekkel. Tel.:
+36207760713
-Predám trojizbový byt v OV, v Kamennom Moste, 75
m2+garáž+komora+balkón. Celý byt je kompletne obnovený, plynové kúrenie, plastové okná, parkety, novo izolovaná strecha. Cena: 33 000 €. Tel.: +421905 507428
-Eladó egy háromszobás lakás Kőhídgyarmaton. 75 m2+garázs+kamra+balkon. A lakás teljesen felújított, gázfűtéssel ellátott, műanyag ablakos, parkettás, a tető újonnan
szigetelt. Ár: 33 000 €. Tel.: +421905 507428

SPOMÍNAME SI
EMLÉKEZÜNK

„Čo si nás opustil už 2 roky boli,
stolička u stola je prázdna a nás za
Tebou stále srdce bolí“.
S hlbokým zármutkom a bolesťou v
srdci spomíname na nášho otecka,
manžela, dedka a priateľa,
VOJTECHA HAJDÚ,
s príležitosti druhého výročia jeho
odchodu do nenávratna.
Smútiaca rodina

„Nem az a fájdalom, amelytől
könnyes a szem, hanem az,
amelyet a szívünkben hordozunk némán és csendesen”.
Szeretettel emlékezünk 2009.
november 23-án, halálának
hetedik évfordulóján
KRIZSÁN IMRÉRE.
Akik ismerték és szerették,
gondoljanak rá ezen az évfordulón. Emlékét örökké szívébe
őrzi felesége és gyermekei
családjukkal

„Búcsú nélkül hagytad itt hirtelen
a világot, elvitted magaddal a
reményt, boldogságot.
Nélküled életünk üres és sivár,
hiába díszíti sírodat virág.
Te, aki annyi szeretetet adtál,
életed munka volt és szeretet, mit
felejteni nem lehet.Megállunk
sírod előtt, könnyezünk, örökké rád
emlékezünk”.
Fájó szívvel emlékezünk halálának
2. évfordulóján december 10-én a
drága jó férjre és édesapára,
MIKLE JÓZSEFRE.
Akik ismerték és szerették, szenteljenek emlékének egy néma
pillanatot ezen a szomorú évfordulón.
Emlékét örökké őrző családja
„Az idő múlik, de a fájdalom
megmarad. Szerettem volna még
sokáig élni, de a halál eljött,
búcsúzni nem hagyott”.
Fájó szívvel emlékezünk december 31-én, halála 2. évfordulóján
HORESNYÍK JÁNOSRA.
Akik ismerték, szenteljenek
emlékének egy néma pillanatot
ezen a szomorú évfordulón.
Emlékét őrző özvegye és fia
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16.

NOVA ROLL +

predajňa Aqua-K, Družstevná 8.,

Štúrovo,
Hlavná
(bývalý areál
Stavby56/A
VD), Komárno,
0905 312 824, 0918 478 270
Tel.:tel.:
0918234512
Otváracia doba:
po-pia:
9. - po-pia:
12., hod., 13.
- 17. hod.
Otv.
doba:
8.00-16.00

MIMORIADNA AKCIA
platná do 15.11.2009
15. decembra

2080 mm

1780 mm

0 Sk

8585,9

870 mm

119 mm

9037,8

1780 mm

270 €

1450 mm

870 mm

300 €

1 Sk

9489,6

1450 mm

285 €

9 Sk

1580 mm

1580 mm

315 €

2080 mm

2 Sk

8134,0

119 mm
Všetky ceny sú uvedné s DPH

2360 mm

2360 mm

14 Sk

11749,

1580 mm

1580 mm

390 €

420 €
92 Sk

12652,

GARÁŽOVÉ BRÁNY

vysokokvalitný
5 komorový
nemecký profil

V cene:
- zameranie okien
- parapety vonkajšie
- parapety vnútorné
- žalúzie (iso design, celotien)
- sieťky (odnímatelné)
- montáž, demontáž, murárske práce
- odvoz starých okien

