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A tiltás ellenére használják a hidat a Napriek zákazu kamióny prechádzajú
cez most
kamionok
A Párkányt és Esztergomot összekötő Mária Valéria hídon 3,5
tonnás súlykorlátozás van érvényben, ennek ellenére szinte napi
jelleggel haladnak keresztül rajta kamionok. Egy tehergépjármű össztömege akár 40 tonna is lehet, az átkelő üzemi teherbírása 22 tonna. A rendőrség és a város vezetése is tisztában van
a problémával, a kamionosok pedig inkább kifizetik az olcsóbb
büntetést, mint az Ipolyságon vagy Medvén keresztüli drágább
kerülőt.
Az esztergomi Eurohíd felmérése szerint egy teherkomp, vagy híd
léte esetében Esztergom és Párkány vonzáskörzetéből havonta 10001300 tehergépjármű, 30-35 ezer tonna rakománnyal kelne át a Dunán.
A két térség között a teherszállító
kamionok 200 kilométeres kerülőre
kényszerülnek, sokan azonban a
törvényekre fittyet hányva rövidítenek. Szinte naponta látni tehergépjárműveket a hídon, sőt, már pótkocsis tehergépjárművek is használják
a 22 tonna teherbírású hidat. Mint
azt Párkány polgármesterétől, Ján
Oravectől megtudtuk, a városi rendőrség az átkelőt és a rajta keresztül
haladó kamionosokat is figyeli.

Cez most Márie Valérie medzi Ostrihomom a Štúrovom platí
zákaz prejazdu pre vozidlá ťažšie ako 3,5 tony, napriek tomu
pravidelne denne po ňom prechádzajú kamióny. Váha takého
kamiónu môže byť aj 40 ton, nosnosť mostu je 22 ton. Polícia aj
vedenie mesta sú si vedomí problému. Vodiči kamiónov radšej
zaplatia menšiu pokutu, než by použili drahšiu obchôdzku cez
Šahy alebo Medveďov.

Megéri szabálytalankodni
Mint azt Oravec elmondta: „A tapasztalatok szerint a fuvarozócégek
tulajdonosai inkább kifizetik a büntetést, mert az még mindig kevesebbe kerül, mintha a törvényes útvonalat használnák. Ha tényleg nem lesz más megoldás, egy olyan
kaput kell felszerelni, amelyet szükség esetén el lehet távolítani,
s amely alatt csak bizonyos magasságú kocsik férnek át. Talán ez
lenne a valamikori megoldás, ha magában a büntetés nem lesz elegendő”. Megjegyezte, a probléma orvoslása érdekében szorosabban
együtt kell működnie az állami és a városi rendőrségnek. Szórád
György, az Érsekújvári Járási Rendőrkapitányság bűnügyi igazgatója lapunknak megígérte, jobban odafigyelnek a hídra. „Ha elkapják a szabályszegőt, a kiszabható büntetés 100 euró. Ez az összeg
nevetséges, hiszen ha Esztergomból Párkányba szeretne a szabályok szerint eljutni a kamionos, a kerülő akár 200 euróba is kerülhet.
Nem érdemes betartani az előírást” – fejtette ki Szórád. Oravec szerint egyébként a kamionok nem károsítják a hidat: „Többnyire üres
járművek mennek rakodni a túloldalra.

Oplatí sa porušovať predpisy
„Podľa skúseností majitelia prepravných spoločností zaplatia pokutu, čo
je stále lacnejšie ako zákonná cesta.
Ak nenájdeme iné riešenie, namontujeme bránu, ktorú budeme môcť
v prípade odstrániť a cez ktorú by sa zmestili iba autá do určitej
výšky. Bolo by to jedno z možných riešení, ak by samotné pokuty
nepostačili“ – povedal primátor a poznamenal, že pre vyriešenie problému musia užšie spolupracovať mestská a štátna polícia. Riaditeľ
úradu justičnej a kriminálnej polície Okresného riaditeľstva policajného zboru v Nových Zámkoch Juraj Szórád sľúbil, že lepšie
dohliadnu na most. „Ak chytia páchateľa, najvyššia pokuta je 100
eur. Je to smiešna suma, keď obchádzka môže stáť aj 200 eur. Neoplatí sa dodržať predpis“ – vysvetlil Szórád. Podľa Oravca kamióny neškodia mostu. „Väčšinou prechádzajú prázdne kamióny nakladať do Ostrihomu. Nosnosť bola ohraničená kvôli polohe mosta. Z
dopravného hľadiska by bolo neúnosné, aby kamióny prechádzali
centrom mesta.“

Folytatás a 2. oldalon

Podľa výskumov ostrihomského Eurohíd v prípade nákladnej kompy alebo nákladného mostu medzi Štúrovom a Ostrihomom by sa
mesačne prepravilo 1000-1300 nákladných vozidiel zo Štúrova a jeho
okolia s nákladom 30-35 tisíc ton.
Kamionisti sú mesačne nútení urobiť 200 kilometrovú obchôdzku s
nákladom cca 26 tisíc ton. Mnohí z
nich bez ohľadu na zákon si skracujú
cestu. Skoro denne vídame nákladné
vozidlá na moste, navyše niektoré
aj s prívesom prechádzajú cez most
s nosnosťou 22 ton. Od primátora
Jána Oravca sme sa dozvedeli, že
mestská polícia sleduje aj prechod
vodičov kamiónov.

Pokračovanie na 2. strane

2.
Folytatás az 1. oldalról
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A súlykorlátozás a híd elhelyezése miatt lett bevezetve. Forgalmi
szempontból elképzelhetetlen, hogy a kamionok a város központjában mozogjanak”. A Magyar Közút Kht. Komárom-Esztergom
Megyei Igazgatóságának hídmérnöke, Pischné Katona Zsuzsannának a szavai szerint a súlykorlátozás Párkány és Esztergom
megegyezése alapján, a tehergépjármű forgalom kizárása érdekében
jött létre. „Csak személygépjárművek, 3,5 tonnánál kisebb súlyú tehergépjárművek és autóbuszok vehetik igénybe a hidat. Mivel a híd
üzemi teherbírása 22 tonna, a kamionok forgalmi engedély szerinti
össztömege pedig 40 tonna is lehet, a kamionok nem mehetnek át a
hídon“ - szögezte le a szakember.
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Pokračovanie z 1. strany

Podľa slov Pischné Katona Zsuzsanny, mostnej inžinierky riaditeľstva Maďarských cestných služieb (Magyar Közút Kht.) komárňansko-ostrihomskej župy, obmedzenie váhy vzniklo na základe
dohody medzi Štúrovom a Ostrihomom v prospech vylúčenia nákladnej dopravy. Nakoľko nosnosť mosta je 22 ton, podľa technického preukazu hmotnosť kamiónov môže byť aj 40 ton, preto kamióny nemôžu prechádzať cez most – vysvetlila odborníčka.

Dočasným riešením môže byť nákladná kompa
Riešením problému môže
byť plánovaný prístav pre
nákladnú kompu, ktorý bude
v blízkosti závodu. Je znáA teherkomp lehet az ideiglenes megoldás
me, že Kolpingová rodina
A kamionos problémára megoldást nyújthat a készülőfélben lévő
Štúrovo, n.o. vyhrala skoro
teherkompkikötő, mely a gyár közelében kaphat helyet. Mint isme3,5 milióna eur na realizáretes a Kolpingová rodina Štúrovo, n.o. majd 3 és fél millió eurót
ciu projektu. Väčšina prác,
nyert el a projekt kivitelezésére. A munkálatok nagy része, akár 80
až 80%, sa môže uskutočniť
százaléka még az idén megvalósulhat, legkésőbb jövő év áprilisáig
už toho roku. Najneskôr do
apríla budúceho roku by sa
befejeződik a kivitelezés. „Köztudott, hogy néhány cég azért nem
telepedett meg a régióban, mert nincs biztosítva a megfelelő teher- mala realizácia projektu dokončiť. „Je všeobecne známe, že niekforgalomi közúti infrastruktúra Magyarország és Szlovákia között, toré firmy sa neusadili v našom regióne kvôli nedostatočnej cestnej
mely pedig az ipar számára nélkülözhetetlen, s impulzusként szol- infraštruktúre pre nákladnú prepravu medzi Slovenskom a Maďargálhat“ - mondta Kleštinec Lajos, megjegyezve: a komp hozzájá- skom. Takáto infraštruktúra je pre priemysel nevyhnutná. Pre rozvoj
rulhat ahhoz is, hogy esetleges befektetők, munkahelyeket teremtve regiónu je nevyhnutná správna infraštruktúra, čo môže byť impulPárkányban telepedjenek le. Esztergom és Párkány is lehetséges zom pre investorov“ – uzavrel Ľ. Kleštinec a zároveň dodal: „Kompa
állomása az Adria tengert a Balti tengerrel összekötő gyorsútvo- pritiahnutím investorov prispeje aj k vytvoreniu nových pracovných
nalnak. A Helsinki folyosó részeként a tervek közt szerepel a két miest v Štúrove. Štúrovo a Ostrihom je jedným z možných staníc
várost összekötő teherhíd megépítése is, melyre régiónknak nagy diaľnice spájajúcej Baltické more s Jadranským. V plánoch v rámci
szüksége volna. Mindaddig, míg ez nem valósul meg, teherkomp helsinskej chodby je aj výstavba nákladného mostu medzi Štúrovom
kapcsolhatná össze a két partot. A szakemberek szerint a beruházás a a Ostrihomom, ktorý by región nutne potreboval. Do realizácie týchpárkányi régióba szoktathatná a nemzetközi áruszállításban érdekelt to plánov by slúžila na nákladnú prepravu práve spomínaná kompa.
cégek egy részét, emellett katalizátorként is működhetne a tervezett Podľa odborníkov by táto investícia prilákala do štúrovského regióhatáron átnyúló logisztikai övezet kialakításában és egy új teherhíd nu časť medzinárodných prepravných spoločností, zároveň by slúžil ako katalyzátor vo vytvorení plánovanej cezhraničnej logistickej
megépítésében.
zóny a vo výstavbe nákladného mostu.“
A Mária Valéria hídon évről-évre több biciklis turista jelenik meg. A Na moste Márie Valérie sa rok čo rok objavuje viac cyklistov-turisközlekedéskultúrájuk sok kifogásolnivalót hagy maga után. A kerék- tov. Ich kultúra dopravy je značne kritizovateľná. Cyklisti kvôli bezpárosok nem az utat használják, mert keskenysége miatt az autósok pečnosti nepoužívajú cestu pre jej úzkosť, autá by ich mohli pritlačiť
könnyen a padkához szoríthatják őket, nagy a balesetveszély. A jár- k obrubníku. Premávajúc sa po chodníku sa snažia zvončekom alebo
dán tekerve legtöbbször hangos dudaszóval, vagy csengetéssel jelzik trúbou upozorniť na seba. Chodcovi nezostáva iné, len ustúpiť (aleközeledésüket, de van, hogy csak a fékek csikorgása jelzi érkezésü- bo odskočiť) pred cyklistami, ktorí väčšinou patria k staršej generáket. A gyalogos pedig nem tehet mást, mint félreáll (esetenként ug- cii. Chodník podľa dopravných predpisov môžu riadne používať v
rik) a két-vagy többkerekű kerékpárosok elől. A járdát a törvények prípade, že neohrozujú chodcov. Na jednej z príjazdov na štúrovskej
szerint használhatják, feltétel azonban, hogy nem veszélyeztethetik strane je dopravná značka zákaz pre cyklistov, ale skoro nikto si ju
a gyalogosokat. A híd járdájának párkányi felhatójánál ugyan van nevšíma. Na druhej štúrovskej strane a na ostrihomskej sa žiadna
egy bicikliseknek behajtani tilos tábla, ezt azonban szinte senki sem značka zákazu pre cyklistov nenachádza. Ako sme sa od primátoveszi figyelembe. Az esztergomi oldalon, illetve a másik párkányi ra Jána Oravca dozvedeli, podľa pôvodných predstáv jedna strana
feljárón nem található tiltó jelzés. Mint azt Oravectől megtudtuk, mala slúžiť chodcom a druhá
az eredeti elképzelés szerint a járda egyik fele lett a gyalogosoknak cyklistom, tento plán ale nebol
szánva, a másikat pedig a biciklisek használták volna, ez a terv saj- uskutočnený.
Kasza-Szép Éva
nálatos módon nem valósult meg.
Kasza-Szép Éva, preklad: gp
Mestský úrad v Štúrove Vás informu-

Šimon a Júda

je, že tradičný jarmok Šimon a Júda
sa uskutoční v dňoch 7. – 10. októbra 2010.
Mestský úrad v Štúrove oznamuje
cestujúcej verejnosti, že v období od
6.októbra 2010 v čase od 0.00 hod. do
11. októbra 2010 do 24.00 hod. dôjde k
zmenám v zabezpečení mestskej hromadnej dopravy z dôvodu konania tradičného jarmoku Šimon a Júdu. Počas
uzávierky centra mesta budú zastávky
v centre mesta dočasne zrušené. Počas uzávierky platné cestovné poriadky
budú vyvesené na jednotlivých autobusových zastávkach. Zároveň dôjde aj
ku zmenám v organizácii dopravy na
uliciach Jozefa Bema a Vajanského,
ktoré zostávajú aj naďalej jednosmerné ale z opačného smeru, t.j. od ul.
Szechényiho smerom na Sv. Štefana a
v tomto období na ul. Jána Husa bude
povolená obojsmerná premávka.
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Októberben elkészül a Bocskai utca
és a parkoló

V októbri bude hotová Bocskaiho
ulica a parkovisko

Augusztusban kezdődött el a Bocskai utca felújítása, mely az épülő
bevásárlóközpont projektjének a része. Amennyiben a munkálatok a tervek szerint haladnak, október közepére széppé válik a Fő
utca szóban forgó része.
Tavasszal valóban elkezdődött annak a bevásárlóközpontnak a kivitelezése, amely megvalósulásának előbb a fészkelő madarak, majd a
gazdasági válság tett keresztbe. Alig két hónap alatt elkészült az épület
vázszerkezete, jelenleg a belső munkálatok folynak. A központ környéke is megújul: az útépítés és a parkolók kialakítása október közepére
készül el. A Bocskai utca felújítási munkálatainak idején, előreláthatólag október 15-ig a Párkány
- keményítőgyár buszmegálló
nem üzemel. A menetrendszerinti
autóbuszok, így az iskolás buszok
is ideiglenesen a Párkány, Fő u.
55., Öreg ltp., Kotva és Billa
buszmegállókat használják. Nem
üzemel az autósbolttól egészen a
gyógyszertárakig húzódó parkoló sem. A 127 férőhelyes parkoló és a
Bocskai utca rekonstrukcióját a beruházó cég és a város közösen finanszírozza. A kezdeti tervek szerint 2008-ban lett volna Párkány első bevásárlóközpontjának az átadása, a jelenlegi állapot alapján ősszel nyílik
a központ. A Sétálóutca tövében lévő, eredetileg 2,5 emeletre tervezett
épületből csak a földszinti épül meg, a földalatti garázst földszinti helyettesíti. A beruházók hotelt is szerettek volna építeni, egyelőre azonban ez sem valósul meg. A központban gyorsbüfé és étterem mellett 15
bolt kap helyet, az épület hátsó részén egy olyan élelmiszerlánc alakít
ki üzletet, melynek már van egy boltja Párkányban. Párkány másik, a
Sétálóutca szívében lévő bevásárlóközpontjának az építése nem halad,
hiába áll a kész vázszerkezet. Az üzletház jelenleg egy bankhoz tartozó
leasing társaság tulajdonában van.

V auguste sa začala obnova ulice Bocskaiho, ktorá je súčasťou
projektu nákupného centra. Pokiaľ budú práce pokračovať podľa
plánu, v strede októbra by mala spomínaná časť Hlavnej ulice
opeknieť.
Na jar sa skutočne začali práce na nákupnom centre, ktorému najprv
skrížili cestu hniezdiace vtáky a potom hospodárska kríza. Behom
dvoch mesiacov bola postavená kostra konštrukcie, teraz už prebiehajú
vnútorné práce. Skrášli sa aj okolie centra. Výstavba cesty a parkoviska sa ukončí do polovice októbra. Počas prác na Bocskaiho ulici,
pravdepodobne do 15. októbra, bude autobusová zastávka – škrobáreň
mimo prevádzky. Autobusy na pravidelnej linke, to znamená aj školské autobusy, dočasne budú používať zastávky: Štúrovo, Hlavná ul. č.
55, Štúrovo, Staré sídlisko, Kotva a Billa. Mimo prevádzky je aj parkovisko na Hlavnej ulici tiahnuce sa od predajne autosúčiastok až po
lekáreň, ktoré tiež obnovujú. Rekonštrukciu 127 miestneho parkoviska
a Bocskaiho ulice spolufinancujú mesto a investičná firma.
Podľa pôvodných plánov mal byť komplex odovzdaný v roku 2008,
podľa doterajšieho stavu bude komplex otvorený na jeseň. Bývalú budovu škrobárne zbúrali ešte v roku 2007 skoro za pár minút. Takým
istým tempom malo byť postavené prvé štúrovské zábavno-nákupné
centrum. Z plánovanej 2.5 poschodovej budovy sa postaví iba prízemná časť, podzemnú garáž nahradí prízemná. Investori chceli postaviť
aj hotel, to sa však zatiaľ neuskutoční. V centre bude bufet rýchleho
občerstvenia a 15 obchodov, v zadnej časti budovy vznikne obchod,
ktorého reťazec už v Štúrove jeden obchod má.
Stavba druhého nákupného centra v strede pešej zóny je na mŕtvom
bode, aj keď kostra budovy už stojí. Budova je momentálne vo vlastníctve jednej k banke patriacej lízingovej spoločnosti.

K-Sz.É.

Správy mestského zastupiteľstva
Mestské zastupiteľstvo v Štúrove na svojom XXXIV. zasadnutí dňa 7.
septembra 2010 na základe predložených návrhov a pripomienok:
Schvaľuje

A képviselő-testület hírei
Párkány város Képviselő-testülete a 2010. szeptember 7-én tartott
XXXIV. közgyűlésén az előterjesztett javaslatok és hozzászólások,
észrevételek alapján:
Az alábbi szervezetek kérvényeit fogadta el:
A kérvényező neve

Cél

Evangélikus egyház Köbölkút

Kulturális, oltár és rezsi

500

TJ Dunaj Párkány

Az épület karbantartása

2000

Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola
Szül. Szövetség

Zenei napok

1000

LP Promotion

Box gála

300

TJ Dunaj Párkány, Delphinus úszók

Verseny, díjak, hangosítás

800

A mozgássérültek 99-es szervezete

Jubilánsok köszöntése

150

A mozgássérültek 99-es szervezete

Karácsonyi összejövetel

200

A mozgássérültek 99-es szervezete

A mozgássérültek hónapjának
megtartása

150

Rozmaring nyugdíjas klub

A 65 éven felüliek megajándékozása

150

Limes-Anavum

Közép Európa -kiadási költségek

800

Testi és Civilizációs Betegségekkel
Élők Alapszervezete Párkány

Karácsonyi összejövetel

200

Összesen:

Preklad: g.p.

Összeg

6250

Elfogadta Párkány város 2009-es konszolidációs gazdasági eredményét
726 ezer 522 €-s összegben.
Tudomásul vette a város és a hozzá tartozó szervezetek 2010 első félévi
gazdasági eredményeit.
Tudomásul vette a városi rendőrség 2010 első félévéről szóló jelentését és
azon változást, amely szerint 4 rendőr megerősített szolgálatot fog végezni.
Tudomásul vette a Vadas s.r.o-nál elvégzett ellenőrzésről szóló jelentést.
Elfogadta, hogy a kulturális alapból az alábbi szervezetek kapjanak támogatást:
-Csemadok Párkányi Alapszervezete - Híd-napok és I. Párkányi Borünnep
- 500 €
-Szent Imre Egyházi Óvoda – A megalakulás 15. évének megünneplése,
mint Szlovákia első egyházi óvodája – 400 €. A támogatás csak abban az
esetben érkezik meg az intézményhez, ha szeptember végéig kifizeti a várossal szembeni hátralékot
-Limes – Anavum Regionális Honismereti Társulás Párkány - VIII. Regionális Történelmi Konferencia – 300 €.

Názov žiadateľa

Účel

Suma €

Evanjelická a.v. cirkev Kolónia
741/16, Gbelce

Kult. ciele ECAV a MS, oltár a reži.

TJ Dunaj Štúrovo

Údržba budovy domu vod.šport.

2000

Rada Rodičov pri ZUŠ Ferenca
Liszta Štúrovo

XVIII.roč. - Hud. dni, strava, ubyt.

1000

LP PROMOTION, E. Paszterkóová, Sv. Štef. 29

Profes.box - cestov., lekár, hlásat.

300

TJ Dunaj Štúrovo, plavecký
oddiel Delphinus

Plavec.preteky, vecné ceny, ozvuč.

800

500

SZTP, ZO špecifická č. 99

Oslavy jubilantov - darčeky, občer.

150

SZTP, ZO špecifická č. 99

Vianoč. posedenie, darčeky, obč.

200

SZTP, ZO špecifická č. 99

Oslavy mesiaca zdrav. postih.

150

Klub dôchodcov ROZMARIN
Štúrovo

Pre najstarších - od 65, darčeky

150

LIMES-ANAVUM

Red.výdavky- „Stredná Európa“

800

ZOSZTP a zväz PCCH Štúrovo

Vianočné posedenie

SPOLU:

200
6250

Schvaľuje konsolidovaný hospodársky výsledok mesta Štúrovo za hospodársky rok 2009 v celkovej výške 726.522 € (21.887.202 Sk) bez výhrad.
Berie na vedomie výsledky rozpočtového hospodárenia mesta Štúrovo,
mestských príspevkových a rozpočtových organizácií za I. polrok 2010
podľa predloženého materiálu.
Berie na vedomie Správu o činnosti Mestskej polície Štúrovo za I. polrok 2010 a systém posilnených služieb, vychádzajúci z vyčlenenia štyroch
policajtov z celkového stavu MsP, ktorým sú naplánované služby s nepravidelným rozložením pracovného času. Títo policajti sa budú striedať v mesačných intervaloch.
Berie na vedomie Správu z periodickej kontroly na Vadaš s.r.o. Štúrovo,
Vadaš reality s.r.o. Štúrovo.
Schvaľuje pridelenie finančného príspevku z MFKVMaŠ pre ZO CSEMADOK v Štúrove vo výške 500,-€ na projekt „ HÍDNAPOK – I. PÁRKÁNYI
BORÜNNEP“, pre Cirkevnú materskú školu sv. Imricha s výchovným jazykom maďarským – Szent Imre Egyházi Óvoda v Štúrove vo výške 400,-€ na
projekt „Oslavy 15. výročia založenia CMŠ sv. Imricha, ako prvej cirkevnej
materskej školy na Slovensku“ s tým, že peniaze budú na účet žiadateľa
preúčtované, ak do konca mesiaca september 2010 uhradí všetky doteraz
neuhradené pohľadávky voči mestu a pre LIMES-ANAVUM regionálne
vlastivedné združenie v Štúrove vo výške 300,-€ na projekt „VIII. Regionális Történelmi Konferencia –Párkány“.
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Nehézkes volt az új bérlakások
benépesítése

A párkányi Teraszok lakótelepen 2009-től épült bérlakások még
a nyár előtt elkészültek, nemrégiben már az első lakók is beköltöztek. A visszalépők miatt azonban újabb sorsolást kellett tartani: a kezdeti lelkesedés jelentősen alábbhagyott, így át kell értékelni azt, hogy újabb lakások építésébe bele fogjon-e a város.
A leendő bérlők kilétét sorsolással döntötték el: jóval több, mint
100-an pályázták meg a 24 helyet. A megszabott feltételeket a jelentkezők fele nem teljesítette: végül 27 személy között sorsolták
ki az ingatlanokat. Azóta azonban újabb visszalépőket regisztráltak,
így öt lakás megüresedett, melyek bérlésére 5-en jelentkeztek, a két
és három szobás lakásokat újfent sorsolással osztották szét. Az érdektelenség Párkány testületi gyűlésén is téma volt, a képviselők
módosították egy korábbi határozatukat, az új általános érvényű rendelet szerint házastársak esetében elég, ha egyikük állandó párkányi
lakos. Az okokról Ján Oravecet, a város polgármesterét faggattuk.

„Egyikek szerint kicsi, másikak szerint drága, sokféle indok van” mondta. A két szobás lakások bérleti díja 187, a háromszobásé 242
euró, ez az összeg a fűtés és a vízhasználat árát is tartalmazza. Ami a
métereket illeti, 56 és 43 négyzetméteres lakásokról van szó. A polgármester szerint sokan azt hitték, hogy a bérlakások tágasak, mint
amilyenek az egykori szövetkezetiek, a támogatás nagysága azonban köti a négyzetmétereket. „Ezek az ingatlanok inkább amolyan
„startlakások”, amelyekben néhány évet eltölt az ember, és ha teheti,
nagyobba költözik. El kell a dolgok fölött gondolkodni és elemezni
azt, hogy tulajdonképpen miért is volt ennyi visszalépő, mert a jövőben újabb lakások építését tervezzük. Felmerül a kérdés, hogy enyhítsünk-e a megszabott feltételeken, vagy például a nem párkányiak
is pályázhassanak-e? Mindenesetre meg kell fontolni a dolgot, majd
eldönteni, jövő év januárjában a város benyújtja-e az újabb kérelmét.
Csökken a dotáció is. A kockázat nagy: ha üresen maradnak az ingatlanok, a hitelt akkor is törleszteni kell, ezt pedig a városnak kell
megoldania” – fogalmazott a polgármester. Az építkezés költségvetése majd 1 millió 30 ezer euró, a műszaki infrastruktúra további 253
ezer 748 euróba került. A beruházás anyagi vonzatának 30 százaléka
vissza nem térítendő támogatás, melyet az építésügyi minisztériumtól nyert el a város. A fennmaradó 70 százalék fedezése az Állami
Lakásfejlesztési Alapnál 1 százalékos kamattal, 30 éves futamidővel
felvett, támogatott hitelből történik. A három- és kétszobás ingatlanokat 30 évig csak bérbe adhatja a város, melynek vezetője szerint
Párkány érdeklődés fejében továbbra is építene ilyen lakásokat.
Kasza-Szép Éva
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Problémové obsadzovanie nových
nájomných bytov

Od roku 2009 stavané nájomné byty na Terasách boli dokončené ešte pred letom. Nedávno sa už nasťahovali prví nájomníci.
Kvôli niektorým odstupujúcim sa muselo uskutočniť opätovné
losovanie. Začiatočné nadšenie z nových bytov značne ochablo. Z toho dôvodu musí mesto prehodnotiť zámer stavať ďalšie
byty.
Terajších nájomcov určilo losovanie. Na možných 24 bytov sa uchádzalo oveľa viac, až sto záujemcov. Stanovené podmienky nespĺňala
polovica uchádzačov. Nakoniec losovania nehnuteľností sa zúčastnilo 27 uchádzačov. Odvtedy už odstúpili ďalší piati záujemcovia,
prihlásilo sa 5 nových uchádzačov, medzi ktorými dvoj- a trojizbové
byty rozdelili opäť losovaním. Nezáujem o nové byty bol témou aj
na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Poslanci zmenili predošlé
uznesenie. Podľa nového všeobecného nariadenia pri manželských
pároch stačí, keď má iba jeden z nich trvalé bydlisko v Štúrove. O
príčinách sme sa vyzvedali u primátora mesta Jána Oravca. „Podľa
jedných sú malé, podľa druhých drahé, dôvodov je viac – povedal.
Nájomné za dvojizbový byt je 187 eur, za trojizbový byt 242 eur, v
tejto sume je započítané aj kúrenie a spotreba vody. Rozmery nových bytov sú 56 m² a 43 m². Podľa primátora si mnohí mysleli, že
nové byty sú priestranné ako staré družstevné byty. Veľkosť dotácie ale viažu štvorcové metre. „Tieto nehnuteľnosti sú skôr takzvané štartovacie byty, v ktorých človek niekoľko rokov býva a keď
môže, presťahuje sa do väčšieho. Musíme sa nad vecami pozastaviť, prehodnotiť situáciu, prečo bolo toľko odstupujúcich, pretože v
budúcnosti plánujeme výstavbu ďalších nájomných bytov. Vynára sa
otázka, či by sme nemali zmierniť podmienky, napr. povoliť uchádzať sa nie len Štúrovčanom. Každopádne musíme problém premyslieť, až potom sa rozhodnúť, či sa máme v januári budúceho roku
uchádzať o ďalší projekt. Klesá aj dotácia, nie je to také jednoduché.
Je tu riziko, že byty zostanú prázdne, úver budeme musieť hradiť,
bude to musieť vyriešiť mesto“ – povedal primátor. Rozpočet stavby je skoro 1 milión 30 tisíc eur, technická infraštruktúra je ďalších
253 tisíc 748 eur. 30% tvorí z celkovej investície nenávratná dotácia, ktorú mesto vyhralo od Ministerstva výstavby. Zvyšných 70%
tvorí úver s 1%-ným úrokom na 30 rokov od Štátneho fondu rozvoja
bývania. Dvoj a trojizbové nehnuteľnosti môže mesto 30 rokov iba
prenajímať. Podľa primátora v prípade záujmu by mesto aj naďalej
stavalo nové byty.
Kasza Szép Éva, preklad: gp

Simon-Júda napi vásár
A Párkányi Városi Hivatal meghívja Önt a hagyományos 464.
Simon-Júda napi vásárra, amely október 7 – 10. között kerül
megrendezésre Párkányban.
A városi hivatal értesíti az utazóközönséget, hogy tekintettel a hagyományos Simon-Júda napi vásárra 2010 október 6- án 0.00 órától 2010 október 11-én 24.00 óráig változások lesznek a városi tömegközlekedésben, a városközpontban lévő megállók ideiglenesen
megszűnnek. A lezárás ideje alatt érvényes menetrendek a buszmegállókban lesznek kifüggesztve.
Továbbá a lezárás ideje alatt a Bem József utca és a Vajansky utca
forgalmának az iránya is megváltozik, vagyis a Szechényi utcától
a Szent István utca felé lesz átjárható. A Husz János utca forgalma
ezen idő alatt kétirányúvá válik.

BÁLA GÁLA PÁRKÁNYBAN

Turkáló Párkányban

Legolcsóbban szerezheti be
őszi-téli ruhaneműét
Angol és olasz ruhaneműk
1 EURO-ért
Norvég pulóverek 50 centért
Gyermekruhák 20 centért
Géprongy 10 kg 3 EURO-ért
Nyitva: szerdán és pénteken,
9-től 12-ig
Párkány, Szabadidőközpont
(a Búcsi Elektroval szemben)
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SZABADIDŐ - VOĽNÝ ČAS

Költözhet a szabadidőközpont

CVČ sa môže sťahovať

Párkány önkormányzatának a döntése értelmében új helyre költözhet a szabadidőközpont, a város szívében található épületet pedig eladják.
A képviselő-testület részletes vizsgálat és terepszemle után dönt véglegesen arról, hogy a sporthotelben működik-e tovább a párkányi szabadidőközpont. A szabadidős tevékenységeknek otthont adó épület
teljesen tönkre ment, így már régebbtől tervezték a központ áthelyezését. Nemcsak a külső falakon vannak repedések, a belső rész is rossz
állapotban van. A radiátorok lukasak, a villanyvezeték már többször kiégett, a homlokzat felújításra a hátsó épület teteje cserére szorul. Most
mégis a válság az, ami előbbre vitte az ügyet: a költözéssel Párkány a
sportszervezet és a szabadidőközpont rezsiköltségein is spórolna. Az
amortizálódott, Sétálóutca tőszomszédságában található épületet nyilvános árverésen adná el a város, az értékesítésből származó pénzt pedig részben a sporthotel átalakítására, részben pedig a sportszervezet
és a szabadidőközpont tevékenységére fordítanák. A szabadidőközpont
igazgatója Hégli Gyula a költözéssel egyetért, véleménye szerint azonban szerencsésebb lenne, ha az intézmény a Teraszok lakótelepi kihasználatlan iskolaépületben kapna helyet. A lakótelepi iskola épülete
az önkormányzat szerint is ideális helyszín, ám az átépítés drága, ezt a
város jelenlegi anyagi helyzete nem engedi meg..

Na základe rozhodnutia štúrovskej samosprávy sa môže centrum
voľného času sťahovať na nové miesto, budovu v srdci mesta predajú.
Mestské zastupiteľstvo po podrobnej technickej, materiálnej kontrole
a obhliadke miesta dospeje ku konečnému rozhodnutiu o ďalšej prevádzke CVČ v budove Športhotelu. Budova CVČ je v zlom stave, preto už dlhšiu dobu plánovali presťahovanie centra. Trhliny nie sú len na
vonkajšej stene, aj stav vnútorných stien je zlý. Radiátory sú deravé,
elektrické vedenie už viac ráz vyhorelo. Opraviť treba strop a vymeniť
strechu na zadnej budove. Práve prebiehajúca kríza pohnala vec k riešeniu. Sťahovaním sa znížia režijné náklady CVČ ako aj MŠO Štúrovo.
Amortizovanú budovu v bezprostrednom susedstve pešej zóny by mesto predalo formou verejnej dražby. Získané peniaze by mesto zúžitkovalo z časti na rekonštrukciu Športhotela, časť by rozdelili na činnosť
MŠO a CVČ. Riaditeľ CVČ Július Hégli so sťahovaním súhlasí, ale
podľa jeho názoru by bolo šťastnejším rozhodnutím centrum presťahovať do nevyužitých priestorov školy na Terasách. Aj podľa samosprávy
by ideálnym miestom bola škola na Terasách, ale prestavba je drahá,
momentálna finančná situácia mesta to nedovoľuje.

Mladí rybári v akcii
Ráno 17. augusta slnko pohladilo svojimi lúčmi všetko živé a neživé
a nás povzbudilo na skvelú rybačku na súkromnom rybníku v Kamennom Moste. S deťmi z nášho krúžku Mladý rybár sme dostali
pozvánku na Carpodrom, čo sme prijali a určite sme na sklonku
dňa mohli povedať, že sme neľutovali.
Ráno sme sa stretli a spoločne hor sa na rybačku. To ešte deti netušili,
že to nebude taký obyčajný deň. Na rybníku nás čakal správca Gabo,
ktorý nás privítal a ukázal nám skvelé miesto na lov. Po dohode, kde
kto sa usadí, sme sa začali pripravovať na zážitok v podobe krásne
prežitého dňa plného úlovkov. Mladí rybári lovili na plávanú, ale aj
na položenú. Prvý zaznamenal úspech v podobe karasa Radko. No a
potom sa množili úspešné záseky a úlovkov pribúdalo. Deti sa navzájom povzbudzovali a aj doberali. Tí skúsenejší radili tým, ktorým to
ešte ide trošku pomalšie a zručnosť trošku pokrivkáva. Ukázali, akí sú
skvelý kolektív a úžasné individuality. Okolo jednej popoludní sme lov
ukončili a prezradil som im, že ulovené ryby si spoločne pripravíme a
urobíme si tak malý piknik. Tak sme sa rozlúčili zo správcom rybníka Caprodrom a zároveň sme sa aj poďakovali za ponúknutú možnosť
športovo sa vyžiť.
Tak a potom ako som deťom naznačil ďalší program, vybrali sme sa
domov. Tu som im rozdelil úlohy. Najprv bolo potrebné úlovok očistiť,
aby sme mohli pokračovať v ďalšej „činnosti“. Ryby sme obaľovali v
paprikovej múke. Tejto úlohy sa ujal Dárius (že vraj chce byť kuchárom). Práca im išla ako by vždy len toto robili. Obalené ryby putovali
už na horúci olej, kde sa do chrumkava upiekli. A potom prišla zaslúžená odmena za vykonanú prácu v podobe pochúťky, na ktorej tak usilovne pracovali. Chutilo im tak veľmi, že zabudli aj hovoriť, nakoľko mali
zamestnané chuťové poháriky v ústach. Zabudli dokonca aj na svojho
vedúceho, teda na mňa a skoro som zostal bez koštovky.
Po dni plného zážitkov a dobrej nálady už nás čakalo len rozlúčenie
a každý sa vybral domov. Ukázalo sa, že mladí rybári z krúžku „Pytliaci“ sú skvelá partia vyznávačov Petrovho cechu. Napriek vekovej
rôznorodosti našli spoločnú reč a záujem o tento šport ich stmelil do
perfekného celku.
Ved. krúžku Mladý rybár „Pytliaci“ Štúrovo, Š. Perutek

g.p.

Kurzy

Mestské kultúrne stredisko v Štúrove oznamuje, že aj v tomto roku
otvára jazykové a praktické kurzy a to nasledovné:
- Angličtina pre začiatočníkov a pokročilých
- Nemčina pre začiatočníkov a pokročilých
- Intenzívny počítačový kurz
- Spoločenské tance a Latin Lady Dance so SÜDI IRINGÓ
Info: www.iringo.hu. Prvá hodina: 28. októbra.
- Aerobic
- Remeselnícstvo
- Plávanie pre najmenších (pre vekovú kategóriu od 9 mes. do 3 r.)
Kurzy sa uskutočnia v mesiacoch október až apríl.
Bližšie informácie Vám poskytneme v MsKS, kde sa môžete v
prípade záujmu hlásiť osobne v pracovných dňoch od 8. 00 do
15.00 hod., resp. na tel. čísle: 036/7511 108 do 15. októbra 2010.
Každého záujemcu srdečne očakávame!

Tanfolyamok

A Párkányi Városi Művelődési Központ ezúton értesíti Önöket, hogy
nyelvi és gyakorlati tanfolyamokat indít:
- Angol kezdőknek és haladóknak
- Német kezdőknek és haladóknak
- Intenzív számítógépes tanfolyam
- SÜDI IRINGÓ TÁNCISKOLA:
Latin Lady Dance és felnőtt társastánc.
Kezdés: október 28. Info és jelentkezés: www.iringo.hu
- Aerobic
- Kézműves foglalkozás
- Úszás gyermekeknek, babáknak (9 hónapos kortól 3 éves korig)
A tanfolyamok októbertől áprilisig tartanak.
Jelentkezni a párkányi kultúrházban lehet: munkanapokon 8.00-tól
- 15.00-ig személyesen, vagy a 036/7511 108 telefonszámon, legkésőbb 2010. októberber 15.–ig.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

PRACOVNÁ
PRÍLEŽITOSŤ

Design by DEEM Design

Sz.É.

Administratívna práca na
pozície:
- klientský pracovník,
- vedúci kancelárie,
- manažér.
Min. stredoškolské vzdelanie. Plat podľa pozície.
Tel.: 0948 052 025,
0908 494 965
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ISKOLAÜGY - ŠKOLSTVO
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A Párkányi Gimnázium jelene és
jövője

Prítomnosť a budúcnosť
štúrovského gymnázia

Az utóbbi években, amikor egyre kevesebb gyermek születik és jár
majd iskolába, kivétel nélkül minden iskola küzd a hozzá jelentkező
tanulókért. Teszik ezt különféle propagációkkal, bemutatják sikereiket, elért eredményeiket. Most én is ezt teszem, hiszen van mire
büszkének lennünk.
A rendszerváltás óta sok változás történt az oktatásügyben. Ám anyagi
támogatás nélkül nincs lehetőség lényegi változtatásokra még az oktatásban sem. Az állami támogatás azonban távolról sem elég egy iskola
fenntartására. Ennek ellenére mindenben a maximumot kell nyújtanunk
iskolánk tanulóinak. Épp ezért folyamatosan keressük azokat a lehetőségeket, amelyekkel az oktatás színvonalát növelhetjük: sikerrel jelentkezünk pályázatokra és keresünk szponzorokat. Az utóbbi 3 év során,
így sikerült felújítanunk a tornatermet, az iskola egyes termeinek padlózatát és a mennyezetét, valamint így oldottuk meg az egyes tantermek
festését és a berendezés cseréjét. Az iskolafenntartótól idén végre
megkaptuk a támogatást a szociális helyiségek újjáépítésére. A felsorolt
aktivitásokra sikerült megszereznünk kb. 35 000 eurót. További 8 000
eurót szereztünk az oktató-nevelő munkánk minőségi fejlesztésére. Ebből az összegből fedeztük a számítástechnikai osztályok modern, mai
követelményeknek megfelelő eszközökkel való felszerelését. Komplett
sífelszereléseket is vettünk, hogy diákjaink sítanfolyamokon vehessenek
részt. Az edzőtermet is felújítottuk. A többi tantárgyra is előteremtettük
a szükséges taneszközöket; új CD-lejátszókat, térképeket és könyveket
vásároltunk a diákkönyvtárba. Továbbá felújítottuk az iskolarádió rendszerét is. Sikeresen pályáztunk a következő elnevezésű projektekben is:
az Iskolai könyvtárak digitalizálása és felújítása, Az egészséges iskoláért, VÚB Alapítvány – foglalkoztatási projekt és végül A művelődés
modernizálása a középiskolákban. A felsorolt pályázatokból eddig 10
000 eurót tudtunk összegyűjteni. Az említett projektek keretén belül a
diákok aktív munkájára is szükség volt. Tanfolyamokat, versenyeket
tudtunk számukra biztosítani, amelyeken szép, sokszor a legjobb eredményekkel végeztek. Nemzetközi projektekbe is bekapcsolódtunk, mint
például a British Council elnevezésűbe, amelynek köszönhetően diákjaink egy csoportja közösen dolgozhatott írországi és magyarországi
diákcsoportokkal. A verseny végén kölcsönös látogatásokat szerveztek
a résztvevők számára mindhárom országban. Jelenleg a Comenius elnevezésű projekt előkészületei folynak, amelyben a többéves munkára
24 000 eurót kap iskolánk. A tanárok továbbképzésében is elöl járunk.
Tantestületünk túlnyomó többsége részt vesz a pedagógusok számára
indított szakmai továbbképzéseken. Gimnáziumunk tanárai közül néhányan nem csak hallgatóként vesznek részt a továbbképzéseken, hanem
lektorként, előadóként is dolgoznak az említett továbbképzéseken. Ez
is közrejátszott abban, hogy iskolánk a továbbképző centrum szerepét
is betöltheti, ahol középiskolai tanárok részére tartunk tanfolyamokat.
Erre is pályázatot nyújtottunk be, amelyre szintén pozitív választ kaptunk. Erre a célra 20 új notebookot kapunk a szükséges programokkal
együtt. Ez egy újabb informatikai tantermet jelent számunkra, amelyet
természetesen diákjaink oktatására is fel fogunk használni. Iskolánkban
sok más középiskolával egyetemben szintén fokozatosan megszűnik a
nyolcosztályos képzés, mégpedig úgy, hogy nem indíthatunk új kis első
osztályt. Ez viszont nem jelenti azt, hogy a Párkányi Gimnázium létét
bármi is veszélyeztetné. Sőt, az elmúlt fél év során nálunk is lezajlott
egy teljes körű szakmai ellenőrzés. Az eredmény igazán megnyugtató, hiszen a felmérések alapján a Nyitrai kerületben az utolsó 2 évben
elvégzett ellenőrzésekből a legjobb értékelést szereztük meg. Erről
tanúskodnak az idei érettségi eredmények is, amelyek alapján egyes
tantárgyakból messze megelőztük az országos átlagot, sőt még néhány
„felkapott”, akár konkurenciának is tekinthető más középiskolát, gimnáziumot is megelőztünk. A Párkányi Gimnázium a konkurenciaképességét idén is bizonyította. Erről tanúskodik volt diákjaink egész sora,
akik közül többen végeztek neves
hazai, de csehországi, magyarországi és osztrák egyetemeken is.
Valamennyien büszkén vállalják,
hogy a Párkányi Gimnázium diákSrdečne Vás
jai voltak.
Biztosítom Önöket, hogy iskolánk
pozývame do
tanári kara ezek után is a legjobb
tudása szerint fogja az Önök
predajne hračiek!
gyermekeit tanítani, érdeklődési
körük szerint irányítani azokra a
Játékboltunkba
tantárgyakra, amelyekre majd a
tanulmányaik során lesz a
szeretettel várjuk későbbi
legnagyobb szükségük. Szeretném
megköszönni a bizalmat azoknak
minden Kedves
a szülőknek, akik ránk bízták, s
azoknak is, akik ezután bízzák
vásárlónkat!
majd ránk gyermekeik tanítását.
Medzi Tatra Bankou a

Aká je súčasnosť našej školy? V čase, kedy sa každoročne znižuje
počet narodených detí, musí každá škola bojovať o žiakov svojimi
aktivitami, úspechmi i propagáciou. Týka sa to aj našej školy. Najlepšie je ukázať to, čo v skutočnosti robíme, čím a ako žijeme v
škole so 60-ročnou históriou.
V rámci demokratizácie spoločnosti sa školstvo ako také v mnohom
značne zmenilo. Financie z rozpočtu zďaleka nepokrývajú skutočné potreby školy. Aj napriek veľmi ťažkej finančnej situácii v školskom rezorte musíme ponúkať viac ako je maximálne možné a dokážeme. Z toho
dôvodu sa neustále snažíme vyhľadávať a zapájať sa do rôznych výziev,
oslovujeme sponzorov, ktorí by svojou finančnou dotáciou mohli v menšej či väčšej miere prispieť k zvýšeniu a skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu na škole. Za posledné obdobie 3 rokov sa nám podarilo
v telocvični a v niektorých priestoroch školy zrekonštruovať podlahy,
strop, obnoviť maľovky, nábytok. Po dlhoročných žiadostiach zriaďovateľovi sme dokázali zrealizovať rekonštrukciu sociálnych zariadení na
dvoch poschodiach, ktoré absolútne nevyhovovali požiadavkám dnešnej doby. Na všetky tieto aktivity sme získali 35 000,-€. Pre skvalitnenie
vyučovacieho procesu, aby sa hodiny stali pestrejšími, atraktívnejšími,
viac pritiahli k práci aj samotných študentov, motivovali žiakov k pozitívnemu prístupu k učeniu, sme vylepšili vybavenie posilňovne, rozšírili počítačové vybavenie učební o nové modernejšie technické komponenty, rozšírili vybavenie školskej knižnice o novú literatúru, CD
prehrávače a nahrávky,
mapy, zakúpili sme časť
lyžiarskeho vybavenia pre
žiakov, ktorí sa zúčastňujú
lyžiarskych výcvikov, zrenovovali školský rozhlas
a to všetko v hodnote cca
8 000,- €. Boli sme úspešní pri podávaní projektov
Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc,
Zdravie v školách, Nadácia VÚB – zamestnanecké
projekty,
Modernizácia
vzdelávania na stredných školách , kde sme pre školu za spomínané obdobie získali finančné prostriedky vo výške takmer 10 000,-€. V rámci
realizácie týchto projektov prebehli mnohé aktivity žiakov, do projektov bola zapojená verejnosť. Uskutočnili sa kurzy, využil sa vedomostný potenciál študentov organizovaním súťaží, kvízov. V rámci iných
projektov zameraných na medzinárodnú spoluprácu žiakov a učiteľov
sme sa zapojili do projektu British Council, v rámci ktorého naši študenti mali možnosť spolupracovať so študentmi z Írska, Maďarska, kde
sa zúčastnili aj priateľskej návštevy. V súčasnosti prebiehajú prípravné
fázy na zahájenie projektu Comenius, kde pre viacročnú prácu by mali
byť poskytnuté prostriedky v hodnote 24 000,-€. Boli sme úspešní aj
pri získavaní možnosti pre vybudovanie ďalšej učebne informatiky s
20 notbookmi. Čo je dôležité pre školu a jej pedagógov? Dobre fungujúci systém práce medzi učiteľom a žiakom, pocit kvalitnej a modernej spolupráce, maximálne využitie ponúknutých možností z oblasti
modernizácie vzdelávacieho procesu. Naši pedagógovia sa práve preto
snažia o zvyšovanie svojej kvalifikácie, svojich kompetencií účasťou na
školeniach, seminároch, absolvovaním skúšok. Niektorí z nich pôsobia
ako školitelia pre ďalších pedagógov v rámci kraja, respektíve s celoslovenskou pôsobnosťou. Podieľajú sa na tvorbe učebných osnov, príprave databáz testov, vedú kurzy. Štvorročné štúdium, ktoré naša škola
ponúka a v budúcnosti aj bude naďalej ponúkať pre žiakov základných škôl, v plnej miere je konkurencie schopné medzi ostatnými
školami, čo dokazujú nielen vynikajúce výsledky našich študentov na
vysokých školách doma a v zahraničí, ale aj výsledky kontroly Štátnej
školskej inšpekcie. Na základe týchto výsledkov naša škola spomedzi
všetkých kontrolovaných škôl za posledné 2 roky bola ako jediná takto
vysoko hodnotená v Nitrianskom kraji. Výsledky externých maturitných skúšok, ktoré naši žiaci dosiahli, v mnohých prípadoch značne
prevyšujú celoslovenský priemer a v niektorých predmetoch sú lepšie
ako výsledky iných preferovanejších gymnázií na okolí a to aj napriek
tomu, že patríme medzi tie školy, kde záber žiakov na prijímacie skúšky
je veľmi malý. Zapájame sa do mnohých súťaží, kde umiestnenia na
prvých miestach sú potešujúce nielen pre samotného študenta, ale ja pre
učiteľa a školu rovnako.
Sme nesmierne radi, že naši žiaci, ktorí doslova a do písmena využili
možnosť sa vzdelávať na našej škole, patria medzi veľmi dobrých študentov aj na univerzitách a sú schopní v plnej miere plniť požiadavky
vysokých škôl. Naša škola ponúka využiť túto možnosť každému, kto
sa rozhodne v budúcnosti zveriť svoje ďalšie vzdelávanie našej škole
a jej pedagógom. Ďakujem tým rodičom a žiakom, ktorí túto možnosť
využili aj pre nasledujúci školský rok, aj tým, ktorí o tejto možnosti do
budúcna uvažujú.

rybárskych potrieb Twister.
Fő utca 52, a Twister
horgászbolt és a Tatra Banka
között.

Mgr. Mezei Ildikó
Az iskola igazgatónője
Fordította: PaedDr. Csicsay Károly

Mgr. Ildikó Mezeiová
Riaditeľka školy
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Párkányi sikerrel zárult a Bartók Béla
XXIV. Nemzetközi Kórusverseny

2010. augusztus 2-án sok-sok művészi élménnyel gazdagodva tért haza
a Stilla Pectus Nőikar Debrecenből. Több mint féléves komoly szakmai
felkészülés és számos hangverseny előzte meg ezt a megmérettetést. Ez
év januárjában értesültünk a lehetőségről, miszerint kórusunk képviselheti Szlovákiát a világ kóruséletének egyik legrangosabb versenyén,
ha sikerül időben teljesítenünk a részvétel feltételeit. Mivel ezen a versenyen hivatásos és amatőr énekkarok egyaránt versenyezhetnek, természetesen egy kategórián belül, számunkra ez egyedülálló lehetőség volt,
annál is inkább, mert a meghívás egyben azt is jelentette, hogy nevezési
és részvételi díj nélkül lehetünk e nagyszabású verseny vendégei.
A verseny célja, kortárs kórusművek bemutatása, értő és meggyőző előadása, magas színvonalú éneklés és a vokális népzene népszerűsítése, különböző nemzetiségű alkotók és a kórusművészet találkozásának elősegítése,
ezáltal a kortárs zene és a közönség
kapcsolatának elősegítése. A részvételi feltételek – hangzó anyag kortárs
kórusművekből „a capella” műsorral,
természetesen kórusunk előadásában,
ismertető szöveg, különös tekintettel
az eddig elért versenyeredményekre,
a kötelező művek elsajátítása, Vajda
János: O lux, Orbán György: Horae, a
szabadon választott műsor dramaturgiája az előírt feltételek szerint, az idegen nem magyar nyelvű kórusművek
fordítása és a Nemzetközi Folklórgála műsora. Áprilisban kaptuk a jó hírt,
hogy a BBNK Művészeti Bizottsága döntésének értelmében, megfeleltünk a követelményeknek és a Stilla Pectus kórust meghívásra javasolta.
Köszönjük mindazoknak a segítségét, akik lehetővé tették, hogy kórusunk
részese lehetett e csodálatos rendezvénynek, ahová még további 14 kórus
érkezhetett, mint pl. Kubából, Kínából, Franciaországból, Olaszországból, Svédországból és Venezuelából. Felejthetetlen élmény volt számunkra a Folklórgála, ahol a mi kórusunk kurtaszoknyás viseletben képviselte
régiónkat, nagy sikerrel. Hazai népdalfeldolgozások előadásáért kórusunk
Folklórdiplomát kapott. Örömteli meglepetés volt számunkra, hogy a Záróhangverseny szólistája hazánkbéli, a párkányi közönség számára is ismert
Klein Otokar operaénekes volt. Fergeteges sikert aratott, büszkén tapsoltunk neki mi is. G. F. Händel Halleluja c. műve a 14 kórus és a Debreceni Filharmonikus Zenekar előadásában méltó befejezése volt e világhírű
rendezvénynek. Köszönöm kórustársaimnak is, akik szabadidejük jelentős
részét áldozták a kórusművészettel való közvetlen találkozásra. Tevékenységük nagyon jelentős és értékes, hiszen van-e szebb, izgalmasabb feladat,
mint az elmúlt évszázadok kulturális kincse mellett megszólaltatni napjaink
zeneszerzőinek legfrissebb darabjait? Debrecenben versenyzésre vállalkozó
kórustagok számára pótolhatatlan örömforrás a mindennapos éneklés. Az
itt szerzett művészi élmények és tapasztalatok birtokában további eredményeket érhetünk el. A Stilla Pectus Nőikar a versenyt megelőzően számos
fellépésen vett részt itthon és külföldön.
Támogatóinknak a számos közreműködőnek köszönjük a segítséget: Párkányi Városi Művelődési Központ, Halasi Tibor; Strausz Kálmán karnagy, Budapest; Pereszlényi Sándor költő, műfordító, Pozsony; Juhász Gyula versmondó, Párkány; Stinet, Párkány, Lengyelfalusi Miklós, Párkányi Televizió,
Pereszlény Csaba; Tóth Árpád karnagy, Budapest, összpontosítás; Magát
László polgármester, Kőhidgyarmat; Neviďansky Henrich atya, Kőhidgyarmat; Kotra István és Valéria Étterem, Kőhidgyarmat; Miratti, Lengyel Attila,
Párkány; Zsákovics László, Oroszka, személyszállítás; Benyó Tamás, Párkány; Csemadok, Bény, Smid Erzsébet, kurtaszoknyás népviselet.
Papp Katalin karnagy

Újra szól a banda…
A zenekar neve: Easy Blues. A tagok: Madocsai (Behemót) Szilárd - gitár, ének, Juhász (Benji) Norbert – basszusgitár, Jantosík (Tamazoli)
Zoltán – dob, Cserepes (Gosti) Ágoston – gitár, a bandát időközönként
kisegíti Valasek Zoltán - gitár és Madocsai Mónika – vokál.
És a rövid történet…
2008 őszén Szilárd újból leporolta gitárját, mely évek óta magányosan hevert tokjában, és ezt néhány nap múlva megemlítette Norbinak. Beszélgetésük közben felmerült, mi lenne, ha újra muzsikálnánk? Norbinak már nem
volt meg a basszusgitárja, viszont a blues szó hallatán bizseregni kezdtek
az ujjai, így vett magának egyet. A zenekar dob nélkül hiányosnak mutatkozott: Zoli szintén rábólintott. A
három fickó jól ismeri egymást, sok
évig együtt zenéltek a Stone Bridge
Blues Bandben (Szilárd és Zoli az
M-System zenekarban is együtt játszott). Így kezdtek el gyakorolni
Párkánytól néhány kilométerre egy
faluszéli kis házban. Egy év sem telt

09/2010

el, amikor tavaly nyáron, a párkányi kultúrház felkérésére a Sétálóutcán léptek fel, nagyon jó hangulatot teremtve. Aztán jött a felkérés a Szikince fesztiválra, amely esősen, de jó hangulatban telt a kéméndi borospincék között.
Ezután próbák sora következett, amikor is a fiúk úgy gondolták, jó lenne és
jót tenne a blues zenének ha „bővítenének“. Gondolkodtak szájharmonikán,
megpróbálkoztak billentyűssel, még egy gitárral, aztán végül is az utóbbi
mellett döntöttek. Tavaly decemberben már két gitárral - Valasek Zoltán volt
akkor a másik - léptek fel igényes és hálás közönség előtt. Majd év végén
következett Komáromban egy fesztivál, és 2010-ben elindult a zenekar szekere. Végül is ez év márciusában Cserepes Ágoston - Gosti - hivatalosan is
a zenekar tagjává vált, és immáron állandó négytagú bandaként a környék
és a közelebbi járások klubjaiban lépnek fel. Vendégei voltak Naszvadon a
Historia zenekarnak, Nagymegyeren a Big Man Bandnek, Nagykérre pedig a Csukamájolaj és a Hajlok Blues Band zenekar hívta meg őket. Július
22-én a kemencei Heted7fesztivál három helyszínén is fellépet a banda. A
párkányi Zenei Nyár keretén belül, augusztusban a Sétálóutcán is a húrok
közé csaptak.
A zenekar nevéből adódóan is kitűnik, hogy hangzásviláguk a blues. John
Mayall, Muddy Waters, John Lee Hooker, Eric Clapton, Albert Collins és
Blues Brothers számokat játszanak, megfűszerezve azért egy kis ZZTOPpal. Ahogy mondani szokás „a blues a gyökér a többi zene pedig a gyümölcs“ alapon ez a négytagú banda igyekszik a gyökereket kiemelni, mert
mára sajnos elkanyarodott a világ az igényes, élő, jó zenétől, a blues népszerűsége csökkent. Jó lenne ezt a folyamatot megfordítani. Ez a banda,
két gitárral találta meg saját hangzását a blues finom dallamosságán belül.
Részese szeretne lenni városunk zenei életének, hogy gyermekeink is tudják, mi az élő, minőségi zene, tudják, ki volt John Lee Hooker, Eric Clapton, B.B.King, Jimi Hendrix. Ígéretük szerint minden igyekezetünkkel azon
lesznek, hogy elégedetten távozzanak a fellépéseikről a nézők, s az a melengető érzés töltse el őket, hogy támogattak valamit, ami ugyan jelenleg nem
a legfőbb szórakozási irányvonal, mégis értelmes, tartalmas időtöltés. A zenekar ígéretet kapott egy „profi“ hanganyagra, az érdeklődők információkat
találhatnak a Facebookon is.
Juhász Olga

„ Ak nemáš sám o sebe dobrú
mienku, tak je jedno, čo si oblečieš.“
V tomto roku si MS pripomína okrúhle výročie úmrtia J. C. Hronského,
spisovateľa, správcu a tajomníka MS.
Pri tejto príležitosti Oblastné pracovisko MS v Štúrove v spolupráci s MV
MS vyhlásilo regionálnu literárnu súťaž pod názvom: „ Ak nemáš sám o
sebe dobrú mienku, tak je jedno, čo si oblečieš.“ pre žiakov 7. ročníka ZŠ.
Do súťaže sa zapojili všetky školy z regiónu a to ZŠ Štúrovo, ZŠ Gbelce, ZŠ
Svodín a OG Štúrovo. Z 21 literárnych prác ako najlepšie boli vyhodnotené
osobitnou nezávislou komisiou tri práce.
1. miesto Karin Droppanová ZŠ Gbelce
2. miesto Martin Lacza
ZŠ Štúrovo
3. miesto Miroslav Ferkodič ZŠ Svodín
Víťazi boli odmenení hodnotnými knihami a všetci súťažiaci malými darčekmi a občerstvením. Zúčastnené školy dostali za účasť tiež hodnotné publikácie.
Oblastné pracovisko vyjadruje poďakovanie žiakom, vedeniu zúčastnených
škôl a vyučujúcim slovenského jazyka. Celá súťaž sa konala za finančnej
podpory MÚ v Štúrove, za čo tiež ďakujeme.
Daniela Ružičková, MO MS Štúrovo
A Párkányi Városi Művelődési Központ
Mestské kultúrne stredisko Štúrovo
és a Vinum Ister Granum Regionis Borlovagrend
2010. nov. 13-án 9,00 órai kezdettel meghirdeti
az Ister-Granum Eurorégió IX. Mária Valéria híd

NEMZETKÖZI BORVERSENYÉT - MEDZINÁRODNÁ VÍNNA SÚŤAŽ

A borverseny helye: VMK nagyterme
A borversenyen az esztergomi és párkányi régió szőlőtermelői vehetnek
részt saját boraikkal.
A versenyt 3 kategóriában rendezzük: asztali, minőségi és muzeális borok
Nevezni lehet vegyes és fajtiszta fehér, rosé és vörös borokkal.
Nevezési díj mintánként 5,-€ vagy 1400,- Ft.
A borversenyen való részvételhez mintánként 2 palack 0,75 literes zöld színű üvegben kell bort küldeni. A bormintákat 2010.november 10 –én 9,00 – 17,00 óra között
kell leadni a verseny színhelyén.
Nevezéskor kérjük közölni:
1. a termelő nevét, pontos címét
2. a bor fajtáját, évjáratát
3. termelőhelyet (községet)
A bírálat zártkörű, az EU által előírt 100 pontos bírálati rendszer szerint történik.
Díjazás: az érmes borok oklevél+tárgyi jutalomban részesülnek.
Ünnepélyes eredményhirdetés: 2010. november 20 –án este 18,00 órakor a párkányi VMK – ban.
Vacsora igényét a minták átadásakor 5,- € (1400,- Ft) befizetésével kérem jelezni! A
díjátadásra mindenki hozzon kóstolót a versenyre nevezett borából !!!
Információk :
Gyöngyös Antal
Benefi László
Halasi Tibor
0036 30 934 0068
00421 905 141 091
00421 905 849 894
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Farkas István, táti mester munkáját dicséri – idén másodízben adták
át. Az érem egyik oldalán a 2002-ben alapított Szent István-díj, a
másik oldalán a KTV logója látható. A laudációt Pogány Erzsébet,
a Szövetség a Közös Célokért igazgatója mondta el, méltatva a népművelő, etnográfus, közösségszervező Dániel Erzsébet több évtizeA hazai gyermeknéptánc-mozgalom egyik legkiemelkedőbb des, régiókat összekötő munkásságát: „Vajon van-e olyan országos
csoportja a Kisbojtár gyermeknéptánc együttes. Vezetője, Hégli- vagy Kárpát-medencei jelentőségű társadalmi, politikai, kulturális,
né Bertók Marianna, aki Párkányban már Pro Urbe díjas, most néprajzi, népzenei esemény, nemzeti, történelmi megemlékezés a szülőfalujában, Kéménden vehette át a Község Díszpolgára és sorolhatnám az értékteremtő alkalmakat -, amelyekből – ha őt
kitüntetést. Hogy mivel érdemelte ki ezt az elismerést, arról Be- megszólítják – kimaradna a párkányi régió? És kihez fordulhatunk
leginkább bizalommal Pozsonyból, vagy Budapestről és távolabbnefi Lászlót, Kéménd község polgármesterét kérdeztük.
Polgármester úr, kinek adományoznak önök ilyen kitüntetést és ról, ha a párkányiakat akarjuk bevonni a teljesség érdekében az események körforgásába?”. A folytatásban e széleskörű tevékenység
jelen esetben miért esett a választásuk Mariannára?
egyes állomásait is felvillantotta az igazgatónő: „A kurtaszoknyás
2004-ben Kéménd Képviselő-testülete Díszpolfalvak népviselete, épített örökségári címet alapított, hogy ily módon meggünk, szellemi kincseink, nemzeti
köszönje, elismerje, és példának állítsa azokat
emlékhelyeink és hagyományaink
a személyeket, akik a településhez kötődően a
nagy része az ő közbenjárására lettek
falu hírnevét és elismertségét öregbítik. Ebben
a Felvidék szimbolikus megjelenítői
az évben olyan személynek adományoztuk ezt
a világban. A valóban értékes kula nemes kitüntetést, aki közülünk valóként szolturális találkozók, köztük a Tavaszi
gálja a közösséget, vállalva ezzel Kéméndet,
Hadjárat felvidéki útvonalát évente
miközben nemzetünk felemelkedéséért dolgobejáró hagyományőrző megemlézik. Olyan munkát végez, amiért nem gyakran
kezések, a lengyel-magyar kapcsojár köszönet, de annál inkább kritika. Csupán olyan ember lehet a
latok sokoldalú, önzetlen építése, a
díszpolgárunk, akit falunk is örömmel vállal, akire mindannyian
Limes Anavum történelmi, szakmai
méltán büszkék lehetünk. Olyan ember, aki minden dolgunkat szív- társulásban kifejtett fáradozása, szobrok, emlékhelyek létesítése és
ügyének tartotta és támogatta, akire mindig számíthattunk, a nehéz megbecsülése – ezek életének útjelzői, fontos állomásai.” Az emléhelyzetekben segítségünkre volt és magánemberként is számtalan- kérmet és a vele járó díszoklevelet a kuratórium nevében Bihari
szor támogatott. Nemcsak az örömteli eseményekkor, de gondjaink Antal és Koditek Pál képviselő adta át. Az ünnepségen megjelent
közepette is mellettünk állt. Mariannának nagy érdemei voltak Ké- Dr. Schmitt Pál, a Magyar Köztársaság elnöke is, aki személyesen
ménd község népművészetének újraélesztésében, valamint az éneklő köszöntötte a kitüntetetteket.
és tánccsoport létrehozásában. A Csemadok felkérésére 1994-ben Kedves Erzsike!
visszatért szülőfalujába, ahol felújította a 30-as évek Gyöngyös- Engedd meg, hogy a Párkány és Vidéke szerkesztőbizottsága és
bokréta mozgalmának gazdag hagyományait. Mariannát gazdag ta- minden olvasója nevében szívből gratuláljak ehhez az elismeréshez,
pasztalatai, optimizmusa és barátságos természetének köszönhetően további munkádhoz pedig erőt, egészséget és Isten áldását kérjem.
a kéméndi Gyöngyösbokréta folklórcsoport valamennyi tagja gyorJuhász Gyula
san megszerette. Ez a csoport 1997-ben Zólyomban a Szlovákiai
Folklórfesztiválon egyetlen magyar csoportként a kéméndi lakodalmassal arany minősítést ért el. Ettől az időtől kezdve a tánccsoportnak eredményes fellépései és sikerei vannak. A csoport koreográfusa
a mai napig Hégliné Bertók Marianna.
Hogy miként élte meg ezt a kitüntetést Marianna, arról személyesen őt kérdeztük.
Szeptember 1-je a II. világháború kitörésének és a lengyel meElőször is hatalmas meglepetést okozott számomra a kitüntetés, majd nekültáradat érkezésének 71. évfordulója alkalmából Párkánymeghatódást, harmadikként pedig rettentően örültem a megtisztelte- ban a Sobieski parkban került felavatásra az a két Emlékkő,
tésnek. Amikor felolvasták a falumért elvégzett munkám sorát, akkor amely tovább erősíti a lengyel-magyar kapcsolatokat a Felvidédöbbentem csak rá igazán, hogy itt tényleg nagyon nagy a kulturális ken is.
élet, és ennek én is részese vagyok. Nagyon sokat tettem-tettünk a A menekültek és a párkányi befogadók emlékére nem táblát helyezkéméndiekkel közösen a kultúráért, a Csemadok felújításától kezdve tek el a kezdeményezők, hanem a két évvel ezelőtt általuk létrehozott
a hagyományok, a táncok betanításáig. Végül a munkának meg lett Sobieski-emlékműnél, a város által kialakított parkban (a lakosok
az eredménye, mely mögött a falu kulturális életének a mozgatása szóhasználata szerint Sobieski parkban, mely valószínűleg hivatarejlik. Úgy látszik, hogy ők ezt olyannyira nagyra értékelték, hogy
lossá is válik, hisz a Sobieski
úgy gondolták, így köszönik ezt meg nekem. Álmomban nem reutcában található) Emlékkövet
méltem volna, hogy abban a faluban, ahol én születtem, ahol egy
kapott ez a történelmi jelentővagyok közülük „kitüntetett” leszek, én mindig örültem, hogy a falu
ségű esemény. Méltó helye ez a
kulturális életének része vagyok.
lengyel és magyar vonatkozású
megemlékezéseknek, évforduEz nyilván nem kevés munkát igényel. Hogy lehet ezt bírni enerlóknak. A másik Emlékkövet
giával, itt Párkányban is és ott Kéménden is?
Andrzej Przewoznik emlékéEzek a kitüntetések inspirálnak. Igaz, nélkülük is csinálnám, de az,
re helyezték el, aki az áprilisi
hogy értékelik a munkámat, – Párkányban Pro Urbe díjat kaptam
szmolenszki légi tragédiában
– kötelez, hogy még jobban tegyem a dolgomat. Számomra ez hajveszítette életét. A legnagyobb
tóerőként hat. Hogy meddig lehet ezt így bírni, meddig lehet hajtani,
nem tudom. Örülök, hogy azt csinálhatom, amit szeretek, és a párom egyénisége és példaképe volt a lengyel-magyar barátság éltetőinek,
támogat ebben, segít nekem. Addig pedig teszem a dolgom, egyelőre és hirdetője a különböző népek együttélésének.
Az emlékköveket Győrfi Lajos püspökladányi szobrászművész, a
vannak ötleteim.
Sobieski-lovasszobor és a komáromi Szent István-szobor alkotója
A kitüntetéshez gratulálok, további munkádhoz erőt, egészséget kí- készítette. Az emlékbeszédeket Molnár Imre, a Varsói Magyar
vánok!
Nagykövetség tanácsosa és Arkadiusz Adamczyk, a Pilsudski EgyeGlázer Péter tem történész professzora tartotta.
Jelen voltak az MKP járási és megyei képviselői, a Csongrád
Megyei Múzeum igazgatója és munkatársai, akik Przewoznik emlékkonferenciát szerveznek idén, Illés Pál Attila, a Piliscsabai Katolikus
Egyetem szlavisztika tanszékének professzora, Ján Oravec, Párkány
város polgármestere, Hrubík Béla, a Csemadok országos elnöke, a
helyi katolikus és református egyházi méltóságok (akik megáldották
2010. szeptember 4-én, patinás környezetben került átadásra a köveket), valamint a régiós civil szervezetek képviselői. A rena Szent István-díj és a Szent István emlékérem az Esztergomi dezvény a magyar, a lengyel és az európai himnusz eléneklésével,
Vármúzeum Lovagtermében. A Szent István díjat Egerszegi majd koszorúzással ért véget. A szervező, a LIMES – ANAVUM
Krisztina úszó, ötszörös olimpiai bajnok kapta, míg a Szent Ist- Regionális Honismereti Társulás e rendezvénnyel megerősítette azt
ván emlékérem idei díjazottja a nánai Dániel Erzsébet.
a reményt, hogy nemcsak az együtt élő különböző nemzetek élhetA Körzeti Televízió Esztergom stúdióvezetője, Bihari Antal által ala- nek (élhetnének) kölcsönös tiszteletben és szeretetben, hanem a
pított díjat elsősorban azok a környékbeli személyek kapják meg, szomszédos államok baráti kapcsolata is segíti a térség békéjét, gazakik a maguk területén kiemelkedőt alkottak. Az emlékérmet – mely dasági és kulturális fellendülését.
Dániel Erzsébet

Kéménd község díszpolgára lett
Hégli Marianna

Lengyel-magyar emlékkövek
Párkányban

Dániel Erzsébet kapta az idei
Szent István emlékérmet
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A Városi Művelődési Központ programja
Program Mestského kultúrneho domu
Mestská galéria: do 1. októbra potrvá jubilejná výstava umelkyni
Krecsmerné Gergely Mária Terézia
Városi galéria: október 1-ig Krecsmerné Gergely Mária Terézia kiállítása
látható

10. Medzinárodný bez 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
Hamarosan:

Retro szerelem – október 19
A Vinum Ister-Granum Regionis Borlovagrend borversenye
Doktor úr Koltai Róbert főszereplésével – december 11
Szilveszteri batyubál a Royal zenekarral
Onedlho:

Retro szerelem– 19. október
Súťaž vín
Doktor úr s Róbertom Koltaim – 11. december
Silvestrovská zábava s hudobnou supinou Royal

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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EGYHÁZI ÉLET - NAŠA FARNOSŤ
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Lúčim sa

Búcsúzom

Aké je Štúrovo? - pýtali sa ma mnohí po tom, ako ma sem vlani
v júli vymenovali za kaplána. Vtedy som ešte nevedel odpovedať.
Dnes už viem.
Štúrovo je nádherné mesto, kam mnohí prichádzajú dovolenkovať. Aj
ja som sa tešil pohľadu na Baziliku z okna mojej kuchynky, prechádzkam na brehu Dunaja, ktoré mi tak trochu pripomínali moje detstvo v
Bratislave, vychutnával som si túry v Kováčovských kopcoch.
Štúrovo však má ešte väčšiu vzácnosť, ktorú turisti
počas niekoľkodňovej dovolenky nedokážu objaviť.
Aj mne trvalo rok, kým som spoznal najcennejší poklad mesta - množstvo ľudí so zlatým srdcom.
Začnem s obyvateľmi Domova dôchodcov. Rád som
ich navštevoval, boli to pre mňa milé príležitosti. V
ich úsmeve, šedivých vlasoch, zaslzenom pohľade
som spoznal vlastnú babku, ktorá sa už nedožila mojej kňazskej vysviacky, hoci by sa jej bola nesmierne
tešila; svojich starých otcov, ktorých som ani jedného nepoznal.
Potom sú tu tí, čo chodili na biblické hodiny, Slováci
aj Maďari, v ktorých som videl veľkú túžbu lepšie
spoznať a zamilovať si Boha, a bol som nevysloviteľne šťastný, keď som svojimi poznatkami, rozjímaniami mohol aspoň trochu nasýtiť ich duchovný
hlad.
Františkánski terciári a matky zo skupín Modlitieb
Matiek, ktorí ma prijali medzi seba ako duchovného
otca, hoci nie som františkán ani matka. Ďakujem vám za pomoc a
lásku, ktorú som od vás dostával.
Miništranti a deti, s ktorými sme sa schádzali v nedeľu na popoludňajších stretnutiach, skupinka prvoprijímajúcich, deti na hodinách náboženstva. Nikdy nehovorte, že dnešné deti sú zlé. Je v nich toľko dobra,
len mi im nepomáhame dostať ho na povrch, nedávame im dostatok
lásky, ktorá otvára ľudské srdcia.
Množstvo ľudí, s ktorými by som sa bol rád stretol v kostole, pri každej
omši som si prezrel lavice, či náhodou neprišli, hoci oni chodievajú do
kostola len zriedka, alebo vôbec. Ale mali sme veľa príležitostí stretnúť
sa na iných miestach a vznikli tak o to úprimnejšie rozhovory, priateľstvá. Aj v nich som rozpoznal a obľúbil som si Ježišovu tvár.
A na záver sú tu pre mňa tí najmilší, mladí z piatkových stretnutí.
Nuž takéto je Štúrovo. Plné dobrosrdečných ľudí. A každé dobro pochádza od Boha. Ja som v tomto meste aj vďaka vám stretol Boha.
Ďakujem vám za všetko.

Milyen az a Párkány? - kérdezték sokan, miután tavaly júliusban
ide neveztek ki káplánnak. Akkor még nem tudtam válaszolni.
Ma már tudok.
Párkány egy gyönyörű város, ahová sokan jönnek üdülni. Én is nagyon
örültem a Bazilika látványának a konyhaablakomból, a Duna-parti sétáknak, amelyek egy kicsit emlékeztettek a pozsonyi gyermekkoromra,
élveztem a túrákat is a kovácsi hegyekben.
Párkánynak van azonban még ennél nagyobb értéke is, amit a turisták a párnapos nyaralás alatt nem
tudnak megismerni. Nekem egy évig tartott, míg
megismertem a város legértékessebb kincsét - a sok
aranyszívű embert.
Kezdeném a nyugdíjasotthon lakosaival. Nagy
örömmel látogattam őket, kedves alkalmak voltak ezek számomra. Mosolyukban, ősz hajukban,
könnyes tekintetükben ráismertem saját nagymamámra, aki már nem élhette meg a papszentelésemet, pedig annyira örült volna neki; nagypapáimra,
akik közül egyet sem ismertem.
Azután itt vannak a bibliaórák látogatói, szlovákok
magyarok egyaránt, akikben akkora vágyat láttam
jobban megérteni-megszeretni Istent, és én végtelenül boldog voltam, amikor tudásommal, elmélkedésemmel egy kicsit csillapíthattam lelki éhségüket.
A ferences harmadrendiek és az Édesanyák Imái
mozgalomba tartozó édesanyák, akik lelkiatyjukként
fogadtak maguk közé, bár nem vagyok ferences, sem pedig édesanya.
Köszönöm nekik a sok segítséget és szeretetet.
A ministránsok, a gyerekek, akikkel vasárnaponként találkoztunk a
délutáni foglalkozásokon, az elsőáldozós csoportom, a hittanosok,
különösen azok akiket tanítottam. Soha ne modjátok, hogy a mai gyerekek rosszak. Annyi jóság van bennük, csak mi nem segítünk nekik
felszínre hozni, mi nem adunk nekik elég szeretetet, amely megnyitja
az emberi szívet.
A sok-sok ember, akikel szerettem volna találkozni a templomban,
minden misén vegignéztem a padokat, hogy nincsenek-e ott, bár ők
csak ritkán jönnek templomba, vagy végképp. De azért volt alkalmunk
más helyeken találkozni, és annál őszintébb beszélgetések, barátságok
alakultak ki. Bennük is felfedeztem és megszerettem Jézus arcát.
És végül számomra a legkedvesebbek, a péntekenként összejövő fiatalok. Ti tudjátok. Hát ilyen Párkány. Tele van jószívű emberekkel. És
minden jó Istentől származik. Én ebben a városban általatok is találkoztam Istennel. Köszönök mindent.
Márk atya

kaplán Marek

Nyári táborok
A nyári szünidő az emberek többségének a pihenés, kikapcsolódás
idejét jelenti. Ez azonban nem érvényes azokra, akik táborokat,
szabadidő programokat szerveznek a nyaraló gyermekek számára.
Hát ilyen volt a mi nyarunk is Párkányban.
Nem pazaroltuk az időt, már július 5-én megkezdtük a plébániatábort.
34 gyermek és 9 segítő hétfőtől péntekig egy családdá forrott össze.
Akinek van családja, abban most biztos felmerül a kérdés, hogy mit
lehet kezdeni egy ilyen nagycsaláddal? Hát ugyanazt, amit egy kisebbel, csak itt több a kacaj, az öröm és a szeretet. No meg persze nagyobb
a fogyasztás is. Volt szentmise a templomban, játék a plébániaudvaron, hajózás a Dunán, fürdés a fürdőben, túrázás a Kovácsi hegyekben,
foci és méta az iskolaudvaron, tábortűz és szalonnasütés a szülőkkel.
Köszönjük a város támogatását is.
A kezdet nagyon jó volt. Ez azonban még csak bemelegítésnek számított a két hét ministránstáborhoz képest, ahol a két helyszínen összesen 110 fiú vett részt. Gútára, a nagyobbak közé, Párkányból is mentek
hárman, cserébe július 19-től 24-ig 70 kis ministráns látogatott el városunkba, ahol a kispapok szervezték nekik a programot. Itt meg kell
említeni a párkányi hívek önzetlen segítségét, mert nélkülük nem lett
volna akkora a siker. Köszönjük.
Hogy a lányok se legyenek elhanyagolva, ugyanabban az időpontban
nekik leánytábort szervezett három domonkos nővér Budakesziről. 16
lány és 4 segítő így 5 napot tölthetett az Istennek szentelt személyekkel,
és úgy ismerhette meg az életmódjukat, ahogy ez csak kevés embernek
adatik meg.
A nyári szünet még ezzel sem érte el a csúcspontját. A nyár eseménye a
Planinkai családtábor volt, ahol 170 táborozó mélyíthette el keresztény
hitét, és annak közösségi méretét. Párkányból is jelen lehetett néhány
segítő, és egy napra én is el tudtam közéjük látogatni.
A nyári szünidő az emberek többségének a pihenés, kikapcsolódás
idejét jelenti. Számomra és a programjainkon résztvevők számára a
kölcsönös gazdagodás, a hit és barátságok elmélyítésére alkalmat kínáló idő volt. Ez több a pihenésnél. Mindenkinek, akivel együtt voltunk,
szívből köszönet mindenért.
Márk atya

Elbúcsúztunk Márk atyától

Szeptember 5-én a délelőtti szentmisében búcsút vettünk eddigi káplánunktól, Márk atyától, aki a püspök úr határozata alapján Kisgyarmaton és Garampáldon folytatja szolgálatát az elkövetkező időben. Márk
atya Érsekújvárból került hozzánk és mindössze egy évig és két hónapig szolgált Párkányban. Megszerettük kedves szavaiért, a kisgyermekek, fiatalok és az idősek iránti szeretetéért. Hálásak vagyunk, hogy a
péntek estéken és a vasárnap délutánokon időt szánt gyermekeinkre, a
ministránsokra, hogy mindig a jóra és szépre intette őket. Tiszta szívből köszönjük a szolgálatot és az áldozatos munkát, melyet egyházközségünkben végzett. Köszönünk mindent, amit értünk tett, köszönjük a
felénk áradó szeretetet. Hiányozni fog, de a hívek szívében ottmarad
kedves emléke. Kérjük a jó Istent, hogy még hosszú éveken keresztül
tartsa és éltesse ebben a nehéz, de nemes hivatásában!
„A szolgálat, a hivatás mindenütt kell! Legyen ez a búcsúzás égi jel.
Egy Ember elmegy, mi maradunk. Imáinkban, gondolatban, mindig
egyek leszünk és vagyunk!”
Glázer Éva

Rozlúčka s kaplánom Marekom

5. septembra v rámci predpoludňajšej svätej omše sme sa rozlúčili s
naším doterajším kaplánom Marekom, ktorý na základe rozhodnutia
biskupa bol preložený na iné miesto, ďalej bude slúžiť v Sikeničke a v
Pavlovej. Kaplán Marek prišiel k nám z Nových Zámkov a slúžil u nás
iba rok a dva mesiace. Obľúbili sme si ho pre jeho milé slová, pre jeho
lásku k deťom, k mladým a starším ľudom. Sme mu vďační, že piatkové
večere a nedeľňajšie poobedia svojho času venoval našim deťom, miništrantom a usmerňoval ich k dobrému a peknému. Z úprimného srdca
ďakujeme za službu a obetavú prácu, ktorú vykonával na našej fare.
Ďakujeme mu za všetko, čo pre nás urobil, ďakujeme mu za lásku. Bude
nám chýbať, ale v srdciach veriacich zostane jeho milá spomienka. Prosíme pána Boha, nech ho ešte dlhé roky sprevádza v tomto ťažkom, ale
šľachetnom povolaní.
„Služba, povolanie, je potrebná všade! Nech je táto rozlúčka znakom z
neba. Jeden Človek odíde, my zostaneme. V modlitbách, myšlienkach
večne rovní budeme a sme!“
Éva Glázer

EGYHÁZI ÉLET - SPORT
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Letné tábory
Letné prázdniny pre väčšinu ľudí znamenajú čas oddychu, relaxu. To však neplatí pre tých, ktorí organizujú tábory a letné
programy pre prázdninujúce deti. Nuž takéto bolo aj naše leto v
Štúrove.
Nemrhali sme časom, už 5. júla sme začali farským táborom. 34 detí
a 9 pomocníkov sa od pondelka do piatku zrástlo v jednu rodinu.
Kto má rodinu, teraz si určite kladie otázku, čo sa dá robiť s takou
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mesta 70 malých miništrantov. Program im pripravovali bohoslovci.
Tu musím spomenúť aj hrdinskú pomoc štúrovských veriacich, bez
ktorých by tábor nemal taký úspech. Ďakujeme.
Aby ani dievčatá neboli zanedbané, v tom istom čase sme organizovali s tromi sestričkami z rehole dominikánok dievčenský tábor. 16
dievčat a 4 pomocníčky tak mohli stráviť 5 dní s Bohu zasvätenými
osobami a spoznať ich spôsob života tak, ako sa to podarí len málokomu.
Ale prázdniny ešte ani týmto nedosiahli svoj vrchol. Udalosťou leta
bol rodinný tábor v Planinke pri Trnave, kde mohlo 170 účastníkov prehĺbiť svoju kresťanskú vieru a jej spoločenský rozmer. Aj zo
Štúrova sa mohlo zapojiť niekoľko pomocníkov a na jeden deň sa
medzi nich podarilo zavítať aj mne.
Letné prázdniny pre väčšinu ľudí znamenajú čas oddychu, relaxu.
Pre mňa a pre účastníkov našich programov znamenali vzájomné
obohatenie, príležitosť na prehĺbenie viery a vzájomných priateľstiev. To je viac ako oddych. Každému, s kým sme boli spolu,
srdečná vďaka za všetko.
Marek Ďurás, kaplán

Őszi futószezon Esztergomban

veľkou rodinou? Nuž to isté, čo s malou, len tu je viac smiechu,
radosti a lásky. No a samozrejme väčšia je aj spotreba. Bola svätá omša v kostole, hra na farskom dvore, plavba loďou na Dunaji,
plávanie na kúpalisku, túra v Kováčovských vrchoch, futbal a méta
na školskom dvore, táborák a opekačka s rodičmi. Ďakujeme aj za
podporu mesta.
Začiatok bol veľmi dobrý. Ale to bola ešte len rozcvička v porovnaní
s dvoma miništrantskými tábormi, na ktorých sa v dvoch turnusoch
zúčastnilo celkovo 110 chlapcov. Do Kolárova, medzi väčších išli
zo Štúrova traja, do Hornej Súče na slovenský miništrantský tábor
ďalší traja a na oplátku medzi 19. a 24. júlom zavítalo do nášho

A következő hetekben három versenyen is rajthoz állhatnak az utcai
futóversenyek szerelmesei. Szeptember 19-én a Dunaparti Futópartik
negyedik fordulóján a 4 és a 10 kilométeres távok mellett a hosszútávfutóknak félmaratonnal kedveskednek, szeptember 25-én rajtol
a 10. Mária Valéria Hídfutás, október 10-én pedig ismét Dunaparti
Futóparti lesz a kerékpárúton. A Dunaparti Futópartik versenysorozat következő fordulójára szeptember 19-én, vasárnap délelőtt kerül
sor Esztergomban, az Erzsébet-parkban, illetve a kerékpárúton. Az
őszi futam különlegessége, hogy ilyenkor a hagyományos 4 és 10
kilométeres futamok mellett félmaratonon is rajthoz állhatnak a versenyzők. A szervezők már 8:30 órától várják a futókat a versenyközpontban. A megmérettetés 9:45 órakor az óvodások 500 méteres
futamával indul, 10 órakor együtt rajtol a 10 kilométeres és a 21 kilométeres mezőny, majd 5 perccel később indulnak a 4 kilométeres
versenyre vállalkozók. A Dunaparti Futópartik idei utolsó fordulója,
egyben összetett eredményhirdetése októberben 10-én lesz.
G.É.
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A rákból felgyógyult gyerekek élvezték a párkányi nyaralást

Deti, ktoré prekonali rakovinu si užívali leto v Štúrove

A rákból kigyógyult gyerekek számára rendeztek tábort Párkányban. Az
egy hetes rendezvényt két alapítvány, a párkányi Fénysugár és Ivana
Christová, volt csehszlovák szépségkirálynő Orin Panacea névre keresztelt szervezete tartotta. A közéleti
személyiség a beteg gyerekek megsegítését szívügyének tartja. Mint azt lapunknak elmondta, harmadik alkalommal tartottak ilyen tábort, ez azonban más volt,
mint a többi, nem tipikus, erdőben tartott táborozásról
van szó. A gyerekek Budapesten, Esztergomban is jártak, megtekintettek egy vízi parkot, a párkányi fürdőt
is meglátogatták, lovagoltak, s a szavaik szerint jövőre
is Párkányba szeretnének jönni – mesélte Christová. A
Fénysugár Egészségvédő Alapítvány részéről Matus Évától megtudtuk,
jól sikerült az együtt töltött hét, melyen 30 gyerek vett részt, Szlovákia
szinte összes régiójából, Pozsonytól egészen Kassáig. A rendezvény céljáról a következőket mondta: „A gyerekek a nálunk töltött egy hét alatt
a hosszú betegségből felépülve, a sok rosszat elfelejtve és feltöltődve új
célokat találhattak maguknak és megtalálhatták az élet szépségét is”.

Pre deti, ktoré prekonali rakovinu, uskutočnili letný tábor v Štúrove.
Týždňový tábor organizovali dve nadácie, štúrovská Nadácia Fénysugár a organizácia bývalej miss Československo Ivany
Christovej – Orin Panacea. Známa osobnosť pokladá
pomoc takýmto deťom za srdcovú záležitosť. Tretíkrát uskutočnili podobný tábor, tento bol ale iný ako
predošlé, nie typický, jednalo sa o tábor v lese. Deti
boli aj v Budapešti a v Ostrihome, pozreli si jeden
vodný park, navštívili aj štúrovské kúpalisko, jazdili
na koňoch, podľa ich vyjadrení by sem radi prišli aj na
budúci rok- povedala pre Štúrovo a okolie I. Christová. Zo strany Nadácie Fénysugár sme sa od Evy Matusovej dozvedeli:
Spolu prežitý týždeň sa vydaril, zúčastnilo sa 30 detí takmer zo všetkých
kútov Slovenska, od Bratislavy až po Košice. Cieľom podujatia bolo:
„ Aby deti uzdravené po dlhej chorobe zabudli na to množstvo zlého
čo prežili a nabili sa energiou na hľadanie nových cieľov a objavovanie
krásy života.“
Preklad: p.g.

15 éves a Szent Imre Egyházi Óvoda

kerülő Emlékkönyvünkben. A tanévnyitó harmadik napján vendégváró
palacsintával egybekötött csoportos fényképezésre gyűltünk össze, az
elkészült kép az Emlékkönyv részévé válik, valamint e kép díszíti majd
az óvoda 2011-es falinaptárát is. Megható és értékelendő, hogy milyen
sokan eljöttek a régi diákok közül, ez örömkönnyeket csalt a szemembe.
Ennél szebb ajándékot egy óvónőnek nem adhat a sors, látva, hogy immár szinte felnőtté vált régi óvodásai fontosnak tartják a találkozást, azt,
hogy egy kis időre visszajöjjenek, emlékezzenek. A most még kisiskolásoknál pedig a szülőket illeti a köszönet azért, hogy gyermekeiket elhozták. Köszönöm nektek gyerekek ezeket a csodás perceket, melyek elfeledtetik velem mindazon gondokat, melyekkel egy ilyen óvoda vezetése
jár. Így hatványozódik meg az a szeretetet, melyet itt
kaptatok, s mely óvodánk életének is mozgatórugója.
Kívánom nektek, hogy életetek során ti is számtalan
számotokra hasonlóan fontos élményben részesüljetek. November 4-én pedig minden volt és jelenlegi
óvodásomat és szüleiket várom 15.00 órára a jubileumi ünnepélyre. Gyertek el, mutassuk meg mennyit ér a
kisgyermekkorban megtapasztalt összetartozási erő, a
szeretet lángja.
Vízi Katalin, óvodaigazgató

Az idei szeptemberi óvodakezdés több szempontból is eseménydús
volt a Szent Imre Egyházi Óvodában. A tanévnyitást hagyományosan tortával avattuk. Az idei torta nemcsak finom, de rendkívül
mutatós is volt, köszönhető Németh Mátyás anyukájának, aki igazi
mesebeli édességet készített a gyerekek nagy örömére.
Ezzel azonban még korán sincs vége az ünneplésnek, hiszen óvodánk
szeptemberben lett 15 éves. Bizony, 1995-ben történelmet írtunk: óvodánk annakidején Szlovákia első egyházi óvodájaként
alakult. Minden egyes 5 éves évfordulóra meghívjuk
az intézményünkből ez idáig elballagó gyerekeket, s
nincs ez másképp most sem. Az eseményt szeretnénk
minden eddigi évfordulónál bensőségesebbé tenni
azáltal is, hogy felkértük óvodánk régi növendékeit,
emlékezzenek vissza az itt eltöltött (reméljük) vidám
napokra. Mindezt foglalják írásba, s mi a gondolataikat megjelenítjük a jubileum alkalmából kiadásra
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PRE NAŠE ZDRAVIE
cukor v mlieku. „U mňa zistili precitlivenosť na laktózu v dospelosti. Musela som si zvyknúť na nový životný štýl“ – povedala nám.
Prezradila, že mnohé potraviny si vie zabezpečiť v supermarketoch,
no má problémy s tým, že viaceré potraviny síce obsahujú laktózu,
Skúsme si predstaviť, aké by bolo horúce leto bez toho, aby sme ale nie je to označené na obale. „Niekedy ani neviem, od čoho je
si mohli dať zmrzlinu. Alebo svadobná hostina, kde nevesta ani mi zle. Laktózu obsahujú napríklad aj niektoré druhy salám, obedy
okoštovať nemôže svadobnú tortu. Alebo skúsme si predstaviť nemôžem hocikde konzumovať, veď neviem z akých surovín varia.
život jednoducho bez chleba. Alergici na glutén, mlieko, laktózu, Viem si predstaviť, aké problémy majú matky, ktoré majú choré dieťa
vajcia a diabetici už vedia, o čom hovoríme. Pre nich sa život- – oni asi nemôžu chodiť na obedy v škole, treba im pripravovať obed
ným štýlom stalo sebazapieranie a väčšie výdavky.
zvlášť. Síce teraz sú už také tabletky, ktoré sa dávajú pred jedlom,
Civilizačná choroba
ale 30 kusov stojí 10 eur, a keď vypijem nejaký nápoj viac, ako 2 dcl,
Vyššie uvedené choroby by sme mohli nazvať aj civilizačnými. A treba si aj viac tabletiek dať. O tom nehovoriac, že niektoré lekárne o
odkiaľ sa vzali? Na to nám môže dať odpoveď jeden chemik (nie tom ani nevedia, že také tabletky existujú. Našťastie v Štúrove sa to
z nášho regiónu!), ktorý však nechcel zverejniť svoje meno. „Tam, už dá kúpiť“ – povedala nám o svojich skúsenostiach naša čitateľka
kde bývam, dal som si
a dodala, že na svojej
vyšetriť vodu. Akonáhsvadobnej hostine si
le som dostal do rúk
nemohla dať z torty,
výsledky, zakázal som
lebo v cukrárni nemanželke, aj svojim
chceli upiecť svadobdeťom piť vodu z vodonú tortu z mlieka bez
vodu. V kuchynskej reči
laktózy. Nechceli topovedané, obsahovali
tiž riskovať, veď kutaké látky, ktoré sa dochári nevedia, že ako
stanú do pôdy močom.
také mlieko reaguje
Sú to pozostatky z horpri pečení.
monálnych a antikoncepčných tabliet. Moje deti pred pár rokmi do- Podobné skúsenosti mala aj členka rodiny našej čitateľky. To, čo
stali alergiu. Síce nie je dokázané, že od vody, ale podľa mňa treba si upiekla z múky, ktorá neobsahuje glutén, sa jej nevydarilo. Toto
dávať pozor!“ – povedal nám chemik.
však nie je ojedinelý prípad, podľa majiteľky obchodu Green Shop
Ale či naozaj môže spôsobiť pitná voda takéto problémy, to nám v Komárne. Podľa nej to nie je vina, alebo nešikovnosť kuchárky.
nikto nepotvrdil. Je asi jasné, prečo. V každom prípade je zaujíma- „Problém je v tom, že v niektorých obchodoch nevysvetľujú ľuďom,
vé pozorovať, ako rastie počet alergikov na glutén, mlieko, laktózu, že z ktorej múky čo sa dá upiecť. Keď pečieme z múky bez gluténu,
vajcia a iné.
musíme cestovinu namiešať na ľahšie, musíme použiť viacej tekutiny, lebo táto múka vpije do seba viacej vody. Dokonca nemožno
Vyliečiť sa z toho nedá...
Ale vráťme sa k problému, ktorý má stále viac ľudí. „Tieto ochore- tú istú múku použiť na pizzovú cestovinu, aj na muffin“ – povedala
nia dostávajú najskôr deti. U nich treba pozorovať náznaky ocho- majiteľka, Magdaléna Tárnok.
renia, a netreba to zane- Ak niekto z rodiny má alergiu na niektoré z hore uvedených enzýdbať. Vyliečiť sa z toho mov, aj to je už problém. Predstavme si, že stará mama je diabetička,
síce nedá, ale čím skôr, deti sú citlivé na glutén a matka na laktózu. Aj s takým prípadom sme
tým lepšie, ak sa človek sa stretli pri návšteve v tomto obchode. V takejto rodine je hotové
prispôsobuje novému umenie variť. Preto tu je možné objednať si napríklad takú tortu, kde
životnému štýlu“ – po- sú kombinácie na jednotlivé precitlivenia na potraviny. Zo sortimenvedal nám nemenovaný tu si treba vybrať len to, po akej maškrte sme zatúžili. „To je veľká
gastroentrológ. O tom, pomoc, na začiatku, keď v našej rodine zistili precitlivenosť na niekako sa zvýšil počet tých- toré potraviny, nám to veľmi pomohlo. Tu sme dostali tzv. štartovací
to ochorení, nevedel balík, kde bolo napísané, čo môžeme konzumovať a ochotne nám
nám poskytnúť presné aj poradili. Dostali sme aj ochutnávku z niektorých výrobkov, ktoré
informácie, ale dodal, že chuťovo sa vôbec nelíšili od obvyklých zákuskov“ – povedala nám
výskyt alergických ochorení má v celosvetovom meradle stúpajúcu jedna kupujúca. A výberu je skutočne veľké množstvo: od múky cez
polievky až po torty, koláče, chleba a mliečne výrobky, všetko tu
tendenciu.
Keď imunitný systém tela rozpozná alergén v potravine, začne pro- dostať. Ak na sklade nemajú niečo, objednajú si želané potraviny.
dukovať protilátky na odvrátenie cudzej invázie. Jednoduchšie pove- Drahý životný štýl
dané, určitý enzým v tráviacom trakte sa stane príliš lenivým, nevy- Tí, ktorí sú postihnutí precitlivenosťou na potraviny, veru okrem
produkuje protilátky. Súčasne sa začnú prejavovať príznaky alergie, toho, že si musia zvyknúť na nový životný štýl, si musia siahať aj
ako sú opuchy pier, žalúdočné kŕče, vracanie, hnačky, vyrážky alebo do peňaženky hlbšie. Naša oslovená čitateľka nám prezradila, že
ekzémy, vytváranie nosového výlučku (nádcha) a dýchacie ťažkosti. mlieko bez laktózy stojí aj 1,50 € za liter. Aj ostatné potraviny sú
Zriedkavejšie sa vyskytuje oveľa vážnejší, život ohrozujúci anafy- niekoľkonásobne drahšie, podľa našej čitateľky určité druhy múky
laktický šok.
bez gluténu sa dajú kúpiť len za 500 forintov. „Kúpa cez internet je
Ako vyzerajú každodennosti alergika na potraviny?
ešte horšia, lacnejšie je kúpiť suroviny v obchode“ – dodala MagOpýtali sme sa jednej našej čitateľky, ktorá má precitlivenosť na daléna Tárnok.
M. Cz.

Potravinová alergia – hrozba dneška

Kútfúrást
vállal kútfúró
mester
garanciával.
Tel.:
0915 510 504
+36 30 941 8985
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Párkánynak jövőkép kell!
A jelenlegi, jövőkép nélküli városvezetés nem képes a válság
okozta problémákat kezelni, ezért Párkányban változásra van
szükség, vallja az ötven éves Vincze Tibor, a nemzetközileg is
elismert VT-Service tulajdonosa, aki polgármesterré választása
esetén ezer új munkahelyet, háromszáz új lakást, a vállalkozásoknak pénzt és lehetőséget, városunknak pedig gazdasági fellendülést fog biztosítani.
De ki ez az ember, aki nem kisebb célt tűzött ki maga elé, mint hogy
ősszel legyőzze a város sokadik ciklusát töltő polgármesterét? A kétgyermekes Vincze Tibor 1985 óta él Párkányban, de sokkal régebb
óta ismeri a várost, mert tanulmányait már az alapiskola elvégzése
után Párkányban folytatta. 1978-ban került a párkányi papírgyárhoz,
ahol 1981-től 1996-ig művezetőként dolgozott. Ezután alapította
meg saját vállalkozását, a VT-Service Center-t, amelyet immár tizennégy éve vezet sikeresen. Az egyszemélyes cégből az évek során a térség egyik legsikeresebb vállalkozása
lett. A cég, amelynek fő tevékenységi köre az
automatizáció és a méréstechnika, nemzetközileg is elismert. Főként a Déli Régióban
működő multinacionális cégeknek szolgáltat,
de Magyarországon is jelen van, az építő- és
gyógyszeriparban. Beszállítói közé olyan világcégek tartoznak, mint a Siemens vagy az
Omron. Vincze Tibor meggyőződése, hogy
nemcsak egy cégnek, de egy városnak is kell
rendelkeznie jövőképpel. A polgármesterjelölt
szerint városunkban jelenleg ez hiányzik a
legjobban.
Cselekvő vezető
Vezetői képességeit jól jellemzi, hogy vállalkozása a gazdasági válság után nemcsak talpon maradt, de sikeresen tudott alkalmazkodni a megváltozott gazdasági körülményekhez.
Ez nemcsak Párkányban és Szlovákiában,
de Európában is keveseknek sikerült. Nem véletlenül hangsúlyozza Vincze Tibor: a jelenlegi városvezetés egyik legnagyobb hibája,
hogy a gazdasági válság okozta problémákra nem tudott reagálni, és
a városvezetés csak sodródott az eseményekkel. Úgy látja, a városnak
egy cselekvő vezetőre van szüksége, aki a XXI. század kihívásainak
is meg tud felelni. Legsúlyosabb problémának a munkanélküliséget
tartja. Párkányban az elmúlt húsz évben több száz ember veszítette
el munkáját, annak ellenére, hogy szerinte a város adottságai ezt nem
indokolták volna. A jelenlegi városvezetés tehetetlenségének eredménye, hogy a városban nem épült ipari park, illetve ami volt, az is
csak lepusztult. Ha a párkányiak bizalmat szavaznak neki, vállalja,
hogy polgármestersége alatt megépül az ipari park, amely vonzani
fogja majd a befektetőket. – A párkányi kis- és közepes vállalkozások részére széles körű lehetőségeket fogunk biztosítani, önkormányzati és európai uniós támogatások igénybevételével, így három
év alatt 800-1000 új munkahely létesülhet – mondja, hozzátéve, az
uniós forrásokkal kapcsolatban is szemléletváltást szeretne megvalósítani. Az eddigieknél sokkal több pályázatot kell beadni, és három
pályázatból legalább kettőt meg kell nyerni. Így a város nem ezreket,
hanem százezreket nyerne évente, és ezt az összeget a város fejlesztésére és új munkahelyek kialakítására lehet fordítani. – Párkány és a
déli régió mezőgazdasága elég fejlett ahhoz, hogy az élelmiszeripar,
a gyümölcsfeldolgozás, a konzervipar, a húsipar, a tejipar fellendüljön. Új technológiák bevonásával, mint a szélenergia, a napenergia,
is lehet új munkahelyeket teremteni.

Štúrovo potrebuje obraz budúcnosti!
Súčasné vedenie, ktoré nemá obraz budúcnosti, nie je schopné ovládať problémy zapríčinené krízou, preto potrebujeme v
Štúrove zmenu, tvrdí päťdesiatročný Tibor Vincze, aj medzinárodne uznávaný majiteľ VT-Service. V prípade jeho zvolenia za
primátora zabezpečí tisíc nových pracovných miest, tristo nových bytov, pre podniky financie a možnosti, a nášmu mestu hospodársky rozmach.
Ale kto je tento človek, ktorý si vytýčil pred seba nemenší cieľ, ako
na jeseň poraziť primátora mesta, ktorý plní už svoj mnohonásobný
cyklus? Dvojnásobný otec Tibor Vincze žije v Štúrove od r. 1985,
ale mesto pozná už oveľa dlhšiu dobu, lebo už po skončení základnej školy pokračoval vo svojom štúdiu v Štúrove. V roku 1978 sa
dostal do štúrovskej celulózky, kde od 1981 do 1996 pracoval ako
majster údržby. Potom založil svoj vlastný
podnik, VT-Service, ktorý vedie úspešne už
štrnásť rokov. Z jednočlennej firmy sa počas
rokov stal jeden z najúspešnejších podnikov
regiónu. Firma, ktorej hlavným okruhom činnosti je automatizácia a meracia technika, je
uznávaná aj na medzinárodnej úrovni. Poskytuje služby hlavne multinacionálnym spoločnostiam fungujúcim v Južnom regióne, ale je
prítomná aj v Maďarsku, v stavebnom a vo
farmaceutickom priemysle. Medzi jej dodávateľov patria také svetové spoločnosti ako
Siemens alebo Omron. Tibor Vincze je presvedčený, že nie len firma, ale aj mesto potrebuje obraz budúcnosti. Podľa kandidáta na
post primátora v súčasnosti toto chýba nášmu
mestu najviac.

Aktívny vedúci
Jeho riadiace schopnosti dobre vystihuje aj
to, že jeho podnikanie nielenže zostalo na
nohách po hospodárskej kríze, ale dokázalo
sa úspešne prispôsobiť zmeneným hospodárskym podmienkam. Toto sa nielen v
Štúrove a na Slovensku, ale aj v Európe málokumu podarilo. Tibor
Vincze nie náhodou zdôrazňuje, že jednou z najväčších chýb súčasného vedenia mesta je, že nevedelo reagovať na problémy spôsobené
hospodárskou krízou a vedenie mesta sa nechalo strhnúť udalosťami. Vidí to tak, že mesto potrebuje aktívneho vedúceho, ktorý dokáže vyhovieť aj výzvam XXI. storočia.
Za najzávážnejší problém považuje nezamestnanosť. V uplynulých
dvadsiatich rokoch stratilo v Štúrove svoje zamestnanie mnoho ľudí,
napriek tomu, že podľa neho to danosti mesta nijako neodôvodňujú.
Výsledkom neschopnosti súčasného vedenia mesta je, že v meste
sa nepostavil priemyselný park, respektíve aj to schátralo, čo bolo.
Ak mu Štúrovčania poskytnú dôveru, zaväzuje sa, že sa počas jeho
primátorského pôsobenia postaví priemyselný park, ktorý bude lákať
investorov.
– Pre štúrovské malé a stredné podniky zabezpečíme široký okruh
možností využitím samosprávnych fondov a fondov európskej únie
a takto behom troch rokov sa môže vytvoriť 800-1000 nových pracovných miest – hovorí a dodáva, že by chcel zmeniť uhol pohľadu
aj v súvislosti so zdrojmi únie. Treba sa uchádzať s oveľa väčším
množstvom projektov než doteraz a z troch projektov treba aspoň
s dvomi vyhrať. Takto by mesto získavalo nie tisíce, ale státisíce
ročne a túto sumu by sa dalo využiť na rozvoj mesta a tvorbu nových
pracovných miest.
– Poľnohospodárstvo Štúrova a Južného regiónu je dostatočne rozvinuté na to, aby sa rozbehol potravinársky priemysel, spracovanie
ovocia, konzervárenský priemysel, mäsový priemysel a mliekárenský priemysel. Nové pracovné miesta sa dajú vytvoriť aj zapojeEurópai fürdővárost!
Vincze Tibor programjának másik lényeges pontja az idegenforga- ním nových technológií, ako veterná energia a solárna energia.
lom fellendítése, amelyet Párkány természeti adottságaira, a termálVytvoríme európske kúpeľné mesto!
vízre, a Dunára és a város varázslatos fekvésére építene. Hosszú távú Druhým podstatným bodom programu Tibora Vinczeho je oživenie
terve, hogy Párkány olyan fürdővárossá váljon, mint Karlovy Vary. cestovného ruchu, ktorý by staval na prírodné danosti Štúrova, terA párkányi fürdő jelenleg csak májustól szeptemberig tudja fogad- málnu vodu, Dunaj a na čarovné umiestnenie mesta. Jeho dlhodoni a vendégeket. Hét-nyolc éve ezen a téren semmilyen előrelépés bým plánom je, aby sa Štúrovo stalo takým kúpeľným mestom ako
nem történt. – Ahhoz, hogy fürdőváros legyünk, egész évben, fo- Karlove Vary.
lyamatosan kell fogadni a vendégeket, és el kell érni, hogy a fedett Štúrovské kúpalisko dokáže v súčasnosti prijímať návštevníkov len
uszodában ne csak ötven vendég számára legyen hely, hanem le- od mája do septembra. V tejto oblasti sa už sedem-osem rokov neugalább ötszáznak, ezért Párkánynak Aquaparkra és szállodákra van dial žiaden pokrok vpred.
szüksége. A Vadas területén négy-öt éven belül Aquaparkot és egy – Preto, aby sme boli kúpeľným mestom, musíme prijímať návštevFolytatás a 17. oldalon

Pokračovanie na 17. strane
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Folytatás a 16. oldalról

négycsillagos wellness konferencia-szállodát fogunk építtetni – sorolja a maga és a város elé kitűzött célokat Vincze, akinek tervei
szerint az Aqua-park felépítése körülbelül hetven, a wellness-szálloda mintegy ötven új munkahelyet teremt majd a városban. Vannak
tervei arra vonatkozólag is, hogyan lehetne megakadályozni a fiatalok elvándorlását településünkről. Vincze Tibor felismerte, hogy
a munkahelyek teremtésével párhuzamosan új lakásokra is szükség
van, hiszen hiába van munka, ha nincs lakás, akkor a fiatalok nem
tudnak családot alapítani, és elhagyják Párkányt. Ezért vállalta, hogy
három-négy éven belül közel 350 energiatakarékos lakást fog építtetni. Olyan technológiájú lakásokat, hogy a jelenlegi rezsiköltségek a felére csökkenhetnek. Továbbá az új városvezetés átalakítja
a családtámogatási rendszert, kedvezményekkel és támogatásokkal
ösztönzi a gyermekvállalást és a helyben maradást.

Pokračovanie zo 16. strany

níkov po celý rok priebežne a treba dosiahnuť, aby v krytej plavárni
bolo miesto nielen pre päťdesiat návštevníkov, ale aspoň pre päťsto,
preto potrebuje Štúrovo mať Aquapark a hotely. Na území Vadašu
dáme do štyroch-piatich rokov postaviť Aquapark a štvorhviezdičkový wellness konferenčný hotel – vymenúva Vincze ciele vytýčené pred seba a pred mesto, podľa ktorých plánov vytvorí výstavba
Aquaparku približne sedemdesiat, a wellness-hotel takých päťdesiat
nových pracovných miest v meste.
Má plány aj na to, ako by sa dalo zabrániť odsťahovaniu mladých
ľudí z našej obce. Tibor Vincze poznamenal, že zároveň s vytváraním nových pracovných miest potrebujeme aj nové byty. Veď darmo
je dosť práce, keď nie sú byty, tak si mladí nevedia založiť rodinu, a opúšťajú Štúrovo. Preto sa zaviazal, že do troch-štyroch rokov
dá postaviť takmer 350 energeticky úsporných bytov. Byty s takou
technológiou, že terajšie náklady na réžiu môžu klesnúť na polovicu.
Ďalej nové vedenie mesta zmení systém podpory rodín, výhodami a
Nyugalom és biztonság
A párkányiak a rendőrséget most szükséges rossznak tartják, de ez podporami bude motivovať k výchove detí a k zakotveniu v meste.
nem a rendőrség, hanem a szervezés hibája, ezért városunk közbizPokoj a bezpečnosť
tonságát a rendőrség átszervezésével, a rendőrök továbbképzésével Štúrovčania teraz považujú políciu za potrebné zlo, avšak toto nie
új alapokra kell helyezni –nyomatékosítja a független jelölt. Vincze vina polície, ale organizácie, preto treba verejnú bezpečnosť nášho
Tibor szerint alapvető változásokra van szükség a közhivatalok irá- mesta postaviť na nové základy reorganizovaním polície, ďalším
nyításában is, ezért polgármesterként jól szervezett, átlátható közhi- vzdelávaním policajtov – zdôrazňuje nezávislý kandidát. Podľa Tivatalokat, takarékos gazdálkodást, polgárbarát és rugalmas ügyin- bora Vinczeho potrebujeme podstatné zmeny aj vo vedení úradov,
tézést fog megvalósítani Párkányban. Meggyőződése, hogy a mai preto ako primátor uskutoční v Štúrove dobre organizované, prehľadvilágban egyetlen vezető sem képes egyedül megoldani a problémá- né úrady, úsporné hospodárenie, pružné vybavovanie záležitostí so
kat. Ahogy fogalmaz, „nem csak meg kell hallgatni, meg is kell hal- zameraním na občanov. Je presvedčený, že ani jeden vedúci nie je
lani a vezetőket, a munkatársakat, a lakosságot, hogy mire van igé- v dnešnom svete schopný sám vyriešiť problémy. Ako sa vyjadril,
nyük, milyen ötleteik vannak.” A város jövőképét a párkányiakkal „vedúcich, spolupracovníkov, obyvateľov treba nielen počúvať, ale
együtt kívánja megalkotni. Kulcsfontosságúnak tartja, hogy a városi aj vypočuť, čo potrebujú, aké majú nápady.“ Obraz budúcnosti tohto
vezetés legyen az emberekért, és ne fordítva. Az ügyek elintézésére mesta si želá vytvoriť spolu so Štúrovčanmi. Považuje za kľúčovo
jelenleg harminc napos határidő áll rendelkezésre. Szeretné ezt a ha- dôležité, aby vedenie mesta bolo pre ľudí a nie naopak. Na vybavetáridőt maximálisan egy hétre, a bonyolult ügyek esetében pedig két nie záležitostí je momentálne k dispozícii tridsaťdňová lehota. Chcel
hétre csökkenteni. Bízik abban, hogy a párkányiak támogatásával by túto lehotu znížiť na maximálne jeden týždeň, v prípade zložitých
sikerül megvalósítani a fenti célokat, hogy egy sikeresebb, élhetőbb, záležitostí na dva týždne. Verí v to, že s podporou Štúrovčanov sa
biztonságosabb és otthonosabb településen élhessünk. Vincze Tibor podarí uskutočniť horeuvedené ciele, aby sme mohli žiť v úspešnejmeggyőződése: minden párkányi lakoson és szavazón múlik, hogy šej, obývateľnejšej, bezpečnejšej a príjemnejšej obci. Tibor Vincze
je presvedčený, že záleží na každom štúrovskom obyvateľovi a voliPárkány a fejlődés útjára lép-e.
Lass Gábor (x) čovi, či Štúrovo nastúpi na cestu rozvoja.
Lass Gábor (x)

Z paneláku do domčeka - Nastal správny čas aby ste vymenili Váš byt za dom!!!
“Panelból” családiba - Itt az idő, hogy lecserélje lakását családi házra!!!
Ponúkame na výmenu za 2. alebo 3. izbový byt (+ Váš doplatok) 3. izbový rodinný dom, ktorý sa rozprestiera na pozemku s
rozlohou 502 m2. Jedná sa o nízkoenergetický dom, ktorého mesačné režijné náklady predstavujú sumu okolo 100 €. Dom
bol kolaudovaný v júli. V dome sú 8mm laminátové podlahy, strešná krytina Bramac, plastové okná a dvere, rohová vaňa. V
dome sú 3izby, technická miestnosť, špajza, kúpeľňa, kuchyňa a povalový priestor. Každý deň je možné urobiť osobnú
prehliadku domu. V prípade záujmu zavoljte na 0917 391 420 číslo, Ďakujem!

Cserére kínálunk 2 vagy 3 szobás lakás ellenében (+ hozzáfizetés) 3 szobás családi
házat, mely 502 m2-es telken található. Az épületben 3 szoba, konyha, spajz,
fürdőszoba + WC és mosókonyha található, illetve terasz, padlásrész és autó beálló is
tartozik az ingatlanhoz. A ház júliusban volt kolaudálva és mivel energiatakarékos
épületről van szó, a havi rezsiköltség nem haladja meg a 100 €-t. A házban 8mm-es
laminát padló, műanyag ablakok, ajtók, Bramac cseréptető és beépített sarokkád van.
A ház bármelyik nap megtekinthető. Bővebb információért kérem hívjanak a 0917 391
420-as számon. Köszönöm!

&
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Kontakt na predávajúceho: (+421) 917 391 420
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Medailová žatva

Gelle získal päť titulov

Šesť medailí priniesli kanoisti TJ Dunaj Štúrovo z majstrovstiev Slovenska v rýchlostnej kanoistike na krátkych tratiach, ktoré sa konali v
Piešťanoch na Sĺňave. Na štart bolo prihlásených 597 posádok z 19-tich
klubov. Cenné kovy pre Štúrovčanov vybojovali- Bence Fülöp v kategórií kadetov v dvojkajaku na 500 metrovej trati, Judita Kecskemétiová
v kategorií starších dorasteniek na 500 m a Gergő Tóth a Máte Maršal v
štvorkajaku v spoločenstve s Trenčanom na 500 m.
Bronzové medaily získali Vargová-Kecskemétiová v dvojkajaku na 200
metrov i 500 metrovej trati a starší žiaci Máte Maršal s Gergő Tóthom
v dvojkajaku na 500 m. Szabolcs Varga skončil na 4. mieste cca 4 centimetre od tretieho miesta.
Najvačšou hviezdou Majstrovstiev Slovenska v rýchlostnej kanoistike bol náš odchovanec, teraz člen Dukly Trenčín, Peter Gelle, ktorý si
vybojoval 5 titulov. Dominoval vo všetkých kajakárských singlových
disciplínach na 220, 500 i 1000 metrov a v dvojkajaku na 500 a 1000
metrov.
JK.

Pohár pre Štúrovčanov

Majstrovstvá Slovenska v rýchlostnej kanoistike 6.-8.augusta 2010
Najúspešnejším účastníkom trojdňových majstrovstiev Slovenska
v rýchlostnej kanoistike v Piešťanoch sa stal kajakár Dukly Trenčín,
Štúrovčan, Peter Gelle, ktorý získal päť titulov. Po piatkovom triumfe
v K1 na 200 metrov vyhral v sobotu (1000 m) aj v nedeľu (500 m) singlové disciplíny a spolu s oddielovým kolegom Tomášom Martinekom aj
obe finále v K2.
Peter zopakoval úspech z vlaňajšieho roku, keď si na majstrovstvách
Slovenska vybojoval 9 medailí. Výsledky z piešťanskej vody pomohli
pri nominácii na MS v rýchlostnej kanoistike v poľskej Poznani 19.-22.
augusta. V nominácii sa nachádza aj Peter Gelle, pričom zažije aj novinku, štart v K1 na 500 m.
g.p.

Peter Gelle získal v K1 na 500 m
striebro!

Slovensko získalo na 38. majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike (19.-22. augusta 2010) v poľskej Poznani striebornú medailu.
Po úspešných majstrovstvách Slovenska sa štúrovskí rýchlostní kanoisti Nečakane sa o ňu postaral kajakár Peter Gelle v K1 mužov na 500
vydali na cestu k moru na 18. ročník medzinárodnej regaty CAPRIS v slo- m. Je to len druhá slovenská medaila v kajakárskom singli v ére
vinskom Koperi. Tohto roku sa družstvo posilnilo o bývalých odchovancov štátnej samostatnosti. Tú prvú získal ešte v roku 1993 na šampionáa študentov športovej školy Tomáša Fišera, Simona Zdárskeho, Marcela te v Kodani Attila Szabó v K1 na 10 000 m, kde skončil tretí.
Vargu a Tomáša Stanu. Vďaku tomu obsadili skoro všetky kategórie a po Dvadsaťšesťročný kajakár Dukly Trenčín výborne odštartoval a od zavlaňajšom 3. mieste dosiahli víťazstvo v kategorií družstiev. Výhodou pre čiatku sa držal medzi najlepšími. Na medzičase v polovici trate bol na
nás bol povolený štart i pre vyššie vekové kategórie. Hodnotilo sa prvých 10 tretej pozícii, v závere dokázal o 44 tisícin sekundy (0,044) zdolať Kamiest v lodnej a vekovej kategórie.
naďana Adama van Köverdena. Za víťazným Švédom Andersom GusOddiel obohatili svojimi bodmi jednotliví pretekári nasledovnými umiest- tafssonom zaostal o 0,504 s. Dvadsaťdvanásobný majster Slovenska už
neniami:
postupom medzi deviatku najlepších dosiahol svoj životný úspech, meK 2 500 m: Kecskemétiová -Vargová juniorky,
daila je obrovským a pre Slovensko veľmi príjemným prekvapením.
K 1 500 m muži: 1.miesto Tomáš Fišer, 3.miesto Tomáš Stano, 6.miesto
Akademické MS v rýchlostnej kanoistike. Poznaň 27.-29.augusta
Viktor Kozubek,
2010.
K2 500 m chlapci: Maršal-Tóth,
Týždeň po senzačnom zisku striebra Peter potvrdil, že mu je poznanský
K 1 ženy: Kecskemétiová,
areál sympatický. Na akademických MS získal v K1 na 500 m zlatú
K 2 500 m muži: 1.miesto Zdarský -Damjan, 5.miesto Fišer-Kozubek,
medailu, suverénnym spôsobom triumfoval s náskokom pol lode pred
K 1 500 m juniorky: 2.miesto Kecskemétiová, 3.miesto Vargová,
Austrálčanom Stewartom. Na 1000 m sa navyše mohol tešiť zo strieK 2 500 m juniory: Vaško – Fülöp,
bornej medaily, nad jeho sily bol iba Srb Tomičevič.
K 1 500 m chlapci: 10. miesto Tóth, 2.miesto Maršal, 4.miesto Varga,
K 1 juniori 1.miesto Zdarský, 6.miesto Vaško,
Peter Gelle začínal s kanoistikou v Štúrove, o jeho začiatkoch a
MK 1,2 km chlapci 1.miesto Sabolcs Varga,
úspechoch sme sa opýtali jeho bývalého trénera Jozefa Kužela.
MK 1,2 km dievčatá, 2.miesto Rozália Meszárosová,
Pán Kužel, ako Peter začínal?
K 2 500 m kadeti: Fülöp- Kecskeméti, veteráni
Peter sa ku mne dostal v 10-11 rokoch, do tej doby sa venoval plávaK1 500 m: 1.miesto Zorán Maršal, kajak turistický ženy 2.miesto
niu pod dohľadom otca, ktorý bol vtedy trénerom plávania. Nejavil sa
Meszárosová Nóra, 3.miesto Kecskemétiová Judita staršia, 4.miesto Aranako vyslovený talent, ale bol na rozdiel od ostatných veľmi pracovitý a
ka Vargová,
usilovný. Mali sme v tej dobe aj talentovanejších pretekárov, ale nikto
200 metrové trate-K 1 ženy 3.miesto
neurobil nič navyše na rozdiel od Petra, ktorý na sebe neustále pracoval.
Kecskemétiová, 4.miesto Vargová,
Navyše je to výborne vychovaný, zdvorilý, skromný a slušný chlapec,
K l muži: 4.miesto Stano, 7.miesto
čo tiež značne pomohlo pri jeho napredovaní. Nikdy nad ničím nefrflal
Fišer,
a úlohy od trénera plnil do bodky. Po čase, keď už trénoval v Dukle
K 2 ženy: 2.miesto KecskemétiováTrenčín ho jeho vtedajší tréner tiež vychvaľoval a prial si viac takých
Vargová,
štúrovských pretekárov.
K 2 muži: 3.miesto Fišer –Stano,
MK 1: chlapci 6.miesto Levente Maršal, 7.miesto Dominik Varga.
Ako vnímate vy tento obrovský úspech?
Rysovalo sa to už vlani na majstrovstvách Slovenska, kde jednoznačne
Vďaka kanoistov za pomoc pri zabezpečovaní veľkej výpravy do Slo- dominoval, potvrdil to aj toho roku. Striebro z MS je výsledkom jeho
vinska: Beta-car Štúrovo, Speed line Štúrovo, Sklad obuvi Dunaj, Zo- poctivej dlhoročnej práce. Zo srdca mu ho prajem. Teraz je v najlepšom
rán Ivanics, a v neposlednom rade i prepravcovi Deziderovi Slamkovi, športovom veku, tento zenit si kajakár môže udržať aj po tridsiatke. Jeho
Andy Trans.
JK. cieľom je teraz určite olympiáda, je to sen každého športovca.
Mal by sa po tomto úspechu sústrediť na K1 alebo zostať pri K2?
Ja osobne si myslím, že by mal ostať pri singlovej disciplíne, jeho tímový kolega Martinek už dlhšie laboruje so zranením. On je výbušný,
disciplíny na 200 a 500 metrov mu vyhovujú. Mal by svoju prípravu
V Ostrihome na prírodnom kúpalisku Pala sa uskutočnil 1.ročník ka- sústrediť práve na tieto disciplíny a prebojovať sa na olympiádu. Ale
noistických pretekov Esztergom Cupa. Samozrejme, Štúrovčania na všetko je to vecou dohody medzi ním a súčasným trénerom. Určite nájtýchto pretekoch nemohli chýbať a tak si zmerali sily s maďarskými du to najlepšie riešenie. Želám mu veľa ďalších úspechov.
kanoistami. 1.miesto v kategorií dorastu obsadil Bence Fülöp a v naj- Čo dodať na záver? Je to obrovský úspech, ktorý určite v kútiku srdca
mladšej žiackej kategorii 1.bol Levente Maršal. 2.miesta získali: Judita prežíva každý Štúrovčan. Za tým úspechom sa skrýva obrovské množKecskemétiová, staršia dorastenka a Bence Fülöp. 3. miesto vybojovala stvo driny a tvrdej práce, teraz nadišiel čas zbierania ovocia. V mene
Žofia Vargová. 6. miesto obsadili Rozália Mészárosová, mladšia žiačka redakcie a všetkých Štúrovčanov ďakujeme Petrovi Gellemu za tento
a Máté Maršal st. žiak.
nezabudnuteľný zážitok a prajeme veľa ďalších úspechov.

Esztergom Cupa

J.K.

p.g.
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Spomínajme si- Emlékezzünk
„Soha el nem múló szeretettel
emlékezünk halálának 5.
évfordulóján a drága feleségre,
édesanyára, nagymamára,

„Oly szomorú mindig csak egyedül lenni, valakit mindenütt hiába keresni. Valakit várni, aki nem
jön többé, valakit szeretni örökkön örökké”
Fájó szívvel emlékezünk 2010.
szeptember 18-án, halálának 5.
évfordulóján

Linka Borbálára.
Emlékét örökké őrzi,
szerető férje, gyermekei családjukkal.
„Elmentem tőletek, nem tudtam
búcsúzni, nem volt időm arra, el
kellett indulni. Szívetekben hagyom emlékem örökre, ha látni
akartok, nézzetek az égre”
El nem múló fájdalommal
emlékezünk szeptember 25-én,
halálának első évfordulóján

Szabados Ferencre.
Emlékét örökké őrzi,
Felesége, lányai, nejei és unokái.

Tóth Istvánra.
Emlékét szívünkben örökre megőrizzük,
a gyászoló család.
„Len kytičku kvetov z lásky Ti na hrob
môžeme dať a s bolesťou v srdci na Teba
spomínať. Na Tvojom hrobe plameň sviece sa vznáša, tam odpočíva Ivetka naša.
Zostali len spomienky a odkaz jediný,
budeš nám chýbat v kruhu našej rodiny.
Niet návratu ani nádeje, len cestička k
Tvojmu hrobu nás zavedie“.

Dňa 5. septembra sme pripomenuli 3. smutné výročie, kedy nás
navždy opustila vo veku 24 rokov

Ivetka Skladanová.

So smútkom v srdci si s láskou a úctou
spomína rodina.

Apróhirdetés - Riadková inzercia

-Eladnám vagy elcserélnem teljesen felújított
1 szobás lakásomat 3 szobásra. Megegyezés
lehetséges. Tel.: 0905 154 073
-Predám alebo vymením kompletne prerobený
1-izbový byt na 3-izbový. Dohoda možná. Tel.:
0905 154 073
-Predám stavebný pozemok v Kováčove, 1100
m2, inžinierske siete, voda, elektrina. Tel.: 0905
193 221
-Építési telek Kovácspatakon eladó, 1100 m2,
közművek, víz, villany. Tel.: 0905 193 221
-Predám 1-izbový byt na Železničnej stanici, na
Hlavnej ceste. Súrne. Tel.: 0908 530 536
-Predán rodinný dom v obci Belá. Cena 24 900
eur. Tel.: 0908 793 175
-Predám pred dvoma rokmi s novým nábytkom
zariadený, úplne obnovený trojizbový byt v

osobnom vlastníctve. Tel.: 0944 919 351
-Két éve új bútorokkal berendezett, teljesen
felújított, saját tulajdonban levő 3-szobás lakás eladó. Tel.: 0944 919 351
-Garamkövesden Párkánytól 4 km parasztház
panorámás telekkel eladó. Iá: 16 ezer euró
helyett 12 ezer euró. Tel.: 0036 30 3479909
-Fürdőkádzománc felújítást vállalok. Tel.:
0905 983 602
-Családi ház eladó Bajtán, ár megegyezés
szerint. Tel.: 0908588545
-Párkányban családi házban szoba kiadó, külön bejárattal diákok részére is. Tel.:
0904595693
-Gútán szoba kiadó családi házban diákok
részére is. Tel.: 0904371498
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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.VVZ-0237/09-02.2 vydaného
NIP Košice z 5.8.2009.
Bližšie informácie na t.č. 0905 585 492!

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, jogosultsági száma: VVZ-0237/09-02.2.
Bővebb információk a 0905 585 492 telefonszámon kaphatók!

