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Boócz Imre és Záhradnícsek Béla
Pro Urbe díjat kapott

Vojtech Zahradnícsek a Imrich Boócz dostali cenu Pro Urbe
Iveta Chlebáková sa stala Čestným občanom mesta

Díszpolgárrá Iveta Chlebákovát avatták
A diákolimpia megnyitó ceremóniáján Ján Oravec polgármester, Kornélia Slabáková és Farkas Attila képviselők méltató szavai mellett átadták a
Pro Urbe díjakat, valamint díszpolgárt is avattak. A Pro Urbe díjat Boócz
Imre és Záhradnícsek Béla kapta, díszpolgárrá Iveta Chlebáková, paralimpiai bajnokot avatták. Az elkövetkező sorok Kornélia Slabáková és
Farkas Attila beszédének egyes részletei.

Na otvorení detskej olympiády Vojtech Zahradnícsek za svoju činnosť
vo vzdelávaní a športe a Imrich Boócz za vzornú organizačnú a výchovnú prácu v športovej oblasti dostali cenu Pro Urbe. Ivete Chlebákovej bolo Mestským zastupiteľstvom v Štúrove dňa 20.04.2010 udelené
Čestné občianstvo mesta za šírenie jeho dobrého mena a za preukázanie
morálneho príkladu.

Boócz Imre – Pro Urbe díj

Vojtech Zahradnícsek

Boócz Imre 1925-ben született. Gyerekkorától élete meghatározó része
volt az aktív sportolás. A háború utáni években részt vett a város sportéletének újjászervezésében. Edzői pályáját 1954-ben kezdte. Később elsősorban a fiatal generáció nevelésével foglalkozott. Egy kisvárosi klub
szerény lehetőségei
közt kollégáival
sikeresen szervezte az ifjúság
sportéletét. Odaadása, szeretete és
kitartása nemcsak
Őt, de kollégáit is
mindig átsegítette a
nehéz időkön. A
hosszú évek során
sok száz gyerekkel szerettette meg
a sportot, a mozgást. Ám emellett
küzdeni akarást,
tisztességet és felelősségtudatot
mutatott és tanított. Igyekezett
tanítványaira a magánéletükben is
odafigyelni és azonnal kéznél volt,
ha segítségre volt szükség. Munkájának eredménye több korosztályos
bajnokcsapat és tornagyőzelem lett. 1985-ben diákcsapatunkat az akkori országos sportszövetség „Példás egyesület“ elismerésben részesítette,
mivel 45 igazolt játékosa volt. Imre bácsi 1986-ban a csehszlovák sportszövetség érdemérmét kapta az ifjúsággal végzett munkájáért. Aktív edzői
pályafutását a 90-es évek elején, közel 70 évesen fejezte be. Saját elmondása szerint azt tartja élete legnagyobb eredményének, hogy sikerült örömet szereznie a gyerekeknek, s generációkat tanított a helyes életmódra.
Megnyugvással töltötte el, amikor a legtöbb tanítványa felnőtt korban is
megtalálta a helyét a világban. Kinevelte az utókor edzői-oktatói generációit, akik a mai napig igyekeznek alkalmazni módszereit. Még most is
sokszor hangzik el a pályákon, hogy „bezzeg az Imre bácsi így csinálta
volna!“.

Zahradnícsek Béla – Pro Urbe díj
Zahradnícsek Béla tanár úr 1935-ben született. Tornatanárként egész
életét végigkísérte az oktatás és a sport. Az iskolában 1958-ban kezdett
tanítani és 1995-ös nyugdíjaztatása után még 10 évig segítette kollégái
munkáját. Még aktívan rúgta a labdát, amikor elkezdett foglalkozni az
utánpótlással. Ez annyira megfertőzte, hogy a fiatalok mellől többé sosem tágított. Minden energiáját arra fordította, hogy a gyerekek megszeressék a sportot már az iskolában és ez hasson ki a szabadidejükre is.
Folytatás a 3. oldalon

Pán učiteľ Vojtech Zahradnícsek sa narodil v roku 1935. Ako učiteľa
telesnej výchovy ho počas celého života sprevádzal šport. Učiť začal v
roku 1958 a keď v roku 1995 odišiel do dôchodku, ešte celých 10 rokov pomáhal svojim kolegom. Už počas doby, keď ešte aktívne hrával
futbal, sa začal
zaoberať prípravou
nasledovníkov. To
ho natoľko chytilo,
že potom už vždy
zostal pri mladých.
Všetku svoju energiu venoval tomu,
aby si deti už v
škole obľúbili šport
a venovali sa mu
aj vo voľnom čase.
Počas desaťročí
bol skalným členom športového
zväzu, v ktorom
bola okrem organizačnej činnosti
jeho hlavná úloha
vedenie žiackych
družstiev.
Jeho
zanietenie, ľudský
prístup a vysoká
odbornosť
mala
na každého pozitívny vplyv. Počas
35-ročnej trénerskej kariéry doviedol nespočetné množstvo mladých k
úspešnej dráhe dospelosti. Na svojich zverencov vplýval aj mimo športového ihriska tým správnym smerom. Bol veľmi hrdý na to, keď videl
opäť svojich žiakov v reprezentačných družstvách rôznych vekových
kategórií. Podľa ich slov, najväčšou vďakou Öcsi Bácsimu bude to, ak aj
oni budú raz vedieť odovzdať také vyučovacie metódy, trénerské schopnosti a ľudský príklad, aké od svojho učiteľa zdedili.

Imrich Boócz

Imrich Boócz sa narodil v roku 1925. Od detstva bolo aktívne športovanie neoddeliteľnou súčaťou jeho života. Ako aktívny športovec dosiahol pekné vysledky. Bol členom futbalovej reprezentácie regrútov.
V povojnových rokoch aktívne prispel k obnoveniu športového života mesta. Svoju trénerskú kariéru začal v roku 1954. Neskôr si vybral
prácu s mladou generáciou, ktorej zostal verný. So svojimi kolegami
úspešne organizoval športový život mládeže v rámci skromných možností športového klubu malého mesta. Jeho oddanosť, vytrvalosť a láska
k športu pomohli nielen jemu, ale aj jeho kolegom v ťažkých časoch.
Počas mnohých rokov si vďaka nemu stovky a stovky detí obľúbili
šport a pohyb. Popritom ich učil a viedol k vytrvalosti, cieľavedomosti, k úcte a zodpovednosti. Snažil sa dohliadať aj na súkromný život
svojich žiakov. Ak potrebovali pomoc, okamžite podal pomocnú ruku.
Pokračovanie na 3. strane
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Párkány diadalmaskodott
Június 23-tól 27-ig immár másodízben
tartottak nemzetközi diákolimpiát Párkányban, melyen a Duna parti város és
testvérvárosai, a csehországi Bruntál, a
lengyel Klobuck, a vajdasági Törökbecse
és az erdélyi Barót mérték össze erejüket.
A diákok, szám szerint 234 sportoló öt sportágban: úszás, kosárlabda, foci, röplabda,
mini foci versengtek. A legnépszerűbb versenyszámok a mini futball, a kosárlabda és

a röplabda voltak. A mérkőzések a helyi
termálfürdőben, a magyar alapiskola műfüves pályáján, a gimnázium illetve a szlovák alapiskola sportpályáján zajlottak. A
Sétálóutcán tartott megnyitón a résztvevő
városok küldöttségei is szót kaptak, minden egyes régió népviseletét is bemutatta. A
köszöntő mondatokban a polgármesterek a
sport, a kultúra és a kapcsolatok építésének
a fontosságát emeltek ki. Az esemény célja
a gyermekek és az ifjúság sporthoz kötődő
kapcsolatának kialakítása, a „Sporttal az
egészségért“ olimpiai gondolat elmélyítése.
Az est részeként Ján Oravec polgármester,
Kornélia Slabáková és Farkas Attila képviselők méltató szavai mellett átadták a Pro
Urbe díjakat, valamint díszpolgárt is avattak
(erről bővebben is beszámolunk). Pro Urbe
díjat Boócz Imre és Záhradnícsek Béla kaptak, mindketten a sport terén tevékenykedtek, fiatal sportolók nevelésének szentelték

Správy mestského zastupiteľstva
Mestské zastupiteľstvo v Štúrove na svojom XXXII. zasadnutí dňa 22. júna 2010 na
základe predložených návrhov a pripomienok:
Berie na vedomie správu o možnosti financovania vybudovania zariadenia sociálnych
služieb z fondov EÚ- alternatíva na využitie Slobodárne a ukladá MsÚ zabezpečiť
vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Štúrovo.
Schvaľuje zabezpečenie realizácie potrebných vedľajších aktivít projektu „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia pre mesto Štúrovo“ vo výške 140 tis. €
z mestského rozpočtu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre Svietidlá a svetelné zdroje VO.
Pozastavuje účinnosť Prevádzkového poriadku (uličného parkovania ) v meste Štúrovo,
vzaté na vedomie uznesením MZ č. 358/09 dňa 15.12.2010 s platnosťou od 1.7.2010 až
do odvolania. Pozastavenie sa nevzťahuje na parkoviská zriadených za tým účelom.
Schvaľuje opravu kúrenia MsKs podľa predloženého materiálu - z rozpočtu mesta na
rok 2010 z dočasne voľných zdrojov, resp. z RF mesta sa uvoľnia na tento účel finančné
prostriedky v čiastke 1.400,- €.
Schvaľuje navýšenie rozpočtu v programe 3, aktivita 03.05, položka 635 006 – rutinná
a štandardná údržba MŠ, ZŠ, ZUŠ a školských zariadení na rok 2010 o sumu 21.000,- €
z rozpočtu mesta – z voľných zdrojov, resp. z RF mesta.
Určuje v zmysle § 11 ods.3 zákona č.369/90Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov na celé volebné obdobie 2010 - 2014 počet poslancov mestského zastupiteľstva mesta Štúrovo na 15, ktorí v zmysle § 9 ods.3 zákona č. 346/90 Zb., o voľbách
do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov budú zvolení v 2
(dvoch) volebných obvodoch.
Určuje v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 346/90 Zb., o voľbách do orgánov
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov počet poslancov v jednotlivých volebných obvodoch podľa počtu obyvateľov nasledovne:
Vo volebnom obvode č.I.: 8 poslancov
Vo volebnom obvode č.II.: 7 poslancov
Schvaľuje premiestnenie sídla Centra voľného času z ulice Hlavnej č. 32,
Štúrovo do priestorov Športhotela MŠO, Športová č. 5, Štúrovo.
Schvaľuje žiadosť LIMES-ANAVUM regionálne vlastivedné združenie,
Želiarsky svah 12, 943 01 Štúrovo o umiestnenie pamätnej tabule vedľa
pomníka Jána Sobieskeho.

életüket. Díszpolgárrá Iveta Chlebáková, paralimpiai bajnokot avatták, aki bár Besztercebányán született, gyermekkorának egy részét
Párkányban élte s itt kezdett el sportolni is. A
diákolimpia győztese Párkány lett: városunk
sportolói szerezték a legtöbb aranyérmet. A
dobogó legfelső fokán hétszer álltak, ezüst
éremből kilencet zsebeltek be.
A diákolimpia végeredményének
összesítése
Párkány
Törökbecse
Klobuck
Bruntál
Barót

Arany

Ezüst

Bronz

7
3
1
0
0

9
1
1
0
0

0
4
4
1
0

A képviselő-testület hírei
Párkány város képviselő-testülete a 2010. június 22-én tartott XXXII.
közgyűlésén az előterjesztett javaslatok és hozzászólások, észrevételek
alapján:
- Tudomásul veszi egy szociális közszolgálati intézmény EÚ-s alapokból
finanszírozandó kiépítésének a lehetőségét, mely a jelenlegi munkásszálló
alternatív kihasználását is szolgálná. A Városi Hivatal feladatul hagyja Párkány város Közösségi Közszolgáltatási Tervének kidolgozását.
- Jóváhagyja „Párkány város közvilágításának felújítását és modernizálását
szolgáló program”-mal kapcsolatos kiegészítő intézkedések városi költségvetésből történő biztosítását 140 ezer euró értékben, melyre „Világítótestek
és fényforrások” címen a vissza nem térítendő hozzájárulásról szóló kérelem jóváhagyását követően kerül sor.
- Hatályon kívül helyezi Párkány város Üzemeltetési Rendjét (közterületi
parkolás) a VKT 358/09. sz. határozata alapján 2010. július 1-jei hatállyal
egészen annak visszavonásáig. Ezen intézkedés nem vonatkozik a már, e
célból kialakított parkolóhelyekre.
- Jóváhagyja a Párkányi Művelődési Központ fűtésrendszerének javítását
az előterjesztett dokumentáció alapján – a 2010. évi városi költségvetés
átmeneti szabad forrásaiból, ill. a város Fejlesztési Alapjából 1400,- euró
értékben.
- Jóváhagyja a 2010. évi költségvetés összegének emelését a 3. sz. program keretén belül (03. 05. sz. tevékenység, 365 006. sz. tétel – rutinszerű
és általános karbantartási munkálatok (óvodák, alapiskolák, MAI és egyéb
tanintézmények) 21 ezer eurónyi tervezett összeggel – a városi költségvetés
szabad forrásaiból, ill. a város Fejlesztési Alapjából.
- A 369/90. sz. Tk. törvény 11. §-a 3. bek. értelmében a 2010-től 2014-ig
terjedő választási időszakra kijelölt városi képviselők számát 15 főben állapítja meg. A városi képviselők sorsáról a 346/90. sz. Tk törvény 9. §-ának
3. bek., valamint a későbbi hatályos előírások alapján 2 (két) választókörzetből összesített szavazatok mennyisége dönt. Az I. számú választókörzetből: 8 képviselő, a II. számú választókörzetből: 7 képviselő válhat a VKT
tagjává.
- Jóváhagyja a Szabadidőközpont kijelölt működési helyét (Fő út 32. sz.) a
Városi Sportszervezet Sport Hotelben kialakított rendeltetésszerű használatra alkalmas helységeiben a Sport u. 5. sz. alatt.
- Jóváhagyja a LIMES-ANAVUM Regionális Kulturális Társulás Sobieskiemléktábla elhelyezésére irányuló kérelmét.
F. Cs.

Víťazstvo Štúrovčanov
Po druhýkrát usporiadali medzinárodnú
detskú olympiádu v Štúrove. Na olympiáde si zmerali sily mladí športovci z
českého Bruntálu, poľského Klobucku,
srbského Törökbecse, z rumunského Barótu a domáci Štúrovčania.
Študenti v celkovom počte 234 športovcov
súťažili v piatich disciplínach : plávanie,
basketbal, futbal, volejbal a minifutbal. Zápolenia prebiehali na termálnom kúpalisku,
na umelej tráve v ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským a na športových ihriskách
gymnázia a základnej školy. Na zahájeni

podujatia na pešej zóne sa dostali k slovu
aj zástupcovia bratských miest, predviedli
aj charakteristické kroje svojho regiónu.
V pozdravných slovách vyjadril primátor
dôležitosť športu, kultúry a vytvárania nových vzťahov. Cieľom podujatia je prehĺbiť
vzťah detí a mládeže ku športu a podporiť
olympijskú myšlienku - So športom ku
zdraviu. V rámci slávnostného večera popri
slávnostných príhovoroch primátora Jána
Oravca a poslancov Kornélie Slabákovej a
Attilu Farkasa odovzdali aj ceny Pro Urbe
a čestný občan. Cenu Pro urbe dostali Imre

Bócz a Vojtech Záhradníček, obaja za prácu v oblasti športu. Život zasvätili výchove mladých športovcov. Čestné občianstvo
udelili Ivete Chlebákovej, paralympijskej
víťazke v zjazde. Je pravdou, že sa narodila v Banskej Bystrici, časť detstva prežila
v Štúrove a tu začala so športom. Celkovým víťazom detskej olympiády sa stalo
Štúrovo. Naši športovci získali najviac
zlatých medailí. Na najvyššom stupni stáli
dovedna sedemkrát, strieborných medailí
získali 9.
g.p.
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Folytatás az 1. oldalról

Évtizedeken keresztül volt
a sportszervezet oszlopos
tagja, ahol a szervezés mellett elsősorban a diákcsapatok vezetése volt a fő feladata. Elhivatottsága, emberi
hangja és magas szakmai
tudása mindenkit pozitívan
fertőzött meg. 35 éves edzői pályája során számtalan
fiatalt segített elindítania
a sikeres felnőttkori úton.
Növendékeire a sportpályán kívül is odafigyelt, a
helyes irányba terelgette
őket. Büszkeség töltötte
el, amikor különböző korosztályos válogatottakban
látta viszont növendékeit.
Olyan edzői, oktatói filozófiát és emberi példamutatást
örököltek tőle növendékei,
amelynek továbbadása lenne a legszebb köszönet Öcsi bácsi számára.

Iveta Chlebáková – Párkány város díszpolgára
Iveta Chlebáková 1963-ban született Besztercebányán. 4 éves korában
családja Párkányba költözött, így Iveta városunkban járt alapiskolába,
itt kezdett el kézilabdázni. Tanulmányait is a helyi gimnáziumban folytatta, aktívan részt vett a
sportéletben. Később az
eperjesi főiskolára került,
ahol testnevelést és oroszt
hallgatott.
Húszévesen
azonban súlyos sérülést
szenvedett, földrajz szakon tanult tovább, sikeresen államvizsgázott. Iveta
két gyermek édesanyja,
Besztercebányán él és egy
zselízi cégben dolgozik,
továbbra is aktívan és nagyon sikeresen sportol.
Sportkarrierjét nagyban
befolyásolja a már említett
baleset, mely nem tudta
rákényszeríteni arra, hogy
befejezze az aktív sportolás. Paralimpikoni pályafutása 1998-ban kezdődött
Naganóban. 35 évesen két
ötödik helyezést ért el.
Négy év múlva Salt Lake
Cityben már két bronzéremmel lett gazdagabb. A
2004-es világbajnokságon minden számban érmet szerzett, amelyen elindult, a 2006-os torinói játékokról bronzéremmel tért haza. A 2004/2005ös szezonban őt választották a legjobb sízőnek a hölgyek kategóriájában,
2007-ben az év női sportolója lett. A legnagyobb elismerés a 2010-es Vancouver-i paralimpián érte: ő volt a szlovák csapat zászlóvivője, ő vezette
a sportolókat. Iveta Chlebáková bejárta a fél világot, sportolóként sikert
sikerre halmozott. Városunkhoz mindig őszintén ragaszkodott: ha teheti,
mindig hazalátogat, elsősorban iskoláinkba, ahol a tanulóik nagy csodálattal hallgatják beszámolóit. Iveta Chlebáková életével, elhivatottságával
és kitartásával megmutatta, hogy az álmokat sosem szabad feladni, céljainkért küzdeni kell még akkor is, ha a sors esetleg ellenünk fordul.

3.
Pokračovanie z 1. strany

Výsledkom jeho snaženia bolo viacero mládežníckych majstrovských
mužstiev a turnajových víťaztiev. V roku 1985 získalo žiacke družstvo
Československého zväzu telesnej výchovy ocenenie Vzorý oddiel, ktorý mal 45 registrovaných hráčov. V roku 1986 dostal Imre bácsi čestný odznak Československého športového zväzu za prácu s mládežou.
Za najväčší úspech svojej práce ale Imre bácsi považuje to, že sa mu
podarilo dať deťom radosť a naučil niekoľko generácií žiť zdravý a
správny životný štýl. Veľmi ho uspokojilo, keď si väčšina jeho žiakov
aj v dospelosti našla svoje miesto vo svete. Vychoval ďalšie generácie
trénerov, ktorí do dnešného dňa uplatňujú jeho metódy. Ešte aj teraz
často počut na ihriskách, že „Veru, Imre bácsi by to takto robil“.
Víťazka športovej kategórie ankety Ženy roka 2007 – Ivetu Chlebákovú

Ivete Chlebákovej bolo Mestským zastupiteľstvom v Štúrove dňa
20.04.2010 udelené Čestné občianstvo mesta za šírenie jeho dobrého
mena a za preukázanie morálneho príkladu. Iveta Chlebáková sa narodila 15.3.1963 v Banskej Bystrici. Keď mala štyri roky, presťahovala
sa s rodinou do Štúrova. Tu navštevovala základnú školu a v šiestej
triede sa začala aktívne venovať hádzanej. Následne pokračovala v
štúdiu na gymnáziu, ktoré ukončila v roku 1982. V tom čase sa zapájala do všetkých športových aktivít, v hádzanej reprezentovala mesto
Štúrovo až po odchod na Vysokú školu v Prešove. Študovala telesnú
výchovu v kombinácii s ruským jazykom. Vo veku dvadsať rokov utrpela vážny úraz, kvôli ktorému bola nútená prestúpiť na iný odbor.
Vybrala si geografiu.Vysokú školu úspešne ukončila . V roku 1989 sa
jej narodila dcéra Kristínka a v roku 1991 Ivonka. V súčasnej dobe
býva v Banskej Bystrici, pracuje v súkromnej firme v Želiezovciach
a popri tom sa stále veľmi úspešne venuje športu. Športovú kariéru
našej úspešnej paralympioničky – zjazdárky, výrazne ovplyvnil už
spomínaný úraz. Hoci bol vážny, predsa nie dostatočným dôvodom
, aby sa mladá športovkyňa vzdala aktívneho športovania. Na zimných paralympijských hrách v Nagane v roku 1998 ako 35 – ročná
debutantka získala dve piate miesta. Ďalšia šanca prišla o štyri roky
neskôr v Salt Lake City, kde na paralympijských hrách získala pre SR
dve bronzové medaily.V roku 2001 sa v meste Anserre stala celkovou
víťazkou svetového pohára. V roku 2004 na MS získala cenné kovy vo
všetkých disciplínach v ktorých štartovala a pred sebou už mala vidinu
ďalšej paralympiády.Turín v roku 2006 bol jej treťou účasťou na paralympiáde, kde získala naša slovenská reprezentantka tretie miesto.V
slalome Európskeho pohára zdravotne postihnutých zjazdových lyžiarov v rakúskom stredisku Koralpe získala striebornú medailu. Iveta
Chlebáková si úspešne počínala aj v seriáli Európskeho pohára, kde ju
celkovo klasifikovali na 2.mieste a vyhrala hodnotenie super G. Za rok
2004/2005 získala titul – najúspešnejšia zdravotne postihnutá lyžiarka
v kategórii zjazdové lyžovanie. Veľká pocta a zaslúžene sa jej dostala
na zimných paralympijských hrách vo Vancouveri v roku – 2010, keď
sa ako prvá žena stala vlajkonosičkou, ktorá priviedla na plochu BC
Place Stadium trinásť slovenských športovcov. Iveta Chlebáková teda
pochodila pekný kus sveta a dosiahla obdivuhodné športové výsledky.
K nášmu mestu Štúrovo si však stále v srdci uchováva pekný, úprimný
vzťah.Rada sa sem vracia, rada prijme pozvanie na besedy s deťmi,
ktoré so zatajeným dychom počúvajú jej rozprávanie o skúsenostiach,
zápoleniach, zážitkoch. Iveta Chlebáková svojou usilovnosťou, húževnatosťou a vytrvalosťou ukázala mladým ľuďom, že sa nikdy netreba
vzdávať, naopak, že treba bojovať a ísť za svojím cieľom i vtedy, keď
život ukáže svoju odvrátenú tvár.

A díszpolgár jogai:

Zvláštne práva čestného občana mesta:

- Részt vehet a képviselő-testület ülésein, amelyeken tanácsadói
joggal rendelkezik

- zúčastniť sa zasadnutí mestskej samosprávy s hlasom poradným

- Meghívott a város által szervezett rendezvényekre
- Ügyintézés közben elsőbbséget élvez a város szerveinél

- byť pozvaný na oficiálne slávnosti usporiadané mestom Štúrovo
- byť prednostne prijatý orgánmi mestskej samosprávy pri vybavovaní verejných alebo súkromných záležitostí
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Kongnak a települések
kasszái

Pénzügyi gondokkal küzdenek a párkányi régió
települései, áprilistól egyre kevesebb pénz csorog
vissza az államtól a községek kasszájába. Az előre
jelzett adórészesedésekkel már tavaly is gondok
voltak, akkor 7 százalékos különbséget jeleztek,
amelyből július-augusztusra 14 lett. Ez sok önkormányzatnál részlegek megszüntetésével, emberek
elbocsátásával járt. Félő, hogy idén megismétlődik a forgatókönyv… Kéménd 3000 eurót kapott
júniusra: ez az összeg 12 százalékát teszi ki annak
a pénznek, amelyet egy évvel ezelőtt utalt az állam. A közüzemi számlák és a községháza alkalmazottainak a bérét hitelből fizették ki. Hasonló
cipőben jár Kőhídgyarmat, Köbölkút, Muzsla és
Béla is. Kőhídgyarmat a havi 16 ezer euró helyett
1800-at kapott. Sok település az árvíz- és belvíz
miatt felélte tartalékait, Köbölkútnak egy hónapra
elegendő anyagi tartaléka van, Bélán két hónapra
elég a spórolt pénz. Párkányban is a vésztartalékokhoz nyúltak. 195 ezer euró helyett májusban
63, júniusban 27 ezret utalt az állam – a különbség
fedezése jócskán megrázza a város költségvetését.
Emiatt mát több százezer eurót ki kellett adni a
tartalékalapból, Párkányban 1-2 hónapra elegendő
tartaléka van. A város képviselő-testülete júniusi
gyűlésén ideiglenesen befagyasztotta a tervezett
beruházásokat, a város vezetése az önkormányzati vállalatoknál a költségvetés évi 10 százalékos
csökkentését javasolja (az idei költségvetés már
eleve a 2009-es, csökkentett költségvetés alapján
lett kiszámolva).

Internettel csábít

az autóbusz-közlekedési vállalat
A Sétálóutcán is szabad a net
Július elejétől az érsekújvári Szlovák Autóbusz-közlekedési Vállalat néhány távolsági
autóbuszában ingyenes WiFi internetes hozzáférést biztosít az utasok számára s a nyári
hónapok alatt a Sétálóutcán is ingyenesen netezhetünk.
Az egyelőre kísérleti jelleggel bevezetett internetes hozzáférést a Párkány – Pozsony, a Komárom – Brünn és a Léva – Brünn járatokon utazók használhatják ki. Pozitív fogadtatás esetén a
közlekedési vállalat az összes távolsági járatán
szeretné bevezetni a vezeték nélküli internetezés lehetőségét. „A célcsoport a tanuló ifjúság,
a közép- és főiskolások, egyetemisták, túlnyomó
többségében ők használják a számítástechnikát,
illetve komoly mértékben használják ki a távolsági buszjáratokat is. Így elsősorban az ő irányukban szeretnénk bővíteni szolgáltatásainkat“
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– nyilatkozta lapunknak Csepregi Zoltán a szlo- dottak. Az ékszerbolt tulajdonosa mintegy 15 ezer
vák autóbusz-vállalat párkányi kirendeltségének euróra becsülte a kárt. Mindeddig nem fogták el az
vezetője. Az internetes kapcsolat mobilinternetes eset elkövetőit.
szolgáltatáson keresztül működik, melynek szolgáltató által ígért sebessége 7 Mbit/szekundum. A
kezdeti stádiumban kizárólag az ország területén
lesz lefedettség. „Közben a piackutatásunk megmutatja, mekkora igény van a határon túli lefedettségre. Viszont jelenleg tudjuk, hogy a célcsoport
Tisztázódott Párkányban a parkolódíjak szedésének az ügye: júliustól három parkolóban kell fizetni. Ján Oravec, polgármester mindvégig kitartott azon véleménye mellett, amely szerint csakis
azokon a helyeken kell jegyet venni, amelyek
kimondottan parkolásra szolgálnak, ilyenek a Zahovaynál, a volt autóbusz megállónál, valamint a
gyógyszertárak közelségében található parkolók.
A díj szedésével kapcsolatosan általános érvényű
rendelkezés volt életben, mely ideiglenes alapot
adott a parkolódíjak szedésének, ezt azonban a
legutóbbi testületi ülésen eltörölték a képviselők,
ez által vált tisztává a helyzet. Az automaták
(ahogy a parkolójegy váltásra felsz ólító táblák)
még mindig az utak mellett vannak, nincsenek
letakarva, s egy papír fecni sem figyelmezteti az
embert arra, hogy nem kell fizetni. Ezért sokan
perceket tanakodnak az automata előtt, az esetleges büntetéstől tartva. Szerencsére a pénzt már
nem nyelik el. Szlovákia városainak többségében
kell parkolódíjat fizetni: a települések különféle
cselekkel biztosítják be a díj szedésének „törtöbbnyire a belföldi szakaszokon használja a já- vényességét”. Párkányban 2009 júniusában heratainak, a főbb iskolaközpontú városokba, mint lyezték ismételten üzembe az automatákat, azóta a
például Pozsony, Nagyszombat, Nyitra utaznak“ – jegy megváltása szinte önkéntes alapon működött.
mondta Csepregi Zoltán. Párkány városa augusz- Korábban az önkormányzatok parkolódíj gyanánt
tus végéig ingyenes internetezési lehetőséget biz- a közterület használására vonatkozó adót szedtek,
tosít a Sétálóutcán a város lakói és az idelátogató a parkolás azonban nem lehet adó, egyelőre nincs
turisták számára. Az internet Wifi-s alapon műkö- eldöntve, hova kell besorolni ezt a tevékenységet.
dik, ezért azok a készülékek tudnak rácsatlakozni, Az alkotmánybíróság döntése értelmében az út
amelyek rendelkeznek a megfelelő technológiával. megállásra is szolgál, és ha a parkoláson kívül a
A hálózat címe Sevenet 1 és Sevenet 2, a sebesség parkoló díjért cserébe nincs más szolgáltatás, nem
szedhető a díj, legalábbis az önkormányzatok száegyelőre korlátozott.
mára nem.

Véget ért a parkolódíjak
körüli vita ?

Ékszertolvaj

garázdálkodott Párkányban
15 ezer euró értékű ékszert vetetett elő az
eladóval, majd lopott el szemrevételezés után
egy tolvaj Párkányban július 6-án, 10.30
körül. Az utcán egy szövetségese várta motorbiciklivel.
A párkány központjában lévő ékszerüzletbe baseballsapkában tért be egy férfi. Elővetetett néhány
ékszert, mialatt az üzletben két másik vevő is tartózkodott. Egy óvatlan pillanatban megragadta
az ékszereket tartó alátéteket és kirohant velük
az utcára, ahol tettestársa várta egy motorkerékpárral, melyre felpattanva mindketten elszágul-
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Koniec nezhôd okolo
parkovacieho poplatku ?

V Štúrove sa vyjasnilo vo veci parkovacieho
poplatku. Od júla sa poplatok za parkovanie
bude platiť na troch parkoviskách. Primátor
Ján Oravec stál pri svojom názore, že parkovací poplatok sa má platiť iba výslovne
na vyhradených parkoviskách, ako sú parkovisko pri Zahovay, parkovisko na bývalej
autobusovej zastávke, ako aj parkovisko pri
lekárňach. Ohľadne výberu parkovacieho
poplatku bolo prijaté nariadenie, ktoré dalo
dočasný základ pre výber parkovacieho poplatku. Spomínané nariadenie poslanci MZ
na poslednom zasadnutí zrušili, tým pádom
sa situácia vyjasnila. Automaty sú zatiaľ
vedľa ciest, nie sú prikryté a ani kus papiera
neupozorňuje ľudí, aby neplatili. Našťastie
automaty už peniaze nehltajú. Vo väčšine
miest Slovenska treba platiť parkovací poplatok. Mestá rôznymi fintami zabezpečujú
„zákonnosť“ výberu poplatku. V Štúrove v
júni 2009 zaviedli opakovane automaty na
parkovanie do prevádzky, odvtedy funguje
platenie na báze dobrovoľnosti. V minulosti
vyberali samosprávy pod zámienkou parkovacieho poplatku daň vzťahujúcu sa za
užívanie verejného priestranstva. Poplatok
ale nemôže byť daň, zatiaľ nie je určené,
kde treba zaradiť túto činnosť. Na základe
rozhodnutia ústavného súdu slúži cesta aj na
zastavenie. Ak pri výbere parkovacieho poplatku nie je iná služba, poplatok sa nesmie
vyberať, aspoň pre samosprávy nie.
preklad: gp

Obecné „kasy“ zívajú
prázdnotou
Finančné problémy trápia obce štúrovského regiónu. Od apríla sa od štátu vracia do
obecných pokladní stále menej peňazí. Z
dopredu oznámenou podielovou daňou boli
už aj vlani problémy. Vtedy sa hovorilo o
7%-nom rozdiele, z ktorého bol v júli – auguste 14% rozdiel. U mnohých samospráv
to znamenalo zrušenie niektorých oddelení,
ľudí vyhodili z práce. Je obava, že podobný
scenár nastane i toho roku. Kamenín dostal
3 tisíc eur na jún. Táto čiastka tvorí 12% z
čiastky, ktorú štát previedol vlani v rovnakom čase. Faktúry a mzdy zamestnancov
vyplatili z úveru. Podobné problémy majú
aj Kamenný Most, Gbelce, Mužla aj Belá.
Kamenný Most namiesto mesačných 16 ti-
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síc dostal 1800 eur. Mnoho obcí použilo rezervy pri povodniach, Gbelce majú finančné
rezervy na jeden mesiac, Belej vystačia peniaze na dva mesiace. Štúrovo sa tiež muselo
dotknúť rezerv. Miesto 195 tisíc eur prišlo v
máji 63 tisíc a v júni štát previedol iba 27
tisíc – financovanie rozdielu značne zmení
rozpočet mesta. Z toho dôvodu muselo mesto zaplatiť 590 tisíc eur z rezervného fondu.
Štúrovo má rezervu na 1-2 mesiace. Mestské
zastupiteľstvo na júnovom zasadnutí dočasne
zmrazilo plánované investície. Vedenie mesta navrhlo u mestských organizácií 10%-né
zníženie rozpočtu (tohoročný rozpočet bol
už plánovaný na základe zníženého rozpočtu
z roku 2009).
preklad: gp

internetové WiFi pripojenie pre cestujúcich.
Internetové pripojenie zatiaľ pokusného
charakteru budú môcť využiť cestujúci na
diaľkových linkách: Štúrovo - Bratislava,
Komárno – Brno a Levice – Brno. V prípade
pozitívneho ohlasu mieni SAD zaviesť internetové pripojenie na všetkých diaľkových
linkách. „Cieľovou skupinou je študujúca
mládež, stredo- a vysokoškoláci. Väčšinou
tieto skupiny používajú počítačovú techniku a v značnej miere využívajú aj diaľkové linky. V prvom rade by sme chceli touto
novou službou osloviť práve ich“ – povedal
pre naše noviny vedúci štúrovskej pobočky
SAD Zoltán Csepregi. Spojenie funguje cez
mobilný internet, operátorom sľúbená rýchlosť bude 7 Mbit/sec.. V začiatočnom štádiu
bude dostupnosť internetu iba na území SR.
„Prieskum trhu nám ukáže potrebu krytia aj
za hranicami územia republiky. Zatiaľ vieme, že cieľová skupina používa naše autobusy na vnútroštátnych linkách, cestujú do tzv.
školských miest ako sú Bratislava, Trnava a
Nitra“ – povedal Zoltán Csepregi.
preklad: gp

V zlatníctve vyčíňal
zlodej
Bezplatný bezdrôtový
prístup na internet
Mesto Štúrovo zriadilo na mesiace jún, júl a
august bezplatný WiFi hotspot - bezdrôtový
prístup na internet. Mestský úrad chce týmto spôsobom umožniť pripojenie na internet
občanom aj návštevníkom mesta, aby mohli
komunikovať priamo v centre mesta, prípadne v príjemnom prostredí blízkych kaviarní a
reštaurácií. WiFi signálom je pokrytá oblasť
celej Pešej zóny. Na pokrytí sa podieľajú dve
siete. Názov sietí (SSID) sú Sevenet1 a Sevenet2. Pripojenie umožňujú zariadenia vybavené WiFi technológiou. Rýchlosť a doba
pripojenia je limitovaná, ale snahou mesta je
túto rýchlosť zvyšovať.

Internet na diaľkových
linkách
Od júla zabezpečí SAD Nové Zámky na
niektorých diaľkových linkách bezplatné

Zlodej si najprv s predavačkou nechal
ukázať šperky v hodnote 15 tisíc eur, ktoré potom aj ukradol za pomoci kumpána,
ktorý ho čakal na motocykli. Všetko sa to
odohralo 6. júla okolo 10.30 na pešej zóne
v Štúrove.
Do zlatníctva v centre mesta vošiel chlap v
bejzbalovej čapici. Nechal si vyložiť šperky
na obhliadku, pričom sa v obchode nachádzali ďalší dvaja kupujúci. V nepozorovanej
chvíli schmatol podnosy so zlatými šperkmi
a vybehol na ulicu, kde ho čakal spolupáchateľ na motocykli a obaja utiekli z miesta
lúpeže. Majiteľ klenotníctva vyčíslil škodu
na 15 tisíc eur. Doteraz sa nepodarilo chytiť ani zlodeja, ktorý obdobným spôsobom
vykradol zlatníctvo v Šali. Koncom minulého mesiaca zlodej podobne požiadal predavačku o ukázanie niekoľkých prsteňov,
ktoré si aj vyskúšal pod zámienkou kúpy.
Využil nepozorovanú chvíľu a s podnosom
50 prsteňov v hodnote asi 450 eur ušiel z
predajne. Polícia má popis páchateľa, ale zatiaľ sa ho ešte nepodarilo chytiť.
preklad: gp

Kútfúrást
vállal kútfúró
mester
garanciával.
Tel.:
0915 510 504
+36 30 941 8985
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Egészséges gyümölcs –
tele vegyszerrel?

Avagy: Mennyi permetszert „nyelünk le” idén?
Az idén májusban és júniusban lehullott nagy
mennyiségű csapadék nem csak a szántóföldeken okozott nagy károkat. A gyümölcsösökben,
illetve a szőlőben sem jobb a helyzet. Csak
azok nem panaszkodhatnak, akik sokat permeteztek.
A szőlő legveszélyesebb kórokozója a peronoszpóra, csapadékos évben akár az egész termést is elviheti. A peronoszpórának elég csak 10
mm csapadék és 10-12 fok, hogy a gomba a levél
légrésein keresztül behatolva akcióba lendüljön.
Mindehhez az idei május és június kiváló feltételeket biztosított. „A szőlőt már a májusi jégverés 20-30 százalékban károsította, de mindez
nem okozott sok gazdának akkora kiesést, mint
a nedves levegőt követő melegben szaporodó
gombabetegségek. A lisztharmat ellepte a borsó nagyságú szőlőszemeket, a leveleket támadó
peronoszpóra sok fejfájást okozott a gazdáknak. Sokan a permetezés ellenére eredménytelenül harcoltak a betegség ellen, hiszen a kistermelők körében legalább 40 százalékos kiesés
tapasztalható. Úgy tudom, sok helyen még ennél
is nagyobb, akár száz százalékos is lehet a kár”
– mondta lapunknak az elismert muzslai szőlészborász szakember, Miroslav Petrech. Mint megtudtuk, a Rivel k.f.t.-nél győzték folyamatosan
permetezni a szőlőt és megfelelő permetszert is
használtak, így Miroslav Petrech szerint nem mutatkoznak nagyobb gondok, legfeljebb 30 százalékos kieséssel számolnak a vállalatnál. Az almafa
egyik legsúlyosabb gombabetegsége a varasodás,
amely nem csak a leveleket, de magát a gyümölcsöt is támadja. Rendkívül nagy károkat okozhat
a gyümölcsösökben, főleg az érzékeny fajták
esetében. A fertőzött levélen, gyümölcsön, ritkán
a hajtásokon barnás-fekete, bársonyos, fénytelen, 2-8 mm átmérőjű kerekded foltok jelennek
meg. A betegség ellen csak folyamatos vegyszeres kezeléssel lehet védekezni, de sok gazda
így is csak ipari almaként tud megszabadulni a
terméstől. „A májusi jégverés nálunk is komoly
károkat okozott, aztán jöttek a gombabetegségek. A varasodás főleg az arra érzékeny fajtákat
támadta, 10-30 százalékos kiesésről is beszélnek
a gazdák“ – mondta lapunknak Duka Ferenc karvai vállalkozó. Egy másik – magát megnevezni
nem kívánó – alma- és körtefarm tulajdonosától
megtudtuk, a 17 hektáros ültetvényen a termés
60 százalékát károsította a varasodás. „A körte
esetében nem mutatkoznak nagyobb gondok, a
betegségre inkább a Jonathán, Jonagold, Golden
Delicious, Fuji fajták a legérzékenyebbek. A beteg gyümölcsöt csak ipari almaként tudjuk értékesíteni. Azoknak a gazdáknak volt szerencséjük,
akik tudtak folyamatosan permetezni. De kérdéses, hogy ezt az almát megkóstolnám-e. Hiszen a
betegségre érzékeny fajtájú egészséges almát vásárolni azt jelentheti, hogy rengeteg permetszert
nyelünk le idén“ – mondta.
Cz. M.
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Kevés a turista és a fürdőző
Beigazolódtak azok az előrejelzések, amelyek
idén nyárra hideg, esős időszakot jósoltak. Sajnos azonban ez a strandoknak, nem kedvez,
inkább azoknak a turistaközpontoknak van
nagy szerencséjük, amelyek rossz idő esetére
is tudnak programot biztosítani vendégeiknek.
Az utazási irodák pedig a válságra panaszkodnak...
Úgy tűnik, idén sem az utazási irodáknak, sem
a strandoknak nem telik meg a pénztálcája. A
hideg, esős idő, valamint a gazdasági válság jelentős bevételtől fosztja meg őket. „Nagyon rossz
a helyzet, a gyenge szezon nem csak a külföldi
utak esetében mutatkozik, de láthatóan kevesebb
a turista Párkányban is. Panaszkodnak a vállalkozók, akik a város területén kínálnak szállást,
ugyanis kevéssé vannak lefoglalva a helyek” –
mondta Tölgyesi Mária, a King Tours utazási iroda tulajdonosa. Azt azonban szerinte nehéz megmondani, hogy a város azért kong az ürességtől,
mert a Vadas „elszívja” a látogatókat – hiszen a
fürdő területén már mindenhez hozzájut a vendég - vagy egyébként is gyér az érdeklődés. Egy
azonban szerinte bizonyos: a fürdőben hét közben
kevés a látogató, inkább hét végén támad kedvük
lubickolni az embereknek.
Hasonlóképpen reagált kérdésünkre Hogenbuch
Endre, a Vadas Termálfürdő igazgatója is. „Rossz
kezdet, jó folytatás! Még soha nem volt olyan
rossz szezon májusban és júniusban, mint idén.
Azonban amint beköszöntött a jó idő, a szépszámú vendégsereg is megjelent a párkányi fürdő
területén” - mondta Hogenbuch Endre, majd
hozzátette: az idény elején a Vadast az húzta ki
a bajból, hogy a szálláshelyeket már korábban
lefoglalták a turisták. „Ők akkor is eljöttek, ha
nem kedvezett a fürdőzésnek az időjárás. Egyedi
esetekben igyekeztünk a vendégeinknek kedvére
tenni azzal is, hogy ingyenesen biztosítottuk a
belépést a fedett uszodába” – mondta a fürdőigazgató.
Július első hétvégéje aztán a Vadas számára
is meghozta a kedvező fordulatot, hiszen július 4.-én majdnem teltházzal büszkélkedhettek.
„Mintegy 7900 vendéget regisztráltunk, ehhez
még hozzászámolhatjuk azt a 3000 turistát, akik
a fürdő területén vannak elszállásolva. Ha figyelembe vesszük, hogy a strand kapacitása összesen
12 300 fő, akkor elmondható, hogy majdnem teltházzal indult július” – tájékoztatott az igazgató.
A szálláshelyek esetében a július eleji adatok szerint ebben a hónapban a Thermal hotel 90 százalékban, az apartmanok 75, a faházikók pedig
64 százalékban voltak lefoglalva. „Ha visszatekintünk a tavalyi válságos évre, 2009. július 3-án
59,6, idén ugyanezen a napon 59,7 százalékos
foglaltságot regisztráltunk” – mondta Hogenbuch
Endre.

A Chateau Béla viszont nem panaszkodhat. Mint
azt Katarína Dubecová rendezvényszervező lapunknak elmondta, az ötcsillagos hotelben a
termek már fél évre előre le vannak foglalva. A
hétvégeken főleg az esküvőknek köszönhetően
telik meg a kastély, hét közben pedig konferenciák zajlanak itt. Emellett természetesen az egyéni
turizmus számára is adott a lehetőség, az itteni
szolgáltatásokat (szauna, mozi, wellness) a vendégek rossz idő esetén is igénybe tudják venni.
Ami a külföldi utakat illeti, az általunk megkérdezett utazási iroda tulajdonosa szerint főleg a
Last minute utak iránt nagy az érdeklődés, ezen
belül pedig az All inclusive szolgáltatást választják inkább az ügyfelek. Nem is csodálkozhatunk,
hiszen például a Peloponészoszi félszigetre tett 11
napos látogatás előre lefoglalva 829, Last minute
esetében csak 299 euróba kerül. Tölgyesi Mária
viszont cáfolta a tévhitet, miszerint most érdemes
Görögországba utazni. „Nem igaz, hogy drasztikusan csökkentek volna az árak Görögországban
az ott kialakult helyzet miatt. A másik tévhit az
arab országokkal szemben alakult ki, miszerint
itt nem megfelelő a szolgáltatás színvonala. Az
arab országok nagyon gyorsan fejlődnek ezen a
téren is. Komolyan meggondolandó, hogy inkább
egy háromcsillagos szállást vásárolunk Tunéziában, Törökországban vagy Egyiptomban, vagy
egy négycsillagosat Görögországban” - mondja.
Egyébként épp a fent említett országok iránt a
legnagyobb most az érdeklődés. A King Tours tulajdonosa szerint az idei nyaralási helyszín kiválasztásánál egyértelműen az alacsony ár dominál.
Tölgyesi Mária szerint ez lehet annak az eredménye is, hogy a párkányi papírgyári elbocsátások
után a lakosok helyzete bizonytalan lett.
És hogy mit mondanak az előrejelzések a nyár
többi napjára? Nos, az ernyőket még mindig nem
rakhatjuk el, ráadásul több ország meteorológusa
megegyezik abban, hogy idén bizony két-három
fokkal kevesebbre számíthatunk. Ez bizonyára
nem kedvez a turizmusra építő vállalkozásoknak
és talán több fürdőben is elmaradnak a tervezett
beruházások.
Cz.M.

Az egész napos párkányi strandbelépő egyébként 6 euró a felnőtteknek, amely magában
foglalja a parkolást, a csúszda használatát,
valamint a napernyő bérlését is. Az igazsághoz azonban hozzátartozik, hogy ez utóbbiból
kevesebb van, mint amennyi látogatót tud egy
nap alatt fogadni a fürdő, így csak azok juthatnak hozzá ehhez a „luxushoz”, akik reggel
a nyitásra (9.00) érkeznek. A strand egyébként
este nyolc óráig tart nyitva, délután öt órától a
felnőttjegyet már 3 euróért is megkaphatjuk.
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Megnyílt a Prímás Pince
Turisztikai és Borkulturális Központ Esztergomban

2010. július elsején, ünnepélyes keretek között nyitotta meg Dr. Erdő
Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek Esztergom új, turisztikai – gasztronómiai látványosságát a Várhegy magasztosságot
sugárzó környezetében. A Prímás Pince néven ismert műemléki pincerendszert a bazilika építésekor alakították ki a 19. század közepén.
Érdekességként kell megemlíteni, hogy a pince alagútja és termei nem
kiásás útján, hanem földfeltöltéssel keletkeztek.
A pince eredeti feladata az érsekség területéről beszállított borok és egyéb
élelmiszerek tárolása volt. A hatalmas, 3700 m2 kiterjedésű pincerendszer
teljes körű állagmegóvási és építészeti munkálatai 2009 tavaszán kezdődtek
meg, és 772 millió forintos uniós támogatással, bő egy év után már meg
is nyílhattak kapui az igényes borturisták számára. Erdő Péter megnyitó beszédében hangsúlyozta: a céljuk az volt, hogy visszaadják az eredeti
funkciót – modern formában. „Azaz: egyrészt valósítsuk meg itt a hazai
borkultúra bemutatóterét, hiszen korábban elődeink is az akkori érsekek borait őrizték, gondozták itt, másodsorban pedig mutassunk utat a jövőnek.
Többek között ezért hoztuk létre a Prímás Borrendet, ahol kiválaszthatják
szakembereink és bemutathatják azokat a borokat, amelyekre borrendünk
büszke lehet. Mi nem termelünk már bort, de annál inkább támogatjuk és
elősegítjük a kiváló italok létrehozatalát és a nemes és igényes borkultúra megteremtésében is élen kívánunk járni. Évtizedek óta először eredeti
rendeltetéséhez hasonlóan használhatjuk a létesítményt” – mondta elégedettséggel Erdő Péter bíboros, emlékeztetve a pincerendszer eredeti funkciójára. Meszleny László, a Prímás Pince igazgatója Márai Sándor borról,
pincéről, a bor közösség- és kultúrateremtő szerepéről szóló gondolataival
köszöntötte az egybegyűlteket. A 11 méter belmagasságú, téglával kirakott
boltíves pincerendszerben Turisztikai Látogatóközpont fogadja a vendégeket, ahol többnyelvű tájékoztatást kap az érdeklődő Esztergomot és a régiót
illetően. Itt van lehetőség jegyet vásárolni az egyes helyi szolgáltatásokra,
az ajándékbolt itt kínálja a Prímás Pince termékeit, és hangulatos kávézó is
várja az ide érkezőket. A Turisztikai Látogatóközpont és a Bazilika között
panorámalift közlekedik. A Borvidékek Alagútjában kaptak elhelyezést a
Kárpát-medence borvidékeit bemutató többnyelvű (magyar, szlovák, angol)
nagyméretű tablók, ahol a vendégek megkóstolhatják a magyarországi borvidékek válogatott kínálatát a Vinum Primatis, vagyis a Prímási Borrend
szelekciója révén, valamint a Kárpát-medencén belüli híres borvidékek
termékeit is. Cseh Mária értékesítési vezető kérdésemre elmondta, hogy
a bor kóstolását sommelierek segítik, de hadrendbe állították a tájainkon
még ritkán használatos Enomatic boradagoló rendszert is, ahol a vendég
tetszése szerinti összeggel feltölt egy chipkártyát, és annak segítségével
maga kóstolhatja végig az általa kiválasztott nedűket. A Prímás Pince borászati vezetője a párkányi Geönczeöl Attila. A kétszintes étterem választéka harmonizál a kárpát-medencei borokkal, a magyar konyha hagyományait
ötvözi a modern konyhával. Az alsó szinten látványbüfé, míg a galérián a’
la carte étterem várja a megéhezett vendéget. A magas szintű kulináris élvezetek biztosításának fő felelőse a Prímás Pince Étterem igazgatója, Gundel
Károly. A létesítmény másik szárnyában Interaktív Borászati Kiállítást
láthatunk, ahol megismerkedhetünk az ezeréves magyar szőlő- és borkultúra gazdag történetével. Ezen túl a szőlő- és bortermelés, borfogyasztás
gyakorlati világába is bepillantást nyerhetünk.
A Prímás Pince egyik kiemelt célja a magyar borkultúra hagyományainak
terjesztése, hírnevének öregbítése. Lenyűgöző méreteivel, ízlésesen berendezett termeivel, a körülötte elhelyezkedő történelmi-szakrális épületekkel,
személyzetének magas szakmai színvonalával minden bizonnyal Esztergom és a régió egyik meghatározó turisztikai központjává válik rövidesen.
Juhász Gyula

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.

Málo turistov
Doteraz všetko svedčí o tom, že majú pravdu tí, ktorí predpovedali
upršané leto. To však nepraje kúpaliskám, šťastie majú len také turistické centrá, ktoré vedia ponúknuť aj na zlé počasie program pre svojich hostí. Cestovné kancelárie sa zase sťažujú na hospodársku krízu,
mestá zívajú prázdnotou.
Vyzerá to tak, že tento rok kúpaliská a turistické kancelárie si veľa nezarobia. Studené leto ich oberá o tržby, finančná kríza zas postihuje cestovné kancelárie „Situáciu môžem nazvať skoro katastrofálnou. Nielen preto,
lebo nie je záujem o zahraničné cesty, ale aj mesto zíva prázdnotou. Maji-

telia ubytovacích zariadení u nás sa sťažujú, že nemajú rezervované izby“
– povedala majiteľka cestovnej kancelárie King Tours, Mária Tölgyesi. To
sa však nedá jednoznačne povedať, či preto sa turisti nepohybujú v meste,
lebo na území termálneho kúpaliska Vadaš návštevníci všetko nájdu, alebo
preto, lebo tento rok turisti obchádzajú Štúrovo. Ale podľa jej skúsenosti
cez týždeň aj na kúpalisku sa pohybuje málo ľudí, preplnené je hlavne cez
víkend.
Podobne reagoval na našu otázku aj riaditeľ termálneho kúpaliska Vadaš,
Endre Hogenbuch. „Zlý začiatok, dobré pokračovanie. Ešte sme nikdy neevidovali takú zlú sezónu na kúpalisku, ako tento rok v máji a v júni. Ale
akonáhle sa vyjasnilo, prišli aj návštevníci“ – povedal a dodal, že štvrtého
júla evidovali 7900 návštevníkov, plus ďalších 3000, ktorí boli ubytovaní v
ich ubytovacích zariadeniach. To znamená, že tento deň bolo skoro preplnené kúpalisko, keďže celková kapacita je 12 300 osôb.
Počas upršaných dní kúpalisko zachránilo to, že ubytovanie si rezervovali
hostia už oveľa dávnejšie. „Tí prišli aj počas zlého počasia. V niektorých
prípadoch sme sa snažili ísť v ústrety tak, že sme umožnili prístup do krytej
plavárne zadarmo“ – povedal nám Endre Hogenbuch.
Neboli však obsadené na sto percent ani ubytovacie zariadenia termálneho kúpaliska Vadaš. Hotel Thermal začiatkom júla bol na 90 % obsadený, apartmány na 75 %, drevené chatky na 64 %. „Ak situáciu porovnáme
s vlaňajškom, 3. júla 2009 boli naše ubytovacie zariadenia obsadené
na 59,6 %, tento rok ten istý deň na 59,7 %“ – povedal nám riaditeľ kúpaliska.
Sťažovať sa nemusia len v Chateau Belá. Ako sme sa od organizátorky
programov Kataríny Dubecovej dozvedeli, päť hviezdičkový hotel slúži cez
týždeň hlavne na konferencie, cez víkendy na sobáše alebo na iné podujatia. Tu sú obsadené miestnosti pol roka dopredu. Kastieľ však slúži aj pre
turistov. Fínsku saunu, kino, wellness môžu návštevníci využívať aj počas
zlého počasia.
Čo sa týka zahraničných zájazdov, niektoré cestovné kancelárie evidujú asi
40 percentný pokles. Majiteľka King Tours-u nám prezradila, že hlavný záujem je o Last minute akcie, okrem toho klienti uprednostňujú All inclusive
služby. „Ani sa nemôžeme čudovať, veď 11-dňový výlet na Peloponézsky
polostrov môže byť v prípade Last minute aj o šesťsto eur lacnejší“ – povedala Mária Tölgyesi, ktorá zároveň vyvrátila mylnú predstavu, podľa ktorej
by boli lacnejšie cesty do Grécka tento rok vzhľadom na situáciu v Grécku.
„Druhá mylná predstava sa vytvorila v súvislosti s arabskými štátmi. Nie je
pravdou, že by boli - čo sa týka služieb – zaostalejší. Mimochodom práve o
Tunis, Turecko a Egypt je najväčší záujem“ – povedala majiteľka cestovnej
kancelárie, ktorá na záver dodala, že pri výbere cesty tento rok jednoznačne dominuje cena zájazdu. Mária Tölgyesi to pripisuje na účet prepúštania
zo štúrovskej celulózky.
A ako vyzerajú prognózy do ďalších letných dní? Dáždniky vraj ešte
stále nemôžeme odložiť. Odborníci z viacerých krajín sa totiž zhodujú
v tom, že bude chladnejšie leto až o tri stupne. To však určite neprospeje ani jednému podnikateľovi, ktorý sa zaoberá turizmom a ani investíciám, ktoré by tento rok čakali kúpaliská.
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Energiatakarékos új építésű ház eladó!
Nízkoenergetická novostavba na predaj!

Firma Ecostav s.r.o
na predaj ponúka 3
izbovú nízkoenergetickú novostavbu,
ktorá sa nachádza v
tichej časti obci
Mužla. Viac info na
0917 391 420!

Az
Ecostav
s.r.o
Muzsla
csendes
részén eladásra kínál
3 szobás új építésű
energiatakarékos
családi házat. Bővebb
info a 0917 391
420-as számon!

Az ár tartalmazza:

Cena 65 900 € s DPH

502m2 -es telek, 90m2-es energiatakarékos családi ház, közművesített telek,
emésztőgödör, terasz, beépített fürdőszoba, 8mm laminát padló, Bramac cseréptető,
műanyag nyílászárók, 10 év garancia

Ecostav
Naša spoločnosť sa zaoberá projektovaním a výstavbou
nízkoeneregetických stavieb od základov až po stavby na
kľúč. Okrem toho sa zaoberáme aj dokončovacími
prácami na už existujúcich stavbách, rekonštrukciami a
prestavbami.
-

stavebné práce
domy na kľúč
sádrokartónové systémy
tepelná izolácia
štrukturované omietky
rozpočtové práce
poradenská činnosť
projektovanie

&
CO
STAV

Cena zahŕňa:

502m2 pozemok, 90m2 nízkoenergetický rodinný dom, inžinierské siete, žumpa,
terasa, zabudovaná kúpeľňa, 8mm laminátová podlaha, Bramac strešná krytina,
plastvové okná a dvere, 10 ročná garancia

s. r. o

Cégünk vállalja energiatakarékos épületek tervezését és
kivitelézését az alapoktól kezdve egészen az átadásig!
Ezek mellett már meglévő épületek befejezését, felújítását, lakásátépítést!

Otváracie hodiny
pondelok - piatok
9:00 - 17:00

Individuálne podľa dohody

-

építési munkák
kulcsrakész házak
gipszkarton rendszerek
hőszigetelés
kapart vakolatrendszer
költségvetés készítés
tanácsadás
tervrajz készítés

Prevádzka/iroda:
Rákocziho 35
943 01 Štúrovo
Email: info@ecostav.sk
Web: www.ecostav.sk

EGYHÁZI ÉLET
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A Világharmónia Futás
részesei voltunk

A Szent Imre Egyházi óvoda tánccsoportja újabb
élményekkel gazdagodott, mikor július 1-én részt
vehetett Esztergomban a Harmónia-fesztiválon.
A Széchenyi téren rendezett köszöntő ünnepség
zenés, táncos programja a világ legnagyobb olimpiai stílusú váltófutásának, a Világharmónia Futás mezőnyének résztvevőit köszöntötte. Nagy
élmény volt gyerekeink számára részt venni egy
olyan rendezvényen, mely a barátságot, a szeretetet, a békét és az örömöt hirdeti, hisz ezen értékek óvodánk életének is mozgató rugói, s közel

9.

tarthattuk a harmóniát jelképező fáklyát, mely
február 25-én indult Dublinból. Úgy gondoljuk,
hogy gyermekeink kétszeri táncos fellépésével
nekünk is sikerült a téren lévők szívébe örömöt,
arcukra mosolyt varázsolni – mert hát ugye erről
szólt a rendezvény. A vállalkozó kedvűek egy darabon el is kísérhették a nemzetközi összetételű
futócsoportot. Örömmel tölt el bennünket, hogy
tánccsoportunk sikerei által egyre több csodálatos
helyszínre van alkalmunk eljutni, új barátokat, ismerősöket szerezve ezáltal. Jelenleg egy következő csodás helyszíni fellépésére készülünk: a
Carmen tánciskola egész estét kitöltő Várszínháállanak gyermekeink lelkivilágához. Megtisztelő zi fellépésére, melynek majd mi is alkotó részesei
volt számunkra, hogy kis csoportunk szereplésé- leszünk.
Vízi Katalin, óvodaigazgató
vel felhívta magára a figyelmet és kis ideig mi is

„A hivatásomnak élek...“

„Žijem pre svoje povolanie…“

Magyar Károly esperes köszöntése

Blahoželanie dekanovi Károlyovi Magyarovi

A közelmúltban töltötte be 60. életévét Magyar Károly, a párkányi egyházközség esperese. Ebből az alkalomból köszöntjük őt.
Aki földi életének java részét már megjárta,
rádöbbenhetett, hogy az idő múltával a dolgok
– legalábbis sok minden – letisztulnak és leegyszerűsödnek az életében. Viszont ezzel párhuzamosan lelkében mindjobban felragyog az igazi érték, a szeretet, aki nem más, mint maga az Isten.
Magyar Károly esperes harminchat éve van a papi
pályán, kitartó és küzdelmes munkával végzi teendőit a párkányi egyházközségben. Minden „munkája” és érdemei közül a legértékesebb azonban
az, amit Isten dicsőségének szolgálatára tesz.
Amikor megkérdeztem őt, hogy mit tart életében
a legnagyobb dolognak, szerényen csak annyit
válaszolt: Azt, hogy a hivatásomnak élek.
Most, születésének 60. évfordulója alkalmából hálát adunk az Úrnak papi
munkájáért és megköszönjük áldozatos munkáját, melyet már hat éve végez
egyházközségünkben.
Kérjük a Jóistent, halmozza el áldásával, hogy minden szép terve megvalósuljon és a gondok, nehézségek közepette is rendületlenül szolgálhassa az
Urat. Isten éltesse!
Glázer Éva

Pápai káplánná nevezte ki XVI. Benedek pápa
Magyar Károly esperesplébánost
Július első vasárnapján tudtuk meg a megtisztelő hírt, hogy XVI. Benedek
pápa szolgálata és érdemei elismeréseképpen pápai káplánná nevezte ki Magyar Károly Párkányi esperesplébánost, és így a pápai kápolna és a pápai
család tagjává fogadta. Akik arra érdemesek, és megkapják az Őszentsége
káplánja címet, azok a nevük elé Monsignore (Mons.) címet írhatják ki.
Magyar Károly 1950. június 3-án született Zsitvabesenyőn. 1974. június
9-én szentelték pappá Pozsonyban. Káplánként Érsekújvárott szolgált. Plébánosi szolgálatot Nagypakán, Ekecsen, Vicsápapátin és Komáromban is
ellátott. Hat éve, vagyis 2004-től Párkány esperes-plébánosa.
Esperes úrnak a Szentszék által adományozott egyházi kitüntető címhez
tisztelettel gratulálunk. A Jó Isten szeretete és kegyelme legyen jutalma
elhivatott szolgálatának.
Egyházmegyénk püspöki helynökét, Ďurčo
Zoltán Érsekújvári esperesplébánost szintén
pápai káplánná nevezte ki a Szentatya. Neki
is gratulálunk!
Glázer Éva

Pán dekan našej farnosti sa v blízkej minulosti dožil životného jubilea,
60-tych narodenín. K tomuto životnému jubileu mu blahoželáme.
Kto už prežil väčšiu časť života, zrazu si uvedomí, že plynutím času sa veci v jeho živote očistia
a zjednodušia. Zároveň sa s tým paralelne v jeho
duši čoraz viac rozžiari tá pravá hodnota, láska,
kto nie je nik iný, ako Boh sám.
Károly Magyar je na duchovnej dráhe už 36 rokov. Vytrvalou a namáhavou prácou vykonáva
svoje úlohy v štúrovskej farnosti. Spomedzi všetkých jeho „prác“ a zásluh má najväčšiu hodnotu
tá, ktorú vykonáva na službu Božej slávy.
Keď som sa ho opýtala, čo považuje vo svojom
živote za najdôležitejšiu vec, skromne odpovedal
iba toľko: To, že žijem pre svoje povolanie.
Teraz pri príležitosti jeho 60.-tych narodenín mu prajeme všetko dobré,
veľa Božieho požehnania, darov a svetla Ducha Svätého pri práci vo farnosti. Tak isto pripájame aj prosbu o ochranu Panny Márie, aby ho sprevádzala na všetkých cestách a dodávala mu silu do služby, ktorú v našej
farnosti vykonáva.
Éva Glázer

Pápež Benedikt XVI. vyznamenal titulom „pápežský kaplán”
Károlya Magyara, Štúrovského dekana – farára
Na prvú júlovú nedeľu sme sa dozvedeli správu, podľa ktorej pápež Benedikt XVI. za jeho služby a zásluhy vyznamenal titulom „pápežský kaplán“
vdp. Károlya Magyara, Štúrovského dekana – farára, a tým ho prijal medzi
členov pápežskej kaplnky a pápežskej rodiny. Tí, ktorí obdržia tento titul od
Svätého otca, si môžu pred menom písať titul Monsignore (Mons.).
Károly Magyar sa narodil 3. júna 1950 v Bešeňove. Za kňaza bol vysvätený
9. júna 1974 v Bratislave. Ako kaplán pôsobil v Nových Zámkoch. Ako
farár pôsobil vo Veľkej Pake, v Okoči, vo Výčapoch – Opatovciach a v
Komárne. Už šiesty rok, teda od roku 2004 je dekanom Štúrova.
Pánovi dekanovi s úctou blahoželáme k povýšeniu, k udeleniu čestného
titulu Svätou stolicou. Nech je láska a milosť Božia odmenou jeho oddanej
služby.
Biskupský vikár pre maďarsky hovoriacich
veriacich našej diecézy Zoltána Ďurčo, Novozámocký dekan – farár tiež obdržal titul
„Pápežský kaplán“ od Svätého otca. Zároveň aj jemu blahoželáme!
Éva GLázer

Mužlianska farnosť má
nového farára

Új plébánosa van a muzslai
egyházközségnek
Viliam Judák nyitrai megyéspüspök július 1-i
hatállyal a muzslai egyházközség plébánosává nevezte ki Borka Ivánt, volt nagymegyeri
plébánost, aki így a nyitrai egyházmegyébe került. Ennek következtében
lelkipásztori működése a Nagyszombati Főegyházmegye szolgálatában befejeződött. A hivatalba való beiktatást 2010. július 4-én, az esti szentmise
keretében Ft. Magyar Károly kerületi esperes végezte el a muzslai templomban, ahol a paptestvérek és hívek összegyűltek. A homília után az új plébános megújította papi fogadalmát, majd a nép köszöntése és a kinevezés
felolvasása után hűségesküt tett.
A szentmise végén Muzsla község polgármestere, a helyi alapiskola igazgatónője, valamint a hívek köszöntötték az új plébánost.
Glázer Éva

S platnosťou od 1. júla nitriansky biskup
Viliam Judák vymenoval za farára farnosti Mužla Ivána Borku, bývalého farára z
Veľkého Medera, ktorý sa takto inkardinoval do Nitrianskej diecézy. Uvedenie do úradu v rámci večernej svätej omše v mužlianskom kostole, - na
ktorej sa zúčastnili spolubratia kňazi a veriaci - vykonal vdp. Mons. Károly
Magyar dištriktuálny dekan, pápežský kaplán. Po pozdravení veriacich a
prečítaní vymenovania nový farár zložil sľub vernosti a obnovil svoje kňazské sľuby a po homílii zložil predpísané vyznanie viery.
Na konci svätej omše nového farára pozdravili starosta obce, riaditeľka
miestnej ZŠ a veriaci.

Éva Glázer
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Ako sa dostať k novému lepšiemu bývaniu?
Túto otázku si kladú mnohí a mnohí hneď majú odpoveď. Ťažko, lebo nemám pozemok, lebo nemám peniaze, lebo,
lebo….
Ale možno stačí iba naozaj pevné rozhodnutie, že chcem svoj vysnívaný dom a veci sa pohnú dopredu. Zrazu sa
nájde ten správny pozemok a aj financovanie sa podarí vyriešiť, nájdete kupca na svoj byt, vybavíte hypotéku. A
potom už každý mesiac šetríte na nákladoch za vykurovanie.
Príďte sa poradiť, ako si môžete zlepšiť svoj život, zistite, aké sú možnosti a až potom sa rozhodujte. Každá vec na
tomto svete sa začala tým, že to bol len niečí sen. A potom na tom sne začali pracovať, až kým sa nestal skutočnosťou. Alebo to napríklad s bazilikou bolo inak? Nie, niekto si ju najskôr vysníval a potom ju postavil, aby sme sa aj
dnes mohli kochať jej majestátnosťou.
Nevzdávajte sa svojich snov, riešenia máte na dosah. Príďte sa poradiť, ako si aj Vy môžete dopriať viac slobody
pod Vašou vlastnou strechou. Ešte stále máme voľných pár pozemkov. A vieme Vám postaviť akýkoľvek dom, aký si
vyberiete.

Hogyan juthatnék új és jobb otthonhoz?
Ezt a kérdést sokan felteszik maguknak, és sokakban rögtön megfogalmazódik a kiábrándító válasz. Nehezen, mert
nincs telkem, mert pénzem, és sorolhatnám tovább a kifogásokat.
Azonban lehet, elég egy erős akarat, egy olyan elhatározás, amelyben kimondom, hogy akarom a megálmodott házat és a dolgok előremozdulnak. Egyszer csak meglesz a megfelelő telek, sikerül megoldani a pénzügyi kérdéseket,
jelentkezik egy vevő a lakásra és a bank is ad hitelt.
Jöjjön el, s beszéljünk arról, hogyan tudja jobbá tenni az életét, tudja meg, milyen lehetőségek léteznek, és ezt
követően döntsön. Az összes dolog úgy kezdődött a földön, hogy valaki megálmodta és az álmán addig dolgozott,
míg nem vált valósággá. A Bazilikával sem volt ez másképp. Valaki megálmodta, majd megépítette, hogy ma is gyönyörködhessünk fenségességén.
Ne adja fel álmait, a megoldások karnyújtásnyira vannak. Jöjjön el, s beszéljük meg, miképp lehetne öné egy olyan
otthon, ahol szabadnak érezheti magát. Még mindig van néhány szabad telkünk. Bármelyik kiválasztott házat megépítjük Önnek.
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RYBÁRSTVO

Letný detský rybársky tábor 2010
Začiatkom roka pri snahe o spoluprácu medzi detskými rybárskymi krúžkami som oslovil svojou ponukou viacero záujmových krúžkov. Snaha o nadviazanie kontaktov sa v dnešných
dňoch stáva realitou a začína prinášať svoje prvé ovocie.
Dostali sme pozvánku na detský letný rybársky tábor, ktorý každoročne organizuje MO SRZ Čierna nad Tisou.
Ponuku na účasť sme prijali s radosťou a do
určitej miery s veľkým očakávaním. Nebudem tu písať, čo všetko bolo potrebné na
prípravu do mesta vzdialeného od Štúrova
350km, ale určite to nebolo jednoduché. No
nakoniec všetko zapadlo do celku a tak sme
sa 2.júla vybrali do Čiernej nad Tisou. Do
autobusu sme si naložili všetko potrebné na
takúto akciu a sedem detí plus traja dospelí
sme vyrazili zo Štúrova. Do tábora sme dorazili podvečer o siedmej hodine, kde sa nám
dostalo príjemného a srdečného privítania.
Ako sa traduje, prvý dojem je vždy dôležitý. No a môj inštinkt ma nesklamal. Privítal
nás predseda MO Čierna nad Tisou p. Tomáš Fejko a predstavil nás
členom výboru a nadšencom, ktorí svoj voľný čas a skúsenosti pretavili do usporiadania detského rybárskeho tábora. Spomeniem tu
krstné mená ako Peter, Karol, Viktor, Šaňo a dúfam, že sa na mňa
ostatní nenahnevajú, ale toľko nových tvári mi dalo poriadne zabrať.
Všetci dali do tejto akcie svoje srdce a náš pobyt sa snažili urobiť čo
najhodnotnejším. No vrátim sa k nášmu príchodu. Po vrelom prijatí
sme si postavili náš stanový kútik a deti sa rozdelili, kto s kým bude
zdieľať stan. Potom nás čakala večera a deti sa začali zoznamovať
s ostatnými účastníkmi. No a my dospelí sme debatili do neskorých
nočných hodín. Mladí rybári sa veľmi rýchlo s kamarátili a nadväzovali nové priateľstvá. Potom prišlo to, čomu sa veľmi teším a možno,
že je to prvá lastovička, ktorá naštartuje spoluprácu medzi krúžkami.
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Teda presne na pravé poludnie sa naplnila vôľa dvoch krúžkov a
podpísali sme dohodu o spolupráci. Naplnili sme tak naše úsilie o
vzájomnú podporu v oblasti, ktorá nám tak leží na srdci. Po slávnostnom akte sme si dali vynikajúci obed a po ňom sme sa vybrali
na spoznávanie okolia. Naši priatelia nás zobrali k rieke Tisa a k
miestu, kde sa stretávajú hranice troch štátov. Po tejto milej exkurzii nasledoval pripravený program pre mladých rybárov. Začalo sa
s vedomostným kvízom, kde deti ukázali značnú znalosť z oblasti rybárstva a vyrastie z nich určite generácia rybárov, ktorí budú
zbehlí v zákonoch. Precvičenie mozgov vystriedala súťaž v hode
na cieľ. Užili sme si zábavy aj my dospelí. Tu musím povedať, že vo vedomostnej
súťaži bolo za svoj výkon odmenených päť
detí a za hod na cieľ traja športovci peknými vecnými cenami. Kto potom všetkom
ešte mal dosť síl, mohol si zahrať futbal,
zaloviť si ryby alebo člnkovať sa na odstavenom ramene Tisy. V nedeľu nás čakali
preteky v rybolove. Pretekári si vylosovali
svoje miesta a o deviatej sa začali samotné
preteky. Lovilo sa bičom. Pretekárom prialo počasie a aj rybičky brali. Teda úlovok
zaznamenalo každé dieťa. O dvanástej sa
preteky ukončili a nasledovalo váženia a
vyhodnotenie súťaže. Každé jedno dieťa
bolo patrične ohodnotené, získalo vecnú cenu. Okrem toho naše
deti z krúžku dostali na pamiatku zlatú rybku za účasť na detskom
letnom rybárskom tábore. Bola to milá pozornosť a deťom urobila
veľkú radosť.
Ďakujem za podmienky a priateľské prostredie, ktoré nám vytvorili počas nášho pobytu, dnes už môžem povedať úprimne, že naši
priatelia z Čiernej nad Tisou. Získali si naše srdcia svojou bezprostrednosťou a otvorenosťou. Nesmiem zabudnúť ani na tých,
čo nám svojou ústretovosťou umožnili naplniť náš sen. Patrí sem
mesto Štúrovo, ktoré nám prispelo finančne, p. Eugen Farsky, firma
Lastia Slovensko a p. Angelika Nyitraiová. Ďakujeme!
www.mladyrybar.webnode.sk
Vedúci krúžku Mladý rybár „PYTLIACI“: Štefan Perutek

KULTÚRA
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Noc múzeí 2010 - noc v múzeu

Múzeumok Éjszakája 2010
– éjszaka a múzeumban

19. júna už piatykrát otvorili svoje brány štúrovské a ostrihomské múzeá, galérie a iné výstavné miesta pre záujemcov, aby sa mohli zúčastniť
nevšednej nočnej túry a okúsiť atmosféru týchto jedinečných kultúrnych inštitúcií pri svetle či práve pri sviečkach otváracím podujatím.
Cieľom programu Noci múzeí je v čo najväčšej miere prezentovať naše
kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany pri kultúrnej výmene,
šírení informácií o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín i regiónov. O
popularite programu svedčí fakt, že oproti minulým rokom sa tohtoročnej
Noci múzeí zúčastnilo najviac inštitúcií (12) a práve teraz sme zaregistrovali najviac návštevníkov (2107 predaných lístkov). Kto sa tento rok nemohol
zúčastniť tohto vzrušujúceho kultúrneho dobrodružstva, nech si naplánuje
budúcoročnú „múzejnú túru“ už teraz. Každý nech skúsi na vlastnej koži
nevšedný nočný zážitok, lebo „táto noc je iná, ako ostatné“. Otváracím podujatím Noci múzeí bolo slávnostné otvorenie výstavy Symboly poriadkových síl vo svete.
Symboly poriadkových síl v múzeu
Človek môže mať rôzne koníčky. Niekto zbiera známky, škatuľky od cigariet, servítky alebo rôzne staré predmety. Ale sú aj takí, ktorí krúžkujú
holuby, zaoberajú sa akvaristikou, nebodaj zo špajdlí stavajú rôzne miniatúry, napr. Eiffelovu vežu. László Szilas z Ostrihomu sa však venuje celkom mimoriadnej zberateľskej vášni. Už 15 rokov zbiera tie najrôznejšie
uniformy a k nim patriace symboly poriadkových
síl. Vo svojej kolekcii má vyše 1200 označení z
rukávov policajných rovnošiat, 200 odznakov, 70
dôstojníckych čiapok, 30 rovnošiat, nespočetné
množstvo domácich i zahraničných uznaní a vyznamenaní zo 125 štátov sveta a jednotlivých štátov USA. Okrem toho vlastní policajné odznaky
a ročenky z Hongkongu, Makaa, Šalamúnskych
ostrovov, Tuvalu, Karibiti, Severnej Mariány, Severocyperskej tureckej republiky, Andorrského
kniežatstva, pápežskej vatikánskej gardy, Nepálu,
Myanmaru, Kambodže, Aruby, či Hollandských
Antil. Preto nie je prekvapujúce, že László Szilas
s touto nesmierne bohatou zbierkou sa dostal do Guinnessovej encyklopédie
maďarského vydania.
Na listoch, ktoré oceňujú jeho zberateľskú činnosť, sú podpísaní aj Bill
Clinton, George W. Bush, Helmuth Kohl, Francois Mitterand, Václav Havel,
Ferenc Mádl, Viktor Orbán, János Martonyi alebo kráľovná Noor z Jordánska. Guvernér amerického štátu Alabama mu udelil titul čestného policajta.
Je čestným šerifom štátu Kansas, ale aj čestným policajtom Šiah, Komárna
a Štúrova.
Úmyslom pána Szilasa bolo a aj je, navrátiť úctu ľuďom, ktorí zasvätili svoj
život neľahkej práci v policajných zboroch. Od svojho narodenia odsudzuje
hriech a násilie. Nikdy sa nestotožnil s ľuďmi, ktorí svoju mužskú silu využívali na ničenie telefónnych búdok, strašenie starých ľudí a tehotných žien
petardami, alebo znásilneniami žien – vyznáva o sebe. László je momentálne poslucháčom doktorandského štúdia Fakulty stredoeurópskych štúdií
Univerzity Konštantina filozofa v Nitre.
Jeho nesmierne atraktívnu a pútavú zbierku mohli obdivovať nielen v Maďarsku, ale aj v zahraničí, všade zožala veľký úspech. Teraz aj návštevníci
Mestského múzea v Štúrove si môžu pozrieť túto hodnotnú zbierku do 10.
septembra 2010. Základný tón vernisáže dňa 19. júna udal Flautový súbor
ZUŠ Ferenca Liszta v Štúrove pod vedením Gabriely Víziovej.

Június 19-én immár ötödik alkalommal nyíltak meg a párkányi és esztergomi múzeumok, galériák és egyéb kiállítóhelyek kapui, hogy beengedjék az érdeklődőket egy különleges éjszakai túrára, hogy megízlelhessék ezeknek az egyedi értékmegőrző- és feltáró intézményeknek a
lámpa-, vagy éppen gyertyafényes hangulatát.
Ahogy a Múzeumok Éjszakája 2010-es fülszövege mondja, „… a
programsorozat célja évről-évre kihozni a történelem, a népművészet,
a képzőművészet kincseit a hideg üvegvitrinek mögül. Váljanak a
múlt tárgyai a jelen élményeivé, szólítsanak meg bennünket, beszéljenek
hozzánk, meséljenek régmúlt időkről és emberekről: emlékezésnek, értékőrzésnek így van igazán értelme.” A program növekvő népszerűségét mi sem
bizonyítja jobban, minthogy az előző évekhez képest az idei rendezvényen
vett részt a legtöbb intézmény (12), de a legtöbb látogatót is az idén könyvelhettük el (2107 eladott jegy). Aki az idén nem tudott részese lenni ennek
az izgalmas kulturális kalandnak, az már most tervezze be a jövő évi „múzeumtúrát”. Bizton meg fogja tapasztalni, hogy „ez az éjszaka más, mint
a többi”. A Múzeumok Éjszakája idei programjának nyitórendezvényeként
nyílt meg a városi múzeum legújabb kiállítása Rendvédelmi szimbólumok
a világban címmel.
Rendvédelmi szimbólumok Párkányban
Sokféle kedvtelése, hobbija lehet egy embernek. Vannak, akik bélyeget,
cigarettásdobozt, vagy régi tárgyakat gyűjtenek, de vannak olyanok is,
akik pl. galambokat gyűrűznek, akvarisztikával
foglalkoznak, netán hurkapálcikákból felépítik a
pisai ferde torony kicsinyített mását. Az esztergomi Szilas László viszont egy egészen különös
szenvedélynek hódol. Immár 15 éve gyűjti a legkülönfélébb rendvédelmi egységek ruházatát és a
hozzájuk tartozó szimbólumokat. Gyűjteményét
mintegy 1200 karjelzés, 200 jelvény, 70 sapka, 30
egyenruha, számtalan hazai és nemzetközi elismerés, kitüntetés alkotja a világ több mint 125
országából, valamint az USA egyes tagállamaiból.
Gyűjteményben megtalálhatók ezen felül különféle
rendőri jelvények, évkönyvek Hongkong, Makaó,
a Salamon-szigetek, Tuvalu, Kirabiti, az Északi- Marianna-szigetek, az Észak-Ciprusi Török
Köztársaság, az Andorrai Hercegség, a Vatikáni
Pápai Testőrség, Nepál, Myanmar, Kambodzsa,
Aruba, vagy a Holland Antillák rendőrségeitől.
Ezért nem meglepő, hogy Szilas László ezzel a
különlegesen gazdag gyűjteményével bekerült a magyar kiadású Guinness
Enciklopédiába.
Szilas László rendkívül kiterjedt levelezést folytat gyűjteménye gyarapítása
érdekében. Küldeményein olyan feladói címek szerepelnek, mint Bill Clinton, George W. Bush, Helmuth Kohl, Francois Mitterand, Václav Havel,
Mádl Ferenc, Orbán Viktor, Martonyi János, vagy Jordániából Noor királyné és még sokan mások. Gyűjtőévei alatt Alabama állam kormányzója
tiszteletbeli rendőrré avatta őt, de Kansas állam tiszteletbeli seriffje címét
is magáénak tudhatja. Ezen kívül Ipolyság, Komárom és Párkány rendőri
szervei választották őt tiszteletbeli rendőrré.
A bölcsész, tanár végzettségű Szilas Lászlónak az a nem titkolt szándéka,
hogy gyűjteményével visszaadja a tiszteletet azoknak az embereknek, akik a
rendőrség kötelékeiben életüket szentelték ennek a nem könnyű feladatnak.
„Születésemtől fogva elítélem a bűnt és az erőszakot. Sosem azonosultam
azokkal, akik férfiúi mivoltukat telefonfülkék rongálásával, idősek és terhesek petárdákkal való ijesztgetésével, nők megerőszakolásával fitogtatták"
– vallja magáról. László jelenleg a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem,
Közép-európai Tanulmányok Karának doktorandus hallgatója.
Rendkívül izgalmas és látványos gyűjteményét megcsodálhatták Magyarország számos városában, de a határokon túl is, sikereket és elismerést aratva
mindenütt. Most a Párkányi Városi Múzeum látogatóinak is lehetőségük
nyílik megtekinteni ezt az értékes anyagot 2010. szeptember 10-ig. A június
19-i megnyitó alaphangulatát a Párkányi Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola
Furulyás zenekara adta meg Vízi Gabriella vezetésével.

Poďakovanie
Pracovníci mestského múzea vyslovujú vďaku Lászlóovi Szilasovi ml.
z Ostrihomu, zberateľovi a majiteľovi zbierky „symboly poriadkových
síl“ za dar mestskému múzeu a to tabuľu s otváracími hodinami.

Köszönetnyilvánítás
A városi múzeum dolgozói hálás köszönetüket fejezik ki ifj. Szilas László
esztergomi magángyűjtőnek, a „rendvédelmi szimbólumgyűjtemény“ tulajdonosának, amiért nyitva tartás táblát adományozott a múzeumnak.

Július Juhász

Juhász Gyula

Rockkal fűszerezett középkor Kéménden
Három színpad, 90 fellépő, 8 hektárnyi vadregényes környezet várja
az érdeklődőket augusztus 4 és 8 között Kéménden: első alkalommal
rendezik meg ugyanis a V.IV Fesztivált, melynek célja a visegrádi
országok, V 4-ek (innen a V.IV elnevezés is) együttműködésének
és a szlovákiai magyar kultúrának az erősítése. A Szerelem-szigetre, melyre a 60-as 70-es években a legnagyobb magyar zenekarok
látogattak el, rockkal megfűszerezett középkori miliőt szeretnének
varázsolni a szervezők, s saját bevallásuk szerint a hagyományte-

remtés is cél. „E két világ teljes mértékben kiegészíti egymást. A fiatalok örömére a magyar könnyűzene krémjét hozzuk Kéméndre. A
rendezvény középkori díszletekkel, színvonalas és változatos programokkal, valamint a legpompásabb középkori ételekkel várja látogatóit. A fesztivál vendégei nem csak igényes zenét hallgathatnak,
hanem azt is átélhetik, milyen volt az élet a középkorban, ökörsütést,
korhű harci bemutatókat nézhetnek meg, kipróbálhatják magukat a
kézműves mesterségekben, megismerkedhetnek a fantasy és a képregények világával. A gyermekek sem maradnak program nélkül,
őket játszóház várja” – mondta a rendezvény sajtótájékoztatóján a
párkányi születésű szervező, Kovács Zsolt.
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KULTÚRA

A Városi Művelődési Központ programja Program mestského kultúrneho domu
Mestská galéria: akademický maliar Stanislav Harangozó
Városi galéria: augusztus végéig Stanislav
Harangozó tárlatát nézhetik meg
Városi múzeum: Rendvédelmi szimbólumok
a világban
Mestské múzeum: Symboly poriadkových síl vo svete
A múzeum és a galéria vasárnap 15 órától 18 óráig tart nyitva.
Mestská galéria a múzeum sú otvorené aj v nedelu
od 15.00 do 18.00
Hudobné leto – Zenei nyár
August, Pešia zóna – Augusztus, Sétálóutca
Aug, 6., 19.30 - PARNÍK
Aug. 13., 19.30 EASY BLUES, HISTORIA, CSUKAMÁJOLAJ
Aug.20, 19.30 - ROYAL
Aug. 27., 19.30 - Megasztár est: fellép a CSAKVAN + DOMBÓVÁRI
FIVÉREK, akik a 2010-es Megasztár továbbjutói
Zmena programu je vyhradená! A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
További információk a párkányi kultúrházban, illetve a
0367511108-as telefonszámon kaphatók.
Ďalšie informácie v kultúrnom dome alebo
na telefónnom čísle 0367511108.
Főtámogató: Termálfürdő Párkány.

13.

SPORT - KULTÚRA

14.

Zlatá medaila

z 18.Majstrovstiev SR vo vzpieraní.
Po štyroch rokoch má štúrovské vzpieranie
opät Majstra Slovenska. Je ním Hatala Róbert, ktorý v hmotnostnej kategórii do 85kg,
výkonom 245kg (110+135) vybojoval na
18.Majstrovstvách Slovenska juniorov v
Košiciach /26.6.2010/ zlatú medailu. Bronzová medaila v mužskej kategórii mu ušla
len o vlások, mal vyššiu telesnú hmotnosť,
ako Košičan, ktorý skončil v hmotnostnej
kategórii do 85kg na treťom mieste. Robert Hatala sa v nadhode pokúšal, žiaľ neúspešne, zvládnuť 137kg, čo by mu stačilo
na bronz. Aj napriek tomu patrí R. Hatalovi
obrovská vďaka za vynikajúci výkon. Odteraz sa vzpieračský oddiel MŠO Štúrovo
pripravuje na septembrovú domácu súťaž
Memorial Miloša Zelinku, ktorý sa uskutoční v mestskej športovej hale 11.septembra
2010. MŠO Štúrovo budú na tejto prestížnej
medzinárodnej súťaži reprezentovať: Hatala
Róbert, Hudec Radoslav, Ješko Jakub, Oláh
Patrik a Valent Dávid.
-pg-

Stanislav Harangozó
Párkányban
Stanislav Harangozó, akadémiai festőművész tárlata augusztus végéig látható
a Párkányi Városi Galériában. Nem egyszerű alakokra, tájra vagy épp ábrázolásra
kell számítanunk, inkább kusza vonalakra,
a színek harcára és összefonódására, élettel teli képekre, melyek benyomást, érzést
váltanak ki, illetve nyújtanak az embernek.
A párkányi tárlat képeinek a főszereplője
a nő, a nőiesség, a bujaság, s valahol a
vágy... Mint ahogy azt Dr. Ladislav Skrak a
festőről, s műveiről írja: „Festői érzékenységről, mintsem egyszerű megörökítésről
van szó, amelyben az alkotás szuverenitása
dominál“. A 64 éves Harangozó Komjáton
született, alkotásai nemcsak Szlovákiában,
hanem a világ számos más pontján, így például Budapesten, Rómában, Lisszabonban,
Londonban, Moszkvában láthatóak voltak.
Párkányban a tárlat a hétköznapokon kívül
vasárnap, 15.00 és 18.00 között tekinthető
meg.

Csak Van a Megasztár után
Párkányban

A dunaszerdahelyi Csak Van zenekar
több mint 12 ezer jelentkező közül jutott
be a Megasztár ötödik szériájának legjobb százas mezőnyébe. Augusztus első
hetében, a Vígszínházban lesz az a kieséses rendszerű elődöntő, amikor eldől,
hogy bent maradnak-e a legjobb ötvenben. Augusztusban a párkányi Sétálóutcán is fellép Közép-Kelet Európa legvidámabb és leggördülékenyebb bandája.
Az együttes énekesével, Bíró Szabolccsal
beszélgettünk.
– Hogy és mikor alakult a zenekar?
– Az eredeti, úgymond ős-felállás még
2001-ben jött létre a dunaszerdahelyi gimnáziumban, három barát és osztálytárs révén, afféle középiskolai
hóbortként. Azóta számtalan tagcsere és stílusváltás történt, az akkori felállásból már csak Kovács
László (dobos) és Szabó László
(basszusgitáros) maradtak. A kezdeti punkból először metal lett,
majd hard rock, azt követően dallamosabb rock, kikacsintásokkal
a blues és egyéb melodikus zenék
felé. A mostani felállás 2005-től
(Bíró Szabolcs – ének, Viola Ferenc – gitár, Nagy Péter – billentyűk, Szabó László – basszusgitár,
Kovács László – dob) létezik, és a jelenlegi
műfajunk, illetve stílusunk (vidám rock) is
nagyjából öt éves.
– Honnan ez a frappáns név?
– A korai időkben szinte kéthetente változott
az együttes neve, mígnem az egyik barátunk
vicces megoldásként bedobta megoldásnak
a Csak Van-t. Minden egyes betű egy-egy
szót takar, tehát a nevünk valójában Csapat,
Amely Kéthetente Változtatja A Nevét.
– Milyen zenét játszotok?
– Jelenleg, mondhatni, kétféle szettünk van:
egy akusztikus és egy teljes hangszerelésű.
A dalaink zöme minimális változtatásokkal
előadható akusztikusan is, tehát dallamos,
könnyed hangulatú, vidám rockzenét kell
elképzelni. A csapat igazi arculata és természetes közege azonban a teljes hangszerelésű felállás, tehát a basszusgitár - elektromos szólógitár – dob - szintetizátor alap.
A számaink is így nyílnak ki legjobban.
– Miért jelentkeztetek a Megasztárba és
mit vártok a versenytől?
– A verseny öröme, az intenzív munka, nem
utolsó sorban pedig a nagy lehetőségek
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miatt jelentkeztünk. Publicitást és sok koncertlehetőséget várunk, na meg az sem lenne
rossz, ha jövőre akár egy új CD-t is kiadhatnánk. Egyelőre ez minden vágyunk.
– Hozott számotokra valamilyen változást
az, hogy a képernyőkön keresztül is megismerhetett a közönség?
– Természetesen hozott. Sokan felismernek
minket az utcán, persze nem ez a fontos az
egészben. Aminek nagyon örültünk, hogy
az első két forduló után sok helyre hívtak
minket: zenéltünk a rádióban, a Szlovák
Televízió magyar adásában, interjúkat adtunk a nyomtatott és az internetes sajtónak
egyaránt.

– Mi volt mindeddig a legnagyobb élmény,
meglepetés vagy éppen csalódás számotokra az eddigi versenyben?
– Csalódásról szerencsére (még) nem beszélhetünk, viszont jó pár élménnyel lettünk
gazdagabbak. Alapvetően hatalmas élmény
volt a TV2 stúdiójában fellépni, megmutatni magunkat Presser Gábornak (akit mindannyian nagyon tisztelünk, így az ő jelenlétének külön örültünk, arról nem is beszélve,
hogy őszintén élvezte a produkciónkat).
Felejthetetlen élmény volt visszanézni és
visszahallgatni magunkat a tévéképernyőn
keresztül, és most már elmondhatjuk azt is,
hogy a Facebookon mi értük el a szlovákiai
magyar előadók közül elsőként az ezres rajongótábort.
– A zenére hobbiként tekintetek. Mi fog
akkor történni, ha bejuttok a döntőbe?
– Ez még a jövő zenéje. Egyelőre mi is csak
kérdéseket tudunk feltenni ezzel kapcsolatban, és izgatottan várjuk a következő fordulót, fordulókat. Ahogy egy igazi vidám,
optimista zenekarhoz illik: reméljük a legjobbakat!
K-Sz.É.

Štúrovo a okolie - Naše noviny, vydáva Mestské kultúrne stredisko Štúrovo (Hasičská 25, Štúrovo) Šéfredaktor: Eva Kasza 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: Kasza 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.

07/2010
„Hat éve hunytad le örök álomra két szemed,
Nem könnyen adtad fel meg kellett küzdened.
Most könnyes szemekkel megállunk sírodnál,
Te nem szólsz, de mi tudjuk, hogy hívtál.
Mi szólítunk, de a néma sír nem felel,
szerető szívünkben örökké létezel”.
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk
halálának hatodik évfordulóján

HENCZ BÉLÁRA.
Drága emlékét örökké őrzi szerető felesége, fia,
menye, unokái és dédunokája
„Utíchlo srdce, utíchol hlas,
Mal rád život i všetkých nás.“
V júli si pripomenieme 6. výročie úmrtia

BÉLU HENCZA
S úctou a láskou spomíname
„Elvesztettünk egyszer, s nem akarjuk többé,
mert az emlékek nem válnak köddé.
Elmentél tőlünk, nem látunk többé, de a szívünkben itt leszel mindörökké.
Tudjuk, már nem gyötörnek a földi gondok, legyen a lelked a Jó Isten mellett boldog”.

Fájó szívvel emlékezünk augusztus 28-án,
halálának 1. évfordulóján

GYETVEN MÁRIÁRA.
Emlékét és szeretetét örökké a szívében őrzi férje, gyermekei, unokái,
dédunokái, veje, menyei és mindenki, aki emlékét nem feledi.
„Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni,
nem volt időm, el kellett indulni.
Szívetekben hagytam emlékem örökre, ha
látni akartok, nézzetek az égre.
Köszönet és hála, minden szál virágért, síromra elhelyezett minden szál gyertyáért”.

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk halálának
1. évfordulóján a drága férjre, édesapára, nagyapára,

DÉKÁNY JÓZSEFRE
Emlékét szívében örökké őrzi szerető felesége, gyermekei családjukkal

SPOMÍNAJME SI - EMLÉKEZZÜNK
Őszinte szívvel köszönjük rokonainknak, barátainknak,
ismerőseinknek, a budapesti munkatársaknak, mindazoknak, akik tisztelték, szerették és elkísérték utolsó
útjára a párkányi temetőbe a szeretett fiút, édesapát,
fivért Dr. HOLOP IGORT és részvétnyilvánításukkal,
koszorú és virágadományukkal, vigasztaló szavaikkal
igyekeztek enyhíteni mély fájdalmunkat.
Gyászoló család

Rodina MUDr. IGORA HOLOPA ďakuje všetkým,
ktorí si svojou prítomnosťou na poslednej rozlúčke
uctili pamiatku nášho drahého zosnulého. Ďakujeme za
kvetinové dary a slová súcitu.

Smútiaca rodina

15.

„Oly szomorú mindig csak egyedül lenni, valakit mindenütt hiába keresni.
Valakit várni, aki nem jön többé, valakit szeretni
örökkön örökké.”
Fájó szívvel emlékezünk július 12-én halálának
10. évfordulóján szerettünkre

GÁL ANDRÁSRA.
Felesége, gyermekei, unokái és rokonai
S hlbokým zármutkom v srci si pripomíname
12. júla 10. výročie úmrtia milovaného

ONDREJA GÁLA

Smútiaca rodina

Apróhirdetés - Riadková inzercia
- Predám rodinný dom v Belej. Cena 24 900 €.
Tel.: 0908 793 175
- Nové PRACOVNÉ MIESTA v Štúrove! Informácie
záujemcom poskytneme každú stredu so začiatkom
(začíname presne) 17.30 hodín v dome Csemadoku,
adresa Želiarsky svah č. 12. Tel.: +421 905 467 915
- Új MUHAHELYEK Párkányban! Bővebb információkat az érdeklődőknek minden szerdán 17.30 órai
kezdettel (pontosan kezdünk) adunk a párkányi Csemadok házban, a Zsellér part 12 szám alatt. Tel.: +421
905 467 915
- Predám Škoda 120 L, so súčiastkami, v dobrom
stave. Cena dohodou. Tel.: 0907 490 013 (vo večer.
hodinách)
- Eladó Škoda 120 L, pótalkatrészekkel, jó állapotban.
Ár megegyezés szerint. Tel.: 0907 490 013 (esti órákban)
- Párkányban a városközpont közelében 4 szobás
földszinti lakás 2 erkéllyel, saját udvarral eladó.
Tel.: 0910 122 713, 0907 093 791 (18 óra után)
- Családi ház eladó Bajtán. Ár 20 000 euró.
Tel.: 0915 175 081 (17 óra után)
- Fürdőkádzománc felújítást vállalok. Tel.: 0905 983
602
- Predám dvojizbový byt v Štúrove. Tel.: 0908 962 474

- Predám stavebno-rekreačný pozemok v Kováčove.
Tel.: 0908 962 474
- Kúpim dvojizbový byt. Tel.: 0908 135 035
- Predám 3,5-izbový, 73 m2 prerobený byt v OV. S výhľadom na Dunaj. Cena dohodou. Tel.. 0905 839 328
- Ponúkam na výmenu prerobenú garzónku s balkónom za jednoizbový byt s balkónom, alebo ponúkam
garzónku na predaj. Tel.: 0905 406 720, 0907 162
518
- Elcserélem felújított balkonos garzonlakásomat szobakonyhás balkonos lakásra vagy eladom garzonlakásomat. Tel.: 0905 406 720, 0907 162 517
- Idős férfi mellé gondviselőt keresünk (Szőgyén).
Tel.: 0948 522 829
- Garázs kiadó a Kaszárnya utcában.
Tel.: 0908 666 639
- Predám veľký 4-izbový rodinný dom s pristaveným
1-izbovým apartmánom v blízkosti Vadaš. Cena: 132
700 eur. Tel.: 0915 876 014
- Garamkövesden parasztház 800 m2 telekkel eladó.
I.á. 12 ezer euró. Tel.: +36 30 347 9909
- Szőlőprés, kisméretű kád eladó. Tel.:+36 30 347
9909
120 l hűtő, mélyhűtő ládával és szobakerékpár 20-30
euróért eladó. Tel.: +36 30 347 9909

16.
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