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Nemcsak divat „odaát” vásárolni
Akár harmadával is olcsóbb lehet a nagybevásárlás
A szomszéd fűje mindig zöldebb – tartja a mondás, mi pedig
megpróbálunk utána járni annak, valóban zöldebb-e az a fű.
A téma a bevásárló-turizmus, amely az utóbbi hetekben ismét
divatossá vált. Bár amióta szabadabb határok vannak, mindig
is átugortunk a Duna, vagy éppen Ipoly túloldalára ezért, vagy
azért, főleg ruhaneműért, lábbeliért, mégis nem mi, szlovákiai
magyarok, sőt újabban nem csak magyarok, voltunk a bevásárló turisták.
Három-négy évvel ezelőtt még a magyarországiak árasztották el
üzleteinket, benzinkutainkat, s most mi megyünk. Ma már szinte
mindenért, a határ mentén élők hetente járnak vásárolni, vagy épp vacsorázni, strandolni, moziba
vagy színházba a túloldalra. Mindez nagy részben
a forint-korona, majd forint-euró árfolyamának
köszönhető, elhanyagolható mértékben a schengeni szabad határ s az átkelőkön történő szabad
áthajtás is hozzájárult a jelenséghez. A csúcs
2009 tava-szán volt, ekkor 300 forint felett adtak egy euróért, ám az euró gyengülésével, vagy
épp forint erősödésével – kinek hogy tetszik, sem
hagyott alább a szlovákiai vásárlókedv. Azóta is
megéri átruccanni Magyarországra: bankkártyánkat és így a középárfolyamot használva egy-egy
nagyáruházban elvégzett nagybevásárlást harmadával is olcsóbban megúszhatunk, mint idehaza. Júniustól ismét betegeskedik a forint, 260
forint per eurós árfolyamról 280-ra ugrott, s a
nemzetközi vásárlókedv nagyléptekben nő. Halasi Tibort, a párkányi kultúrház igazgatóját faggattuk családja vásárlási szokásairól. „Amióta a
forint és az euró ilyen viszonyban vannak, mint
az a napjainkban is tapasztalható, a nagyobb
bevásárlásokat, úgy az élelmiszer terén, mint a
háztartásba szükséges dolgok terén, többnyire Magyarországon ejtjük meg. Nagy általánosságban nem lehet mondani, hogy minden
olcsóbb, azok a termékek azonban, amelyeket általában mi használunk, olcsóbban hozzáférhetők“.
A padlógázas rajt Párkány és környékének köszönhetően
Már egy májusi, Esztergomban elvégzett felmérés is azt bizonyítja,
a szomszéd fűje bizony zöldebb. Egy akkoriban nyíló barkácsáruház bevétele 40 százalékkal volt magasabb, mint az áruházlánc
19 másik üzletének átlagos forgalma, a vásárlók 65 százaléka, tehát kétharmada, Szlovákiából érkezett. A német tulajdonú barkácsláncnak jól jött az esztergomi egység padlógázas startja. 2009
volt a legnehezebb év a cég 12 esztendős magyarországi történetében: a leányvállalat bruttó árbevétele mindössze 41,8 milliárd
forintot tett ki, ami 17 százalékos mínuszt jelent 2008-hoz képest.
A bevásárló-turizmus beindulását a cég is elősegítette, mozgó
reklámokkal, sőt, még szlovák nyelvű szórólapokkal is csábítja a
Párkányban és környékén lakókat. A szórólapot a nyelvtörvényre
hivatkozva adják ki csak szlovák nyelven, s emiatt már több panaszlevelet is kapott az áruház. Arra a kérdésünkre, miszerint nem
tervezik-e kétnyelvű újság kiadását nem sikerült választ kapnunk.

Folytatás a 2. oldalon

Nakupovať na druhej strane nie je len
„móda“
Veľký nákup môže byť až o tretinu lacnejší
Príslovie hovorí: Susedova tráva je vždy zelenšia, vynasnažíme
sa zistiť, či je to tak aj v skutočnosti. Témou je nákupný turizmus, ktorý je v posledných týždňoch opäť v móde. Odkedy sú
voľné hranice, často preskočíme na druhú stranu Dunaja či Ipľa
za nákupom, hlavne pre ošatenie a obuv.
Pred 3-4 rokmi boli naše obchody a benzínové pumpy plné občanov
Maďarska, teraz ideme my k nim. Navštevujeme ich už vlastne pre
všetko. Ľudia žijúci pri hraniciach chodia týždenne nakupovať alebo
na večeru, na kúpalisko, do kina či divadla. Hlavnú úlohu zohrával
hlavne kurz forintu – koruna, neskoršie forint
–euro, a v zanedbateľnom množstve aj schengenská voľná hranica a prechod cez hranice bez
zastavenia. Vrcholom bola zatiaľ jar 2009, keď
sme za jedno euro dostali vyše 300 forintov. Poklesom hodnoty eura alebo zvýšením hodnoty forintu – komu sa ako páči – chuť Slovákov nakupovať neochabla. Doteraz sa nám oplatí nakúpiť
v Maďarsku. Pri použití bankovej karty a tým
stredného kurzu väčší nákup vo veľkoobchodoch
nás vyjde o tretinu lacnejšie ako doma. Od júna
forint opäť chorľavie, kurz 260 HUF za 1 euro
vyskočil na 280 a tým medzinárodná nákupná
chuť rastie. O nákupných zvykoch svojej rodiny
sme sa pýtali riaditeľa MsKS Tibora Halasiho:
„Odkedy je forint s eurom v takom vzťahu ako je
teraz, väčšie nákupy potravín ako aj domácich
potrieb uskutočňujeme hlavne v Maďarsku. V
globále nemôžeme tvrdiť, že je všetko lacnejšie,
ale tie výrobky, ktoré spravidla používame, sú
lacnejšie“.
Vďaka za štart na plný plyn patrí aj Štúrovu a okoliu
Prieskum vykonaný v Ostrihome v mesiaci máj potvrdzuje, že susedova tráva je veru zelenšia. V tej dobe otvorený obchodný dom pre
domácich majstrov mal o 40% vyšší príjem ako bol priemerný príjem ďalších 19 obchodov z reťazca. 65% nakupujúcich, to znamená
dve tretiny, bolo zo Slovenska. Nemeckému majiteľovi obchodného
reťazca prišiel tento štart na plný plyn vhod. Rok 2009 bol najťažší
v 12-ročnej histórii obchodného reťazca v Maďarsku. Hrubý príjem
dcérskej spoločnosti bol v roku 2009 iba 41,8 miliarda forintov,
oproti roku 2008 znamenal 17% mínus. K rozbehnutiu nákupného
turizmu pomohla aj samotná firma. Pohyblivými reklamami a letákmi v slovenskom jazyku láka občanov Štúrova a okolia. Kvôli
jazykovému zákonu vydávajú leták iba v slovenskom jazyku, z toho
dôvodu dostal obchodný dom viac sťažností. Na otázku, či neplánujú dvojjazyčné letáky, sme nedostali odpoveď. Na otázky týkajúce sa
slovenských nakupujúcich obchodný dom nehodlal odpovedať.
Aj za kultúrou ideme na druhú stranu
Pre občanov pohraničného regiónu nie je charakteristický len
nákupný turizmus, čoraz viac sa rozmáha kultúrny turizmus.
Pokračovanie na 2. strane
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A barkácsáruház a szlovákiaiak vásárlókedvével kapcsolatos kérdéseinkre nem kívánt válaszolni.
A kultúráért is a túloldalra megyünk
Nemcsak a bevásárló-turizmus jellemző a határ menti települések lakóira, egyre inkább bontakozik ki a „kulturális turizmus” is.
Minderről Halasi Tibort, mint illetékest kérdeztük: „Ami jó és az én
befogadóképességemnek megfelel, azt itthon is megnézem, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy nagyon sok esetben budapesti színházakat
látogatunk a családdal együtt”. Ráadásul a párkányi kultúrház műsorainak zömét Magyarországról veszi.„Sajnos a kultúrház műsorainak
zömét Magyarországról vásárolja. Nagyjából olyan áron vannak a
produkciók, mint a hazaiak, de több esetben olcsóbbak is. A kereslet
a magyarországi felhozatal iránt sokkal nagyobb. Most is egy Presser
Gábor szerzői est megvalósításán dolgozunk, amely novemberben valósulna meg”. És valóban: míg Bangó Margit estje teltházas volt, s
míg a budaörsi színház, vagy a Gergely Theáter előadásain is megtelt
a nézőtér, addig a legszínvonalasabb, leglátványosabb és hazai, szlovákiai magyar előadás, a Kassai Thália Színház Valahol Európában
című musicalje nem igazán „ízlett” az embereknek.
Egyre kevesebb magyarországi mutat érdeklődést országunk
iránt
A párkányi üzletek, s üzlethelységek üresednek, a túloldalról érkezőkhöz hasonlóan a hazaiak is otthon maradnak. A párkányi régió
lakóinak nagy része ráadásul forintban kapja fizetését. Miért is költené
azt el az átváltáson nagyot bukva, euróban? Nyaralni, vagy egy-egy
napot a párkányi strandon eltölteni sem jönnek a magyarországiak.
Inkább mi megyünk, reneszánszát éli a Balaton is. A válságnak és az
árfolyamnak köszönhetően idén sokan a magyar tengert választották
az üdülésük helyszínéül. A 2005-ös adatokhoz képest 80 százalékkal
kevesebb magyarországi látogat el a párkányi Vadasba. Az okokról
ifjabb Ján Oravecet, a Vadas termálfürdő marketing menedzserét
kérdeztük. „Az utóbbi időben azt észleltük, hogy a magyar vendégek
kevésbé járnak hozzánk. A 2008-as adatokhoz képest kb. 9 százalékkal csökkent a magyar vendégek látogatása. Ezt legfőképpen az euró
bevezetése, a rossz árfolyam, valamint az üdülési csekkek okozzák.“
Mindemellett az esztergomi Aquasziget 2005-ös megnyitása is hozzájárult a kialakult helyzethez. Sőt, a Párkányban üdülő turisták is szívesen látogatják a Duna túloldalán lévő komplexumot. Ján Oravecet
arról is megkérdeztük, kik jönnek leginkább Párkányba. „A vendégek
legfőképpen Szlovákiából és Csehországból jönnek. Szlovákiából kb.
51 százalékuk érkezik, míg Csehországból kb. 35“. A látogatók főleg
Pozsony, Nyitra, Nagyszombat, Zsolna és Kassa térségéből érkeznek
Párkányba. A Vadas a felsorolt okok miatt nem fektet magyarországi
kampányba, mint mondták, a befektetett pénz nem térülne meg.
A szomszéd fűje jelenleg tényleg zöldebb. Azt azonban, hogy mit hoz
a jövő, megfordul-e a turizmus iránya, ami országunk és a határ menti boltosok számára akár az életben maradás kulcsa lehet, nem tudja
senki sem. Mert bár mi valóban jobban járunk, ha a túloldalon vásárolunk, s miért ne tennénk ezt (!?), a hazai üzletek, kereskedők isszák
meg ennek a levét. S mint ahogy az előbb feltett kérdésre sincs
egyértelmű válasz, azt sem tudni, hogy az elkövetkező hónapokban
mi történik Magyarország vagy éppen Szlovákia gazdaságéval, illetve
a közös európai pénznemmel...
A Plus jeden deň napilap július végi felmérése szerint egy kisebb
bevásárlás - alapélelmiszerek, mosópor - jelenleg 29 euróba kerül
Szlovákiában, míg ugyanezeket a termékeket Magyarországon 22
euróért is meg lehet venni. A határ menti nagy bevásárlóközpontok parkolóiban minden ötödik autó szlovákiai rendszámmal rendelkezik. Gál Zsolt gazdasági szakértő szerint a forint alacsonyabb
árfolyama kora őszig bizonyosan el fog tartani. Véleménye szerint
némi javulás lehet a 288-as árfolyamhoz képest, de a korábbi 256os értéket meg sem fogja közelíteni. A parlament szabadságra ment
Magyarországon, és az IMF is csak ősszel tér vissza, ezért Gál nem
vár jelentős mozgást.
Kasza Szép Éva

Pokračovanie z 1. strany

Na všetko sme sa opýtali ako oprávneného riaditeľa MsKS, Tibora
Halasiho: „Čo je dobré a čo mi vyhovuje, si pozriem aj tu, ale je
pravdou, že s rodinou dosť často navštevujeme divadlá v Budapešti.“. Navyše väčšinu programov MsKS kupuje v Maďarsku... „Žiaľ,
väčšinu programov kupujeme z Maďarska. Sú približne v takej cene,
ako u nás, ale vo veľa prípadoch ešte lacnejšie. Záujem o programy
z Maďarska je oveľa väčší. Aj teraz pracujeme na uskutočnení skladateľského večera s Gáborom Presserom“. A v skutočnosti: Večer s
Bangó Margit naplnil kultúrny dom, tak isto boli obsadené všetky
sedadlá pri divadelných predstaveniach divadla z Budaőrsu a Gergely Theátrum. A naopak musical domácej košickej Thálie s názvom
Valahol Európában, ktorý bol zo všetkých na najvyššej úrovni, divákom nebol až tak po vôli.
Stále menej občanov Maďarska prejavuje záujem o náš štát
Znížením hodnoty forintu strácajú južní susedia záujem o našu republiku. Už ani pre slovenské pivá nemusia chodiť k nám, v nákupných centrách ich poľahky kúpia. Štúrovské obchody sú čoraz prázdnejšie, obchodné priestory sa vyprázdňujú, nakupovať nechodia ani
naši južní susedia, ale ani domáci. Veľká časť obyvateľov štúrovského regiónu dostáva plat vo forintoch. Neoplatí sa im s veľkou stratou
zamieňať na eurá. Z Maďarska k nám nechodia na rekreácie, ale ani
stráviť pekný deň na kúpalisku. Skôr sa k nim vyberieme my. Svoju
renesanciu prežíva Balaton. Vďaka kríze a slabému forintu sa mnohí
rekreujú pri maďarskom mori. Pri porovnaní s údajmi z roku 2005
o 80% menej návštevníkov Maďarska navštívilo termálne kúpalisko
Vadaš. O príčinách sme sa opýtali marketingového manažéra Vadašu, Jána Oravca ml.: „V
poslednej dobe sa viditeľne
znížil počet návštevníkov
z Maďarska. Oproti roku
2008 je to pokles približne
o 9%. Hlavnými dôvodmi
sú zavedenie eura, zlý kurz
a v Maďarsku používané
rekreačné šeky.“ V značnej miere prispel aj v roku
2005 otvorený Aquapark.
Aj v Štúrove rekreujúci sa
turisti s radosťou navštevujú ostrihomský komplex.
Jána Oravca sme sa tiež
opýtali, kto chodí najčastejšie do Štúrova. „Hostia prichádzajú najčastejšie zo Slovenska (51%) a z Česka (cca 35%). Návštevníci sú
najčastejšie z Bratislavy, Nitry, Trnavy, Žiliny a z okolia Košíc. Z
uvedených dôvodov Vadaš nevyvíja kampaň v Maďarsku, vyložené
financie by sa nevrátili“.
Momentálne je susedova tráva ozaj zelenšia. Čo prinesie budúcnosť,
či sa otočí smer turizmu, môže byť pre pohraničných obchodníkov aj
otázkou života, odpoveď nevie nikto. Síce nám sa oplatí nakupovať
na druhej strane, a prečo by sme to aj nevyužili. Kalich horkosti kvôli tomu vypijú domáci obchodníci. A tak ako nevieme jednoznačnú
odpoveď na predošlú otázku, nevieme ani to, čo sa udeje v ďalších
mesiacoch s maďarským hospodárstvom a so spoločnou európskou
menou...

Podľa prieskumu denníka Plus jeden deň z konca júla, menší nákup
– základné potraviny, prací prášok – stojí na Slovensku 29 eur, to
isté nakúpite v Maďarsku za 22 eur. Na parkoviskách obchodných
centier v pohraničnom pásme má každé piate auto slovenskú poznávaciu značku. Podľa hospodárskeho odborníka Zsolta Gála nižšia
hodnota forintu potrvá približne do skorej jesene. Podľa jeho názoru
sa kurz 288 môže zlepšiť, ale k predošlej hodnote 256 forintov sa
nepriblíži. Parlament v Maďarsku je na dovolenke aj IMF (Medzinárodný valutový fond) sa vráti iba na jeseň, preto Gál neočakáva
vážnejší pohyb.
(preklad: gp)

Kútfúrást
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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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Hosszú forró nyár…

Dlhé horúce leto...

Na igen, ez már csak egy kellemes Kováts Kati dal. Az idei
nyárról ez sajnos nem mondható el, és ki ne tudná ezt jobban,
mint a párkányi strand vezetősége.
Óriási sikerrel indult a július, mindjárt az első hétvégén több éves
rekord dőlt meg az eladott jegyek számát tekintve. Ha a bent lakó
turistákat is beleszámoljuk, a Vadas ismét várossá vált a városban,
hisz mintegy 11 ezer ember csobbant, úszott és csúszott, pihent és
szórakozott együtt, mindezt Szlovákia egyik legnagyobb üdülőkomplexumában.

Tieto slová nie sú práve charakteristické pre toto leto. Za pravdu by mi dalo určite aj vedenie štúrovského kúpaliska.
Júl odštartoval ako z rozprávky. Hneď prvý týždeň sa podarilo prekonať viacročný rekord v počte predaných vstupeniek. Ak prirátame
aj návštevníkov ubytovaných v areáli kúpaliska, v jednom z najväčších rekreačných komplexov na Slovensku trávilo svoj voľný čas
spolu 11 tisíc ľudí.
Vďaka tomuto víkendu, ani škaredé počasie na konci júla nepokazilo dojem z celkového počtu návštevníkov a júl sme uzavreli s veľmi

A sikeres hétvégének köszönhetően a július végi csúf időjárás sem
vetette vissza nagymértékben a látogatók össz-számát, így a júliust hasonló adatokkal zárhattuk, mint az előző évben: az igazi nyári
idény első hónapjában összesen 93479 látogató lépte át a forgókapukat. Az elszállásolt vendégek száma tovább növeli majd a látogatók
számát, a pontos adatokat az idény végén értékeljük ki.
Az idén első alkalommal került sor közös szervezésű eseményre,
melyben a Vadas partnere az esztergomi Aquasziget volt. Míg Esztergomban a focibajnokság zajlott, a párkányi pálya szolgált otthonául a strandröplabda bajnokságnak. A Vadasban nem először rendeztünk ilyen jellegű eseményt, hisz a Párkányi Amatőr Röplabda
Klub több éve segíti munkánkat a bajnokságok szervezésében. Segítségüket ezúton is köszönjük! A döntőre július 18.-án került sor 14
csapat részvételével. A küzdelemben végül az esztergomi Vaszary
csapat győzött a surányi Katastrofa felett. Büszkeséggel tölt el, hogy
a harmadik helyért két párkányi csapat, a
Svedkovia Liehovovi és az Easy Team
küzdött, amelyből a Svedkovia Liehovovi került ki győztesen.
Bár a vénasszonyok nyara még hátra
van, és a kültéri medencék szeptember
19-ig még nyitva vannak, a termálfürdő
vezetősége már a jövőn gondolkodik. A
teljes szezonértékelés után eldől, milyen
új fejlesztésekkel várjuk vendégeinket a
jövő nyáron.
A fedett uszoda kedvelőit értesítjük, hogy
szeptember 1.-től változik a fedett uszoda
nyitvatartási rendje, amely hétfőtől péntekig 15.00 és 21.00 óra, míg szombaton
9.00 és 22.00, vasárnap 9.00 és 21.00 óra
közt várja látogatóit. A szauna októbertől
üzemel újra, amikor a fedett uszoda ismét áttér téli üzemrendjére,
azaz hétköznapokon 12 órától tart nyitva. Mivel szeptember hónap
még tartogathat számunkra kellemes meglepetést, nagyon jó idő
esetén a fedett uszoda nyitása 18:00 órakor lesz. Ellenkező esetben,
nagyon rossz idő esetén a fedett uszoda 12.00 órától várja vendégeit.
A VADAŠ KFT vezetősége fenntartja a nyitvatartás változtatásának
jogát.
Mindenkinek köszönjük, aki hozzájárult sikereinkhez, további kellemes nyárutót kíván,

podobnými číslami ako minulý rok. Počas prvého mesiaca hlavnej
letnej sezóny prekročilo brány nášho kúpaliska celkom 93479 návštevníkov. Počet ubytovaných hostí ešte zvýši počet návštevníkov,
presné údaje budú známe na konci sezóny.
Tohto roku sa po prvýkrát konala udalosť, na ktorej spolupracovalo termálne kúpalisko Vadaš s ostrihomským Aquasziget. Kým v
Ostrihome prebiehal turnaj v plážovom futbale, v Štúrove sa konal
turnaj v plážovom volejbale. Nebolo to po prvýkrát, čo sa na Vadaši konal podobný turnaj, veď štúrovský volejbalový klub amatérov
nám niekoľko rokov pomáha pri organizácii podobných akcií. Za
ich pomoc im aj touto cestou ďakujeme. Finálové kolo sa konalo
18. júla za účasti 13 mužstiev. Z finále vyšlo víťazne ostrihomské
mužstvo Vaszary, ktoré porazilo tím zo Šurian pod názvom Katastrofa. Popýšiť sa môžu aj štúrovské mužstvá, pretože hneď dve si
zmerali sily v zápase o tretie miesto a to Svedkovia liehovovi a Easy
Team, z ktorého vyšli víťazne Svedkovia
liehovovi.
Aj keď babie leto je ešte pred nami a
vonkajšie bazény sú otvorené do 19. septembra, vedenie termálneho kúpaliska už
rozmýšľa nad budúcnosťou. Po celkovom
zhodnotení sezóny bude jasné, s akými
novinkami budeme očakávať návštevníkov budúce leto.
Milovníkom krytej plavárne oznamujeme, že od 1. septembra sa mení otváracia
doba krytej plavárne. Od pondelka do
piatku je otvorená od 15.00 h do 21.00
h, v sobotu od 9.00 h do 22.00 h a v nedeľu od 9.00 h do 21.00 h. Sauna bude v
prevádzke od októbra, keď krytá plaváreň prejde na svoj zimný režim, t.j. bude
otvorená cez týždeň od 12.00 h. Keďže september nás ešte môže
prekvapiť veľmi priaznivým počasím, v takomto prípade sa posunie otvorenie krytej plavárne do 18.00 h. Naopak v prípade zlého
počasia sa krytá plaváreň otvorí o 12.00 h. Vedenie VADAŠ s.r.o. si
vyhradzuje právo zmeniť otváraciu dobu.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o naše úspechy. Príjemné strávenie zvyšku leta želá

Németh Lívia

Ján Oravec
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Megtisztult a Mária Valéria híd

Očistený most Márie Valérie

Július végén, pontosabban július 20-tól 30-ig a hídon átkelve kisebb teherautóra figyelhettek fel a járókelők. Ekkor zajlott a Párkányt Esztergommal összekötő Mária Valéria híd mosása. A hídon
sebességkorlátozás volt érvényben: az autósok 40-el haladhattak
csak. A tisztítás miatt nagyobb torlódás, dugó nem alakult ki, szinte
folyamatos volt a forgalom. Mint azt a Komárom- Esztergom Megyei Magyar Közút Kht. Igazgatóságának a munkatársától Pischné
Katona Zsuzsannától megtudtuk, a hidat évente egy alkalommal a
Magyarországon országos hídmosási program keretében a Hídszervíz Kft. teljes körűen lemossa. Ilyenkor lemosásra kerülnek a korlátok, a járdaszegélyek, a pályalemez
szélső 1 méteres sávja a víznyelőkkel
együtt. Télen a híd síkosság-mentesítési munkáit végzik el. Néhány évvel
ezelőtt még nem volt tisztázott, hogy
a Mária Valéria híd esetén a szlovák,
illetve a magyar közútkezelőségnek
mi a pontos feladata. 2007. június 18án került aláírásra az a kormányközi egyezmény, amely a két ország közös államhatárán lévő közúti
határhidak üzemeltetéséről, fenntartásáról és korszerűsítéséről szól.
Mindaddig egy 1978-ból származó, csehszlovák-magyar egyezmény
volt használatos.
Sz.É.

Koncom júla, presnejšie od 20. do 30. júla, mohli prechádzajúci
mostom stretnúť malé nákladné vozidlo. V tej dobe prebiehalo čistenie mostu Márie Valérie. Pri prechádzaní po moste bola obmedzená rýchlosť. Vodiči mohli prechádzať rýchlosťou 40 km/h. Kvôli
čisteniu sa nevyskytli väčšie dopravné zápchy, premávka prebiehala plynule. Od pracovníčky riaditeľstva maďarských komunikácií
komárňansko-ostrihomskej župy Pischné Katona Zsuzsanny sme
sa dozvedeli, že maďarská strana most umyje raz ročne v rámci
celoštátneho programu umývania mostov. Umývanie v plnom rozsahu vykonáva firma Hidszerviz Kft. Umyjú sa zábradlia, obruby
chodníkov, krajný metrový
pás trate s ponormi. V zime
odstraňujú zamrznutý klzký povrch. Pred niekoľkými rokmi v prípade mostu
Márie Valérie nebolo jasné,
aké majú presné úlohy slovenské i maďarské správy
ciest. 18. júna v roku 2007
podpísali vládnu dohodu, ktorá hovorí o prevádzke, údržbe a modernizácii hraničných mostov dvoch štátov. Doteraz bola v platnosti
československo-maďarská dohoda z roku 1978.

Nincs még vevő a papírgyárra, de a kisrészvényesek értékpapírjait felvásárolják

Niet nádejného kupujúceho na obzore
– osud štúrovských papierní

A párkányi papírgyár eladásának ügyében továbbra sincsenek fejlemények, holott az utolsó információk szerint még a tavasszal lezárultak a tárgyalások a tulajdonos, a Smurfit Kappa Group csoport
és az érdeklődők között. A cég áprilisra ígérte az eredmény nyilvánosságra hozását, ez azonban elmaradt. A Smurfit Kappa Párkány
vállalat március közepén állította le a cég alaptermékének számító
hullámpapír gyártását, melynek következtében több 100 személy
veszítette el a munkahelyét. A vállalat jelenleg a kisebbségi tulajdonosok részvényeit igyekszik megvásárolni: 85 eurót kínál egy értékpapírért, az ajánlat a kihirdetésétől
számított 30 napig (volt) érvényes. A
cég a gyártás leállításával karöltve kivonul a szlovák piacról, így a pozsonyi értéktőzsdéről is, ez a lépés pedig
egy korábban meghozott határozat
értelmében arra kötelezi a többségi tulajdonost, hogy felvásárolja azon kisrészvényesek értékpapírjait, akik nem
adták beleegyezésüket ehhez a döntéshez. „Miután leállt a termelés, leállt a
részvényekkel való üzletelés is. Feleslegessé és anyagilag megterhelővé vált
a cég jelenléte az értékpapírpiacon” –
indokolta korábban a vállalat döntését
Karol Wolf, a cég sajtóképviseletével megbízott iroda igazgatója. A
SITA hírügynökség információi szerint a felvásárlás 11 172 részvényt érint, melynek névértéke 33,2 euró.

Ohľadom predaja štúrovských papierní sa stále nič nezmenilo, aj
keď podľa posledných informácií sa skončili spoločné rokovania
medzi majiteľom, skupinou Smurfit Kappa Group a záujemcami.
Spoločnosť prisľúbila ešte v apríli verejné informovanie o výsledkoch rokovaní, avšak toto sa napokon nezrealizovalo. Spoločnosť
Smurfit Kappa Štúrovo v strede marca pozastavila výrobu flutingu,
dôsledkom čoho viac ako 100 zamestnancov stratilo svoju prácu.
Spoločnosť sa v súčasnosti snaží o získanie akcií akcionárov. Ponúka
85 EUR za cenný papier a ponuka bola platná do 30 dní od zverejnenia. Z dôvodu, že celá
firma opúšťa slovenský trh,
vrátane bratislavskej burzy,
v zmysle skoršieho uznesenia majiteľ väčšinového
podielu akcií sa zaväzuje,
že odkúpi cenné papiere
akcionárov, ktorí neprejavili súhlas pri vynesení konečného rozhodnutia. „Po
zastavení výroby bolo pozastavené aj obchodovanie
s akciami“ – odôvodnil rozhodnutie spoločnosti Karol
Wolf, poverený mediálny
zástupca. Podľa informácií tlačovej agentúry SITA predaj sa týka 11
172 akcií s nominálnou hodnotou 33,20 EUR.

Preklad: gp
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Zdravé ovocie
– veľa chemikálií?!

5.

Szeptember végén a bor is főszeMesék a valóságról...
rephez jut a párkányi Sétálóutcán

Nepriaznivé počasie, dlhotrvajúce dažde vytvárali podmienky na šírenie hubových ochorení.
Toto spôsobuje aj v ovocinárstve značné škody,
vinohradníci a aj poľnohospodári očakávajú zlú
úrodu.
V prípade nakazenia hrozna s peronospórou ku klíčeniu oospór je potrebná teplota nad 11°C a zrážky
za jeden deň nad 10 milimetrov. Prvá infekcia sa
môže vytvoriť na jar, keď sa na vlaňajších opadaných listoch uvoľňujú zoospóry. Keď sa pri pohybe
vzduchu zoospóry dostanú na povrch nového listu,
v kvapke vody huba preniká cez prieduch do pletív
listu. Na liste sa vytvorí tzv. olejová škvrna. Infekcia sa potom šíri v pletivách listu.
Po daždivých májových a júnových týždňoch poľnohospodári nemohli postrekovať ovocné stromy a
vinice, preto hubové ochorenia útočili na jadrové
a kôstkové ovocie. Neboli vhodné podmienky ani
na opeľovanie a na niektorých miestach, tam, kde
nemohli postrekovať kvôli dažďu, sa úplne zničila
aj úroda vinice. „Úrodu vo vinici už v máji značne
poškodil ľadovec, priemerne 20-30 percent úrody
zničili krúpy. Ďalšie škody poľnohospodári zaznamenali po dažďoch. Tí, ktorí nestihli postrekovať
pravidelne vinicu proti peronospóre a múčnatke,
musia rátať aj so 40-percentnou škodou, ba dokonca
drobní pestovatelia aj so stopercentnou škodou“ povedal nám známy a uznaný vinohradník z Mužle,
Miroslav Petrech. Na šťastie v ich podniku, v Rivel s.r.o., stihli pravidelne postrekovať vinohrad s
vhodným postrekom, preto môžu rátať „len“ s 30
percentnou škodou, čo spôsobili hlavne krúpy v
máji.
U jadrovín nepriaznivé počasie spôsobuje chrastavitosť. Okrem listov napáda aj plody, ktoré sa pri
silnejšej infekcii úplne znehodnotia. Mnohí pestovatelia sa musia uspokojiť s tým, že plody svojich
ovocných stromov môžu predávať iba ako priemyselné ovocie. „Najprv aj u nás spôsobili značné
škody krúpy, po daždivom počasí sme však museli
viackrát postrekovať ovocné stromy. Chrastavosť
sa prejavuje hlavne u citlivých druhov jabĺk, tam
spôsobila 10-30 percentné škody“ – povedal nám
František Duka, poľnohospodársky podnikateľ z
Kravian nad Dunajom. Ďalší – na vlastnú žiadosť
nemenovaný - poľnohospodár z nášho regiónu hovorí takto: „Na našich 17-tich hektároch jabloní a
hrušiek je asi 60 percent úrody jabloní poškodených.
U hrušiek nie je taká zlá situácia. Najcitlivejšie jablone sú Jonathán, Jonagold, Golden Delicious, Fuji.
Tie sa najskôr nainfikujú. To ovocie, ktoré bolo nainfikované, môžeme predať už len ako priemyselné
plody. Mali šťastie len tí ovocinári, ktorí začali včas
a stále postrekovali ovocné stromy. Pekné zdravé
ovocie kúpiť tento rok
môže znamenať, že
tieto obsahujú v sebe
veľa chémikálií“ - povedal poľnohospodár.
M. Cz.

Szeptember utolsó hétvégéjén első alkalommal
tartanak borünnepet a párkányi Sétálóutcán. A
rendezvényről annak egyik szervezőjével, Zalaba Józseffel beszélgettünk.
- Mikor lesz a rendezvény és mi a célja?
Az I. Párkányi Borünnep régi űrt tölthet be a város
életében. Szlovákia egyik legjobb adottságú borvidékének központjában élünk, ám egy-két, inkább
csak a kistermelők körében ismert borversenyen
kívül nincsenek komoly borászati rendezvények,
az éttermekben nem találunk helyi borokat, nagyon
ritkán kerül sor fogyasztóknak szánt borkóstolókra.
Ezen szeretnénk változtatni, behozni a helyi bort, a
minőségi borkultúrát a párkányiak közé. Nem tartható fenn ugyanis az az állapot, hogy egy borvidéken csak szűk szakmai körök ismerjék az igazi értékeket, miközben a lakosság több száz, esetenként
több ezer kilométerről szállított palackokat vesz
le az áruházak polcairól, a vendéglátásban pedig
csak elvétve lehet komoly minőségű nedűket találni. Miközben ilyenek karnyújtásnyira teremnek a
Hegyfarkon, Muzslán vagy éppen a Garam-mentén.
Hogy ez így alakult, annak több oka van, ám változtatni sosem késő. Reméljük, a szeptember 24-26.
között megrendezett I. Párkányi Borünnep csak az
első, ám jelentős lépés lesz a helyes irányba.
- Miképp fog megvalósulni a rendezvény?
Az esemény a párkányi Sétálóutcán lesz. 8-10 darab
faházban kínálják majd boraikat a környékbeli borászok, egy-két vendég pincészettel és sajttermelővel
kiegészülve. Közben a szabadtéri színpadon színvonalas előadások, zene-tánc látható-hallható. Mivel a
szüret közepén járunk majd, szombaton látványos
szüreti felvonulással, este pedig szüreti mulatsággal
készülünk. Szeretnénk a régi szüretek hangulatát a
városközpontba varázsolni.
- Honnan az ötlet, mekkora az igény és van-e hagyománya a borünnepnek régiónkban?
A tágabb régióban már több hasonló eseményt szerveztek, gondoljunk csak a kürti Pincefesztiválra, a
komáromi Borkorzóra vagy éppen a bátorkeszi
borfesztiválra. Ám Párkányban egy-két erőtlen
próbálkozástól eltekintve ez az első komolyabb,
fogyasztóknak-borbarátoknak szóló rendezvény.
Pedig korábban Párkány igazi vásárvárosnak, kereskedelmi központnak számított. Mára, erre a
szerepkörre csak a Simon Júda vásár emlékeztet. A
borünnepet a hídünnep napján, azaz a Mária-Valéria
híd átadásának évfordulóján rendezzük. Ez szimbolikus jelentőséggel is bír, hiszen városunk újkori
történetének talán legfontosabb eseménye rázta fel
az addig alvó kisvárost, változtatta újra fontos turisztikai és kereskedelmi állomássá. Azt szeretnénk,
ha ebben a szerepkörben fontos építőkocka lenne a
helyben megtermett szőlő és bor is. Ha ugyanis ez
az ágazat fellendül, megtalálja piacát, akkor számos
munkahelyet, megélhetést teremthet, csökkentheti
függésünket a nagy cégek piaci játszmáitól.
- Ön szerint miért lesz érdemes kilátogatni a rendezvényre?
Elsősorban a minőségi borokért, a színvonalas színpadi
műsorokért, a finom falatokért,
a szórakozásért. Másrészt a
látogatók személyesen is megismerkedhetnek a helyi borászokkal, higgyék el, közvetlen,
nagyszerű emberekről van szó,
akik két kezükkel teremtenek
értéket, munkájukkal pedig
nemcsak saját maguknak, hanem az egész vidéknek hoznak
hírnevet. A bor közösségi ital,
kapcsolatokat teremt, felvidítja
a lelket, megoldja a nyelvet,
mértékkel fogyasztva orvosság. Reméljük, az I. Párkányi
Borünnep segít abban, hogy
egymásra találhasson borbarát
és borász, Párkány és Vidéke!

Sz.É.

Hiszem azt, hogy a földön él három
ember, aki az egész világot irányítja.
Talán egy szigeten élnek, talán
köztünk, hétköznapinak látszó életet
élve. Nem róluk, a világ leggazdagabbjairól beszélek, akik mindig a
média középpontjában állnak. Hanem a még náluk is gazdagabbakra, akik csak a háttérből irányítják
az eseményeket. Akiknek (kapott)
hatalmukban áll dönteni arról, hogy
most a sertéspestis fog pusztítani ebben vagy abban az országban, mert
túl sok az eladni-való marha. Aztán
majd jön a kergemarha-kór, és mindenki rááll az egészséges szárnyas
hús fogyasztására. Persze csak addig, amíg meg nem jelenik a madárinfluenza, mert akkor kiderül, hogy
talán mégis csak jó az a sertés meg
a marhahús is. Még szerencse, hogy
ezek a világméretű járványok nem
egyszerre pusztítanak, hanem szépen sorjában váltják egymást, mintegy meghatározott harmonogramm
szerint.
És hát itt van ez a szerencsétlen
gazdasági válság. Persze, ha nagyon akarom, elhiszem, hogy a világ Nagy Okosai évekig nem jöttek
rá, hogy a szappanbuborék egyszer
elpukkanhat. Csak sokáig kell ezt
magamban többször mondogatnom,
hogy meggyőződjek róla. Egyelőre
sokkal inkább elképzelhetőnek tartom a magam kis meséjét. Volt egyszer három ember, szövetkeztek, és
feltalálta a szappanbuborékot. Felfújták a legszebbet, legszínesebbet
és legnagyobbat, amit csak a világ
látott. Mindenki csodálta, mindenki az életét ehhez irányította. De a
szappanbuborék nem örökéletű, ezt
tudták a Szappanbuborék fújók is.
„Mi lesz, ha eldurran?“ – kérdi az
egyik. „Az lesz csak igazán a nagy
biznisz!“ – mondja a másik. A harmadik hozzáteszi: „Ha már mindenki megcsodálta és hozzászokott a
buborék szépsége biztosította élethez, mindent képesek lesznek feláldozni, csak hogy visszaszerezzék.
De a szappanos vizes „szelence“ a
mi kezünkben van...“
Ennyi a mesém. A valóság meg az,
hogy még mindig nyakunkon a válság, és a hétköznapi embert nem az
én mesém, hanem az érdekli, hogy
holnap tud-e kenyeret tenni az asztalra. Apropó! Milyen kenyeret is? Laktóz-glutén- és tojás-menteset? Mert
egyszer valaki kitalálta a hormontablettát és a fogamzásgátlókat, ami
jó biznisznek bizonyult: mindenki
rácuppant, mint méhecske a mézre.
Aztán most talán ennek isszuk a (–z
ivóvíz) levét. De sebaj, talán aki kitalálta ezeket a környezet-károsító
tablettákat, már talált gyógyszert
az általuk okozott bajokra is. És talán már felvásároltatta a világon az
összes egészséges vízkészletet. De
ez már egy másik mese...
Már csak annyit: mondtam már,
hogy valahol azt olvastam, a válság
ellenére a legnagyobb bevételt idén
a gyógyszergyártó cégek tervezik?
Czigler Mónika
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Új iskolaév, új kiadások, régi padok
Elérkezett az új iskolaév és vele az újabb kiadások. A szupermarketek tele vannak jobbnál jobb kínálattal, amelyek csábítják a vevőt, de a pedagógusok óva intenek: inkább várjuk meg
az iskolaév kezdetét, a tanár ugyanis pontosan elmondja, milyen
tanszereket kell beszerezni az órára. Így elkerülhetjük, hogy
fölösleges dolgokra dobjuk ki a pénzt.

„Valóban több osztályban le kellene cserélni a padokat, hiszen vannak olyanok, amelyekben még nagymamáink ültek. Sajnos, a rendelkezésre álló anyagi forrás csekély és nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy mindent egyszerre cseréljünk le. A 2009/2010-es
iskolaévben négy osztály számára rendeltünk padokat, de igyekszünk

„Csak néhány apróság, hiszen most megéri...” - gondoljuk, aztán a
pénztárnál csodálkozunk, milyen tetemes összegre dagadt a sok kis
holmi ára. Aztán még többet mérgelődünk, ha a megvásárolt tárgy
nem felel meg a tanítási órára. Épp ezért a pedagógusok figyelmeztetnek: inkább várjuk meg az iskola kezdetet. „Ekkor minden osztályfőnök elmondja, mit kell a tanulónak biztosítani. Az első osztályosok számára a Pázmány Péter Alapítvány jóvoltából készítünk
startcsomagot. A felsőbb osztályokban a szülők maguk dönthették
el, mire költik a pénzt” – mondta a párkányi magyar tanítási nyelvű
alapiskola igazgatónője, Fodor Zsuzsanna, aki azt is elárulta, hogy
idén 85 új kisdiák ül be az iskolapadba.
Az iskolák is készülnek
A szlovák nyelvű alapiskolában szeptember 2.-től 57 elsős kezdi meg
tanulmányait. Adriana Laczová, az iskola igazgatónője lapunknak
elmondta: jelenleg még tart az épület rekonstrukciója. A C pavilon

teljes tetőszerkezetét lecserélik, de javítják az A és B pavilon tetőzetét is, hiszen itt is rendszeresen beáztak. Lecserélik az ablakokat, a
C pavilont hőszigetelik. A felújítás megközelítőleg 200 000 euróba
kerül, ezt az összeget az iskolaügyi minisztériumtól, illetve Párkány
városától kapták. „A munkálatok kiírt befejezésének időpontja szeptember 30. Információm szerint minden az előírt ütemterv szerint
halad” – tájékoztatta lapunkat Adriana Laczová. A nebulók azonban
hiába reménykednek, a munkálatok miatt nem csúszik az iskolakezdés időpontja: az igazgatónő elmondása szerint szükség esetén a tanítási órákat az A és B pavilon termeibe helyezhetik át.
Néhány padban még nagymamáink is ültek
Sok helyütt az iskolapadok már-már muzeális jelleggel bírnak, az
iskoláknak azonban többnyire csak fokozatosan adódik lehetőségük
modern berendezésre lecserélni azokat. Nem is csoda, hiszen egy
24 diákot számláló osztály számára a legolcsóbb padok is 1100 euróba kerülnek – tudtuk meg az ALEX iskolabútorok beszállítójának
ügyvezetőjétől, Katarína Felgerovától. Amint azt a sok éves múlttal
rendelkező cég vezetője elmondta, manapság már olyan padokat is
gyártanak, amelyek együtt „nőnek” a diákkal. Ez azt jelenti, hogy
a diákoknak nem kell vándorolniuk, az első osztálytól kezdve kilencedikig ugyanabban az osztályban maradhatnak. Ezek a padok
azonban már inkább a luxuskategóriába tartoznak, hiszen az egy
osztály számára készült bútorok ára eléri a 2000 eurót. Közkedveltek az egyszemélyes padok is, amelyekben az ALEX tulajdonosa
szerint az a pozitívum, hogy a diákok nem lökdösődnek, nem zavarják egymást.

ezt fokozatosan a többi osztályban is megtenni, hogy a berendezések
megfeleljen a 21. század követelményeinek” – mondta Adriana Laczová.
A párkányi gimnázium igazgatónője, Mezei Ildikó szerint nem is
az iskolapadok lecserélésével van gond, sokkal rosszabb a helyzet
a szaktantermek felszerelését illetően. „Mi ugyan megfelelő felszereléssel rendelkezünk, de tapasztalataim szerint sokkal könnyebb
pénzt szerezni nyelvi laboratóriumokra, mint a többire. Több osztályban is lecseréltük a padokat, de vannak olyanok, ahol 20-30 évesek. A bútorcsere helyett számunkra fontosabb lenne az ablakcsere,
de fel kellene újítani az iskola környékét is” – mondta Mezei Ildikó.
Fodor Zsuzsannától megtudtuk, hogy náluk az elmúlt években sikerült újakra cserélni a padokat. „Célunk új szekrényekkel feltölteni az osztályokat. A táblából van kerámia és klasszikus is, de az
alsó tagozatosok esetében célszerűbb a klasszikus táblát használni”
– mondta Fodor Zsuzsanna. Az iskolabútorokat gyártó AB system
tulajdonosa, Varga Róbert lapunknak elmondta, hogy a táblákból náluk inkább a klasszikus, kinyitható és állítható változat fogy, amely
megközelítőleg 540 euróba kerül. A „filctollas” táblák drágábbak,
700-800 euróba is kerülhetnek. Az iskolák szerinte egyértelműen az
ár alapján döntenek, de a jó felszereltség Varga Róbert szerint az
igazgató ügyességétől is függ, illetve attól, hogyan tud reagálni a
kiírt pályázatokra. „Egyes iskolák az épületek rekonstrukciója alkalmával a berendezést is lecserélik. Valahol a szülői szövetség rendeli
meg az új bútort, máshol szponzort keresnek. Az óvodákban most a
kiságyakat cserélik le, az étkezdékben pedig a székeket, asztalokat.
Itt a hatszögletű változat a keresett. Tudni kell, hogy 1-2 euróval
drágább a lekerekített asztalsarok, de a biztonság ennyit megér” –
mondta Varga Róbert.
Szerencsére senki nem ellenőrzi szigorúan, hogy mennyire számítanak biztonságosnak a bútorok az iskolában. De tulajdonképpen nincs is norma, amelynek eleget kellene tenni. „Néhány
évvel ezelőtt még létezett az úgynevezett szlovák műszaki norma, amelynek minden bútornak meg kellett felelnie. A mi cégünk
utoljára 2007-ben kérvényezte a jóváhagyást. Az uniós csatlakozás után megszűntek a régi normák, újakat viszont nem alkottak.
Mindezek ellenére azért oda kell figyelni arra, hogy például az
alsó tagozatos iskolákban le legyenek kerekítve az asztalsarkak,
vagy például hogy a szekrényajtó lehetőleg ne üvegből legyen.
Folytatás a 7. oldalon
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Folytatás a 6. oldalról

Ilyen hasonló íratlan szabályt lehetne még sorolni, de ezekkel az
iskolák is tisztában vannak. Itt az a kérdés, hogy mennyit tudnak
rászánni arra, hogy egy osztályt stílusossá varázsoljanak” – mondta
az ALEX ügyvezető igazgatója. A pénzhiány valóban sokszor aka-

dályozza az iskolákat, de érdemes elgondolkodni azon, hogy újabb
diák/szülő megnyerése érdekében talán mégis érdemes beruházni.
„A diák lelkivilágára óriási kihatással van az, hogy milyen környezetben tanul. Egy olyan padban ül, ami szép, új, modern, vagy egy
ütött-kopottban, ami tele van firkálva” – tette hozzá Katarína Felgerová.
Cz. M.

www.alexnabytok.sk

ALEX KOVOVÝ A ŠKOLSKÝ
NÁBYTOK, S.R.O.

Hadovská 870, 945 01 Komárno
e-mail: alexnabytok@stonline.sk
tel.: 035 / 7742 355, 357, fax: 035 / 7742 356,
Mobil: 0905 / 260 130
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A gimisek Brüsszelben
2010. július 12-14. között valósult meg a párkányi gimisek által
várva várt brüsszeli kirándulás, amelyen A mi Európánk verseny
magyarországi és szlovákiai első helyezettei vettek részt. Két évvel
ezelőtt Strasbourgba látogathatott el a Párkányi Gimnázium 8
ügyes diákja, akik az utazást jól megírt esszéjükkel érdemelték ki.
Most pedig 3 gimnazista lány fedezhette fel Brüsszel városát, akik
közül ketten Strasbourg városát is megtekintették az előbb említett
kirándulás által.
Tavaly decemberben a székesfehérvári Tarsoly Ifjúságért Egyesület és
a pozsonyi Szövetség a Közös Célokért Társulás meghirdette "A mi
Európánk" vetélkedőt, amelyre 3 fős középiskolai csapatok jelentkezhettek Magyarországról, és Szlovákia magyarlakta vidékéről egyaránt.
A vetélkedő során a csapattagok leleményességére, talpraesettségére és
internetes tájékozódási készségére volt szükség. Ami a témáját illeti,
általános EU-ismeret, ifjúsági pályázati rendszer, tájékozódás az interneten, munkavállalás, környezetvédelem, földrajz és történelem. A
vetélkedő 2+1 internetes fordulóból állt, amelyet egy interregionális
döntő követett. A beregisztrált 69 csapatból csupán 17 juthatott be a
döntőbe, s képviselhette iskoláját. A Párkányi Gimnázium is részt vett
a vetélkedőn, csapatunk az Anavum nevet viselte, csapattagjai: Nagy
Luca (6.D), Németh Barbara (6.D) és Kurdy Éva (4.C), akiket Mocsi
Beáta tanárnő készített fel a versenyre.
Az első internetes forduló még decemberben került megrendezésre. Ezt
a fordulót még kettő követte, amelyből a legjobban teljesítő 17 csapat jutott tovább a Székesfehérvárott
megrendezésre kerülő interregionális
döntőbe. A magyarországi első helyet
a veszprémi Lovassy Gimnázium speciális matematika tagozatos diákjai
érdemeltek ki, s ami a szlovákiai első
helyet illeti, hát igen, azt mi párkányi
gimisek szereztük meg.
Ami ez után következett, azt a türelem
játékának is nevezhetjük, hiszen utazásunk napja sokáig nem volt lefixálva, ebben közrejátszottak olyan zavaró tényezők, mint az érettségi dátuma,
ami eltérő Szlovákiában és Magyarországon, valamint az osztálykirándulások időpontjai is. Végül július 12-én
elindultunk Ferihegyre! A csapatot
rajtunk és a Lovassy Gimnázium 3
tanulóján kívül a verseny szervezői és
segítői alkották. A repülőút nem tartott tovább 2 óránál, de a szállásig
még utaznunk kellett egy órát, hiszen a hotel Brüsszel belvárosában, a
Bourse szomszédságában volt, a város főterétől és egyik leghíresebb
látványosságától a Pisilő fiútól pár méterre. Az első brüsszeli esténk
szabad volt, bebarangolhattuk a várost, megtekinthettük látványosságait, megkerestük a Pisilő kislány és a Pisilő kisfiú szobrát, a város főterét, gyönyörködhettünk a városháza éjjeli fényjátékában, s nem utolsó
sorban végigkóstolhattunk a jobbnál jobb belga csokikat.
A másnap az Európai Parlament brüsszeli épülete előtt a magyarországi európaparlamenti képviselőasszony, Herczog Edit várt ránk,
akinek jóvoltából ez a kirándulás megvalósulhatott. A parlament épületében üdvözölt bennünket Mészáros Alajos szlovákiai erópaparlementi
képviselő is, majd ezután az egyik gyűlésteremben Herczog Edittel és
Mészáros Alajossal következett egy beszélgetés. Ezen felül lehetőségünk adódott egy valódi EP-s konferencia megtekintésére is. Az
egyik asszistents elkalauzolt bennünket az EP azon szárnyába, ahol a
képviselők irodái vannak. Mi Herczog Edit irodályába kukkantottunk

be, nagy megdöbbenésünkre sokkal kisebb volt, mint amilyenre számítottunk. Parlamenti látogatásunkat egy rövid brüsszeli séta követte,
elhaladtunk a brüsszeli hercegi palota mellett is, amely az UNESCO
világörökség részét képezi. Majd vonatra szálltunk, s elzötyögtünk
Brugge városába, amelyet Észak Velencéjének is neveznek, hiszen a
várost, mint Velencét rengeteg kanális és kis csatorna teszi gyönyörűvé.
Brugge történelmi óvárosa 2000 óta szerepel az UNESCO világörökségi listáján. Az óvárost körülvevő régi erődítmények és malmok maradványai a csatornák mellett találhatók, a városközpont a középkor
óta alig változott. Brugge középkori építészeti emlékeinek nagy része
érintetlen maradt, beleértve a Miasszonyunk templomot, amelynek tornyai Európa legmagasabb kőtornyainak számítanak. A Miasszonyunk
templomában megtekintettük Madonna a gyermekkel szobrot, melyet
Michelangelo egyetlen olyan szobrának tartanak, amely még életében
hagyta el Itáliát. A város második leghíresebb nevezetessége a szent
vér relikvia, amely a Szent Vér-bazilikában található, s amely az első
keresztes háborúkból került ide.
Az utolsó nap reggelén metróra szálltunk s ellátogattunk az Atóniumhoz,
amely egy emlékmű a brüsszeli Heysel parkban. A kilenc gömbből álló
építmény acélból készült, és a vasatomot jeleníti meg, 165 milliárdszoros nagyításban. Hasonlításképpen: ez olyan mintha egy 0,1 mm-es
porszemcsét Föld méretűre nagyítanánk. A látványos épület az 1958as brüsszeli világkiállításra készült el, és annak egyik fő attrakciója
volt. 1956 márciusában André Waterkeyn tervei alapján kezdték meg
az építését, és eredetileg csak a kiállítás fél éves időtartamára szánták, de
olyan népszerűségre tett szert, hogy a
város vezetése a véglegesítése mellett
döntött. Az Atóniumtól nem messze
található az úgynevett Mini-Europe
(Mini Európa), ahol az EU-s országok
nevezetességei vannak összegyűjtve,
persze nem az eredetik, hanem ezek
lekicsinyített mása. Példaként említeném a párizsi Eiffel-tornyot, amely
itt található mása alig magasabb 2
méternél. Hazánkat, nagy megdöbbenésünkre nem a pozsonyi vár vagy a
koronázó templom képviseli, hanem a
pozsonyi Kék templom (Modrý kostolík). A Kék templom vagy Árpád-házi
Szent Erzsébet-templom Pozsonyban
Lechner Ödön egyik legnagyszerűbb
munkája, a magyar szecesszió egyik legszebb példája. A templom Árpád-házi Szent Erzsébetnek van szentelve, de Erzsébet királyné szimbolikus mauzóleumaként építették. Pozsony-Óváros részében található.
A Mini Európa parkban Magyaroszágot a Széchenyi gyógyfürdő képviseli.
A hazautazás korántsem bizonyult zökkenőmentesnek. A repülőtérre
érkezve elért minket egy vihar, amely egész Belgium légi- és vasúti
közlekedését megbénította. Itthon értesültünk csak arról, hogy az orkánerejű vihar sportcsarnoktetőt tépett le, fákat csavart ki és emberáldozatokat követelt. Szerencsére csapatunknak semmi baja nem esett,
csupán pár órányi várakozást kellett átvészelnünk. Mindent összevetve
egy fantasztikus kiránduláson vehettünk részt, ahol nem csak a látnivalókkal gazdagottunk, de új barátokat is szereztünk. Végezetül mindenkinek csak azt tudom tanácsolni, hogy ha lehetősége van, akkor kapcsolódjon be a versenyekbe, pályázatokba, mert sose lehet tudni, kinek
segít Fortuna, s ki kerül be a szerencsések közé. A lehetőség mindenki
számára adott, csak élni kell vele!
Kurdy Éva
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Nyelvvizsga nélkül diplomát sem
osztanak
A nyelvvizsga, vagy éppen - tudás fontosságáról már számtalan
cikk íródott. Most mégis, egy új adat előkerülése megdöbbentően
hatott: van olyan magyarországi felsőoktatási intézmény, melyben a hallgatók több mint fele nem vehette át diplomáját, miután
nem rendelkezik államilag elismert nyelvvizsgával.
Mint ismeretes, Magyarországon a diploma megszerzéséhez 2002
óta elengedhetetlen egy középfokú nyelvvizsga megléte. Ebből is
látszik, hogy az idegen nyelvek aktív ismerete évről-évre nagyobb
jelentőséggel bír. Az angol nyelv tanításával ezért Szlovákiában is
komolyabban kívánnak foglalkozni: az új kormánykoalíció azt tervezi, hogy az angol nyelvet minden tanuló számára kötelezővé teszi,
mindezt az alap- és középiskolákban is. A komolyabb álláshirdetéseknél a legnépszerűbb idegen nyelvek – világnyelvek - középszintű
(ha nem felsőfokú) ismerete szinte elengedhetetlen, de ma már gyakoriak az olyan álláshirdetések is, amelyek kiírói több nyelv tudását is
megkövetelik. Ma már sajnos sokszor az egy
idegen nyelv ismeretével nem vagyunk, ahogy
mondani szokás, versenyképesek… Az esztergomi Mária Valéria Nyelviskola adatai szerint,
míg intézményükben 2004-ben néhány tucat
személy vizsgázott, addig a legutóbbi próbatételen már több százan vettek részt. Leginkább
a végzős középiskolások kezdenek nyelvek
tanulásába, de sok felnőtt is bekapcsolódik a
képzésekbe. A munkáltatók ugyanis már tőlük
is elvárják a minimum egy idegen nyelv megfelelő szintű ismeretét. Egyre gyakoribbak a céges nyelvtanfolyamok
is. Hosszú évek óta az angol-, valamint a német nyelv a legkeresettebb, azonban sokan érdeklődnek az olasz és a francia iránt is, egyre
többen keresik a spanyol és a japán nyelvet. „Célunk, hogy tanulóink elsajátítsák a nyelvtanilag pontos, szókincsgazdag, választékos
idegen nyelv tudást. Fő szempontunk a kommunikáció, amelyhez
a legújabb oktatási módszereket és legmodernebb eszközöket, tankönyveket alkalmazzuk. Szituációs játékokon keresztül felkészítjük
a diákokat az élet valós helyzeteiben történő gyors, hatékony és
nyelvtanilag helyes kommunikációra. A tanfolyam megkezdése előtt
minden hallgatónak egy írásbeli szintfelmérőt kell kitöltenie, amely
alapján beosztjuk a megfelelő csoportba. Ezen szintfelmérővel nem
csak nyelvtudását, hanem az igényeit és céljait is felmérjük a leendő
hallgatónak. Mindez ingyenes, semmiféle kötelezettséggel nem jár. Dňa 25. júna 2010 bolo v Materskej škole na Družstevnej ulici už
Szintfelmérést egyébként minden nap, előzetes bejelentkezés nélkül od rána veľmi rušno. Deti, rodičia i celý kolektív MŠ sa pripravovali na nočnú škôlku – na noc v znamení rozprávky Bleskový
tartunk“ – áll a nyelviskola honlapján.
McQueen.
Celá akcia sa začala športovým popoludním. Deti si zmerali sily v
športovom zápolení. Po rozcvičení behali, skákali, hádzali na cieľ,
súťažili v preťahovaní lanom. Za šikovnosť boli
samozrejme všetky deti
rovnako odmenené slad2010. június 25-én pénteken a Szövetkezet-sori óvoda gyermekei
kými pochúťkami. Príizgalmas örömteli reggelre ébredtek, ugyanis hatodik alkalomjemne vyčerpaní si pozreli
mal került megrendezésre a várva várt éjszakai óvoda. Ez évben
rozprávku Bleskový Mcaz éjszaka Villám McQueen történetéhez kapcsolódott.
Queen. S radosťou sa dali
A rendezvény sportdélutánnal kezdődött. A gyerekek sorozatos verdo vyzdobovania autíčok
senyzésben mérhették fel teljesítményüket. Egy kis tornázás után
z rozprávky. Kreslili, farfutottak, távolba ugrottak, célba dobtak és persze nem maradhatott
bili, strihali, nalepovali – a
el a kötélhúzás sem. Ügyességükért a dicséret mellett édességekkel
lettek jutalmazva. A sportolás után következett a Villám McQueen darilo sa im! Radosť sa zdvojnásobila, keď si s vlastnoručne vyzdocimű mese nézése DVD–n, amely alatt egy kicsit megpihentek, la- bovanými autíčkami aj zasúťažili. Keď sa zotmelo, konečne vytiahli
zítottak a gyerekek. A mese után az előre elkészített, karton autó- zo skriniek baterky a dali sa do objavovania pretekárskej McQueekat díszítették nyírással, ragasztással, rajzolással. Mikor már eléggé novej dráhy. Poznali všetky názvy autíčok z rozprávky, smelo absolbesötétedett, akkor kezdődött az igazi szórakozás. Zseblámpával a vovali celú trasu a splnili si vytýčené úlohy. Potešili sa medailám, ale
kezükben elindult a kalandozás, ahol a Villám McQueen meseau- i cukríkom, ktoré si neskôr opekali pri vatre. Po veselom speve okolo
tók viszontagságait, kalandjait szőttük bele a versenyjátékokba. táboráka plní nových zážitkov sa ukladali k nočnému spánku. V soMegnevezték az autókat a meséből, bátran teljesítették az egész pábotu ráno, keď pre nich
lyán a kitűzött feladatokat, elhárították az akadályokat. A verseny
prichádza-li rodičia, bolo
végén érmével és cukorkákkal lettek jutalmazva, amit a tábortűznél
počuť veselý džavot a vimegsütöttek maguknak. Kezdődött a vidám éneklés a tábortűz körül.
dieť rozradostené detské
Sok élménnyel gazdagodva merültek
tváričky, ktoré sa delili
álomba a gyerekek. Szombaton rego svoje nové skúsenosti
gel, mikor megérkeztek a szülők, a
hangos élménybeszámolóktól zengett
s rodičmi. Potvrdilo sa,
az egész folyosó, mosolygós arcuk
že snaha urobiť niečo pre
arról tett tanúbizonyságot, hogy ebradosť našich detí nebola
ben az éven is érdemes volt egy kicsit
zbytočná.
„tenni“ gyermekeink boldogságáért.

Nočná škôlka

Éjszakai óvoda

Bitter Mónika, óvónő

Eva Jakabová, uč. MŠ
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Élelmiszer-allergia, a gyógyíthatatlan életstílus
Képzeljük csak el, milyen egy igazi forró nyár anélkül, hogy akár
egyszer is megengedhetnénk magunknak egy hűsítő fagylaltot,
jégkrémet. Vagy az esküvői torta, amelyből a menyasszony még
csak nem is csíphet egy falatot. Vagy egész egyszerűen képzeljük
el, milyen lehet az élet egy harapás kenyér nélkül. A glutén-, tej-,
laktóz- és tojás-érzékenyek, valamint a cukorbetegek tudják,
miről beszélünk. Számukra életstílussá vált az önmegtartóztatás
és a „drágább életszínvonal”.

Gyógyíthatatlan életstílus
Azt, hogy az ivóvíz is okozhat ilyen jellegű problémát (természetesen!) senki nem támasztotta alá. Minden esetre érdekes, mennyire
növekszik az élelmiszer-érzékenyek száma napjainkban. „Ez inkább a gyermekkorban mutatkozik meg. Hasmenéssel, emésztési
panaszokkal jár. A tünetekkel jobb mihamarább orvoshoz fordulni. Nem gyógyítható ugyan, de minél hamarább felismerjük a betegséget, annál hamarább
tud a páciens alkalmaszkodni az újfajta
életstílushoz” – mondta lapunknak a
belgyógyász, aki ugyan pontos adattal
nem tudott szolgálni arról, mennyire
növekedett meg az élelmiszer-érzékenyek száma, azonban azt leszögezte:
valóban emelkedő tendenciát mutatnak az adatok. Mikor az immunrendszer találkozik az élelmiszerben található allergén anyaggal, ellenanyagokat kezd termelni. Egyszerűbben fogalmazva ez az enzim
az emésztőszervezetben ellustul, nem termel ellenanyagot. Megjelennek az allergia tünetei, vagyis az ajkak megnagyobbodása, gyomorgörcsök, hányás, hasmenés, kiütések, nátha, légzési panaszok.
Rosszabb esetben sokkal komolyabb következményekkel is járhatnak a tünetek, akár, életveszélyes sokkot is kaphat a szervezet.

El tudom képzelni, egy kisiskolás anyukájának milyen gondot okozhat, ha gyermeke valamilyen összetevőre allergiás. Gondolom, ezek
a gyerekek ebédre sem járhatnak társaikkal, külön kell bebiztosítani
számukra az ételt. A tejcukor érzékenyek számára már kapható
olyan tabletta, amelyet ha evés előtt beveszek, bármit elfogyaszthatok. De ha 2dl-nél több folyadékot
megiszom, már egy tabletta nem
elég. Ráadásul egy csomag nagyon
drága, 30 darab tabletta 10 euróba kerül. Arról nem beszélve, hogy
néhány gyógyszertárban ez nem is
kapható. Szerencsére Párkányban
már árulják” – mesélte tapasztalatait olvasónk.
Ahogy megtudtuk, hasonló tapasztalattal rendelkezik olvasónk családtagja is. Amikor hozzáfogott, hogy gluténmentes lisztből süssön,
a termék nem sikerült. Ez azonban a komáromi Green Shop üzlet
tulajdonosa szerint nem egyedülálló eset. Ez semmi esetre nem a
szakácsnő ügyetlensége, és nem szabad, hogy emiatt feladja a próbálkozást. „Az a gond, hogy sok helyütt nem világosítják fel a vásárlót arról, melyik lisztből mit lehet sütni. Ugyanabból a tésztából nem
lehet pizza-alapot és muffint is készíteni. A gluténmentes lisztből
készült tésztát egyébként is lágyabbra kell dolgozni, több folyadékot
kell használnunk, mert ez a liszt rengeteg folyadékot szív magába” –
tanácsolja Tárnok Magdolna, az üzlet tulajdonosa.
Már az is nagy gond, ha a családban tejérzékeny van. Képzeljük el,
mi a helyzet, ha a nagymama cukorbeteg, az anyuka laktózérzékeny,
a gyerekek pedig glutén-érzékenyek. Ilyen esettel
találkoztunk, amikor a komáromi üzletbe látogattunk, és mint megtudtuk, a családban a sütés-főzés
végképp nem „leányálom”. Az üzletben azonban
megrendelhetőek olyan torták, amelyek a megrendelés alapján bármilyen kombinációban elkészülnek. A sütemény fajtáját illetően pedig a kínálatban bőven válogathatunk. „Kezdetben, amikor
családunkban néhány élelmiszerre érzékenységet
állapítottak meg, azt sem tudtuk, kihez forduljunk,
mit tegyünk. Ekkor óriási segítséget nyújtott ez az
üzlet. Kaptunk itt ún. startcsomagot, ahol le volt írva, mit fogyaszthatunk, és nagyon jólesett a segítőkészség. Kaptunk ízelítőt is egyes
termékekből, amelyek meglepetésünkre semmiben nem különbőztek
a rendes alapanyagból készült termékektől” – mondta lapunknak az
egyik vásárló. És hozzátehetjük, választékból valóban nincs hiány:
kapható itt torta, kalács, kenyérliszt, cukor, tej és tejtremékek, levesek, és még sorolhatnám. Ha valamit mégsem talál a vásárló, azt
megrendelik.

Az élelmiszer-allergiás hétköznapjai
Egyik olvasónk így mutatta be hétköznapjait: „Nálam már felnőttkorban diagnosztizálták a tejcukor-érzékenységet. Egy újfajta életstílushoz kellett emiatt hozzászoknom” – mondta. Majd hozzátette:
sokfajta termékhez hozzá tud jutni a szupermarketekben is, de a
legfőbb gondot az okozza, hogy több élelmiszer is tartalmaz laktózt,
de a csomagoláson ezt nem tüntetik fel. „Sokszor azt sem tudom,
mitől lettem rosszul. Tejcukrot tartalmazhatnak virslik, szalámik,
ebédet nem fogyaszthatok bárhol, hiszen nem tudom, miből főznek.

Drága életszínvonal
Mindazok, akik valamilyen élelmiszerre érzékenyek, amellett, hogy
újfajta életkörülményekhez kell szokniuk, a pénztálcájukba is mélyebben kell nyúlniuk. Megszólított olvasónk elárulta, hogy például
a laktózmentes tej legalább 1,50 euróba kerül. Az ár a liszteknél is
hasonlóképpen szorzódik, a gluténmenteset Magyarországon 500
forintért lehet beszerezni. „Az internetes rendelés ráadásul még drágább, a legolcsóbb és legkézenfekvőbb megoldás, ha valaki szaküzletben vásárol” – tette hozzá Tárnok Magdolna.
Cz. M.

Civilizációs betegség
A fent említett betegségeket civilizációs betegségeknek is nevezhetjük. De honnan kerültek elő? A választ elképzelhető, hogy egy
általunk megkérdezett (nem régiónkból származó) vegyészmérnök
adhatja meg. „Lakhelyemen bevizsgáltattam az ivóvíz-mintát. Amint
kezembe kaptam az eredményeket, megtiltottam a feleségemnek,
hogy igyon belőle, illetve hogy a gyerekeknek ezt adja. Konyhanyelven szólva kiderült, hogy olyan anyagokat tartalmaz, amelyek a
talajba az emberi vizelettel kerülnek. Ezek a hormon-, illetve terhesség elleni tabletták maradványai. Gyerekeim néhány évvel ezelőtt
allergiásak lettek. Az ugyan nem bizonyított, hogy épp a víztől, de
szerintem nem árt az óvatosság” – mondja a vegyészmérnök, aki
viszont nem szerette volna nevét felvállalni.

PRACOVNÁ
PRÍLEŽITOSŤ

Administratívna práca na
pozície:
- klientský pracovník,
- vedúci kancelárie,
- manažér.
Min. stredoškolské vzdelanie. Plat podľa pozície.
Tel.:0908494965,
0948052025

BÁLA GÁLA PÁRKÁNYBAN

Osztrák és angol ruhaneműk
1 €-ért.
Férfi zakók, nadrágok, ingek, pólók, pulóverek, dzsekik, szabadidőruhák.
Női szoknyák, blúzok, blézerek,
áteneti kabátok
Szezon végi kiárusítás 1 €-ért.
Gyermek ruhák (20 centért), turiáru (50 centért).
Fehérneműk, zoknik, trikók (10
centért).
Nyitva: szerdán és pénteken,
9-től 12-ig
Párkány, Szabadidőközpont (a
Búcsi Elektóval szemben)
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SKVELÁ LETNÁ PONUKA!!!
Netrápte sa v horúcom lete!!! Kúpte si náš úsporný DOM v skvelej lokalite
Obid v okolí Štúrova a dáme Vám k nemu systém, ktorý Váš dom v lete chladí,
v zime hreje a navyše Vám mesačne ušetrí veľa peňazí za energie!

Zarezervujte si AKÝKOĽVEK dom z katalógu do 30.9.2010 a získajte
jeden z LETNÝCH BONUSOV. Prineste so sebou tento leták a vyberte si!






Vyberte si svoj LETNÝ BONUS podľa chuti:
Masážna sprcha do kúpeľne
Detské ihrisko pre Vašu ratolesť
Kuchynská linka na mieru z našej ponuky
Chatka na náradie s kosačkou na trávu
Rok za Vás budeme platiť účet za energiu

VOLAJTE: 0917

206 631

Prvých 20 záujemcov, ktorí nás
navštívia, dostane od nás okrem
bonusu navyše aj malé prekvapenie!

Sweethome s.r.o, Nánanská 65, Štúrovo, www.sweethome.sk, sweethome@sweethome.sk, tel.036-7512316

KIVÁLÓ NYÁRI AJÁNLAT!!!
Ne szenvedjen a forró nyarakon!!! Vásároljon egyet Ebeden épülő energiatakarékos HÁZAINK
közül. Minden házhoz ajándékba adunk egy rendszert, amely az épületet nyáron hűti, télen
fűti, így sokat megtakaríthat a havi fűtésszámlán!

Foglaljon le bármilyen házat katalógusunkból 2010 szeptember 30-ig és kap hozzá egyet
NYÁRI BÓNUSZAINKBÓL. Csak hozzák magukkal ezt a szórólapot és válasszon!
Válasszon NYÁRI BÓNUSZAINK közül tetszése szerint:
 Masszázs kabin a fürdőszobába
 Játszótér gyermekeinek
 Konyhabútor méretre ajánlatunkból
 Szerszámosbódé fűnyíróval
 Egy évig átvállaljuk Önök helyett a villany ill.

fűtésszámlák fizetését

HÍVJANAK: 0907

481 519

Az első 20 erdeklődő, aki ellátogat
hozzánk, a nyári bónuszon kívül kap még
egy pici meglepetést is!

Sweethome s.r.o, Nánanská 65, Štúrovo, www.sweethome.sk, sweethome@sweethome.sk, tel.036-7512316
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V štúrovskej farnosti
privítali diakona

Diakónust köszöntött
a párkányi egyházközség

Na diakonskú prax prišiel do Štúrova a aby ho mohli všetci farníci lepšie spoznať, položili sme mu pár otázok.
Jozef Hupka pochádza z dediny Výčapy Opatovce. Po ukončení ZŠ navštevoval Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre, pokračoval na Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od ukončenia štúdia pracoval na viacerých miestach na Slovensku i
v Taliansku. 9 mesiacov žil a pracoval v Ríme v kláštore pátrov dominikánov
na penitenciárii pri pápežskej bazilike Santa Mária Maggiore. Po návrate
z Ríma odcestoval do Medžugorja na 3- týždňový duchovný pobyt spojený
s definitívnym rozhodnutím sa v tichu a samote pre cestu, na ktorej ho chce
mať Pán. Začiatkom roku 2010 nastúpil do kňazského seminára sv. Gorazda
v Nitre, kde absolvoval niekoľkomesačnú formáciu a 11. júna 2010 bol v
Katedrále sv. Emeráma v Nitre vysvätený za diakona.
Aké ste boli dieťa?
To by bola skôr otázka na rodičov. Oni by vám mohli povedať nejaké perličky. Zo svojho pohľadu môžem povedať, že som bol úplne normálne dieťa,
ktoré aj robí starosti rodičom, ale aj radosť, tak ako každé iné dieťa.
Kedy sa ozval Pán Ježiš vo Vašom srdci, že
ste sa rozhodli pre duchovnú dráhu?
Miništroval som od svojich 4 rokov a často som
sa zdržiaval v kostole. Pamätám si, že od malička som chcel byť kňaz. Vtedy to bola ešte
detská vízia, ale vekom to povolanie vo vás dozrieva a upevňuje sa. Definitívne som sa rozhodol na gymnáziu.
Ako reagovali rodičia, keď ste im to oznámili?
Myslím, že rodičia neboli veľmi prekvapení
mojim rozhodnutím a boli radi, že som si vybral duchovnú dráhu, v žiadnom prípade mi v
tom nebránili.
Máte nejaký zvláštny plán pre prax v Štúrove?
Zvláštny plán som si nerobil dopredu, najskôr
je dobré spoznať farnosť a podľa toho si robiť
plány, čo sa dá robiť, aké sú možnosti... Ale
jeden predsa len mám. Mal by som sa naučiť
maďarsky.
Ktoré časti Biblie sú Vám najbližšie?
Okrem Evanjelií, ktoré zachytávajú Ježišove
slová a skutky adresované nielen jeho súčasníkom, ale ľuďom dnešnej doby, mám veľmi rád
Múdroslovnú literatúru Starého Zákona.
Čím boli pre Vás roky strávené v seminári
počas štúdia a formácie?
Človeka vždy obohacuje akákoľvek skúsenosť,
či už je to negatívna, alebo pozitívna.
Roky strávené v seminári vám hneď prinášajú 3
v 1, to znamená, že ste formovaní po
intelektuálnej stránke (fakulta), duchovnej stránke (pravidelná spoločná
i súkromná modlitba) a po ľudskej stránke (seminárska formácia, vzťahy
medzi bohoslovcami...)
Niektorí sa akosi nemôžu rozhodnúť pre povolanie... ako to bolo vo
Vašom prípade?
Dnes sa ľudia boja zodpovednosti, alebo si ju schválne odkladajú na neskôr,
aby si mohli “užívať život”. Z vlastnej skúsenosti viem, že ak niečo odkladám, neskôr mi to je ešte ťažšie urobiť. Zvlášť to platí v rozhodovaní sa pre
životnú cestu. Ak človek cíti povolanie do duchovného stavu, treba jednoducho za ním isť. Treba dať priestor aj Božej milosti a nespoliehať sa len na
vlastné sily, častokrát s argumentom, že cítim povolanie, ale asi by som to
nezvládol. Žiadna cesta v živote nebude jednoduchá. Ale to už nechám na
skúsenosť každého človeka. Boh si povoláva do duchovného života aj dnes,
ale je málo tých, ktorí odpovedajú, pretože chýba stíšenie a rozhovor s tým,
od ktorého pochádzame a ku ktorému smerujeme.
Čo bolo Vašou prvou službou v diakonáte?
Prvou službou bola slávnostná kázeň na hodovej slávnosti.
Ako hodnotíte svoju doterajšiu cestu ku kňazstvu?
Moja cesta ku kňazstvu bola síce dlhšia ako obyčajne zvykne byť, ale zas
na druhej strane som obohatený o skúsenosti. Vekom i človek viac dozrieva.
A napokon, obzrúc sa za prežitými rokmi, si stále viac uvedomujem, ako
ma Boh viedol, hoci častokrát som tvrdohlavo šiel všelijakými kľukatými
uličkami.
Aké športy obľubujete?
Mojim najobľúbenejším športom je futbal, ktorý som hrával aj súťažne.
Hrávam však aj stolný tenis, rád si zajazdím na kolieskových korčuliach,
zacvičím v posilňovni...
Ste tu iba krátky čas, aké sú Vaše prvé dojmy?
Za ten krátky čas čo som tu, nemôžem povedať ani jedno zlé slovo na farnosť Štúrovo. Zatiaľ som mal len príjemné a milé skúsenosti tak s veriacimi
(i neveriacimi) ako aj s p. dekanom a p. kaplánom, s ktorými spolu žijeme
na fare.
Ďakujem za rozhovor. Prajem Vám, aby Vás pán Boh sprevádzal na
tejto peknej, ale nie ľahkej ceste!

Jozef Hupka diakónusi gyakorlatát Párkányban tölti. Azért, hogy a hívek jobban megismerhessék, feltettünk neki néhány kérdést.
Jozef Hupka Vicsápapátiból származik. Az alapiskola elvégzése után a
nyitrai Szent Cirill és Metód Gimnáziumban tanult, majd tanulmányait a
pozsonyi Komenský Egyetem Cirill és Metód Hittudományi Karán folytatta.
Tanulmányai befejezése után több helyen dolgozott Szlovákiában és Olaszországban. Kilenc hónapig Rómában a domonkos rendi atyáknál élt és a
Santa Mária Maggiore pápai kápolna mellett működő penitenciárián dolgozott. Rómából való hazatérése után Medzsugorjéban háromhetes lelkigyakorlaton vett részt, azzal a végleges elhatározással, hogy a csend és magány
útjára lép, melyen az Úrnak van rá szüksége. 2010 elején belépett a nyitrai
Szent Gorazda papi szemináriumba, ahol néhányhónapos formációt végzett,
majd 2010. június 11-én a nyitrai Szent Emerám Katedrálisban diakónussá
szentelték.
Milyen gyermek volt?
Erről inkább a szüleimet kellene megkérdezni. Biztosan tudnának sok érdekeset mesélni. Szerintem átlagos gyermek voltam, olyan, aki gondokat is, de
örömet is szerez szüleinek. Mint minden gyermek.
Mikor szólította meg az Úr Jézus, hogy a
papi pályát, a lelki hivatást választotta?
Négyéves korom óta ministráltam és gyakran
jártam templomba. Emlékszem, kiskoromtól
kezdve pap akartam lenni. Akkoriban ez még
gyermeki vízió volt, de évekkel ez a hivatás
megérik és megerősödik. Végleges döntést a
gimnáziumban hoztam.
Szülei hogy fogadták, mikor közölte velük,
hogy pap lesz?
Úgy gondolom, az elhatározásomon nem nagyon lepődtek meg, örültek, hogy a papi pályát
választottam, egyáltalán nem gátoltak ebben.
Párkányi gyakorlatát illetően vannak-e
különösebb tervei?
Előre nem készítettem különösebb tervet,
először célszerű megismerni a plébániát és
utána tervezni, mit lehet csinálni, milyenek a
lehetőségek... Egy tervem azonban mégiscsak
van. Szeretnék megtanulni magyarul.
A biblia mely részei állnak Önhöz a legközelebb?
A Jézus szavait és cselekedeteit elbeszélő
evangéliumon kívül, melyek nemcsak a korabelieknek, de a mai kor emberének is szólnak,
nagyon szeretem az Ószövetségi Bölcsességi
irodalmat.
Mit jelentettek Önnek a szemináriumban
töltött évek a tanulmányai és formáció ideje
alatt?
Az embert mindig gazdagítja bármilyen tapasztalat, legyen az negatív vagy pozitív. A szemináriumban eltöltött évektől rögtön „három
az egybent“ kap, ami azt jelenti, hogy formálódik értelmi szinten (egyetem),
lelki szinten (rendszeres közös és egyéni imádkozás) valamint emberi oldalról (szemináriumi formáció, teológusok közti kapcsolatok...)
Néhányan nem tudnak dönteni hivatásukról... az Ön esetében ez hogy
volt?
Manapság az emberek félnek a felelősségtől, vagy szándékosan későbbre
halasztják, hogy „élvezhessék az életet“. Saját tapasztalatból tudom, hogyha valamit elhalasztok, később még nehezebb megtennem. Ez különösen
érvényes, ha életútról kell dönteni. Ha az ember a papi pálya iránt érez hivatást, egyszerűen menni kell utána. Teret kell adni az Isteni szeretetnek is
és nemcsak saját erőnkre hagyatkozni, gyakran azzal az érveléssel, hogy
hivatást érzek, de úgysem vagyok rá képes. Az életben semmilyen út nem
egyszerű. Isten ma is szólít a papi pályára, csak kevesen válaszolnak, mert
hiányzik a megnyugvás és a párbeszéd azzal, akitől származunk, és akihez
igyekszünk.
Mi volt az első szolgálata a diakonátus ideje alatt?
Az első szolgálatom ünnepi prédikáció volt egy búcsúünnepségen.
Hogy értékeli a papsághoz vezető eddigi útját?
A papsághoz vezető utam ugyan hosszabb volt, mint ahogy az lenni szokott,
de a másik oldalát nézve tapasztalatokkal gazdagodtam, idővel pedig az
ember is érettebbé válik. Végezetül, visszatekintve az elmúlt évekre egyre
jobban tudatosítom, hogyan vezetett az Isten, holott gyakran kemény fejjel
mentem mindenféle kanyargós utakon.
Milyen sportot kedvel?
A legkedveltebb sport számomra a foci, melyet versenyszerűen is játszottam. Asztaliteniszt is játszom, szívesen görkorcsolyázom, tornázom konditeremben...
Rövid ideje van nálunk, milyenek az első benyomásai?
Az alatt a rövid idő alatt, amióta itt vagyok, egy rossz szót sem mondhatok a párkányi plébániára. Ez idáig csak kellemes és kedves tapasztalataim
vannak úgy a hívőkkel (és nem hívőkkel is), mint az esperes úrral valamint
káplán úrral, akikkel együtt élünk a plébánián.
Köszönöm a beszélgetést. Kívánom, hogy Isten áldása legyen szolgálatán, és segítse Önt ezen a szép, de nem könnyű úton! Érezze jól magát
Párkányban!

Glázer Éva
Éva Glázer
Oprava: V 7. čísle mesačníka v poslednom odseku článku Pápež Benedikt XVI. vyznamenal titulom... sa veta: Biskupský vikár pre maďarsky hovoriacich veriacich našej
diecézy Zoltán Ďurčo ... . správne znie: Biskupský vikár maďarských veriacich ... Za uvedenú chybu sa ospravedlňujeme.
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A Városi Művelődési Központ programja - Program mestského kultúrneho domu
Mestská galéria: jubilejná výstava umelkyni Krecsmerné Gergely Mária Terézia
Városi galéria: szeptemberben Krecsmerné Gergely Mária Terézia kiállítása látható
Városi múzeum: Szeptember 10-ig: Rendvédelmi szimbólumok a világban.
Mestské múzeum: Do 10. septembra: Symboly poriadkových síl vo svete.“
Oslavy mosta – 24-26 september
Hídnapok – szeptember 24-26
I. Štúrovské vínne slávnosti – 24-26 september, Pešia zóna
I. Párkányi Borünnep – szeptember 24-26, Sétálóutca
VI. Festival mažoretiek - 24 september, Pešia zóna
VI. Mazsorett fesztivál – szeptember 24, Sétálóutca
IX. Folklórny festival - 25 september, Pešia zóna
IX. Folklórfesztivál – szeptember 25, Sétálóutca
Mladé srdcia – 26. september, 19.00, Tanec Diabla, Vstupné 7 €, pre dôchodcov 5 €
Ifjú Szivek – szeptember 26, 19.00, Az Ördög Tánca, Belépő 7 €, nyugdíjas jegy 5 €
Podrobný program si môžete prečítať na plagátoch.
A részletes program a rendezvény plakátjain lesz megtekinthető.
10. Medzinárodný beh Ostrihom – Štúrovo
25. september 2010
Prezentácia na internetovej stránke www.hidfutas.eoldal.hu (na mieste len 300
účastníkov za poplatok 1000 forintov)
Štart: 13.00 Ostrihom
Vyhodnotenie: 14:30 Štúrovo, Vadaš
Podrobné informácie: www.hidfutas.eoldal.hu
10. Mária Valéria Híd Futás
Esztergom - Párkány nemzetközi futóverseny
A verseny időpontja: 2010. szeptember 25, 13.00
Táv: 4000 m, rajt Esztergom, Mária Valéria híd alól, cél Párkány fürdő
Jelentkezés, chip felvétel: Pézsa Tibor Sportcsarnok 10-12 ó között
Helyszíni nevezés: a helyszíni nevezés díja 1000 Ft, ezen felül a chipért 1000 Ft
letéti díjat kell még fizetni, a helyszínen csak korlátozott számban tudunk nevezést
elfogadni; max. 300 fő, fizetni csak forintban lehet

Eredményhirdetés: Párkány, Vadas termálfürdő 14.30 ó
További információk:
- a szervezők csak az első 1700 előnevezést tudják elfogadni, előnevezni online szeptember 1. és 22. között lehet. Az előnevezés ingyenes, a chipért 1000 forint letéti díjat
kell fizetni, amelyet a célban visszafizetnek
- az iskolák szeptember 17-ig jelentkezhetnek (excel fájlban a versenyzők nevét,
nemét, születési évét, iskola nevét elküldve). Ezzel a nevezési formával csak azon
iskolák élhetnek, akik vállalják hogy szeptember 20-23 között átveszik a rajtszámokat, chippeket. Az iskola létszámával arányosan legtöbb tanulót nevező 1-3. iskola
értékes sportszer vásárlási utalványt kap ajándékba.
- ÚJDONSÁG: az abszolút legtöbb tanulót nevező iskola különdíjban részesül!
Információ: a 06304490210 számon Szerencsés Tamás várja hívását, este 19 óra
után, vagy hidfutas@hungary.org
Zenei „ki-mit-tud“ – Talent Štúrova
Jelentkezni a párkányi kultúrházban, szeptember 30-ig, hanganyag bemutatásával
lehet. Alsó korhatár 10 év. Nevezés díj 2 €/produkció.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 30. septembra s hotovým hudobným materiálom v
MsKS Štúrovo. Dolná veková hranica 10 rokov. Nominačný poplatok 2 €/produkcia.
Hamarosan:
A Vinum Ister-Granum Regionis Borlovagrend borversenye
(részletek a lap következő számában)
Doktor úr Koltay Róbert főszereplésével
Presser Gábor szerzői est - november 12
Onedlho:
Súťaž vín
(podrobnosti v nasledujúcom čísle nášho periodika)
Doktor úr s Róbertom Koltaym
Skladateľský večer s Gáborom Presserom - 12. november
További információk a párkányi kultúrházban, illetve a 0367511108-as telefonszámon kaphatók.
Ďalšie informácie v kultúrnom dome, alebo na telefónnom čísle 0367511108.
Főtámogató: Termálfürdő Párkány.
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Vznik MŠO LP Box Promotion Štúrovo
V týchto dňoch by sa mal doriešiť vznik nového mestského športového oddielu. Presný názov ešte zatiaľ nepoznáme, ale vznikne
zlúčením MŠO Štúrovo a boxerského oddielu Ladislava Paszterka
- LP Box Promotion.
Mnohí z Vás určite poznáte Ladislava Paszterka a jeho zanietenosť pre
box. Pästiarsky klub pôvodne založil v roku 1996 v Nových Zámkoch
ešte ako aktívny profesionálny boxer. Medzi vtedajšími boxermi klubu
bol aj pre mnohých známy Jozef Lakatos – Kubovsky, ktorý boxoval aj
s neskorším profesionálnym majstrom sveta Istvánom Kokó Kovácsom.
Členstvo sa časom rozrástlo a v roku 2004 prešlo pod podnikateľský subjekt Erika Paszterkóová a premiestnilo sa do Štúrova. Pästiari LP Box
Promotionu sú pravidelne pozývaní na profesionálne boxerské podujatia
po celej Európe. Klub už tradične každoročne organizuje 19.augusta galavečer boxu pod názvom Box pri kompe.
Ako vznikla myšlienka spoločného športového klubu sme sa opýtali
L. Paszterka.
Myšlienka vytvoriť spoločný boxerský oddiel vznikla ešte vlani a hneď
sme začali s realizáciou. Od MŠO Štúrovo sme dostali miestnosť na trénovanie v športovej hale. Trénovať sme začali dvaja a postupne sa k nám
pridávali noví záujemci. Prišiel som na tréning a čakalo ma stále viac
chlapcov. Samozrejme niektorí to časom vzdali, až sa nám vykryštalizovalo 13 členné družstvo, s ktorými pravidelne trénujeme. Máme už aj
päticu registrovaných amatérskych boxerov, niektorí z nich sa už zúčastnili podujatí v Maďarsku a v Galante. Chlapci sú šikovní, sú medzi nimi
ozajstné talenty. Ale musím ich vyzdvihnúť ako celok, pretože sú naozaj
oddaní a poctivo sa pripravujú.
S akou pravidelnosťou trénujete a sú tréningy voľné pre verejnosť?
Tréningy máme každý deň. Ráno o 6.00 si ideme zabehať a potom do
posilňovne, podvečer o 18.00 druhá fáza, boxerský tréning, posilňova-

nie, niekedy si zahráme futbal. Tréningy sú prístupné pre verejnosť a kto
má chuť môže sa pridať.
Je členstvo vekovo ohraničené?
Nie, box je pre všetkých, od najmenších až po pokročilých. Ak chce
niekto s nami trénovať, napríklad iba kvôli kondičke, môže sa pridať,
každému poradím, pomôžem. Začiatkom školského roka chceme osloviť aj miestne školy a urobiť nábor. Zo začiatku očakávam veľký záujem
zo strany detí, ktorý sa neskôr preriedi a zostanú iba tí ozajstní záujemci.
Ale ako som už spomínal, v športovej hale srdečne očakávam každého.
Máte vytvorené dobré podmienky na trénovanie?
Áno, v rámci našich možností. Týmto by som sa chcel poďakovať vedeniu mesta Štúrovo, vedeniu MŠO pánovi Járekovi a Toběrnému, ktorí
nám dali možnosť trénovať v športovej hale, používať posilňovňu. Ďalej
by som sa chcel poďakovať Bathó Petrovi a Kormos Attilovi, ktorí nám
nezištne pomohli pri vytvorení tréningovej miestnosti, prácou, materiálom. Všetkým im ešte raz ďakujem!
Aké sú plány do budúcna?
Chceli by sme raz mesačne tu v športovej hale organizovať boxerské zápasy, aby chlapci získali potrebné skúsenosti. Máme o tom s niektorými
trénerskými kolegami už aj konkrétnu predstavu. Bolo by to samozrejme aj pre divákov, vstup by bol za symbolické vstupné, čím by vlastne
podporili činnosť klubu. Našim prvoradým cieľom je účasť v boxerskej
lige. Máme nadaných chlapcov, ktorí
poctivým tréningom vytýčený cieľ
môžu dosiahnuť.
Nezostáva nič iné, len Lacovi Paszterkovi a boxerom MŠO LP Box Promotionu popriať do budúcnosti veľa
športových úspechov.
p.g.

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.
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SPOMÍNAJME
SI
Energiatakarékos új építésű ház
eladó!
- EMLÉKEZZÜNK
Nízkoenergetická novostavba na predaj!

MEGHÍVÓ
A LIMES – ANAVUM Regionális Honismereti
Társulás tisztelettel meghívja a lakosokat
2010.szeptember 1 –én 15.00 órakor a Sobieski
emlékműnél tartandó EMLÉKKŐ avatásra, melyet az 1939 –es lengyel menekültek, és Andrzej
Przewozník emlékére állítanak.
Ünnepi beszédet mond: Molnár Imre varsói magyar konzul. Közreműködnek: az Érsekújvári
Rockszínpad, a párkányi SZIVÁRVÁNY énekkar. A programot koszorúzással fejezik be.

Kuriči pozor!
V zmysle zákona č.124/06 Zz osv. na samostatnú
obsluhu kotlov V. a VI tr. vydané pred
1.7.2006 strácajú platnosť. Preškolenie obsluhy
kotlov V. a VI tr. podľa Vyhl. č.508/09 Zz, resp.
p. zákona 124/06 Zz zabezpečujeme prostredníctvom odborne spôsobilej osoby č. osv. č.VVZ0237/09-02.2 vydaného NIP Košice z 5.8.2009.
Bližšie informácie na t.č. 0905 585 492!

VÁLTOZÁS
A Bocskai utca felújítási munkálatainak idején
2010. 8. 15. és 2010. 10. 15. közötti időszakban
a Párkány, keményítőgyár buszmegálló nem
üzemel! A menetrendszerinti autóbuszok ideiglenesen a Párkány, Fő u. 55., Párkány, Öreg ltp.,
Kotva, Párkány, Öreg ltp., Billa buszmegállókat
szolgálják ki! Információk: (036)7511121, javaslatok, észrevételek: sadsturovo@sadnz.sk.

Fűtők figyelem!
A 124/06 os törvény értelmében az V. és VI. kategóriájú kazánok kezelésére kiadott
jogosultság mely 2006 július 1 előtt volt kiadva
érvényét vesztette. Ezen szakképesítés bebiztosításara fűtőkurzust szervezünk szakképesített
előadó vezetésével, jogosutsági száma: VVZ0237/09-02.2.
Bővebb információk a 0905 585 492 telefonszámon kaphatók!

ZMENA OBSLUHY AUTOBUSOVEJ ZASTÁVKY
Na základe rozhodnutia Mestského úradu v ŠtúroAzv období
Ecostav
s.r.odo 15. 10. 2010 počas
ve
od 15. 8. 2010
rekonštrukcie
miestnej
komunikácie ul. BocskaiMuzsla
csendes
ho v Štúrove bude autobusová zastávka Štúrovo,
részén eladásra
kínál Autobusy pravidelškrobáreň
mimo prevádzky!

nej hromadnej dopravy budú obsluhovať iba náhradné zastávky Štúrovo, Hlavná č. 55, Štúrovo,
Sídlisko I., Kotva, Štúrovo, Sídlisko I., Billa
v zmysle osobitného rozpisu. Bližšie informácie: (036)751112, námety, pripomienky:
sadsturovo@sadnz.sk.

3 szobás új építésű
e n e r g i a t a kApróhirdetés
arékos
- Riadková inzercia
családi
házat.
Bővebb
-Predám 3-izbový byt v osobnom vlastníctve, 0905 983 602
72
m2, na
ulici. Tel.: 0905233685 -Predám veľký 4-izbový rodinný dom s prisinfo
a Rákócziho
0917 391
-3 szobás, 72 m2-es lakás eladó a Rákóczi taveným 1-izbovým apartmánom v blízkosti
420-as számon!
utcában.
Tel.: 905233685
Vadaš. Cena: 132 700 eur. T.: 0915 876 014
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„Ten, kto stratil koho mal rád, pochopí, čo je bolesť
a žiaľ.
Hviezdy pre Teba prestali svietiť a slnko hriať,
ale tí, čo Ťa veľmi milovali, neprestali na Teba spomínať.
Tak ako z tvojich očí žiarila láska, tak nám budeš chýbať do konca života.
Už nemôžeme len kytičky na hrob položiť a spomienku
v srdci otvoriť.“

Dňa 24. augusta uplynuli 3 roky čo nás
navždy opustila naša drahá a milovaná dcéra

Ivetka Mikušová.
Ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej tichú spomienku.
S veľkým žiaľom na Teba Ivetka spomína smútiaca rodina, matka a
sestra s rodinou
„Könnyes szemmel emlékezünk rád, eltelt egy év, hogy
szíved örökre megállt.
Mély fájdalmunkban vigasz az csupán, ahol most vagy,
ott neked már semmi sem fáj”.

Fájó szívvel emlékezünk szeptember 10-én,
halálának első évfordulóján

Firma Ecostav s.r.o

Szuchovszki Andrásné,
na predaj ponúka 3
szül. Torda Évára.
izbovú nízkoener-

getickú novostavbu,
ktorá sa nachádza v
„Összetört a lelkünk, megsebzett a szívünk,
most van
tichej
časti obci
egy éve, hogy elmentél tőlünk.
Azóta szomorú és üres a házunk, most sem hisszük el,
Mužla. Viac info na
hogy hiába várunk.
Nálad nélkül már nincsenek ünnepek, pótolni téged
már soha nem lehet”.
0917 391 420!
Emlékét, jóságát és szeretetét szívében örökre megőrző családja

-Na prenájom 2-izbový byt. T.:0905421722
-Párkányban garzonlakás bérbe kiadó hosszú
-Predám koženkovú sedaciu súpravu. Cena távra. Tel.: 0904650680
Fájó szívvel emlékezünk halálának 1. évfor200 €. Tel.: 0905288209
-Od septembra dávam do prenájmu novo
dulóján szeretett családtagunkra,
Az
ár
tartalmazza:
Cena zahŕňa:
-Műbőr ülőgarnitúra eladó 200€-ért. Tel.: prerobený 2-izbový zariadený byt. Tel.:
Kósa Irénre.
0905288209
502m2
-es telek, 90m2-es energiatakarékos családi ház,0905771064
közművesített telek,
502m2 pozemok, 90m2 nízkoenergetický rodinný dom, inžinierské siete, žumpa,
-Bérbe adó 2 szobás lakás Párkányban. -Lakás kiadó Párkányban. T.: 0905 559 903
Emlékét örökké megőrizzük!
emésztőgödör,
terasz, beépített fürdőszoba, 8mm laminát padló,
Bramacrodinný
cseréptető,dom v Belej.
terasa,Cena:24900€.
zabudovaná kúpeľňa, 8mm
laminátová
podlaha, Bramac strešná krytina,
Tel.:0917245480
-Predám
Szerető családja
-Fürdőkádzománcműanyag
felújítást
vállalok.
Tel.: Tel.: 0908793175
nyílászárók,
10 év garancia
plastvové okná a dvere, 10 ročná garancia

Cena 65 900 € s DPH

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
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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
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