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Megvan a pénz a teherkomp
kikötőjére

Prístav pre nákladnú
kompu

A járat léte impulzust adhat régiónknak
Zöld utat kapott az Esztergom és Párkány közé tervezett teherkomp, amellyel létrejönne az eddig hiányt jelentő teherforgalmi
összeköttetés a két város között. Esztergom és párkányi partnere
a Kolpingová rodina Štúrovo, n.o. majd 3 és fél millió eurót nyert
el a projekt kivitelezésére, amely hamarosan elkezdődhet.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Szlovák Köztársaság Építésügyi és Régiófejlesztési Minisztériuma pályázatot hirdetett a Magyarország–Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program
2007–2013 keretében. A testület úgy döntött, hogy elfogadja a „Teherkomp átkelőhely létesítése Esztergom és Párkány között” című
Váti Nonprofit Kft. által megküldött támogatási szerződés tervezett
szövegét, és felhatalmazza Esztergom polgármesterét a végleges támogatási szerződés Nemzeti
Fejlesztési Ügynökséggel
történő aláírására. A támogatási szerződés pénz‑
ügyi keretet nyújt a projekt végrehajtásához, de
természetesen a projektet
végrehajtó szervezeteknek
szem előtt kell tartaniuk a
programvégrehajtás specifikus elvárásait, előírásait.
Mint azt a VÁTI Nonprofit
Kft. kommunikációs menedzserétől Turi Ágnes‑
tól megtudtuk, a projekt
tervezett befejezése 2011.
május 31. Esztergom városa esetében az Európai
Regionális
Fejlesztési
Alap (ERFA) és a nemzeti hozzájárulás összege 2
millió 104 ezer 116 euró,
a szlovák partner a Kolpingová rodina Štúrovo
nonprofit szervezetnél az
ERFA és a nemzeti hozzájárulás összege 1 millió
366 ezer 360 euró. A projekt önrésszel együtt számolt összköltsége 4
és fél millió euró. A támogatási szerződésben szereplő több mint hatszázezer eurós önrészre Esztergom kötelezettséget vállalt az idei és a
jövő évi költségvetés terhére. A párkányi pályázótárs 412 ezer eurós
önrészt tudhat magáénak, amely mint azt ifj. Kleštinec Lajostól, a
Kolpingová rodina Štúrovo, n.o. igazgatójától megtudtuk, hitelből
biztosított. „A komp ötlete édesapám fejéből pattant ki, aki hat évvel
ezelőtt kezdett el dolgozni a projekten. Az engedélyek és a különböző
dokumentációk már 4 éve készen vannak, szükséges terület tulajdoni
viszonyai is tisztázottak.

Nákladná kompa by mohla byť impulzom pre región.
Nákladná kompa plánovaná medzi Štúrovom a Ostrihomom
dostala zelenú. Vytvorí sa doteraz chýbajúce nákladné spojenie
medzi mestami. Ostrihom a jeho štúrovský partner Kolpingová
rodina Štúrovo, n.o. vyhrala na realizáciu projektu skoro 3,5 milióna eur.
Národná rozvojová agentúra Maďarska a Ministerstvo výstavby a
regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vyhlásili konkurz v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovensko 20072013. Diplomacia rozhodla, že príjme navrhovaný text dotačnej
zmluvy VÁTI Nonprofit Kft. „Vytvorenie prevozu nákladnej kompy
medzi Ostrihomom a Štúrovom“ a poverila primátora Ostrihomu na
podpísanie záverečnej dotačnej zmluvy s Národnou
rozvojovou
agentúrou.
Dotačná zmluva poskytne
finančný rámec na realizáciu projektu. Samozrejme
spoločnosti realizujúce
projekt musia mať na zreteli špecifické očakávania
a predpisy výkonného programu. Od komunikačného manažéra VÁTI Nonprofit Kft. Ágnes Túri sme
sa dozvedeli, ukončenie je
plánované na 31. marca
2011. Dotácia Európskeho regionálneho rozvojového fondu (ERDF) a národný príspevok v prípade
Ostrihomu tvorí 2 milióny
104 tisíc 116 eur, v prípade partnera Kolpingovej
rodiny Štúrovo, n.o. je to
1 milión 366 tisíc 360 eur.
Celkové náklady projektu aj s vlastným podielom
sú 4 milióny 500 tisíc eur.
Záväzok na vlastný podiel vo výške viac ako 600
tisíc eur vzalo na seba
mesto Ostrihom na ťarchu tohtoročného a budúcoročného rozpočtu.
Štúrovský partner zabezpečil svoj podiel 412 tisíc eur pomocou úveru - dozvedeli sme sa od Ľudovíta Kleštineca mladšieho, riaditeľa
Kolpingovej rodiny Štúrovo, n.o.. „Myšlienka nákladnej kompy sa
zrodila v hlave môjho otca, ktorý začal na projekte pracovať pred
šiestimi rokmi. Povolenia a rôzne dokumentácie sú už štyri roky hotové a zároveň sú vyriešené všetky vlastnícke práva. Do príprav sme
sa pustili spoločne s Ostrihomom“ – hovoril o začiatkoch Ľ. Kleštinec, ktorý sám nevedel povedať, prečo sa za projekt nepostavilo
samotné mesto Štúrovo.

Folytatás a 2. oldalon

Pokračovanie na 2. strane
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Folytatás az 1. oldalról

Pokračovanie z 1. strany

Az előkészületekbe Esztergom városával karöltve fogtunk bele”
– mesélte a kezdeteket Kleštinec Lajos, aki maga sem tudta megmondani, miért nem Párkány, mint város állt a projekt mellé. Az
illetékestől megtudtuk, a kompkikötő (a város központjától nézve) a
gyár alatt épül meg. Az érintett területek egykoron a Kleštinec család
tulajdonában voltak, később adományként kerültek a nonprofit szervezethez. A munkálatok kezdete már az idén várhat: az út, a parkoló
és a legnagyobb munkának számító kikötőmedence kivitelezésébe
is belekezdenek. „Hamarosan megtörténik a
közbeszerzés, s belefoghatunk a kivitelezésbe. A munkálatok nagy része, akár 80 százaléka még az idén megvalósulhat, legkésőbb
jövő év áprilisáig befejeződik a kivitelezés”
– fejtette ki Kleštinec, aki szerint a komp
fontos szerepet fog játszani térségünk életében. „Köztudott, hogy néhány cég azért
nem telepedett meg a régióban, mert nincs
biztosítva a megfelelő közúti infrastruktúra a teherforgalom számára Magyarország
és Szlovákia között, amely az ipar számára
nélkülözhetetlen. Térségünk fejlesztéséhez
elengedhetetlen a megfelelő infrastruktúra,
melynek megléte impulzusként szolgálhat
a befektetők számára” – zárta le Kleštinec
Lajos, megjegyezve: a komp hozzájárulhat
ahhoz is, hogy esetleges befektetők, munkahelyeket teremtve Párkányban telepedjenek
le. Esztergom és Párkány is lehetséges állomása az Adria tengert a Balti tengerrel összekötő gyorsútvonalnak. A Helsinki folyosó
részeként a tervek közt szerepel a két várost
összekötő teherhíd megépítése is, melyre a
régiónak nagy szüksége lenne. Mindaddig,
míg ez nem valósul meg, teherkomp kapcsolhatná össze a két partot. Az esztergomi
Eurohíd felmérése szerint Esztergom és
Párkány vonzáskörzetéből havonta 10001300 tehergépjármű, 30-35 ezer tonna rakománnyal kelne át a Dunán. A Mária Valéria
hídon 3,5 tonnás súlykorlátozás van érvényben, ezért jelenleg a tehergépjárműveknek
majd 200 kilométeres kerülővel (Ipolyság vagy Medve irányában)
kell megtenniük a távot. A teherkomp üzembe helyezése tehermentesíthetné a 10-es utat, mely az Esztergomban és közelségében található gyárak miatt óriási kamionforgalomnak van kitéve. A Suzuki
autógyárnak például nem Budapesten keresztül kellene eljuttatni a
gépkocsikat a Duna túloldalára. A szakemberek szerint a beruházás a
párkányi régióba szoktathatná a nemzetközi áruszállításban érdekelt
cégek egy részét, emellett katalizátorként is működhetne a tervezett
határon átnyúló logisztikai övezet kialakításában és egy új teherhíd
megépítésében. 
Sz.É.

Od kompetentných sme sa dozvedeli, že prístav pre kompu (pozerajúc od centra mesta) sa postaví pod závodom. Spomínané územia boli voľakedy vo vlastníctve rodiny Kleštinecovcov, neskoršie
sa ako dar dostali do majetku neziskovej organizácie. Začiatočné
práce môžeme očakávať už tohto roku. Cesta, parkovisko aj najväčšie práce – realizácia prístavného bazénu – sa začnú v tomto
roku. „Čoskoro sa uskutoční verejné obstarávanie a môžeme začať
realizáciu. Väčšina prác, až 80% sa môže uskutočniť ešte v tomto
roku, najneskôr v apríli budúceho roku
bude realizácia dokončená“ – vysvetlil
Ľ. Kleštinec, podľa ktorého bude kompa
zohrávať dôležitú úlohu v živote regiónu.
„Je známe, že niekoľko firiem nezaložilo
sídlo v regióne iba z dôvodu, že nie je
vytvorená dostatočná komunikačná infraštruktúra pre nákladnú dopravu medzi Slovenskom a Maďarskom, čo je pre
priemysel nevyhnutné. Rozvoj regiónu
je podmienený správnou infraštruktúrou,
ktorá môže byť vhodným impulzom pre
investorov“ – ukončil Ľ. Kleštinec a poznamenal, že kompa môže prispieť pomocou investorov k vytvoreniu nových
pracovných miest v Štúrove.
Ostrihom a Štúrovo sú možnými stanicami diaľnice spájajúcej Jadranské a
Baltické more. Ako súčasť Helsinskej
chodby medzi plánmi figuruje aj postavenie nákladného mostu medzi oboma
mestami, ktorý by bol pre náš región
veľmi potrebný. Dovtedy by brehy spájala nákladná kompa. Podľa prieskumov
ostrihomského Eurohíd (Euromost) by
cez Dunaj prechádzalo mesačne 10001300 nákladných vozidiel s nákladom
30-35 tisíc ton. Most Márie Valérie je
obmedzený váhou do 3,5 tony, preto v
súčasnosti musia nákladné vozidlá absolvovať 200 kilometrovú obchádzku
(smer Šahy alebo Medveďov). Prevádzka nákladnej kompy by
odbremenila cestu č. 10, ktorá kvôli závodom v Ostrihome a jej
blízkosti je vystavená obrovskej kamiónovej doprave. Napríklad
závod Suzuki by nemusel prevážať svoje vozidlá na druhú stranu
Dunaja cez Budapešť. Podľa odborníkov by investícia prilákala do
štúrovského regiónu časť firiem zainteresovaných v medzinárodnej
doprave, zároveň by slúžil ako katalyzátor pri vytvorení cezhraničnej logistickej zóny a pri vybudovaní nového nákladného mostu.

Szép Éva (preklad: gp)
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33. alkalommal nyitotta meg kapuit a
Vadas termálfürdő

Május 1-én ismét megteltek termálvízzel városunk fürdőjének külső medencéi. A nyitás napján mintegy 1500 ember volt
kíváncsi az idei újításokra.
A hivatalos megnyitóra május 7.-én került
sor, ahol a VADAS Kft.
igazgatója, Hogenbuch
Endre és városunk polgármestere, Oravec Ján
jelképesen felavatták a
fejlesztéseket jelképező
Relax medencét. Az ünnepségen részt vettek a
városi képviselőtestület
tagjai, a városi és a fejlesztésben segítő cégek
vezetői. A medencét az
átadást követően rög‑
vest birtokba vették
azok jogos használói:
a fürdő napi vendégei,
akik a formaságoktól
nem zavartatva magukat
először próbálhatták ki
a termálfürdő legújabb
látványosságát. Mint azt
már korábban jeleztük,
a nyitvatartásban nem,
az árakban viszont van
némi változás. Június
1-től már a főszezoni árak érvényesek, vagyis felnőtteknek 6 euróba
kerül a napi belépőjegy, mely tartalmazza a medencék, a napernyős
nyugágyak, a családi csúszda és a parkoló használatát is. A párkányiak továbbra is 25 százalékos engedményre számíthatnak, amennyiben az Információs Irodában megváltják párkányi bérletüket. Június 1-től már a hullámmedence és a gyermekmedence is látogatható
és lassan a fürdő további attrakciói is megkezdik működésüket. A
fürödni vágyók mellett várjuk a strandröplabda- és foci szerelmeseit,
ahogy azokat is, akik szívesen kipróbálnák a vízi tornát, melyre a
melegebb, júniusi hétvégéken szombaton és vasárnap, júliustól augusztusig pedig kedden,
csütörtökön, szombaton
és vasárnap 14.00 órakor kerül sor a hullámmedencében. Júniustól
már a városi „Öreg
fürdő” is várja vendégeit. Itt viszont nem
hogy áremelés nem történt, de kedvezményes
belépésre is lehetőség
nyílik: a bérletekről
idén már kevesebb
pontot vonnak le egyegy belépés során. Aki
kellemes környezetben,
a nagyfürdő nyüzsgésétől
távol,
még‑
is termálvízben szeretne hűsölni a nyáron,
mindenképpen próbálja ki gyermekkorunk
meghatározó elemét, a
Duna-parton található
fürdőt, mely keddtől
szombatig 9 – 19 óráig,
vasárnap pedig 9 – 18
óráig tart nyitva.
A II-es számú termálfürdő árjegyzéke:

Felnőtt
Gyermek
Mozgássérült

9.00 – 19.00

17 óra után

2,70 € (0,75 pont)

2,00 € (0,5 pont)

1,30 € (0,25 pont)

1,00 € (0,25 pont)

2,00 € (0,5 pont)

2,00 € (0,5 pont)

Nincs is más hátra, mint hogy szép, napos és kellemes nyarat kívánjunk minden kedves olvasónak és mindannyiukat sok szeretettel
várjuk a Vadas termálfürdőbe!

Németh Lívia

Kúpalisko Vadaš otvorilo svoje
brány už 33.-krát

3.

1. mája podľa zvykov sa znovu naplnili termálnou vodou vonkajšie bazény mestského kúpaliska. V deň otvorenia si prišlo asi
1500 ľudí prezrieť tohtoročné novinky.
Oficiálne zahájenie sezóny sa
konalo 7. mája,
kedy konateľ VADAŠ s.r.o., Ing.
Hogenbuch Endre
a primátor mesta,
Mgr. Ján Oravec,
prestrihnutím
stuhy uviedli do
prevádzky
bazén Relax, ktorý symbolizuje
všetky tohtoročné
investície. Slávnostnej recepcie
sa zúčastnili aj
poslanci
mestského zastupiteľstva, riaditelia mestských podnikov a zástupcovia
firiem, ktoré sa podieľali na investíciách. Bazén však čoskoro patril
oprávneným užívateľom: návštevníkom kúpaliska, ktorí aj napriek
formalitám si bazén ihneď privlastnili a príjemné májové popoludnie trávili vyskúšaním novej atrakcie kúpaliska.
Ako sme už avizovali, zmeny nastali iba v cenníku vstupeniek
kúpaliska, otváracia doba sa nezmenila. Od 1. júna platí cenník
hlavnej sezóny. Vstupné pre dospelú osobu stojí 6,00 eur a zahŕňa
používanie bazénov, rodinného toboganu, lehátok so slnečníkmi aj
parkoviska. Obyvatelia mesta môžu znova rátať s 25%-nou zľavou
pri zakúpení permanentky pre Štúrovčanov.
Od 1. júna sa môžete kúpať aj v bazéne s vlnobitím, bude sprístupnený aj detský bazén a postupne aj ostatné atrakcie kúpaliska. Okrem
kúpajúcich srdečne očakávame aj milovníkov plážového volejbalu a
futbalu ako aj tých, ktorí by radi vyskúšali cvičenie vo vode. Aquaerobic si môžete zacvičiť cez teplé víkendy v sobotu a v nedeľu, od
júla do augusta v utorok, vo štvrtok, v sobotu a v nedeľu od 14.00
hod. v bazéne s vlnobitím.
Od júna očakáva návštevníkov aj Staré kúpalisko, kde vstupy s
permanentkou sú v tomto roku ešte výhodnejšie ako vlani, počet odrátaných bodov je nižší ako v roku 2009. Kto by sa rád vykúpal v
príjemnej termálnej vode v príjemnom prostredí, v každom prípade
by mal vyskúšať letnú atrakciu nášho detstva - kúpalisko pri Dunaji.
Staré kúpalisko je otvorené od utorka do soboty od 9.00 hod. do
19.00 hod. a v nedeľu od 9.00 do 18.00 hod.
Ceny vstupného na termálne kúpalisko II:

Dospelý
Dieťa
ZŤP

9.00 – 19.00

Po 17 hod.

2,70 € (0,75 bodov)

2,00 € (0,5 bodov)

1,30 € (0,25 bodov)

1,00 € (0,25 bodov)

2,00 € (0,5 bodov)

2,00 € (0,5 bodov)

Nič iné nám nezostáva len si zaželať príjemné, slnečné leto a každého čitateľa týmto srdečne očakávame na kúpalisku Vadaš!


Lívia Németh
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Indul a szelektív hulladékgyűjtés
a családi házaknál

Párkányban hosszú évek óta problémát okoz a hulladékgyűjtés: a megtelt, lerobbant hulladékgyűjtők, szeméthalmok a tárolóedények környékén szinte mindennaposak.
Párkányban 2010. januárjától stratégiai befektető, az AVE tatabányai cég lépett be a műszaki szolgáltató vállalatba. A lakosság emiatt
a hulladékelhordás és a szelektált hulladékgyűjtés javulását várta, a
szolgáltatás minősége azonban nem igazán változott. A problémás
helyzet vitát szült a legutóbbi testületi gyűlésen is, ahol a nem megfelelően jelölt (vagy nem jelölt), rossz konténerekre, szeméthalmokra
fényképekkel hívták fel a város vezetésének figyelmét. A szelektív
hulladékgyűjtésre használatos, többnyire a lakótelepeknél elhelyezett konténerek nem elégszer vannak ürítve, ezért gyakran a tárolók
környéke kisebb szemétdombbá válik. Az AVE Párkány vegyesvállalat gazdasági igazgatója, Spitzer Zoltán, a Párkányi Televízió stábjának tett nyilatkozatában elmondta: fokozatosan lecserélik a rossz
konténereket, újrafeliratozzák és megjavítják a még használható régebbieket, és további hulladékgyűjtő szigeteket alakítanak ki a városban. A cég júniusban a környezettudatos szemétgyűjtés és tárolás
érdekében felvilágosító reklámkampányt indít, melynek célja a szelektív hulladékgyűjtés felfuttatása a családi házakban. Júliusban már
szeretnék, ha megindulna a szelekció, a válogatott hulladékgyűjtésbe
a Vadas fürdőt is bevonják. Ha a családi házakban sikeresen elindul
a program, tehermentesülnek a lakótelepeknél található gyűjtőszigetek is, melyekhez sokan elhordják szemetüket. Spitzer Zoltán ígérete
szerint a kritikusabb helyeken gyakrabban ürítik a tárolókat. Nem
szabad megfeledkezni arról, hogy magunk is segíthetünk a helyzeten, például azzal, ha a PET palackot összelapítva dobjuk be az arra
kijelölt konténerbe.
Sz.É. (forrás: Párkányi Televízió)

Nem nyert: elutasították a
rendelőintézet pályázatát

Nyitra megye vissza nem térítendő európai uniós támogatásból szerette volna rekonstruálni a párkányi rendelőintézetet.
A projekt a műszerek, berendezések cseréjére, illetve felújítására
is kiterjed. Nemrégiben kiderült, a pályázat nem nyert.
A projekt szerint Nyitra megye 5 százalékos önrésszel járult volna
hozzá a rekonstrukcióhoz, a beruházás teljes költségvetése 2 millió
600 ezer euró lett volna. A felújítás célja az ambuláns egészség‑
ügyi ellátás effektivitásának, minőségének növelése, egyes szakrendelések elérhetőbbé tétele. Főként a légúti-, daganatos-, gasztroenterológiai-, és a keringési rendszer megbetegedéseinek vizsgálatát
szerették volna modernebbé tenni. Gasztroenterológia például heti
egy alkalommal van Párkányban, időpontot 3-4 hónapos várakozási
idővel kap csak az ember, sürgős esetben pedig nem marad más, mint
a hajnali sorszámra váró sorban állás. A projekt részeként rádiódiagnosztikai, biokémiai és hematológiai vizsgálatra és egynapos sebé–
szeti beavatkozások végrehajtására is nyílt volna lehetőség, mindezek nagyban megkönnyítették volna a párkányi betegek életét, tekintettel arra, hogy a legközelebbi szlovákiai kórház 50 kilométerre van
a várostól. Az elbírálók mindennek ellenére nem sorolták a győztes
tervek közé a párkányit. Mint azt Czékus Andrástól, a poliklinika
igazgatójától megtudtuk, az indoklás szerint a pályázat jó, de a támogatások kasszájában csak négy intézmény számára volt elegendő
pénz. Czékus szavai szerint, ha újabb lehetőség kínálkozik, a ké‑
szen lévő pályázatot ismételten beadják majd. A párkányi Poliklinikát 1975-ben építették, az elmúlt két évben nagyobb felújításon esett
át. A tető szigetelése, a fűtési-, csatorna- és vízrendszer, valamint a
lift rekonstrukciója továbbra is várat magára. 
Sz.É.

Triedenie odpadu v rodinných domoch
Od januára 2010 strategický investor AVE z mesta Tatabánya vlastní časť akcií štúrovských Komunálnych služieb, preto obyvatelia mesta očakávali výrazné zlepšenie úrovne triedenia odpadu, ale kvalita
služieb sa razantne nezmenila. S týmto problémom sa zaoberalo aj zasadnutie MZ, ktoré upozornilo vedenie mesta, a to všetko nafotenými
zábermi na zle označené či neoznačené kontajnery, kopy odpadov, na
neuspokojivé vyprázdňovanie kontajnerov blízko panelákov.
Finančný riaditeľ Spoločnosť AVE Štúrovo, Zoltán Spitzer, pre
Štúrovskú televíziu sa zmienil o postupnej výmene starých kontajnerov, oprave starých nápisov, oprave ešte použiteľných kontajneroch a
vytváraní väčších skládok po celom meste. Spoločnosť v júni začne
svoju reklamnú kampaň pre vedomé triedenie odpadu aj v domácnostiach rodinných domov. Podľa ich plánov triedenie by sa začalo už od
júla a do tejto akcie sa zapojí aj samotné termálne kúpalisko Vadaš.
Podľa sľubov Zoltána Spitzera na kritickejších miestach bude zavedené častejšie vyprázdňovanie kontajnerov. Majme na mysli, že stláčaním plastových fliaš aj my sami značne môžeme prispieť k úspešnej
realizácii tohto projektu.

Preklad: F.Cs. (zdroj: Štúrovská televízia)
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Benépesülnek a teraszoki lakások
A 2009 nyarától épülő párkányi városi bérlakásokat hamarosan birtokba vehetik első tulajdonosaik, akik kilétére a május végén esedékes nyilvános sorsoláson derül fény.

A Teraszokon található lakótelep lakásainak bérlésére megszabott feltételeket többen is teljesítették, ezért van szükség a bérleti jog
effajta eldöntésére. A bérlők kiválasztásánál a kritériumok egyike a
minimum egy éves, állandó párkányi lakhely volt. Olyan gyerekes
családok jelentkezhettek, akik nem rendelkeznek lakóingatlannal,
nem építkeznek, résztulajdonuk sincs, nem bérelnek szövetkezeti
vagy szolgálati lakást. A leendő lakók kiválasztásakor fontos szerepet
játszott a bérük is, havi fizetésük nem haladhatta meg a létminimum
háromszorosát. Mint azt Ingrid Tarrovától, a városháza illetékes osztá‑
lyának vezetőjétől megtudtuk, a sorsolás május 31-én esedékes. A két
szobás lakások bérleti díja 187, a háromszobásé 242 euró lesz, ez az
összeg a fűtés és a víz használat árát is tartalmazza. A bérleti szerződés
maximum három évre szól a paktum meghosszabbítására van lehetőség. A sorsoláson egyébként kötelező a részvétel, azok a kérvényezők,
akik nem mennek el, vagy nem küldenek maguk helyett egy felhatalmazott személyt, ki lesznek zárva. Nagy valószínűséggel júliusban adják át a szóban forgó bérlakásokat: a három- és kétszobás ingatlanokat
30 évig csak bérbe adhatja a város. Az építkezés költségvetése majd 1
millió 30 ezer euró, a műszaki infrastruktúra, így például az út, járdák,
parkolók, vezetékek kialakítása további 254 ezer eurót emésztenek
fel. 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
felvett, támogatott hitelből történik. Ennek futamideje 30 év, a kamat
pedig 1 százalék.
Sz.É.
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Zaľudnia sa nové byty
na Terasách

Novostavané nájomné byty na Terasách
sa onedlho zaľudnia. Mená prvých vlastníkov budú známe len po verejnom losovaní
koncom mája.
Podmienky bývania viacerí nádejní ná‑
jomníci splnili, preto je potrebná takáto forma rozhodovania. Jedným z kritérií bolo
preukázanie trvalého pobytu v Štúrove –
min. 1 rok.
Požiadať o nájomné byty mohli rodiny s
deťmi, ktoré nedisponujú s obytnou nehnuteľnosťou, nemajú rozbehnutú výstavbu a
podielové spoluvlastníctvo, neprenajímajú
si družstevný či služobný byt. Pričom dôležitú rolu hral aj ich pravidelný mesačný príjem, ktorý nesmie prekročiť trojnásobok životného minima. Ako sme sa od pani Ingrid
Tarrovej dozvedeli, očakávané losovanie sa
pravdepodobne bude konať 31. mája 2010.
Nájomné dvojizbových bytov predstavuje 187 eur, trojizbových 242 eur, v ktorom
sú zakalkulované už aj náklady za tepelnú
energiu, vodné a stočné. Nájomná zmluva je
platná maximálne 3 roky a po tejto dobe je
možné aj jej predĺženie. Účasť na losovaní
je povinná. Tí žiadatelia, ktorí sa nezúčastnia losovania alebo si nezaobstarajú splnomocnenú náhradnú osobu na túto príležitosť,
budú vyradení z losovania. S veľkou pravdepodobnosťou kolaudácia spomínaných nájomných bytov bude v júli. Dvoj- a trojizbové
nehnuteľnosti po dobu 30 rokov môžu dať
len do prenájmu.

VEC VEREJNÁ

Zamietli projekt štúrovskej Polikliniky
Nitrinska župa plánovala rekonštrukciu
štúrovskej Polikliniky, ktorá by zahŕňala
aj výmenu a inováciu prístrojov, zariadení,
a to všetko z nenávratných financií EÚ. V
uplynulých dňoch boli zverejnené výsledky
verejnej súťaže. Realizáciu projektu zamietli.
Podľa spomínaného projektu župa by dotovala realizáciu 5%-ným vlastným podielom,
celkový rozpočet by predstavoval 2 milióny
600 tisíc eur. Cieľom renovácie a inovácie by
bolo zvýšenie efektívnosti, kvality ambulantnej starostlivosti a sprístupnenie jednotlivých
odborných ordinácií. Predovšetkým si predsavzali modernizáciu onkologických, gastroenterologických vyšetrení, vyšetrení dýchacieho
traktu a obehového systému.
Gastroenterologické vyšetrenia v Štúrove
sa konajú len raz za týždeň a to s viacmesačným čakaním. V naliehavých prípadoch
však nezostáva pacientom nič iné, ako zdĺha-
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vé státie od rána v rade. Podľa plánov, podľa
projektu, by sa uskutočnili popri hematologických, radiodiagnostických, biochemických
vyšetrení aj jednodňové chirurgické zákroky,
ktoré by značne uľahčili život našich občanov
zo Štúrova a okolia – prihliadnuc na to, že najbližšia nemocnica na Slovensku je vzdialená
až 50 km od mesta.
Posudzovatelia projektu ani napriek vymenovaným faktom nezaradili štúrovský projekt
medzi úspešné. Ako sme sa dozvedeli od pána
riaditeľa štúrovskej Polikliniky, Andrása Czékusa, podľa zverejnených informácií projekt
je uznaniahodný, lenže v balíku finančných
prostriedkov sa skrýva možnosť financovania
len pre štyri inštitúcie. Podľa slov pána riaditeľa akonáhle sa naskytne ďalšia možnosť
verejnej súťaže, budú sa znova usilovať o pozitívne ohodnotenie tohto projektu.


Preklad: F.Cs.

Správy SZTP a ZPCCH
ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých a zväz postihnutých civilizačných chorobami svoju činnosť v roku 2010 začali výročnou členskou schôdzou. Po zahájení schôdze
bolo vyhodnotenie činnosti organizácie za rok
2009. Členovia boli oboznámení so stavom
finančných prostriedkov, plánom činnosti na
rok 2010. Predsedníčka Sokolová Mária poďakovala za hojnú účasť a ukončila výročnú
členskú schôdzu, po ktorej sa usporiadalo aj
fašiangové posedenie tvz. „Batyu bál“. V slovenskom jazyku príhovor predniesla Srnková
Otília, v maďarskom jazyku Hajtmanová Kornélia. Zapojili sa aj členky Molnárová Viera a
Milka, Ondrová Mária, Šafárová Rozália a Kanyicsková Helena, ktoré predniesli básničky a
fašiangové vinše. Najväčším prekvapením boli
masky, ktoré pripravili členky výboru. Hudbu
nám poskytol náš člen Vachulík Pavol. Krajské centrum v Nových Zámkoch organizovalo
týždenný rekondičný pobyt do Turčianskych
Teplíc, kde sa zúčastnili aj naše členky. 6.mája
boli na operete Gejzu Dusíka „Modrá ruža“ v

divadle A. Bagara v Nitre. Naša organizácia
taktiež oslávila Deň matiek v klube dôchodcov. Predsedníčka popriala všetkým matkám,
babičkám, prababičkám veľa zdravia a šťastia.
Na Deň matiek sa pripravili aj členky organizácie, ktoré priniesli a zarecitovali básne. Milo
prekvapili všetkých. Na spestrenie slávnostnej
atmosféry všetci spoločne zaspievali krásne
slovenské a maďarské piesne a každej jednej
zúčastnenej členke bol odovzdaný červený
karafiát. Podľa plánu ZO 14. júna 2010 usporiada Športový deň v areáli kúpaliska Vadaš.
Zraz bude o 10°° hod pred bránou kúpaliska.
Účasť je potrebné zahlásiť do 9. júna v klube
dôchodcov. Organizujeme 10 dňový zájazd do
Chorvátska Stredná Dalmácia – Vodice Srima
v termíne od 28.08. do 04.09. 2010. Cena zájazdu je 260 eur na osobu. V cene je zahrnuté
ubytovanie, plná penzia a doprava. Prihlásiť
sa môžete v klube dôchodcov každú stredu od
14°° do 16°° hod..
 V mene členov výboru Vörösová Agnesa

Jól sikerült a Majális
Náklady na výstavbu sa pohybujú okolo
1 milióna 300 tisíc eur, vybudovanie ciest,
chodníkov, parkovísk predstavuje ďalších
254 tisíc eur. 30% investície je nenávratná
štátna pôžička Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. Zvyšných 70% je
hradených z úveru Štátneho fondu rozvoja
bývania - doba viazanosti je 30 rokov s 1%ným úrokom.

Preklad: F.CS.

Színes programmal találkozhattak azok,
akik május elsején kilátogattak a sétálóutcára,
ahol a párkányi kultúrház hagyományaihoz
híven megrendezte a Majálist. A kora délutáni órákban a helyi folklór és más kulturális csoportok léptek színpadra: a Štúrovčatá,
Kisbojtár, Kuckó bábcsoport, Sissy Mazsorettek és a Hársfa utcai alapiskola műsorára több százan voltak kíváncsiak. Később a
közönség szinte teljesen kicserélődött, Dušan
Grúň zenéjével a 60-as 70-es évekbe repítette
vissza a közönséget. Este az esztergom-kertvárosi Tűzkerék XT koncertje következett,
mely egyben a 2010-es Majális záróakkordja

is volt. A napos szombat délutánt a Fokoláre Mozgalom Az Egyesült Világ Hete című
rendezvénnyel tette sokrétűbbé. Az Egyesült
Világ Hete nagy hagyományokkal rendelkező
nemzetközi rendezvény, amely idén Magyarországról indul és Indiában fejeződik be. A
fiatalok ezen a héten a világ minden pontján
valami kézzelfoghatót tesznek a testvériségért
és a népek közötti egységért. A gazdag programra (sport, játék, családi vetélkedő, kézügyességi foglalkozás, alkotóműhely, előadás)
gyerekeket, fiatalokat, családokat, felnőtteket
egyaránt megmozgatott.

Srdečne Vás
pozývame do
predajne hračiek!
Játékboltunkba
szeretettel várjuk
minden Kedves
vásárlónkat!

Medzi Tatra Bankou a
rybárskych potrieb Twister.
Fő utca 52, a Twister
horgászbolt és a Tatra Banka
között.
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Ipolypásztónak és Helembának is lesz hídja
Az Ipoly-hidak újjáépítésével kap‑
csolatosan évek óta nem volt komolyabb
változás: a napokban azonban két nógrádi határátkelő építése kezdődött meg. Az
ipolypásztói és a helembai átkelő kivitelezésére is sikerült pénzt nyerni, az építkezés
2011 tavaszán kezdődik.
Az Ipoly-hidak problematikája egy olyan
nagy területet érint, mely Ipolytarnóctól egé‑
szen Szobig húzódik. A második világháború
előtt 47 híd ívelt át az Ipoly szlovák-magyar
határszakaszán, ma ebből csak néhány üzemel. Jelenleg tizenkét határátkelő újjáépítése
van folyamatban: néhány településen csak a
tervek elkészíttetésére van pénz, máshol már
zajlik az építkezés.

sán dolgoznak. „Hetek kérdése, hogy megle‑
gyenek a szükséges dokumentumok. Addigra,
míg megérkezik a támogatási szerződés, az
építkezési engedélyeknek is meg kell lenniük.
Az eddigi tapasztalatok szerint a szerződés
3-4 hónap múlva készülhet el. Ezt követően
elkezdődik a kivitelező keresése, a valós realizáció 2011 tavaszán várható” – avatott be
az elkövetkező hónapok teendőibe Wollent.
Az Ipoly Unió vezetőjétől azt is megtudtuk,
hogy hidanként 3 millió 500 ezer eurót igényeltek, a hozzájuk vezető utakra és az ipolyviski bekötőútra pedig 2-2 millió eurót. „Azt,
hogy mekkora összeget nyertünk el, egyelőre
nem tudjuk pontosan” – fűzte hozzá. Az utak
esetében egyébként országunkban néhány tíz
méteres szakasz kialakítása szükségeltetik:
2011-ben két régiónkban lévő híd építése Helembán és Ipolypásztón is egészen az Ipoly‑
ig vezet az út. Magyarországon azonban ennél
kezdődik el
jóval nagyobb beruházásra van szükség. A táAz Ister Granum Eurorégió egy határon mogatási szerződés szerint egy éven belül el
átívelő együttműködési program keretében kell, hogy készüljenek az átkelők, melyek be44 millió forintot nyert el az Ipolydamásd- tonpanel, kerékpárúttal ellátott hidak lesznek.
Helemba, valamint Vámosmikola-Ipolypásztó
közötti híd, és a
Tésát Ipolyvisk‑
kel összekötő átkelőhöz vezető út
megépítéséhez
szükséges tervek
elkészítésére.
Nyitra
megye
mindhárom pro‑
jekt támogatására rábólintott. Az
elképzeléseket a
Nyugat-Magyar‑
országi régió ma‑
gáévá tette, és
a
Közlekedési
Koordinációs
Központtal, va‑
lamint Nyitra me‑
gyével, mint társ‑
finanszírozóval
együtt terjesztet‑
te be. Tavaly elkészültek az építkezés anya- A szakemberek szerint egy ilyen szerkezetet
gi támogatását célzó pályázatok is, me- 8-9 hónap alatt meg lehet építeni.
lyeket 2009. szeptember végén adott be
a megyei hivatal. A helyi ügyek intézését Ipolyszalka hídja csak részben újult meg
Wollent József vezetésével az Ipoly Unió
Mindeközben májusban felújították az
vállalta magára. Április végén mindkét Párkányhoz közeli átkelő megépítésének tá- Ipoly majd 50 km szakaszának egyetlen hídmogatására rábólintott az Európai Unió. A ját, amely 1902-ben épült és Ipolyszalkán taköltségek 85 százalékát európai uniós for‑ lálható. A Szalkát és Letkést összekötő, vagy
rásból fedeznék, tíz százalékot az állam biz- éppen szétválasztó híd több részből áll. A matosítana, a fennmaradó öt százalékot a me‑ gyar oldalon lévő Letkési Ipoly-ág hídjának
gyei önrész teszi ki. Mint azt Wollent Jó‑ felújítása május 3. és 17. közötti időszakban
zseftől megtudtuk, jelenleg az Ipoly mindkét történt. Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közoldalán a területhasználati engedélyek kiadá- út Nonprofit Zrt. kommunikációs menedzsere

Kútfúrást
vállal kútfúró
mester
garanciával.
Tel.:
0915 510 504
+36 30 941 8985

elmondta: a hídon a legsürgősebb beavatkozásokat végezték el. A felújítás műszaki
tartalma a következő volt: aszfalt burkolat
csere, rugalmas kiöntések javítása és kép‑
zése, kifolyás oldali saruzsámoly javítása.
Mindezek kivitelezés 3,82 millió forintba
(10 ezer 500 euró) került. A híd rekonstrukciójáról Józsa Jánost, Szalka polgármesterét
is megkérdeztük. „Egy kormányközi szerződéssel 2007-ben a szalkai hidak javításilag,
karbantartásilag Magyarországhoz kerültek.
A munkálatokat a magyar állam finanszírozta, magyar cégek végezték, teljes lezárásra
egy nap volt csak szükség”. A híd a felújítást
követően is gyalázatos állapotban van. Mint
azt a helyi polgármester mondta: „Nem akkora forgalomnak volt tervezve, mint amekkora
áthalad rajta. Sajnos, csak a magyarországi
oldalon lévő egyes hidat újították fel, az oda
vezető út és a híd is nagyon rossz állapotban
van. Óriási gödrök vannak, rossz az aszfalt,
mozog a híd, a konstrukció sem már 100 százalékos”. A híd Szalkához közelebb eső ré‑
szeire
tehát
nem
vonatkozott a rekonstrukció,
a polgármester maga sem
tudja, mikor
kerül sor, vagy
egyáltalán
sor kerül-e az
átkelő teljes
felújítására.
A két híd
régen
Helembát
és
Ipolyda‑
másdot
egy
19. században
megépült
faszerkezet
kötötte össze,
melyet a ké‑
sőbbiekben
komp helyettesített. A nagy‑marosi vízlépcső
kivitelezésekor új híd létesült, mely különleges napokon, például ünnepek alkalmával
üzemelt, mígnem 2000-ben a jeges ár megsemmisítette. A Vámosmikolát Ipolypásztóval
összekapcsoló híd jelentősége abban rejlik,
hogy a falu fontos közlekedési csomópont:
a településen Ipolyság, Zselíz és Érsekújvár
irányába is elágazik az út. Az átkelő 1945ben ment tönkre, a németek bombázták le. A
hídon egykoron kisvasút is zakatolt, a Bör‑
zsöny településeit kötötte össze a szlovákiai
falvakkal.

Szép Éva
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Pastovce aj Chľaba budú mať most
Ohľadne prestavby Ipeľských mostov
už roky nenastali vážnejšie zmeny. V týchto dňoch sa začala stavba dvoch novohradských mostov, popri tom ďalšie vysnívané
mosty môžu dostať zelenú. Na realizáciu
prechodov v Pastovciach a v Chľabe sa
podarilo vyhrať peniaze, stavba sa začne
na jar 2011.
Problematika Ipeľských mostov sa dotýka
veľkého územia, tiahne sa od Ipolytarnócu až

po Szob. Pred druhou svetovou vojnou stálo
na slovensko-maďarskom hraničnom úseku
rieky Ipeľ 47 mostov, dnes je ich v prevádzke
iba niekoľko. V súčasnosti prebieha priebežne prestavba dvanástich mostov. V niektorých obciach majú financie iba na zhotovenie
plánov, inde už prebieha prestavba.
V našom regióne sa v roku 2011 začne
stavba dvoch mostov
Euroregión Ister-Granum vyhral v rámci
programu cezhraničnej spolupráce 44 miliónov forintov na zhotovenie plánov na výstavbu
mostov medzi obcami Chľaba – Ipolydamásd
a Pastovce – Vámosmikola, a na prístupovú
cestu k prechodu medzi obcami Vyškovce a
Tésa. Nitrianska župa v júni 2008 odsúhlasila
podporu všetkých troch projektov. Myšlienku si osvojil Západno-maďarský región, a s
Dopravno-koordinačným strediskom ako aj s
Nitrianskou župou ako spolufinancovateľom

spolu predložili. Vlani sa dokončili konkurzy
zameriavajúce sa na finančnú dotáciu stavby.
Koncom septembra 2009 ho podal Nitriansky
župný úrad. Na riešenie miestnych záležitostí sa podujala Únia Ipeľ pod vedením Jozefa
Wollenta. Koncom apríla Európska únia súhlasila s výstavbou dvoch Ipeľských mostov
blízko Štúrova. Realizácia mostov v Pastovciach a v Chľabe sa môže na jar 2011 začať.
85% financií zabezpečí Európska únia, 10%

dotačnej zmluvy do roka musia byť prechody
hotové. Budú to mosty z betónových panelov
a s cestou pre cyklistov. Podľa odborníkov
je možné takúto konštrukciu postaviť za 8-9
mesiacov.
Most v Salke bude obnovený iba sčasti

Medzitým v máji obnovili jediný most
na 50 kilometrovom úseku Ipľa, ktorý bol
postavený v roku 1902 v Salke. Most
spájajúci alebo rozdeľujúci Salku s
Letkésom je z viacerých častí. Oprava
mostu na maďarskej strane prebiehala v dňoch 3-17. mája. Pécsi Norbert
Sándor, komunikačný manažér firmy
Magyar Közút Nonprofit Zrt. povedal, na moste vykonali najnutnejšie
opravy. Technická stránka obnovy
obsahovala: výmenu asfaltovej dlažby, opravu pružných výlevov, opravu
podnoží. Opravy stáli 10 tisíc 500
eur. O rekonštrukcii mosta sme sa
opýtali aj Jána Józsu, starostu Salky:
„Na základe medzivládnej dohody v
roku 2007 sa mosty v Salke dostali do
údržby Maďarska. Práce financovalo
Maďarsko, vykonávali ich maďarské
firmy, most bol úplne uzavretý iba
jeden deň.“ Most je aj po oprave v
nehanebnom stave. Ako to povedal
miestny starosta: „Most nebol plánovaný na takú prepravu, aká je na ňom.
Žiaľ, obnovili iba most na maďarskej
strane, cesta vedúca k mostu i druhá
časť mosta sú vo veľmi zlom stave.
Asfalt je zlý, sú na ňom veľké diery, most sa hýbe, ani konštrukcia už
nie je stopercentná“. Rekonštrukcia
sa teda nevzťahovala na časti moszabezpečí štát, zostávajúcich 5% tvorí vlastný tu bližšie k Salke. Starosta sám nevie, kedy
podiel župy. Ako sme sa dozvedeli od Jozefa bude a či vlastne bude most obnovený.
Wollenta, momentálne sa na oboch stranách
Mosty v minulosti
Ipľa pracuje na získaní povolení na užívanie
územia. „Je otázkou týždňov, aby získali poChľabu s Ipolydamásdom spájal most dretrebné dokumenty. Stavebné povolenia musia
byť hotové, kým príde dotačná zmluva. Podľa venej konštrukcie postavený v 19. storočí,
doterajších skúseností zmluva môže byť hoto- neskoršie ho nahradila kompa. Pri realizácii
vá do 3-4 týždňov. Následne sa začne hľada- vodného diela Gabčíkovo vznikol nový most,
nie realizátora. Skutočnú realizáciu môžeme ktorý vo výnimočných dňoch a počas sviatočakávať na jar 2011“ – povedal nám Jozef kov bol prevádzkovaný až do roku 2000, keď
Wollent o prácach v budúcich mesiacoch. Od ho ľadový príval zničil. Význam mostu medvedúceho Únie Ipeľ sme sa tiež dozvedeli, že zi Pastovcami a Vámosmikolou spočíva v
na jednotlivé mosty žiadali 3,5 milióna eur a tom, že obec je dôležitým dopravným uzlom.
na cesty vedúce k nim a na príjazdovú ces- V obci je križovatka smerom na Šahy, Želietu vo Vyškovci nad Ipľom po 2 milióny eur. zovce aj na Nové Zámky. Prechod bol zni„Koľko financií sme vyhrali, zatiaľ presne čený v roku 1945, zbombardovali ho Nemci.
nevieme“ – dodal. V prípade ciest na Sloven- Cez most viedla aj malá železnica a spájala
sku potrebujeme k mostom vybudovať iba slovenské obce s obcami Börzsönyi.

niekoľko desiatok metrov. V Chľabe aj v Pastovciach vedie cesta až k Ipľu. V Maďarsku

Szép Éva (preklad: gp)
je potrebná omnoho väčšia investícia. Podľa

ÏMB
#

»
#
"
;

U
4
S


Ï
H
L
O
*
VO
J
Z
O
O
B
.JOE LÏSU
O
Ø
J
H
Ï
3
SOP
U
È
S
Ï
N
P
PN JØO QSF,
S
È
N
FH
,P
SFS
Q

T
È
1SFO

8.

05/2010

RÉGIÓ

ROBIł VECI LEPŠIE
CSINÁLJUK JOBBAN

Július Kamanca
Bertalan Bóna

25

Andrea Vitkóová

57

82

Attila Tuloki

128

• Reforma odvodového systému
Járulékzetési rendszer reformja
Podpora
malých
podnikov
•
Kisvállalatok támogatása
• Racionálnejšie využívanie eurofondov
Uniós alapok ésszerŋbb kihasználása

Sikeresen pályázott régiónk
Farkas Iván, az MKP Országos Tanácsának elnöke, a párt gazdasági szakpolitikusa
tájékoztatta lapunkat a határon átnyúló
fejlesztések eredményes pályázatairól, amelyek az Európai Területi Együttműködés
Magyarország-Szlovákia operatív program
keretében május elején lettek kiértékelve.
Eszerint hamarosan megépülhet az Ipoly
-híd Helemba és Ipolydamásd valamint Ipoly‑
pásztó és Vámosmikola között, csakúgy, mint
a hidak felvezető útjai. Elkészül az ipolviski
Ipoly-hidat Tésával összekötő út is. Meg‑
épülhet a Karva és Lábatlan között közlekedő hajó kikötője és a Dunán kompjáratot
helyeznek üzembe Bős illetve Dunaremete
között. Az egészségügyi intézmények határon
átnyúló együttműködés keretében 6 pályázatot soroltak a támogatottak közé, sajnos, nincs
közöttük a párkányi rendelőintézet és az Esztergomi Vaszary Kolos Kórház közös pályázata. Tavaly a projekt leadásához nem járult hozzá a rendelőintézet fenntartója, Nyitra megye
Önkormányzata. A vállalkozók számára inkubátorház létesülhet Zselízen és Isaszegen: az
inkubátorház olyan vállalkozásfejlesztési gyakorlat, amelynek alkalmazásánál gazdasági és

társadalmi prioritások is szerepet játszanak, az
ilyen létesítmények lépcsőfokot jelentenek a
vállalkozások kezdő lépései és kifejlett működése között. Az inkubátorház lényege, hogy
védje, óvja, ápolja az induló kisvállalkozásokat úgy, hogy mesterségesen kedvezőbb környezetet teremt számukra a piaci viszonyoknál. Infrastruktúrát, helyet, szolgáltatásokat,
esetenként pénzügyi segítséget biztosítanak a
vállalkozásoknak. Segítenek túlélni a kritikus
kezdeti időszakot, áthidalni a kis induló tőkével, a kockázatfelmérés hiányával, elégtelen
piaci ismeretekkel, hiányos vállalkozásvezetési ismeretekkel kapcsolatos problémákat.
A távmunka határon átívelő megalapozására
is nyílik ezentúl lehetőség: az erre vonatkozó
pályázatot az Udvard és Térsége Társulás adta
be. A határon átívelő kapcsolatok és kultúraaktivitások támogatására megvalósulhat a Dunamenti szigetek egymásra találása, történelmi
híd Tata és Érsekújvár között valamint Tata és
Szőgyén között erőteljesebbé válhatnak a lakossági kapcsolatok. Megvalósulhat a nógrádi
gasztronómiai fesztivál, Zselíz és Isaszeg kulturális hagyományainak összekötése.

Garamkövesd gyászol
Hosszan tartó, súlyos
betegség után elhunyt Sliva Judit, Garamkövesd
polgármester asszonya.
Az alábbiakban Dániel
Erzsébet emlékező sorait olvashatják:
Garamkövesd gyászol. S
a garamkövesdiekkel együtt
mi is, sokan, akik ismertük
Sliva Judit polgármester
asszonyt. Hihetetlen, hogy
49 évével mindenkivel fel
tudta venni a „békés” harcot,
csak a halállal nem. Pedig
hittük, hogy sikerül. Ebben oly sokan bíztak! Mert
szeretete, tenni akarása oly
sokfelé kisugárzott! Ő is úgy
kezdte, mint sokan mások.
1990 előtt a helyi szövetkezet irodájában dolgozott, én
ott találkoztam vele először,
amikor még járási csemadokosként jegyet árultunk a
szövetkezeti irodákban és a
községi hivatalokban. Már
akkor is mosolyogva, kedvesen fogadott, hely‑
lyel kínált és beszélgetett. Ő ilyen maradt
húsz év múlva is. Bármikor, ha elértük őt a
hivatalban, mindig volt ideje pár szót váltani
falujáról, terveiről. Soha nem panaszkodott,
senkit nem szidott. Őrült elánnal dolgozott,
s eredményeket ért el, mert nem ismert lehetetlent: pályázott, kapcsolatokat hozott létre,
lobbizott, ha kellett – s mindeközben megmaradt a régi kedves Embernek. A rangkórság
pici tünetét sem vettük észre nála, bármilyen

rendezvényre is mentünk
hozzá – egyre többen.
Mert jó volt Garamkö‑
vesdre menni: a Gyurcsó
Napokra, a Szent Orbán-ünnepségre, a bor‑
versenyekre, az egyházi ünnepségekre, vagy
a Csemadok-rendezvényekre – mert ő légkört
teremtett, s az ő pozitív
kisugárzását kapta meg a
vendég nem csak a szervezőktől, de a falu lakosaitól is. Az ő húszéves
polgármesteri tisztsége
alatt felsorolni is nehéz
lenne, mi mindent megteremtett, mi mindent
megtett falujáért. Nem
hiába vettek meg egyre
többen a közeli Párkány‑
ból öreg, átalakításra
váró házakat e gyönyörű
tájban, sőt Esztergomból
is. Az 1300 lelket szám‑
láló községben az ő ideje alatt és támogatásával, segítésével számos
értékes kulturális, társadalmi rendezvény jött
létre. Ő nem gátolta, ő üdvözölte az egyre
több civil szervezet létrejöttét.
Sliva Judit polgármester asszony május 4
–én egy új útra tért. Teste, hamvai a Kosaraki
parton pihennek majd, Gyurcsó István közelében, akinek emlékéért ő tette a legtöbbet,
ám az ő szellemiségét, egyéniségét is mindannyiunk emlékezetében megőrizzük.

Isten áldja őt poraiban is!

Hősi emlékművet avattak
Kőhidgyarmaton

Az I. és II. világháború helyi áldozatainak
emlékművét avatták fel május 8-án, hat‑
vanöt évvel a nagy világégést lezáró napon
a Garam-menti községben. A templomkertben felállított emlékműre hatvanhat hős
katona neve került, akik hazájukért, földjük‑
ért, családjukért áldozták életüket. A szép
számú érdeklődő a visegrádi Szent György ‑
Lovagrend díszkíséretében, dobszóval vonult a falu főutcáján át az emlékműhöz. Az
avatást megelőzően egy megható gesztusnak
lehettünk tanúi. A még három élő veterán
frontharcos kitüntetést és oklevelet vehetett át Magát László polgármestertől és ifj.
Cseke Lászlótól, a lovagrend kormányzójától. „…Mai ünnepségünk nemcsak a régmúlt, hanem a két világégés áldozatai, hősei
előtt való főhajtás és emlékezés napja is”
– hangsúlyozta ünnepi beszédében Magát
László polgármester, majd tovább folytatta
„…hatvanhat kőhídgyarmati honfitársunk
nevét olvashatjuk az emlékművön, akikről a
hozzátartozók fájdalmán túl mi, a település
közössége is szeretnénk – nemcsak az ünnepeken – illő tisztelettel megemlékezni.”
Ezt követően a polgármester és maga a
művész együtt leplezték le az alkotást. Meg‑
rázó volt, ahogy dobpergés mellett minden
egyes hős katona nevét felolvasva, népviseletbe öltözött lányok egy-egy szál virágot
helyeztek el az emlékmű talapzatán. Ezután
hagyományőrző katonák díszsortüze dördült
a hősök tiszteletére, majd a helyi plébános
felszentelte az emlékművet. Varga B. Kálmán nyergesújfalui szobrászművész alkotásán jelen vannak a község szimbólumai is,
melyet a magyar eredetmondák mitologikus
madara, a turul őriz. A lélekemelő, magasztos eseményt Gyarmati Zsuzsanna orgonakísérete mellett a helyi Őszirózsa énekkar
ünnepélyes fellépése foglalta méltó keretbe.
A szabadságról, helytállásról, bátorságról,
hovatartozásról szóló szavalatok mindvégig
emlékeztettek e szörnyű tragédiák fájdalmára.

Juhász Gyula
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Moja ryba, zážitok z rybačky
Projekt Moja ryba bol určený pre deti materských škôl.
Deti mali nakresliť rybu alebo svoj zážitok z lovu rýb. Myšlienkou súťaže bolo prebudiť v deťoch ich fantáziu a za pomoci
pedagógov vytvoriť svoju rybu alebo nakresliť svoj zážitok pri
vode. Zároveň som chcel takýmto spôsobom priblížiť škôlkarom čaro prírody a rybačky. Veď možno práve z nich vyrastú
budúci majstri športového rybolovu.

Zámer zorganizovať súťaž vznikol z potreby priblížiť rybárčenie tým najmenším, teda deťom, škôlkarom. Na začiatok som
oslovil so svojím zámerom MO SRZ Štúrovo, mesto Štúrovo a
obec Nána. Odozva bola pozitívna a tak som sa pustil do organizácie súťaže. Napokon sa do projektu zapojilo aj CVČ Štúrovo a nápady riaditeľa Júliusa Hégliho boli originálne a vyústili do skvele
zorganizovaného odovzdávania cien za súťaž v kreslení. Vrátim sa
k organizovaniu a vypracovaniu projektu Moja ryba. Pripravil som
pravidlá a podmienky, podľa ktorých sa riadila súťaž v kreslení.
Takto pripravený projekt som ponúkol škôlkam. Milo ma prekvapil
záujem zo strany materských škôl. Súťaž v kreslení odštartovala 15.
januára 2010 a trvala do 25. februára 2010. Svoje kresby poslalo 39
detí zo šiestich štúrovských materských škôl a z Nány. Najmenšie
dieťa malo tri roky a najstaršie šesť rokov. Pri tvorbe svojich prác
použili rôzne techniky zhotovovania. Na tom majú svoj podiel aj
pedagógovia, ktorí odviedli kus dobrej práce pri usmernení malých
umelcov. Za povšimnutie stojí aj pomenovanie výtvorov ako „preteky rýb, stretli sa dve ryby, ulovím si večeru“. Pre mňa však bolo
dôležité, aby kresby hovorili o nadšení, eláne a šikovnosti detí.
Moje očakávania sa splnili do bodky. Všetky kresby si zaslúžia
náš obdiv, boli naozaj krásne. Aj preto mala porota ťažkú úlohu pri
určení víťazných prác. Už len preto, lebo my dospelí sa pozeráme
inými očami na dianie okolo nás ako deti. Ich svet fantázie je omnoho bohatší, ako ten náš uponáhľaný.

Nakoniec sme dospeli k rozhodnutiu, že budú ohodnotené tieto detí: Diana Csemezová, MŠ Adyho 2. Fanni Bogyóvá a Renáta Švajdová, trieda Včielka, Rebeka Mácsaiová, trieda Tilinkó,
Zsombor Molnár, trieda Bambi, Anna Tóthová, trieda Lienka, MŠ
Bartókova 38. Erik Laki, trieda Slniečko, MŠ Družstevný rad. Viktória Mullerová, trieda Pitypang, MŠ Lipová. Eliána Gergelyová,
MŠ Cirkevná. Zsófika Nitraiová, trieda Smejko, Patrik Palicskó,
trieda Palánta, MŠ Nána. Tieto deti na slávnostnom vyhodnotení súťaže Moja ryba dostali diplomy a vecné ceny vďaka mestu
Štúrovo, MO SRZ Štúrovo a obci Nána. Vyhodnotenie súťaže prebehlo 19.3.2010 v priestoroch Centra voľného času Štúrovo, kde

boli pozvané všetky deti, ktoré poslali svoje kresby do súťaže. Mali
pripravený hodnotný program, ktorý mal niekoľko bodov. Privítanie, odovzdávanie cien, súťaž v skladaní ryby, lov na zlatú rybku
a na záver spoločná fotka. Deti, pani učiteľky a rodičov privítali
organizátor projektu Štefan Perutek vedúci krúžku Mladý rybár
Štúrovo a riaditeľ CVČ Štúrovo Július Hégli. Za spoluorganizátorov sa zúčastnili zástupca primátora mesta Štúrova Rudolf Szép
a Juraj Hugyec tajomník MO SRZ Štúrovo. Na každé dieťa čakala
malá pozornosť. Veľký úspech ale mal určite lov zlatej rybky. V
deťoch sa prebudil duch súťaživosti a predviedli „skvelé“ výkony. Samozrejme za dobre zvládnutý lov ich čakala sladká odmena.
Nakoniec nás čakalo spoločné fotografovanie a príjemne strávená
hodinka sa chýlila ku koncu.
Kresby zaslané do súťaže boli vystavené na pešej zóne v Štúrove, kde si ich mohla prezrieť široká verejnosť. Celý program bol
prezentovaný aj v Štúrovskej televízii.
Pre veľkú odozvu sme na web stránke www.mladyrybar.webnode.sk rozbehli aj internetové hlasovanie na víťazné kresby. Za
dva týždne zahlasovali návštevníci stránky na kresby 1661 - krát.
Preto sme sa rozhodli, že prvých päť kresieb v hlasovaní ešte dodatočne ohodnotíme. Zsombor Molnár, Lucia Peruteková, Renata
Švajdová, Diana Csemezová, Rebeka Mácsaiová, ich kresby získali najviac hlasov. Kresby a fotky z vyhodnotenia sú na web stránke
Mladého rybára Štúrovo.
Takúto súťaž som organizoval prvýkrát. Stála veľmi veľa úsilia
a času. Samozrejme k tomu, aby sa mohol takýto projekt uskutočniť, bola potrebná aj ústretovosť a ochota zo strany mesta Štúrova,
CVČ Štúrovo, MO SRZ Štúrovo a obce Nána. Vďaka patrí aj ľuďom, ktorých tu nemenujem, ale verili mi a pomohli a pričinili sa
k úspešnej realizácii tohto projektu Moja ryba, zážitok z rybačky.
V pláne mám na rok zapojiť do tejto súťaže ešte väčší počet materských škôl. Takýmto spôsobom by som chcel v deťoch prebudiť
iskierku záujmu o rybárčenie. Myslím, že je to jedna z ciest ako si
získať deti pre tento šport a zabezpečiť tak do budúcnosti zanietených ľudí, ktorým bude záležať na prostredí, v ktorom žijú.
Ešte si Vás na záver dovolím informovať, že krúžok Mladý rybár v spolupráci s predajňou rybárskych potrieb TWISTER Štúrovo vyhlasuje súťaž o Naj Kapra. Bližšie informácie na web stránke
www.mladyrybar.webnode.sk alebo v predajni Twister.
Vedúci krúžku Mladý rybár Štúrovo: Štefan Perutek
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KÖZÜGY - VEC VEREJNÁ

Tudással a kulturális értékekért - intergenerációs,
határon átnyúló csereprogramok

A Magyarország-Szlovákia Határon
Átnyúló Együttműködési Program 20072013 keretében, a határ két oldaláról összesen öt szervezet konzorciumi együttműködésével megvalósuló projektet hirdetett
szeniorok és gyermekek részére. Ingyenes
workshopokat, valamint csereprogramokat tartottak Újbudán, Párkányban, és a
két Komáromban.

A projekt keretében együttműködő partnerek: Budapesti Művelődési Központ, Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (Komárno),
Csokonai Művelődési Központ (Komárom),
Régiófejlesztési Ügynökség Déli Régió (Párkány) és a Komárom-Bábolna Többcélú Kistérségi Társulás. Az együttműködő partnerek három különböző workshop programját
fejlesztették ki: a „Hálóra, Nagyi!“ program
a szenior korosztályt vezeti be az internet
használatába, „Netre, Nagyi!“ program a
haladók számára az utazások előkészítését
és dokumentálását támogató internetes lehetőségeket ismerteti míg a „Hálóra, Haver!“
program kisgyermekek számára mutatja be

az internet biztonságos használatának praktikáit.
A workshopokon résztvevők ingyenes csereprogramok keretében megismerhetik a határ
túloldalán dolgozó párhuzamos csoportokat,
akikkel a határtérség kulturális értékeinek
közös felfedezésére indulnak, mindezt dokumentálva és az interneten mások számára is
elérhetően feldolgozva. 2010. május 8-9-én e
program keretében a párkányi számítógépes
workshopokon végzett „nagyik“ meglátogatták a budapesti társaikat. A budapesti nagyik
április végén voltak Párkányban. E két nap
keretében lehetőségünk nyílt az ismerkedésre
és a kapcsolatok elmélyítésére. A Budapesti
Művelődési Központban zajló látogatáskor
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lehetőségünk volt megismerni az ott működő
szakköröket, programokat. Kiss Gábor projektmenedzser ismertette a projektet és az
együttműködő partnerek is bemutatkoztak.
Természetesen, a „nagyik“ is bemutatkoztak, megismerték egymást és elbeszélgettek az eddigi képzésekről, tapasztalataikról.
Beszámoltak arról, hogy ki mire használja
a képzéseken elsajátított ismereteket és többük e-mail- és skype-címet cserélt az ismeretség további elmélyítésére. A komáromi és
párkányi képzésen résztvevők megnézték a
számítógépes termet, ahol a budapesti képzések folytak. Mivel a Budapesti Művelődési
Központban ilyen jellegű képzések már 2002
óta megvalósulnak, a nagyik között akadtak
olyanok is, akik már a társaikat tanítják és
felügyelik önkéntes munkában. A közös találkozó után városnézés és színházlátogatás
is színezte a programot. A második nap végén
sok élménnyel és tapasztalattal megrakodva
búcsúztunk a budapesti és a komáromi nagyiktól. Várjuk az újabb találkozást és addig‑
is az együttműködés elmélyítésére használjuk a képzéseken megtanultakat.

Jenei Sarolta, pályázati munkatárs
 (Régiófejlesztési Ügynökség Déli Régió)

Vedomosťami pre kultúrne hodnoty – integračné, cezhraničné,
výmenné programy
Projekt uskutočňujúci sa v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 a v rámci konzorcia piatich organizácií z oboch strán hranice, uskutočňuje
bezplatné workshopy pre seniorov a deti,
ako aj výmenné programy v Budapešti, v
Štúrove a v Komárne.

Spolupracujúci
partneri:
Budapesti
Művelődési Központ, Inštitút pre odborné
vzdelávanie a vzdelávanie dospelých (Komárno), Csokonai Művelődési Központ
(Komárom), Regionálna rozvojová agentúra
Južný región (Štúrovo) a Komárom-Bábolna
Többcélú Kistérségi Társulás. Spolupracujúci partneri vyvinuli tri rozličné programy
workshopov: program „Na net, starká“ zavedie seniorov do tajov práce s internetom,
program „Pokračuj, starká“ oboznámi seniorov s internetovými možnosťami plánovania
a prípravy ciest a ich dokumentácie, program
„Na net, kamoš“ oboznámi deti s praktikami
bezpečného používania internetu. Účastníci

workshopov, v rámci bezplatných výmenných programov budú mať možnosť spoznať
paralelne pracujúcu skupinu na druhej strane
hranice. Spoločne budú objavovať kultúrne hodnoty pohraničia, ktoré zdokumentujú, spracujú a sprístupnia na internete aj pre
ostatných. Koncom apríla navštívili Štúrovo
absolventky workshopov z Budapešti. Absolventky počítačových workshopov zo Štúrova
im túto návštevu opätovali 8.-9. mája 2010.
Počas týchto dvoch dní sme sa mohli spoznávať a prehlbovať vzájomné vzťahy. V tú istú

dobu tam boli aj absolventky workshopov z
Komárna.
V Budapesti Művelődési Központ-e sme
sa oboznámili s krúžkami a programami, ktoré tam realizujú. Projektový manažér Gábor
Kiss podal informácie o projekte a predstavili sa aj ostatní partneri. Samozrejme, že sa
predstavili aj starké. Zoznámili sa navzájom
a v čulej diskusii sa porozprávali o workshopoch, vymenili si skúsenosti, hovorili aj o
tom, kto ako využíva poznatky získané počas
workshopov a mnohé si navzájom vymenili
emailové či skypové adresy. Spoločne sme
si pozreli počítačovú miestnosť, v ktorej sa
workshopy uskutočňovali. Nakoľko takáto
forma vzdelávania sa v Budapesti Művelődesi Központ-e realizuje už od roku 2002, medzi absolventkami nájdeme aj také, ktoré už
aj sami vyučujú svoje rovesníčky. Program
bol spestrený prehliadkou mesta a návštevou
divadla. Zo starkými z Budapešti a Komárna
sme sa lúčili plný zážitkov a nových skúseností. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutia
a zatiaľ pomocou získaných poznatkov udržujeme komunikáciu a prehlbujeme vzťahy,
ktoré sme nadviazali.
Sarolta Jenei, projektová manažérka (Regionálna rozvojová agentúra Južný región)

Testi és civil fogyatékosok alapszervezetének hírei
A Testi és Civil Fogyatékosok Alapszervezete taggyűléssel kezdte meg 2010-es tevékenységét. A megnyitón elhangzottak a
2009-es év eredményei, a tagok beszámolót
hallhattak a gazdasági helyzetről és az idei
év terveiről. Vita során a tagok értékelték
a szervezet működését.
A hasznosat összekötve a kellemessel a tag‑
gyűlést követően farsangi „Batyu bált” tartottak. A szlovák nyelvű beszédet Šrnková Otília, a magyart Hajtman Kornélia mondta el.
Molnár Viera és Milka, Ondró Mária, Safár
Rozália és Kanyicska Helena versekkel járul‑
tak hozzá a színvonalas programhoz. Az est
fénypontja a tagok maszkákba öltözése volt.

A zenét Vachulík Pál szolgáltatta. Az Újvári
Járási Központ egyhetes üdülést szervezett
Turčianske Teplicére, ezen a párkányi alap‑
szervezet tagjai is részt vettek. Május 6.-án
a szervezet részt vett a nyitrai Andrej Bagara
színház „Kék rózsa” című operett előadásán,
mely mindenki számára nagyon nagy élményt
nyújtott. Szervezetünk a helyi klubban egy
kis ünnepség keretében tartotta az anyák nap‑
ját. Az elnök, Mária Sokolová köszöntötte az
anyákat, nagymamákat, dédnagymamákat.
A vezetőségi tagok Molnár Milka és Viera,
Kanyicska Helena szép versekkel, Zahoran
Mária, Ondró Mária és Safár Rozália előadásukkal növelték a műsor színvonalát. Minden

egyes női résztvevőnek egy szál piros szegfűt
adtak át. 2010. június 10.- én 10°° órai kezdettel Sport napot rendezünk a Vadas fürdő
területén. Jelentkezni május 9-ig a helyi
nyugdíjas klubban lehet. Étesítjük tagjainkat, hogy 10 napos üdülést szervezünk Horvátországba Közép Dalmácia- Vodice Srima
várásába 2010. augusztus 28-tól szeptember
4-ig. Az üdülés ára 260 euró/személy. Az ár
tartalmazza a szálást, égész napi ellátást és
utazást. Jelentkezni a nyugdíjas klubban,
minden szerdán 14°° - 16°° között lehet.



Vörös Ágnes vezetőségi tag
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Fontos a párbeszéd a lelkipásztorokkal
Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, a nyitrai egyházmegye magyar
püspöki helynökévé nevezték ki Ďurčo
Zoltán érsekújvári esperes-plébánost.
Beiktatásakor kijelentette, első útja Párkányba és környékére fog vezetni. Szavát
be is tartotta. Hogy milyen nehézségekkel kell szembenéznie az itt élő híveknek, arról személyesen kérdeztük.
Milyen szálak fűzik Párkányhoz és
vidékéhez?
Párkányban ugyan nem működtem,
de a paptársaimnak köszönhetően ismerem az itteni helyzetet. Szemináriumi éveim alatt is kapcsolatba kerültem
olyan kispapokkal, akik erről a vidékről
származnak. Annak köszönhetően is jól
ismerem a környéket, mert innen nem
messze, Lekéren volt az első plébániám.
Korábban papként hol tevékenykedett?
1953-ban születtem a Nyitrához közeli Vicsápapátiban. Az első állomáshelyem káplánként Gúta volt, 1976. július
1-jén kerültem ide. Másfél év után jött
a katonaság, majd káplánként Érsekújvárba
kerültem, innen Komáromba 1981 tavaszán.
Komáromból Lekérre, majd ismét Érsekújvárba tértem vissza.
Amikor az év elején a nyitrai egyházmegye püspöki helynökévé választották, azt
mondta, első útja Párkányba fog vezetni.
Miért? Olyan nagy gondok vannak itt?
Püspök atya kezdeményezésére körbejártuk az itteni településeket. Párkányban és
vidékén a legnagyobb gondot a megüresedések jelentik. De ez nem egy egyedi probléma,
egész Szlovákiában nagy gondot jelent a pap‑

hiány. A magyarlakta településeket pedig ez
a kérdés talán még érzékenyebben érinti. Sok
helyütt szlovák nemzetiségű pap működik.
Sajnos ezzel nem sokat tudunk kezdeni, hiszen
az egész egyházmegyében csupán 30-40 magyar ajkú pap működik. Természetesen ahol

a problémát orvosolni lehet, ott ennek érdekében mindent megteszünk. Nagyon remény‑
kedem abban, hogy most már Magyarország‑
ról is visszatérhetnek majd a papok, hiszen az
eddigi akadály elhárult.
Püspöki helynöki kinevezését hogy fogadta? Mit tart legfontosabb feladatának?
Én ezt egy nagy kihívásként élem meg,
amely azonban keresztként is nehezedik rám.
A hívek érdekében azonban örömmel vállalom. Fontos feladatomnak tartom a kommunikációt nem csak a katolikus hívekkel, hanem
más felekezetekkel, vallásokkal és nem hívők-

kel is. Feladataim közé fog tartozni a magyar
intézmények (iskolák) ügyének előmozdítása, szentségek (bérmálás) kiszolgálása, hit‑
oktatók munkájának segítése, ifjúsági találkozók, továbbképzések szervezése, valamint
a lelkipásztori tevékenység koordinációja, a
hivatások ápolása. Nagyon fontosnak
tartom ezen a téren is a személyes találkozásokat, hiszen az egyház iránt nagy a
közömbösség. A paptársakkal való kapcsolat ápolásának különösen az utóbbi
időben nagyon fontos szerepe van.
Mi a véleménye a mostanában felkapott pedofil-botrányról?
A botrány az botrány. De az egyház
mindig is hirdette a bűnbánatot. Ahelyett, hogy elhidegülnénk az ilyen esetek
miatt az egyháztól, vagy – ahogy a média
teszi - szándékosan fújnánk fel az ügyet,
vegyük szemre összefüggésében a prob‑
lémát. A hatvanas években ment végbe
a világban az úgynevezett szexuális forradalom. Ez a hatás nem kerülte el az
akkori lelkészeket sem. Figyelembe kell
venni azonban, hogy itt nem az Egyház,
hanem az egyén hibázott. Az ilyen prob‑
lémát nagyon óvatosan kell kezelni, hiszen
beláthatatlan következményekkel járhat az
erős nyomás a média részéről. Itt természetesen nem arra gondolok, hogy a „szennyest
takargatni kell”, hanem arra, hogy korrekt
párbeszédet kell folytatni. Az ilyen „szenzációs” hírek hallatán ugyanis megfeledkezünk
arról, hogy az Egyház mennyi üldözést, szenvedést vállalt híveiért. Mint ahogy arról sem
beszélnek, hogy hány nemzedéket nevelt az
egyház. Az ilyen problémákat tehát komplex
módon kell megvizsgálni.

Czigler Mónika
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VOĽBY - VÁLASZTÁSOK

14.

Információk a 2010.június 12-i parlamenti
választások lebonyolításának helyéről és idejéről
A választások 2010. június 12-én 7.00-tól
22.00-ig lesznek
Párkányban a következő helyeken adhatják
le voksukat:

1-es körzet szavazóhelysége:
Szabadidőközpont – Fő utca 32
2-es körzet szavazóhelysége: Liszt Ferenc
Művészeti Alapiskola – Comenius utca 2
3-as körzet szavazóhelysége: az Ady Endre
Alapiskola épülete – Szent István utca 16
4-es körzet szavazóhelysége: a Liszt Ferenc
Művészeti Alapiskola épülete - Szent István
utca 25
5-ös körzet szavazóhelysége: Enerbyt s.r.o. –
Hársfa utca 1
6-os körzet szavazóhelysége: Lakásszövetkezet - Hársfa utca 3
7-es körzet szavazóhelysége: Magán Kereskedelmi Akadémia – Szent István utca 36
8-as körzet szavazóhelysége: Óvoda - Bartók
utca 38 (felső rész)
9-es körzet szavazóhelysége: Óvoda - Bartók
utca 38 (alsó rész)
10-es körzet szavazóhelysége: vasútállomás
- Vasúti sor 14
1-es körzet: Tűzoltó utca, Sobieski utca,
Duna utca, Régiposta köz, Fő utca, Szent Imre
tér, Szabadság tér, Vámköz ház, Bem József
utca, Jesensky utca – páratlan számok 11-65,
67, 69, 7l, 75, 77, 79, 81A, 83 és páros számok
14 – 64, Széchenyi utca, Szent István utca –
öreg rész (1 - 17 a 2, 10, 12, 14), Zrinyi Miklós utca, Rövid utca, Vásártér köz, Vörösmarty utca (csak a családi házak), Nánai út, Diófa
utca, Akácfa utca, Juharfa utca, Orgona utca,
Gyártelepi út
2-es körzet: Comenius utca, Major köz,
Űrhajós utca, Svätopluk Comenius utca, Bél
Mátyás Comenius utca, Bocskai sor, Alsó Comenius utca, Rózsa Comenius utca, Bérespart
(csak a családi házak), Laktanya csak a családi
házak
3-as körzet: Szent István utca (18 - 44 és
48 páros számok), Balassi Szent István utca,
Kossuth Szent István utca, Béke utca, Petőfi
utca öreg rész (családi házak 1-63 és 2-90),
Ady utca, Sport utca, Vajansky utca, Husz János utca

Oznámenie
pre voličov mesta Štúrovo, ktorí požiadajú mesto o vydanie voličského preukazu.
Volič, ktorý sa v deň volieb nebude zdržiavať v mieste svojho trvalého pobytu,
( Štúrovo) teda nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorom je zapísaný do
zoznamu voličov, môže požiadať mesto o
vydanie voličského preukazu na Mestskom
úrade v Štúrove,
II. poschodie, č. dverí 43 – evidencia obyvateľov.
Volič môže požiadať vydanie voličského
preukazu osobne alebo prostredníctvom
ním splnomocnenej osoby:
-najneskôr 2 dni pred dňom volieb t.j. 10.
júna 2010 v úradných hodinách MsÚ.
-mestský úrad vydá voličovi voličský preukaz na počkanie, po predložení platného
OP.

4-es körzet: Szent István utca (19 – 33 páratlan számok), Kertész utca (31, 33), Petőfi
utca (öreg lakótelep 67 - 113), Petőfi utca (92
- 108 - „Papagáj“), Jesensky utca (76,78,80,82
- „Papagáj“), Gesztenyefa utca (1,3,5 - „Papagáj“)
5-ös körzet: Gesztenyefa utca (2 - 10 kínai
fal), Szent István utca (35 - 75 páratlan számok) Szövetkezeti sor (39 és 41), Szövetkezeti
sor (33, 35, 37), Jesensky utca 87 - a poliklinika szolgálati lakásai
6-os körzet: Jesensky utca (66, 68, 70, 72,
74), Szövetkezeti sor ( 1 - 31 és 6 - 22 )
7-es körzet: Bartók utca, Smetana utca
8-as körzet: Rákóczi Ferenc utca (35 - 41
és 58 - 80), Bérespart (lakótelepi lakások 27 és
29), Kilátó utca, Nárcisz utca, Új utca, Jesensky utca (kizárólag 73-as szám)
9-es körzet: Vörösmarty utca 2-es, 4-es,
6-os számú lakótelep, Štefánik utca (12 - 48
és 13 - 23)
10-es körzet: Janko Kráľ utca, Dubček utca,
Vasúti sor, Sládkovič utca (párkányi rész)

Voličský preukaz oprávňuje voliča na zápis
do zoznamu voličov v ktoromkoľvek inom
volebnom okrsku na území Slovenskej republiky.
Voličský preukaz je bez občianskeho
preukazu neplatný!

Felhívás
mindazon párkányi választók részére,
akik választói igazolványt szeretnének
kiváltani.
Azon választó, aki a választások napján
nem a lakhelyén fog tartózkodni, választói igazolványt kérhet a városháza második emeletének 43-as számú irodájában. A
választó mindezt személyesen, vagy egy
felhatalmazott személyen keresztül teheti
meg legkésőbb június 10 –ig. Az igazolvány
megvárásra, a személyi igazolvány felmutatását követően készül el. Az igazolvány
csak személyi igazolvány felmutatásával
érvényes, ezen igazolvánnyal a választó
Szlovákia bármely városának választási
körzetében leadhatja a voksát.

INFORMÁCIA o čase a mieste konania volieb do Národnej rady
Slovenskej republiky dňa 12. júna 2010
Mesto Š t ú r o v o podľa § 26 záko- škola - Bartókova č.38 (dolná časť)
na č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej Okrsok č. 10 - volebná miestnosť v budove
rady Slovenskej republiky v znení neskor- ŽSR Železničný rad č.14
pre voličov bývajúcich:
ších predpisov oznamuje, že:
Okrsok č.1 – Hasičská ulica, Sobieskeho
Voľby do NR SR sa konajú v sobotu dňa 12. ulica, Dunajská ulica, Pri starej pošte, Hlavná
júna 2010 od 07.00 hodiny do 22.00 hodiny. ulica, Námestie Sv. Imricha, Námestie slobody (aj voliči s trvalým pobytom Štúrovo,
Miestom konania volieb v Štúrove sú:
Okrsok č. 1 - volebná miestnosť Centrum bez ďalšej adresy), Pri colnici, Ulica Jozefa Bema, Jesenského ul. - nepárne čísla 11voľného času - Hlavná ul. č.32
Okrsok č. 2 - volebná miestnosť Základná 65,67,69,7l,75,77,79,81A,83 a párne čísla od
14 – 64, Széchenyiho ulica, Ul. Svätého Štefaumelecká škola - Komenského č. 2
Okrsok č. 3 - volebná miestnosť Budova na - stará časť (1 - 17 a 2, 10, 12, 14), M.ZrínZŠ E.Adyho - Sv. Štefana č. 16 (budova býv. skeho, Krátka ulica, Trhovnícka ulica, Vörösmartyho ulica (len rodinné domy ), Nánanská
MŠ)
Okrsok č. 4 – volebná miestnosť Základná cesta, Orechová ulica, Agátová ulica, Javorová
umelecká škola - Sv. Štefana č. 25 (budova vo ulica, Orgovánová ulica, Továrenská cesta.
Okrsok č.2 – Komenského ulica, Pri madvore bývalej pôrodnice)
Okrsok č. 5 - volebná miestnosť Administra- jeri, Ulica kozmonautov, Svätoplukova ulica,
tívna budova Enerbyt s.r.o. (býv. BP m.p.) na Ulica Mateja Bela, Bocskaiho rad, Dolná ulica, Ružová ulica, Želiarsky svah (len rodinné
ul. Lipová č.1
Okrsok č. 6 - volebná miestnosť Stavebné by- domy), Kasárenská ulica
Okrsok č. 3 – Ul. Svätého Štefana (18 - 44
tové družstvo - zasadačka, Lipová ulica č. 3
Okrsok č. 7 - volebná miestnosť Súkromná a 48 párne čísla), Balassiho ulica, Kossuthova
ulica, Mierová ulica, Petöfiho ulica stará časť
obchodná akadémia – Sv.Štefana č.36
Okrsok č. 8 - volebná miestnosť Materská (rodinné domy 1-63 a 2-90), Adyho ulica, Športová ulica, Vajanského ulica, Ulica Jána Husa
škola - Bartókova č.38 (horná časť)
Okrsok č. 4 - Ul. Svätého Štefana (19 –
Okrsok č. 9 - volebná miestnosť Materská

33 nepárne čísla), Záhradnícka ulica celá (31,
33), Petőfiho ulica (staré sídlisko 67 - 113),
Petőfiho ulica (92 - 108 - sídlisko „Papagáj“),
Jesenského ulica (76,78,80,82 - sídlisko „Papagáj“), Gaštanová ulica ( 1,3,5 - sídlisko
„Papagáj“)
Okrsok č. 5 – Gaštanová ulica (2 - 10 čínsky múr), Ul. Svätého Štefana (35 - 75 nepárne
čísla), Družstevný rad (39 a 41), Družstevný
rad (33, 35, 37), Jesenského ulica č.87 - služobný byt Polikliniky
Okrsok č. 6 – Jesenského ulica ( 66, 68, 70,
72, 74, ), Družstevný rad ( 1 - 31 a 6 - 22 )
Okrsok č. 7 – Bartókova ulica celá, Smetanova ulica celá
Okrsok č. 8 – Ul. F. Rákócziho celá ulica
(35 - 41 a 58 - 80), Želiarsky svah (len činžový
dom 27 a 29), Na vyhliadke ul., Nárcisová ulica, Nová ulica, Jesenského ulica (len č. 73)
Okrsok č. 9 – Vörösmartyho ulica - len
činžový dom č. 2, 4, 6, Štefánikova ulica
celá ( 12 - 48 a 13 - 23 )
Okrsok č. 10 – Ulica Janka Kráľa, Dubčekova ulica, Železničný rad, Sládkovičova
ulica (štúrovská časť)
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ISKOLAÜGY

Holtponton az iskolagyümölcs program?
Már a 2009/2010-es iskolaév végén járunk és bár az iskolagyümölcs program
beindult, de meglehetősen döcögősen. Most
pedig úgy néz ki, a végét járja...

Nehézségek jelentkeznek az iskoláknál, illet‑
ve a beszállítóknál is. Az iskolák főleg azért
nem kapcsolódnak be szívesen a programba,
mert az plusz adminisztrációval jár. Ezt lapunknak a párkányi alapiskola igazgatónője,
Fodor Zsuzsanna is megerősítette. „A gyü‑
mölcs és gyümölcslé szétosztása nem egy‑
szerű feladat, és ezt az iskolák nem szívesen
vállalják fel. Mi viszont úgy gondoltuk, hogy
amennyiben az egészséges életmódot hirdetjük, kötelességünk ilyen módon is hozzájárulni ahhoz, hogy egészséges ételeket egyenek
a tanulóink. Ezért vállaltuk a többletmunkát”
– mondta lapunknak Fodor Zsuzsanna.
Az iskola decemberben kapcsolódott be az
iskolagyümölcs programba. Az igazgatónő
elmondása szerint nem volt egyszerű mindent
megszervezni, hiszen plusz terhet kellett felvállalnia az osztályfőnököknek, akik hetente
2-3 alkalommal osztják szét az almát és almalevet a tízóraihoz. Meg kellett szervezni azt
is, hogy a gyümölcsöt a gondnok átvegye, helyet kellett biztosítani a raktározásra. Az alma

szétosztása esetében nincs különösebb gond,
az almalét viszont csapolni kell, és előfordul,
hogy egy két csöpp elcsöppen, ami pedig a takarítókra hárít plusz feladatot. „Az iskolai étkezdében azért nem szerettük volna ezt osztani
a gyerekeknek, mivel nem minden tanuló jár
ebédre” – mondta Fodor Zsuzsanna.
A 2,5 dcl almalét a tanulók ingyen kapják
meg, mivel az iskola szőgyéni beszállítója a
költséget magára vállalta. Ugyanígy tett régiónk másik beszállítója, a marcelázi Paulis
Tibor is, aki a Komárom környéki iskolákba
és Muzslára hordja a gyümölcsöt. Az almalevet ingyen adják azoknak az iskoláknak, amelyek bekapcsolódnak a programba. Ők szintén
csak almát kínálnak jelenleg az iskolákban. A
szezonjellegű terményeket (karalábé, retek),
amelyeket most kellene a gyermekeknek megkapniuk, sajnos nem tudják ők sem szállítani.
Olyan magas árakat határozott meg a minisztérium ugyanis ezek esetében, amely mellett kép‑
telenség a feladatot felvállalni. „A friss zöldség esetében az előállítási költség magasabb,
mint a beszállítási” – mondta Paulis Tibor.
Megtudtuk azt is, hogy a következő iskolaév‑
től új szerződések várhatóak, amelyekben új
feltételek lesznek megszabva. Jelenleg a be‑
szállítók még azt sem tudják, az illetékes
minisztériumtól megkapják-e az iskolagyü‑
mölcs programra a támogatást, hiszen elképzel‑
hető, hogy az erre szolgáló keret hamarosan
kimerül, vagy már ki is merült. Azt ugyanis,
hogy jelenleg mennyi pénz van még az államkasszában a program támogatására, nem tudja
megmondani senki.
Úgy fest tehát, hogy még mielőtt igazából
beindult volna, holtpontra jutott az iskolagyümölcs program. Azonban azok az iskolák,
amelyek idén bekapcsolódtak, jövőre is folytatni szeretnék a programot. „Úgy gondolom,
hogy ennyit megtehetünk tanulóink egészségé‑
ért” – tette hozzá Fodor Zsuzsanna.

Cz. M.

15.

IV. Miniature Musicali

2010. április 27-én a párkányi Liszt Ferenc
Művészeti Alapiskola billentyűs tanszaka
pedagógusainak szervezésében immár 4.
alkalommal került megrendezésre a „Miniature Musicali” nevet viselő zongoraverseny.
A 7 kategóriában 28 diákunk mérte össze
zenei tudásának legjavát. Zongorajátékukat
háromtagú szakmai zsűri értékelte, mégpedig Bukai Beáta (Érsekújvár), KiszelyPapp Deborah (Esztergom) és Molnár Yvett
(Párkány) személyében. Az ifjú tehetségek
a muzikalitás, technikai tudás, tiszta hangzás, tempó, stílusjegyek betartása, stb. alapján bronz, ezüst, illetve arany minősítésben
részesültek. A zenei megmérettetés abszolút
győztese Kubík Tamás lett. A zsűri különdíját pedig Molnár Mátyás és Viola Kristóf
vehették át. Reméljük, hogy két év múlva az
iskola koncerttermében majd újra megnyilvánul ez a nemes versenyszellem.
Cucor Roland
A zongoraverseny támogatói: Az iskola
szülői szövetsége, Š.Krakó – virágüzlet,
E.Molnár MsM pékség, Bestseller könyvesbolt, Méri Z. – Sváb pékség, J. Gabulya –
Go Comp és Manócska játékbolt.

Cucor Roland

16.

Pomník obetiam
násilia

Šesťdesiatpäť rokov po skončení II. svetovej vojny bol 8. mája odhalený pomník
miestnym obetiam I. a II. svetovej vojny v
Kamennom Moste. Na pomník postavený v
kostolnom parku sa dostalo šesťdesiatšesť
mien tých hrdinov, ktorí obetovali svoje životy za vlasť, zem a rodinu. Ešte pred odhalením sme mohli byť svedkami dojemnej
udalosti. Traja žijúci frontoví veteráni dostali vyznamenanie, ktoré im osobne odovzdal
Ladislav Magát, starosta obce a László Cseke, vedúci Rytierskeho rádu Svätého Juraja
vo Visegráde. „...Dnešná slávnosť je dňom
vyjadrujúcim našu úctu a spomienku na
hrdinov dvoch svetových vojen“ – zdôrazňoval vo svojom slávnostnom príhovore
Ladislav Magát, starosta obce. „...na pomníku si môžeme prečítať šesťdesiatšesť mien
našich krajanov, ktorých si chceme – okrem
rodinných príslušníkov – aj my, spoločenstvo obce (a nielen pri slávnostných príležitostiach) úctivo pripomenúť. Dojímavé
bolo, keď pri prečítaní každého mena vojaka
dievčatá v krojoch, vo vírení bubnov položili na podstavec pomníka živý kvet. Potom
nasledovali salvy vojakov preoblečených do
tradičných uniforiem. Následne miestny farár posvätil pomník. Varga B. Kálmán, autor
pomníka, na ňom zobrazil aj rôzne symboly
obce. Na majestátnej udalosti vystupovali
recitátori, spevácky zbor Őszirózsa, ktorý
na varhanoch sprevádzala Zuzana Gyarmatiová.

Július Juhász

Vydarený majáles
Tí, ktorí prišli prvého mája na pešiu zónu,
mohli byť svedkami pestrého kultúrneho
programu v rámci majálesu, ktorý tradične
každoročne usporiada MsKS Štúrovo. V poobedňajších hodinách sa striedali na javisku
miestne folklórne súbory a kultúrne skupiny.
Na vystúpenie detského folklórneho súboru Kisbojtár, Štúrovčatá, bábkového súboru
Kuckó, Mažoretiek Sissy a programu žiakov
ZŠ na Lipovej ulici boli zvedavé stovky divákov. Neskoršie sa obecenstvo skoro úplne
vymenilo. Spomienky na 60.-70. roky pripomenul svojim vystúpením populárny spevák,
legenda Dušan Grúň. Večer nasledoval koncert ostrihomskej rockovej skupiny Tűzkerék XT (Ohnivé koleso), ktoré bolo zároveň
aj ukončením tohtoročného majálesu. Pestrý
sobotňajší program dopĺňala aj akcia Hnutia
Fokoláre, s podujatím pod názvom“ Týždeň
za zjednotený svet“. Týždeň za zjednotený
svet je medzinárodné podujatie s bohatou
tradíciou, ktoré sa tohto roku začalo v Maďarsku a ukončí sa v Indii. Počas týždňa
mladí ľudia na celom svete prispievajú k
budovaniu zjednoteného sveta, v ktorom sú
všetci bratia a sestry. Do bohatého programu
(šport, hry, rodinné súťaže, súťaže zručnosti,
remeselníctvo) sa rovnako zapojili deti, mládež, dospelí aj celé rodiny.

Sz.É. (preklad: gp)
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A folyó, amely éltet és összeköt
Olyan kiállítást szeretnék a tisztelt olvasó figyelmébe ajánlani, amely kétségkívül számot tarthat a Dunán inneni látogató érdeklődésére is. A kiállítás célja
együtt mutatni be a Duna történetét, a
part menti települések virágzását, a folyó
használatát és a jelen problémáit. A Kincsek határok nélkül projekt keretében, a
Magyarország–Szlovákia Határon Átnyúló
Együttműködési Program támogatásával
megvalósult kiállítás az esztergomi Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum Duna Múzeuma patinás épületében
nyílt meg 2010. május 10-én. A kiállítást
Szalkai Tímea igazgató asszony üdvözlő
szavai után Dr. Csorba László, a Magyar
Nemzeti Múzeum főigazgatója nyitotta
meg.
„A folyó, amely éltet és összeköt – a Duna“
című tárlat Európa második legnagyobb folyójának történetét meséli el a római kortól
napjainkig. A rómaiak a birodalom védelmezőjeként tisztelték a folyót, mert Pannónia provinciájuk számára hathatós védelmet
nyújtott a barbárok ellen. A kiállításon bemutatott – Duna szakaszt ábrázoló – úttérkép a
12 – 13. századból való, mely a 4. században
készült eredetijének a hű másolata. A honfog‑
lalás utáni Dunát különböző korok folyóábrázolásai jelenítik meg térképek, városképek
segítségével. Egy pillanatra felvillannak a dunai hajózás jelentős korszakai – a 18. század
végéig honos árral szembeni hajóvontatás,
vagy a dunai gőzhajózás felvirágzása a 19.
században. Kuriózumnak számít a magyar
Bernhard Antal 1817-es találmánya, mely az
első olyan gőz erejével meghajtott vízi jármű
volt, amely 200 mázsa teherrel képes volt az
árral szemben haladni. A következő rész a
dunai hidak történetét idézi fel képek és makettek segítségével. Középpontját – a különféle hajó- és repülőhidak ábrázolása mellett
– az 1849-ben elkészült Lánchíd foglalja el.
A Dunához kapcsolódó mesterségek bemutatására is gondot fordítottak az alkotók. Egy,

Komáromi halászok a 19. század végén
Komárňanskí rybári na konci 19. storočia

a 19. században fénykorát élő hajómalom
működési elvét és részeit egy modell és egy
színes átnézeti ábra segítségével, részleteiben ismerheti meg a látogató. Bepillantást
nyerhetünk a legendás dunai halászok életébe, sőt a látogató saját magát is céhes halászmesterré avathatja egy 19. századi céhlevél
és egy céhpecsét másolatának segítségével.
Megismerhetjük továbbá az aranymosók, faúsztatók és tutajosok fáradságos munkáját. Az
utolsó témacsoport a jelen, a vízvédelem és a
környezetvédelem problémáját tárja a látogató elé. A háromnyelvű tablókkal és interaktív
elemekkel gazdagított kiállításhoz egy ízlésesen megjelentetett tárlatvezető kiadvány ‑
is tartozik, amely éppúgy három nyelven,
úgymint magyarul, szlovákul és angolul kalauzolja végig a látogatót.
A nemzetközi projektben résztvevő partnermúzeumok magyar részről a győri Xántus
János Múzeum, MNM Mátyás Király Múzeum Visegrád és az esztergomi Duna Múzeum
MKVM, míg szlovák részről az érsekújvári
Thain János Múzeum, valamint a lévai Barsi Múzeum. A kiállítás június 27-ig várja az
érdeklődőket. Ezután Visegrádon lesz látható, és a tervek szerint az év második felében
Szlovákiába utazik a kiállítás.

Juhász Gyula

Rieka, ktorá živí a spája
Chcel by som odporučiť do pozornosti
čitateľov výstavu, ktorá nepochybne môže
počítať so záujmom návštevníkov aj z tejto
strany Dunaja. Cieľom výstavy je formou
celku prezentovať históriu Dunaja, rozkvet
pobrežných osád, využitie rieky i jej súčasné problémy. Výstava realizovaná v rámci
projektu Poklady bez hraníc s podporou
Programu cezhraničnej spolupráce medzi
SR a MR bola otvorená v patinovanej budove Maďarského múzea ochrany prírody
a vodohospodárstva – Dunajské múzeum
v Ostrihome 10. mája. Tímea Szalkai, riaditeľka múzea, v úvode privítala hostí,
následne generálny riaditeľ Maďarského
národného múzea Dr. László Csorba otvoril výstavu.
Výstava pod názvom „Rieka, ktorá živí a
spája – Dunaj“, nám porozpráva históriu druhej najväčšej rieky Európy od rímskych čias
až po súčasnosť. Prostredníctvom niekoľkých
dôležitých momentov sa návštevník môže zúčastniť cestovania v čase, ktoré končí návratom
do súčasnosti. Rimania videli v rieke ochranu
ríše, pretože poskytovala pre provinciu Pannóniu mocnú ochranu pred barbarmi. Vystavená
kópia mapy ciest – s časťou dunajského úseku
– pochádza z 12 – 13. storočia, ktorá je vernou
kópiou pôvodnej mapy zo 4. storočia. Jednotlivé storočia oživujú chronologicky usporiadané mapy a rytiny. Na chvíľu nám oživia
významné obdobia dunajskej plavby, ako vlečenie lodí proti prúdu udomácnené až do konca 18. storočia, alebo zlatá éra paroplavby v
19. storočí. Za kuriozitu sa považuje vynález
Maďara Antala Bernharda z roku 1817, ktorý
ako prvý postavil loď, ktorá sa dokázala pla-

viť s nákladom 200 metrických centov proti
prúdu iba pomocou parného pohonu.
Ďalšia časť spomenie históriu dunajských
mostov pomocou obrazov a makiet. Stredobodom pozornosti – popri rôznych loďkových a
lietajúcich mostoch – sa stáva Reťazový most
v Budapešti postavený v roku 1849. Tvorcovia výstavy dbali aj na predstavenie remesiel, ktoré súviseli s Dunajom. Návštevník sa
môže detailne oboznámiť pomocou modelu s
pracovným princípom mlecieho zariadenia, s
jeho časťami a pomocou farebného prierezu s
jednotlivými detailmi. Máme možnosť nahliadnuť aj do života legendárnych dunajských
rybárov, ako je napr. komárňanský spôsob rybolovu, ťažké práce spojené s ryžovaním zlata, splavovanie dreva a pltníctva po Dunaji.
Posledná časť výstavy nás impulzívnym
spôsobom konfrontuje s ochranou životného
prostredia a prírodnými problémami súčasnej doby. K výstave s trojjazyčnými tablami
a interaktívnymi prvkami patrí aj sprievodca
výstavou, ktorý takisto trojjazyčne, maďarsky,
slovensky a anglicky sprevádza návštevníkov
výstavy.
Partnerské múzeá zúčastnené na projekte:
zo slovenskej strany Múzeum Jána Thaina v
Nových Zámkoch, Tekovské múzeum v Leviciach, z maďarskej strany zase Xántus János
Múzeum Győr, Magyar Nemzeti Múzeum
– Mátyás Király MúzeumVisegrád a Duna
Múzeum – Magyar Környezetvédelmi és
Vízügyi Múzeum Esztergom. Výstava potrvá
do 27. júna tohto roka. Po tomto termíne si ju
môžeme pozrieť vo Visegráde a podľa plánu
výstava v druhej polovici roka pocestuje na
Slovensko. 
Július Juhász
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Drobné črepiny z minulosti
Týmto vábivým názvom k nostalgii bola otvorená 17. apríla národopisná výstava v Kamennom Moste.
Výstavu zo strany obecného úradu otvorila Andrea Rudasová v prekrásnom miestnom kroji. Podľa jej slov cieľom výstavy, skladajúcej sa z
viac ako 500 predmetov, bolo ukázať a spoznať kroje, tradície, zvyklosti
a život našich predkov. Potom Ladislav Magát, starosta obce, pozdravil
prítomných a odporučil túto bohatú výstavu každému záujemcovi, ale
predovšetkým vyzdvihol mládež.
Slávnostné podujatie obohatili pozvaní hostia. Hlavnú úlohu zohrali
ľudové kroje tzv. krátke sukne. Je všeobecne známe, že šesť obcí v okolí
Štúrova: Bíňa, Bruty, Kamenný Most, Pavlová, Kamenín a Sikenička
sú široko-ďaleko známe svojim krásnym krojom. Júlia Mészárosová,
vedúca ľudového súboru „Dédapáink nyomában“ zo Sikeničky, predviedla vývoj krojov na prelome 19. a 20. storočia. Anna Baranyaiová,
vedúca Detského a mládežníckeho ľudového súboru Vasvirág v Kameníne, predviedla svadobný kroj z 30-ych rokov minulého storočia, ako
aj odev strednej a staršej generácie. Prehliadka bola tým vznešenejšia,
že obecenstvo sa mohlo pokochať „živou“ exhibíciou, to znamená, že
tieto prekrásne kroje si obliekli členovia spomenutých súborov. Nakoniec Július Juhász, vedúci Mestského múzea v Štúrove, predstavil vystavené predmety, náradia. Výstavu doplnili dobové fotografie a diela
miestneho grafika Imricha Hirosa umiestnené na stenách a stoloch výstavného priestoru.
Aj táto výstava nás presvedčila o tom, koľko pekných a hodnotných
predmetov sa skrýva na povalách a v pivniciach domov. Tieto už často
krát zabudnuté, pri vhodných príležitostiach ale znovuobjavené črepiny
minulosti sa takto stávajú nositeľmi nášho kultúrneho dedičstva. -j-

Apró cserepek a múltból
Ezzel a kicsit nosztalgiázásra igéző címmel nyílt április 17-én
néprajzi kiállítás Kőhidgyarmaton.
A községi hivatal részéről Rudas Andrea, a tárlat megálmodója és
megszervezője nyitotta meg a több mint ötszáz darabból álló bemutatót, aki maga is gyönyörű gyarmati népviseletben lépett a közönség
elé. Elmondása szerint a tárlat célja nem volt más, mint elődeink életének, szokásainak, hagyományainak és népviseletének a megismertetése és bemutatása. Ezután Magát László polgármester köszöntötte az
egybegyűlteket, aki minden érdeklődő, de kiemelten a fiatalság figyelmébe ajánlotta ezt a nem mindennap látható gazdag néprajzi anyagot.
Meghívott vendégei, előadói is voltak az ünnepélyes rendezvénynek. A népviseleti bemutatón a kurtaszoknyás viseleté volt a főszerep. Köztudomású, hogy ez a Párkány körzetében elterülő hat falu,
úgymint Bény, Bart, Kőhidgyarmat, Páld, Kéménd és Kisgyarmat
a kurtaszoknyás népviseletéről vált messze földön híressé. Elsőnek
Mészáros Júlia, a kisgyarmati Dédapáink nyomában Hagyományőrző
Csoport vezetője mutatta be a 19. és 20. század fordulóján viselt,
rendkívül gazdagon díszített kisgyarmati menyasszonyviseletet, és
a nemkevésbé díszes kontyos menyecske ruházatát. Ezt követően a
kéméndi Vasvirág Hagyományőrző Gyermek- és Ifjúsági Csoport vezetője, Baranyai Anna mutatta be a múlt század harmincas éveinek
vőlegény- és menyasszony viseletét Kéménden, valamint a középkorúak és az idősebbek által hordott ruházatot. Az esemény varázsát
emelte, hogy „élő” bemutatókat csodálhatott meg a közönség, vagyis
az előbb említett csoportok tagjai öltötték magukra a szebbnél szebb
népviseleti darabokat. Végül Juhász Gyula, a Párkányi Városi Múzeum vezetője tartott ismertető előadást az összegyűjtött tárgyakról,
használati eszközökről. A falakat és asztalokat korabeli fényképek, valamint Hiros Imre helybeli grafikus alkotásai tették még színesebbé.

Kéméndi menyasszony és vőlegény

A kiállítás megmutatta, mennyi szép és értékes anyag rejtőzködik
még a házak padlásain, porosodva, elfeledve, vagy a pincék mélyén
sötétségbe burkolózva. Jó, hogy az emberek szívesen megnyílnak
ilyenkor, és közkinccsé teszik azt, melyet őseik fáradságos munkával
megteremtettek. Sokszor nem is tudatosítjuk, milyen hatalmas kincs‑
nek vagyunk a birtokában, melyet kötelességünk megbecsülni és meg‑
óvni a jövő nemzedékek számára. Fontos, hogy mi is tovább tudjuk
adni múltunk örökségét, azét a múltét, melyet dédapáink verítéke
edzett értékké. Ettől erősödnek gyökereink, a múlt apró cserepei így
válnak az értékmegőrzés hordozójává.
-j-
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Vzpierači MŠO Štúrovo na prahu veľkého úspechu

Už v minulom čísle sme písali o vynikajúcich výsledkoch štúrovského oddielu
vzpierania, ktorý stojí na prahu veľkého
úspechu – postupu do extraligy vzpieračov.
O príprave na 2. kolo vzpieračskej ligy Západ sme sa opýtali trénera vzpieračov Milana Hudeca.
Ako prebieha príprava na 2.kolo vzpieračskej ligy- západ, ktoré sa uskutoční 29.5.2010
v Hlohovci?
Príprava prebieha v ešte tvrdšom tempe ako
do prvého kola. Teraz ide o veľa, tvrdo pracujeme na každom tréningu a chceme dokázať
to, čo sme si pred prvým kolom vzali za tohtoročnú prioritu- postup do extraligy. Trochu
sa v zložení mužstva zamiešali karty, lebo sa
nám zranil Vatai Viktor, ktorý bol našou oporou, takže na druhé kolo ideme takpovediac
trochu oslabení. Napriek tomu si chceme udržať aspoň tretie postupové miesto pred finálovým kolom, ktoré bude v novembri. Do finále
urobíme všetko preto, aby sme dokázali, že so
štúrovskými vzpieračmi treba počítať. Do prípravy sa zamiešali aj majstrovstvá SR mužov,
kde sa chystajú Hudec Radoslav a Hatala Róbert, sú ašpirantami na medailu a ich príprava
sa preto zameriava skôr na Majstrovstvá SR,
ktoré budú v júni v Košiciach.
Oddiel stojí na prahu veľkého úspechu,
premieta sa to nejako zvlášť na živote od‑
dielu?
Nič výnimočné sa v podstate nekoná, robíme to, čo nás baví. Samozrejme, že si všetci
uvedomujeme, o čo ide, ale s chladnou hla-

vou. Postup do extraligy by nám ponúkol aj
iné možnosti, už teraz sa ponúkajú najlepší
vzpierači Slovenska do nášho družstva pre rok
2011, ako napríklad slovenský reprezentant
Michal Beláň. Chlapci sú si tiež vedomí toho,
že môžu dosiahnuť nevídaný úspech v Štúrove.
Sú nesmierne hrdí, že sa môžu o niečo také pobiť. Náš člen Rado Hudec už súťažil extraligu
za Duklu Trenčín, ale rozhodol sa zopakovať
si to aj vo svojom materskom klube, v ktorom
začínal a učil sa základy vzpierania. Súťažiť
v extra lige s elitou slovenského vzpierania,
s reprezentantmi, ktorí boli na olympijských
hrách, s majstrami sveta a Európy, s niekoľkonásobnými majstrami Slovenska by bolo pre
nás niečo ako hrať futbal so Slovanom Bratislava.
V prípade postupu, kto bude Váš ďalší súper v priamom boji o postup?
Do finále sa dostanú 3 družstvá zo skupiny Západ a 2 družstvá zo skupiny Východ, to
znamená vo finále sa stretne 5 družstiev. Z našej západnej skupiny pravdepodobne postúpia
Hlohovec, Hurbanovo a samozrejme MŠO
Štúrovo. Zo skupiny východ to budú Krásna
nad Kysucou a Košice. Najťažším súperom o
postup do extraligy bude družstvo Krásna nad
Kysucou, ale Štúrovo chystá na finále excelentný finiš, takže je sa na čo tešiť.
Aj z tohoto rozhovoru cítiť oduševnenie a
chuť chlapcov pobiť sa o tie najväčšie méty.
Želám Vám v mene všetkých Štúrovčanov postup do extraligy!


p.g.
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Szuper Hősök
- Super hrdinovia

V Ostrihome na malom Dunaji dňa 30 .4.
2010 sa konali preteky dračích lodí. Pretekov
sa zúčastnili 18 až 20 členné posádky ostrihomských podnikov a vodákov a medzi nimi
štartovala i posádka štúrovských kanoistov i
veteránov. Štúrovčania štartovali pod menom
Szuper Hősök - Super hrdinovia, nakoľko
bolo hrdinstvo od nich sadnúť si do dračej
lode a pretekať, keď pred tým v takej lodi
nesedeli. Nakoniec sa konalo skoro i prekvapenie, keď svoju rozjazdu vyhrali a celkovo
skončili na 2. mieste. V lodi sedeli: Zorán
Maršal, Gabriel, Štefan a Zoltán Boršányi,
Robert a Tomáš Janoštiak, Adrian Melaj,
Gabriel Nozdrovický, Viktor Kozubek, Tomáš Fišer, Jozef Kužel, Bence Fülöp, Jutka
Kecskemétiová, Viktor Kecskeméti, Tibor
Suchovský, Gergő Tóth, Adam Birdáč, Ana
Bubor, rytmus udávala pani Jutka Kecskemétiové. 
J.K.

Medaily pre Štúrovčanov
15 oddielov a 243 posádok štartovalo na
kanoistických Majstrovstvách Slovenska na
dlhých tratiach v Novákoch .V boji o majstrovské tituly si úspešne počínali prvý rok
staršie dorastenky Kecskemétiová s Vargovou, ktoré získali strieborné medaily v dvojkajaku, tak isto strieborné medaily získali
kadeti Fülöp s Lőrinczom. Dvojica Kecskeméti s Pongrácom sa umiestnili na 8.mieste
a Maršal s Tóthom na 12. mieste. 
jk

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, Mónika Cziglerová. 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
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, Czigler Mónika. 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.

05/2010

Apróhirdetés
Riadková inzercia

-Predám Škoda 120 L, so súčiastkami, v dobrom
stave. Cena dohodou. Tel.: 0907490013 (vo večerných hodinách)
-Eladó Škoda 120 L, pótalkatrészekkel, jó
állapotban. Ár megegyezés szerint. Tel.:
0907490013 (esti órákban)
-Vásárolok 2 szobás lakást Párkányban. Tel.:
0915666943
-Predám dvojizbovy byt v Štúrove na Starom
sídlisku. Tel.: 0915586323
-Eladó garázs a poliklinikánál. Tel.:0905193221
-Predám garáž pri poliklinike. Tel.:0905193221
-Eladó 2 részben kihúzható rekamié 2 fotellal, kitűnő állapotban. Irányár: 70 €. Tel.:
036/7523793, 0908887914
-Eladó nagy 3 szobás lakás Párkányban. Tel.:
0907443585
-Prijmem študentov až penzistov do bufetu na

kúpalisku Vadaš od 1.júna. Tel.: 0915740408
-Párkányban a városközpont közelében 4 szobás földszinti lakás 2 erkéllyel, saját udvarral
eladó. Tel.: 0910 122 713, 0907 093 791 (18
óra után)
-Predám 2-izbový byt v Štúrove na starom sídlisku. Tel.: 0915586323
-Eladó családi ház Barton, 1400 m2, kert,
garázs, villany, gáz bevezetve, 6 szoba
+ wc, fürdőszoba. Ár: 14 990 euró. Tel.:
0907787824
-Predám rodinný dom v Brutoch, 1400 m2,
záhrada, garáž, elektrina a plyn, 6 izieb+wc,
kúpeľňa. Cena: 14990 eur. Tel.: 0907787824
-Predám dvojizbový byt v Štúrove. Tel.:
0908962474
-Predám stavebno-rekreačný pozemok v Kováčove. Tel.: 0908962474

SPOMÍNAJME SI - EMLÉKEZZÜNK
„Mikor elmentél
otthonról, nem
gondoltál arra, hogy
szeretteidhez sosem
térsz vissza. Váratlan
halálod szivünkben
nagyon fáj, Te voltál a
mindenünk, örök sebet
hagytál”.
Fájó szívvel emlékezünk június 5-én,
halálának 20. évfordulóján szerettünkre,

Kuklis Ferencre
(Párkány)

Emléke örökre a szivünkben él.
Akik ismerték és szerették, szenteljenek
emlékének egy néma pillanatot.
Felesége, 3 gyermeke és 4 unokája

„Hiányodat szavakkal
kifejezni nem lehet,
szívünkben őrizzük
drága emlékedet“

Fájó szívvel emlékeztünk május 11-én

Uhrinčať Rozáliára
(született Kovács)

halálának harmadik évfordulóján.

Emlékét őrző családja

19.
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