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Nový komplex šmýkačiek a plynulejší
vstup do Vadašu

Új csúszda-együttes és gördülékenyebb beléptetés a Vadasban

Už ako je to každoročne zvykom, aj začiatkom tohoročného leta
sa trochu zmodernizuje, opeknie štúrovské termálne kúpalisko.
Teraz v neskorú zimu pri prechádzke po kúpalisku zívajú bazény prázdnotou, ale zároveň prebieha viac stavieb, ktoré spríjemnia a spohodlnia počas kúpeľnej sezóny pobyt pri vode.
Riaditeľ Vadašu Endre Hogenbuch
spomenul dve významnejšie investície. Do zahájenia sezóny úplne prestavajú hlavný vchod do areálu. Tohto
roku už budú čakať návštevníkov dve
pokladne postavené do tvaru písmena V, ktoré umožnia plynulejší vstup.
Cieľom bolo podľa riaditeľa skrášliť
už 30-ročný hlavný vchod a vďaka
novému systému vstupu skrátiť dobu
čakania na vstup aj počas letného návalu maximálne na pol hodiny.
Množstvo šmýkačiek
Druhou významnejšou investíciou
podľa E. Hogenbucha bude nový
komplex šmýkačiek svetovej úrovne
na mieste starých šmýkačiek vedľa
krytej plavárne. Kvalita nových šmýkačiek bude svetová, v praxi to znamená, že v toto leto bude v prevádzke pre záujemcov „mercedes“
šmýkačiek. Jednu premiestnia z bazénu hviezda a vedľa neho dostanú miesto aj nové. Dve budú klasické šmýkačky a na ďalších
dvoch sa budeme spúšťať na vlastných alebo požičaných nafukovacích kolesách. Projektanti týchto šmýkačiek pustili uzdu svojej
fantázie, pretože skĺznutie bude ako na vlnovke vynášať kúpajúcich hore dole. Pretože výstavba týchto šmýkačiek je väčšieho
charakteru, nestihne sa začiatok sezóny. Podľa predbežného odhadu by mali byť hotové v júni. Spomínané prestavby financuje kúpalisko
z vlastných zdrojov, úver kúpaliska sa
tohoročnou modernizáciou nezvýši. K
menším investíciam patrí aj vyloženie
novej dlažby na krátkej trase od vchodu ku bazénom.
Kedy bude Wellness centrum?
Podľa názoru riaditeľa Vadaš splatí predošlé úvery približne v roku
2014-2015 do takej úrovne, aby mohli
pomýšľať na ďalšom úvere na uskutočnenie takejto rozsiahlej investície.
Z toho vyplýva, že o také 3-4 roky
môžeme začať premýšľať o rozvoji
wellness komplexu s celoročnou prevádzkou.
Štúrovčania sa môžu kúpať za polovičnú cenu
Toho roku už prináležia Štúrovčanom oveľa väčšie zľavy. Doteraz bola 25% zľava z každej vstupenky, namiesto toho prichádza
50% zľava pre každého Štúrovčana , ktorý si kúpi permanentku.

Már szinte szokás szerint, idén nyár elejére is újra kicsit megújul,
megszépül a párkányi termálfürdő. Most, a késő téli napokban a
fürdőben sétálva szokatlanul kihalt a medencék környéke, de több
olyan építkezés is folyamatban van, amelyek az idei fürdőszezonban
még élvezetesebbé és kényelmesebbé teszik a víz melletti pihenést.
Hogenbuch Endre, a Vadas termálfürdő igazgatója
szerkesztőségünknek tett beszámolójában két jelentős, és látványos beruházásról tett említést. A
szezonnyitásra teljesen átépítik a komplexum főbejáratát. Idén már két, ék alapzatban elrendezett
pénztársor várja a fürdőzni vágyókat, amely gördülékenyebb beléptetést tesz lehetővé. Az igazgató
szerint a céljuk az volt, hogy a több mint harminc
éves főbejáratot szebbé tegyék, és az átalakított jegykiadásnak köszönhetően a nyári csúcsforgalom időszakában sem kelljen senkinek fél óránál többet
várakozni a bejutásra.
Csúszdák minden mennyiségben
Hogenbuch szerint a másik, lényegesen nagyobb
volumenű beruházás a fedett uszoda melletti csúszdák átalakítása, amelyek helyére világszínvonalú
csúszda-együttes kerül. A nagy értékű fejlesztés
minősége világszínvonalú lesz, gyakorlatilag idén
nyáron már a csúszdák Mercédeszei állnak a szórakozni vágyók rendelkezésére. Az élménykomplexum különféle csúszdákkal rendelkezik majd. Az egyiket a csillag medencéből helyezik át, és
újabbak is helyet kapnak mellette. Ezek közül két hagyományos testcsúszda
lesz, illetve két olyan, amely kölcsönözhető vagy saját gumimatrac segítségével használható. Ennek tervezői a munka során szabadon engedték
fantáziájukat, mert a hagyományos lesiklás mellett lesz olyan csúszda
is, amelynek kialakítása a hullámvasúthoz hasonlóan föl-le „utaztatja” a
fürdőzőket. Mivel ez a fejlesztés nagyobb mértékű, a fürdőszezon kezdetére még nem lesz elérhető a látogatók számára.
Az igazgató szerint előreláthatólag júniusra lesznek
kész a munkálatokkal. Ezt a fejlesztést és a pénztárak átépítését is a fürdő saját forrásaiból fedezi, a cég
hitelállományát az idei modernizáció nem növeli. A
kisebb átalakítások közé tartozik még a főbejárattól
a medencékig vezető rövid útszakasz térkövekkel
történő beborítása is.
Mikor lehet wellness-központ?
Az igazgató elmondása szerint a Vadas a korábban felvett hitelállományát körülbelül 20142015 táján fizeti vissza annyira, hogy banki
hitelből egy nagyobb volumenű beruházást is
megvalósíthasson. Ebből kifolyólag 3-4 év múlva
lehet elkezdeni gondolkodni a Vadas egész
évben nyitva tartó welness-komplexummá fejlesztésén.
Fél áron fürdőzhetnek a párkányiak
Idén már jóval nagyobb kedvezmények járnak a párkányi lakosoknak.
A mindenkori bérletárból adott eddigi 25 százalékos kedvezmény helyett idén 50%-os kedvezményt kap minden párkányi, aki bérletet vált.

pokračovanie na 2. strane

folytatás a 2. oldalon
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Nový komplex šmýkačiek a plynulejší
vstup do Vadašu

pokračovanie z 1. strany

Zľava platí aj pre 5,10 a 20 vstupové permanentky. V jednej sezóne
môže každá osoba kúpiť iba istý viazaný počet vstupov, ktoré budú
k zakúpeniu jedine v Turisticko-informačnom stredisku. Plánovaná
otváracia doba kúpaliska Vadaš: od 1 mája (v prípade dobrého počasia
už od 24-25 apríla, po Veľkej noci) do 18 septembra.

Új csúszda-együttes és gördülékenyebb beléptetés a Vadasban

folytatás az 1. oldalról

Az engedmény az 5, 10 és 20 belépésre jogosító bérletekre is érvényes,
egy szezonban személyenként csak kötött számú bérlet vásárolható,
amelyeket kizárólag a Turisztikai Információs Központban lehet majd
megvásárolni.

Turisticko-informačná kancelária bude v prevádzke od 1 apríla na novom mieste, vedľa mestskej galérie. Očakávajú návštevníkov s rozšírenými nasledovnými službami: predaj vstupeniek pre Štúrovčanov,
nákup leteniek, sprostredkovanie koncertných lístkov Interticket, Ticketart, v lete zmenáreň.
Preklad g.p.

A Vadas fürdő idei tervezett nyitvatartása: május 1-től (jó idő esetén
már 24-25-étől, Húsvét utántól) szeptember 18-ig.
A Turisztikai Információs Központ április 1-től már új helyen, a Városi
Galéria mellett, bővített szolgáltatásokkal várja a látogatókat. Ezek a
következők: a párkányiaknak kedvezményes fürdőbérletek árusítása,
repülőjegyek vásárlása, Interticket, Ticketart koncertjegyek közvetítése, nyári időszakban pénzváltó.
Koller Péter

Správy mestského zastupiteľstva

A városi képviselő-testület hírei

Mestské zastupiteľstvo v Štúrove dňa 8. februára 2011:

Párkány képviselő-testülete február 8-i ülésén:

Schválilo nariadenie o znížení výšky nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Štúrovo na rok 2011.

Jóváhagyta azon rendeletét, mely által 2011-ben 10 százalékkal csökken a városi üzlethelységek bérleti díja.

Schválilo predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na realizáciu projektu „Prevencia monitorovaním“ s celkovými
výdavkami do 30 000 € a spolufinancovanie projektu vo výške minimálne
20 % z celkových výdavkov projektu
do výšky 7 000 €.

Jóváhagyta annak a 30 ezer eurós értékű pályázatnak a beadását, mely
a térfigyelő kamerák beszerzésére irányul, célja a bűnmegelőzés.

Schválilo zaradenie nasledujúcich
investičných akcií do zoznamu investičných akcií mesta: svetelná signalizácia na križovatke ulíc Sv.Štefana
a Petőfiho, rekonštrukcia budovy
Športhotel, rekonštrukcia MK Javorová, Orgovánová, Záhradnícka, rekonštrukcia Nánanskej cesty, rekonštrukcia budovy školskej jedálne pri
ZŠ E.Adyho, rekonštrukcia budovy
MŠ Bartóková, výstavba futbalového ihriska s umelým trávnatým povrchom a osvetlením, rekonštrukcia
chodníka na Hlavnej ul., od „Camélie
po Boroviča“, rekonštrukcia kaplnky
na starom cintoríne, rekonštrukcia
spevnených plôch pod kontajnermi
na území mesta. Schválilo zaradenie
investičných akcií pre projektovú
prípravu v roku 2011 – Rekonštrukciu MK Pri starej pošte.
Schválilo realizáciu investičných akcií na rok 2011 v nasledovnom rozsahu: „Rekonštrukcia kanalizačnej siete v areáli ZŠ Štúrovo“ v hodnote 200 000 € s podmienkou, že je potrebné zabezpečiť spolufinancovanie investície v rozsahu 130 000 € z finančných zdrojov Krajského
školského úradu v Nitre. Ak sa nepodarí zabezpečiť spolufinancovanie
do stanoveného termínu, realizuje sa investícia „Rekonštrukcia MK
Pri garážach“ v hodnote 70 000 €.
Zvolilo za členov mestskej rady poslancov László Szigetiho, Ondreja
Mokoša. 		
Odročilo prerokovanie návrhu na premiestnenie sídla Centra voľného
času do priestorov Základnej školy F.Rákóczi. Doporučilo odkúpenie
hnuteľného majetku od „Fénysugár“ z vlastných zdrojov CVČ podľa
predloženého zoznamu pre potreby Centra voľného času.
Schválilo bezplatné užívanie nebytového priestoru v budove ZŠ na Ul.
F.Rákócziho pre Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, pre Tanečnú skupinu Mozdulat, Klub pre mamičky s detičkami,
Zväz Kyokushin Karate v Štúrove. Žiadatelia hradia spotrebu elektrickej energie.
Schválilo žiadosť fy AGIMPEX s.r.o. o predĺženie termínu zmluvy o
uzavretí budúcej zmluvy do 31.12.2011
Schválilo pridelenie finančného príspevku pre:
- Základnú školu Endre Adyho, 722 € na projekt „Oslava 60.výročia
založenia základnej školy“
- Csemadok v Štúrove, 600 € na projekt „XXVI. Balassi Bálint Kulturális Napok“
- Jána Döménya, 930 € na podporu športovej činnosti

Jóváhagyta, hogy az alábbi beruházási tervek kerüljenek bele
a város beruházási terveibe:
jelzőlámpa a Szent István- és
Petőfi utca kereszteződésébe, a
Sporthotel, a Juharfa-, az Orgona- és a Kertész utca útjainak a
felújítása.
Továbbá a Nánai utca, az
Ady Endre Alapiskola mellett
működő étkezde, a Bartók óvoda épületének a rekonstrukciója,
a Fő utca Camélia és Borovič
közti járdájának, az öreg temető
kápolnájának a rendbe tétele.
Jóváhagyta a Régiposta köz rekonstrukciója elnevezésű projekt előkészületi munkáinak a
2011-es tervekbe sorolását.
Jóváhagyta, hogy 2011-ben
megvalósuljon a szlovák tannyelvű alapiskola csatornahálózatának
a felújítása 200 ezer euró értékben. Ennek feltétele, hogy a kerületi
tanügyi hivatal 130 ezer euróval járuljon hozzá a beruházáshoz. Ha
ez nem történik meg, a Garázssor úthálózatának 70 ezer eurós rekonstrukciója valósul meg.
Megválasztotta a városi tanács hiányzó tagjait Szigeti László és
Mokos Ondrej személyében.
Elnapolta a szabadidőközpont költözésével kapcsolatos döntés meghozatalát. Javasolták, hogy a központ saját forrásokból vásárolja meg
a Fénysugár alapítvány szabadidőközpont számára szükséges ingó
tulajdonát.
Jóváhagyta az AGIMPEX vállalat azon kérvényét, melyben a kikötővel kapcsolatos előszerződés tartamának év végéig történő meghosszabbítását kérte.
Jóváhagyta, hogy a városi kulturális, oktatási, ifjúsági, sport és idegenforgalmi alapból az alábbi intézmények kapjanak támogatást:
- Ady Endre Alapiskola, 722 € az intézmény létének 60. évfordulója
(ünnepély)
- Csemadok, 600 € a XXVI. Balassi Bálint Kulturális Napok
- Dömény János, 930 € sport
Jóváhagyta, hogy a Rákóczi utcán található iskolába az alábbi civil
szervezetek ingyenesen kapjanak helységet:
- Alapítvány a mentálisan sérültek megsegítéséért,
- Mozdulat tánccsoport,
- Kismama klub,
- Kyokushin Karate.
Foto: Párkányi Televízió - Štúrovská televízia
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Rengett a föld

Betáblázva

A január 29-ei, 4,7 erősségű magyarországi földrengést Szlovákia több
részén, köztük Párkányban és környékén is érezték az emberek. Érsekújvárban még a tűzoltókat is riasztották. A lánglovagok egy tömbházhoz
szálltak ki, az ellenőrzés után kiderült, nem rongálódott meg az épület. Az
epicentrum egyébként Oroszlány és Tatabánya között volt. Ez a terület
Magyarország földrengések szempontjából legaktívabb zónája. A szeizmológusok szerint a jövőben ennél nagyobb méretű megmozdulások
is bekövetkezhetnek: azokon a területeken, ahol a litoszféra lemezei nem
fedik egymást, több száz éve is készülődhet egy földrengés. Szlovákia
több területe, így például Komárom és régiója is rizikósnak számít. Az
egyik legnagyobb földmozdulás 1773-ban volt, ekkor 63 személy vesztette életét. Nagyobb földrengést még 1985-ben regisztráltak. Az utóbbi
6-7 évben, a nemzeti szeizmológiai hálózat létezése óta a szakemberek
több földrengést észleltek, mint amennyi a 20. században összesen volt.
Környékünkön több
szeizmológiai állomás
is található, így például
Ógyallán, Izsán, Dunamocson, Sziloson is
mérik a Föld „mozdulatait”. Szlovákiában
évente 5-10 érezhető
földmozdulás van, az
utolsó, térségünkben
is észlelt nagyobb rengés 2003-ban volt, ennek az erőssége elérte
a 6-ot.
K.-Sz.É.

Párkány több szempontból is különleges város. Fényképünk tanúsága
szerint nemcsak számtalan látnivaló, különlegesség és művészeti érték
díszíti utcáit, hanem leköszönt történelmünk darabkái is fel-felbukkannak néhol. Ezúttal a múlt rendszer utcanév használatának egy muzeális
darabjára leltünk rá a Szent István utca egyik kereszteződésében. Az
egykor Ján Šverma előtt
tisztelgő
utcanévtábla
még ma is a gyorsmentő
állomás melletti épület
falát díszíti, bár mostanra az utca flórája erős
árnyékot vet az egykori kommunista elöljáró
időtálló marketingjére.
Maga Šverma és felesége, Mária Švermová is
a George Orwell által az
Állatfarmban kifigurázott
kommunista
rendszer
előkelő szekértolói voltak, bár a férj, túlzott igyekezetében viszonylag
korán, 43 évesen életét vesztette a második világháborúban. Párkány
városa aztán az emlékének tisztelegve utcát nevezett el róla, amit a 90es években ugyanannak a Párkánynak az elöljárói Szent István utcára
kereszteltek át. A név eltűnt, de a tábla megmaradt. Nem is baj, hiszen
a történelem azért van, hogy tanuljunk belőle. Ez a tábla is figyelmeztessen bennünket arra, hogy ha a kommunizmust azért nem szerettük,
mert mindenki „egyenlő” volt, akkor legalább ma ne legyen szokás,
hogy még mindig vannak, akik „egyenlőbbek” lehetnek másoknál.
Kép és szöveg: Koller Péter

Tavasztól épül a víztisztító

Pályázati pénzekből népszérűsödik
régiónk

A pozsonyi ZIPP vállalat építi meg a párkányi víztisztító állomást, ő
nyerte el ugyanis azt a tendert, amelyre öt cég jelentkezett, és amelyet a Nyugat-szlovákiai Vízművek írt ki. A beruházás értéke majd 20
millió euró, melyet a vízművek európai uniós pályázaton nyert el. Az
állomáson kívül a csatornahálózatot is kiépítik Párkány azon részein, ahol az jelenleg hiányzik, mint ahogy Nánán is. Párkányban 3,2,
Nánán 5,3 kilométer hosszú
lesz. A víztisztító állomás
kapacitása 31 700 lakosra
van méretezve. A munkálatokat a szerződés szignálását követő 36 hónapon
belül kell befejeződni, a
paktumot decemberben írták alá, a kivitelezés nagy
valószínűséggel tavasszal
kezdődik. A beruházásban
a városnak nincs szerepe,
csak a területet adta. A tisztító helyileg a Duna partján,
a Garamkövesd felé vezető úton a kiskertek mellett lesz. Párkány városa jelenleg nagymértékben túllépi azokat a törvény szabta határokat,
amelyek a talajvizek szennyezésénél megengedettek. A fő szennyező
tényezők maguk a lakosok.
Kép: illusztráció, www.aktuality.sk, K.-Sz.Éva

Majd 118 ezer eurós pályázat megvalósítására nyert pénzt Párkány.
Mint megtudtuk, a pályázat a Regionális Fejlesztés Operatív Program keretében lett kiírva, s a turizmus támogatását hivatott szolgálni. A projekt célja tehát az, hogy növekedjen a régió attraktivitása,
népszerűbbé váljon vidékünk határokon innen és túl. A párkányi
projekt időtartama 3 év, mely alatt több napos kulturális rendezvények, konferenciák valósulnak meg, emellett a régió több nemzetközi kiállításon mutatkozik be. A konferenciákat a Régiófejlesztési
Ügynökség rendezi, az első május környékén valósul meg, témáját
tekintve inkább a szakmához, az idegenforgalmi irodákhoz, a médiák képviselőihez fog szólni. A három napos kulturális kavalkád
megvalósítását a kultúrház kapta feladatul: a rendezvényt júliusban
tervezik, s évente 16 ezer 500 eurót lehet felhasználni megszervezésére. A projekt részeként tájékoztató szórólapok, füzetek, zsebkönyvek is készülnek, melyek a helyi Vadas termálfürdőn kívül Párkány
egész régióját propagálni fogják. Az első turisztikai kiállításon decemberben, Prágában vesznek részt az illetékesek. A projekt 2011
januárjától 2013 decemberéig tart. Mindeközben az egyik szlovákiai internetes portál által meghirdetett, „Szlovákia legszebb városa
2010-ben“ elnevezésű szavazáson Párkány a 8. helyen végzett. Az
erről szóló oklevélen túl településünk ezzel a helyezéssel reklámfelület és prezentációs lehetőséget is szerzett a nyomtatott, illetve az
elektronikus sajtóban.
K.-Sz.Éva
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Na jar sa začne s výstavbou
čističky vody

Bratislavská stavebná firma Zipp postaví štúrovskú stanicu čističky
vody, pretože vyhrala tender vypísaný Západoslovenskou vodárenskou
spoločnosťou. Na tender sa prihlásilo 5 záujemcov. Hodnota investície
je skoro 20 miliónov eur, ktoré vyhrala vodárenská spoločnosť z konkurzu európskej únie. Okrem stanice vybudujú aj kanalizačnú sieť na
tých miestach v Štúrove, kde doteraz chýbala, ako aj v Náne. V Štúrove
vybudujú novú kanalizáciu v dĺžke 3189 metrov a v Náne 5320 metrov.
Kapacita čističky je dimenzovaná na 31 700 obyvateľov. Práce musia
byť ukončené 36 mesiacov po podpise zmluvy. Pakt podpísali v decembri, realizácia sa pravdepodobne začne na jar. V investícii mesto nemá
žiadnu úlohu, mesto dalo iba územie. Čistička bude na brehu Dunaja na
ceste vedúcej do Kamenice nad Hronom pri záhradkách. Mesto Štúrovo momentálne vo veľkej miere prekračuje zákonom povolené hranice
znečistenia spodných vôd. Firmy na území závodu majú vlastnú modernú sústavu, preto tie neznečisťujú spodné vody. Hlavnými činiteľmi
znečisťovania sú sami obyvatelia.
Preklad g.p.

Zveľaďovanie regiónu
z konkurzných peňazí
Štúrovo vyhralo peniaze na realizáciu
konkurzu v hodnote skoro 118 tisíc
eur. Konkurz bol vypísaný v rámci
Programu operatívneho rozvoja regiónu za účelom rozvoja turizmu. Cieľom
projektu je teda zvyšovanie atraktivity
regiónu, spopularizovať našu krajinu
aj v zahraničí. Trvanie Štúrovského
projektu sú 3 roky, počas ktorých sa
uskutočnia viacdňové kultúrne podujatia, konferencie, popritom sa región
predstaví na rôznych medzinárodných
výstavách. Konferencie usporiada
Agentúra regionálneho rozvoja. Prvú
usporiada v máji. Téma konferencie
osloví hlavne turistické kancelárie, pracovníkov cestovného ruchu a zástupcov médií. Usporiadanie trojdňovej
kultúrnej kavalkády dostalo za úlohu
kultúrne stredisko. Podujatie sa plánuje v júli. Ročne môžu použiť na usporiadanie tohto podujatia 16 500 eur.
Súčasťou projektu budú aj informačné letáky, brožúry, knihy, ktoré budú
okrem Vadasu propagovať aj celý Štúrovský región. Zainteresovaný sa
zúčastnia prvej turistickej výstavy v decembri v Prahe. Trvanie projektu
je od januára 2011 do decembra 2013. Medzitým na jednom z internetových portálov bola vyhlásená súťaž „ najkrajšie mesto Slovenska 2010“,
kde skončilo Štúrovo na 8. mieste. Týmto umiestnením získalo mesto
okrem diplomu aj reklamný priestor a miesto na prezentáciu v tlačenej aj
v elektronickej tlači.
Preklad g.p.

Zápis - Beiratkozás
Zápis detí do materských škôl pre školský rok 2011/2012
V dňoch 10. a 11. marca 2011od 8:00 hod. do 16:00 hod. v každej materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Štúrovo:
- Materská škola, Adyho 978/2
- Materská škola - Óvoda, Bartókova 38
- Materská škola - Óvoda, Družstevný rad 22
- Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Lipová 2
Rodičia majú možnosť zapísať dieťa do materskej školy podľa vlastného
výberu.
Óvodai beiratkozás
2011. március 10-én és 11-én, 8 és 16 óra között zajlanak le a beiratkozások a Párkány város fenntartása alatt lévő óvodákban, melyek a következők:
- Ady utcai óvoda (Ady utca 978/2)
- Bartók utcai óvoda (Bartók utca 38)
- Szövetkezet sori óvoda (Szövetkezeti sor 22)
- Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda (Hársfa utca 2)
A szülők szabadon választhatják ki gyermekük számára a megfelelő intézményt.
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Zemetrasenie
Zemetrasenie s epicentrom v Maďarsku o sile 4,7 Richterovej stupnice bolo
cítiť aj na viacerých miestach na Slovensku, medzi nimi aj v Štúrove a v
jeho okolí. V Nových Zámkoch museli na pomoc privolať aj hasičov na
kontrolu jedného obytného bloku. Tí po kontrole zistili, že budova našťastie
nie je poškodená. Epicentrum zemetrasenia bolo medzi mestami Tatabánya
a Oroszlány. Táto oblasť Maďarska je z hľadiska zemetrasenia najaktívnejšia zóna, hraničí s okresmi Nové Zámky a Komárno. Podľa seizmológov v
budúcnosti môžu nastať aj otrasy väčšieho kalibru. Takéto zemetrasenie sa
na miestach, kde sa litosferické dosky neprekrývajú, môže pripravovať aj
niekoľko sto rokov. Viac oblastí Slovenska, medzi nimi aj Komárno a jeho
región, patria medzi rizikové. Jedno z najväčších zemetrasení bolo v roku
1773, vtedy prišlo o život 63 ľudí. Ďalší väčší otras zaregistrovali potom
v roku 1985. V posledných 6-7 rokoch od vzniku národnej seizmologickej
siete odborníci namerali viac zemetrasení, ako bolo celkovo v 20. storočí. Aj
v našom okolí je viac seizmologických staníc, napríklad v Hurbanove, Iži,
Moči alebo v Brestovci, kde merajú „pohyby“ Zeme. Na Slovensku je ročne
citeľných 5-10 otrasov. Posledný, aj v našom regióne citeľný, bol v roku
2003. Jeho sila dosiahla 6 stupňov.
Preklad g.p.

Új buszjárat és nem szűnő
szárnyvonalak
Tovább romolhat Dél-Szlovákia tömegközlekedése. Az állami vasút
ugyanis majd 30 szárnyvonal megszüntetését tervezi. Mindeközben
megoldódott a bélai, libádi és a sárkányfalvi diákok évekig húzódó
problémája.
A kezdeti tervek
szerint január végén dőlt volna el,
mely
szárnyvonalakat szüntetik
meg, s az új menetrend március
6-án lépett volna
életbe. A megszüntetésre javasolt járatok között volt
az Ipolyságot és
Csatát összekötő
motoros
vonat,
amely a Léváról
Pásztó, Ipolyság
felé igyekvők számára nyújt tömegközlekedési alternatívat. Ezt a
vonatot többnyire a tanulók és a pedagógusok használják, a reggeli
és a délutáni járat tele van. Ráadásul a vonat néhány település számára az egyetlen tömegközlekedési eszköz. A másik Párkányhoz
közeli megszüntetésre javasolt járat a Párkány – Párkány határ, melyet leginkább a Helembáról és Garamkövesdről Párkányba tartó
munkások használnak. A változtatás eredményeként az említett 2
településen nem állnának meg a Magyarországra tartó személyvonatok. Mint azt Karol Henzélytől, a vasút menetrendekkel foglalkozó osztályának a munkatársától megtudtuk, a változásokról időben értesítik a nyilvánosságot. Mindeközben megoldódott a bélai,
libádi és a sárkányfalvi diákok évekig húzódó problémája. Már egy
órával a tanítás kezdete előtt a köbölkúti iskolában voltak, s a tanítás végeztével ugyanennyit várakoztak a hazaindulásra. Mint azt
Csepregi Zoltántól, a Szlovák Autóbuszközlekedési Vállalat párkányi kirendeltségének a vezetőjétől megtudtuk, a félévi szünet után
gyökeresen megváltozott a helyzet. Nyitra megye vezetése átértékelte a térség problémáját, és február elsejétől új autóbuszjáratokat
indított, melyek kizárólag az iskolás tanulók igényeit tartják szem
előtt. Az iskolakezdés időpontjára egy külön autóbusz szállítja
Köbölkútra a három község iskoláskorú gyermekeit, majd annak
végeztével haza is.
K.-Sz.É.

Mimoriadny autobusový spoj
pre školákov do Gbeliec
Pre školákov z Belej, Ľubej a Šarkana, ktorí navštevujú Základnú školu v
Gbelciach, premáva od februára mimoriadny spoj – informoval Štúrovo a
okolie Zoltán Csepregi, vedúci štúrovskej pobočky SAD. Žiaci z uvedených obcí boli už roky vždy hodinu pred začatím vyučovania v škole. Po
vyučovaní taký istý čas čakali na autobus domov. Po polročných prázdninách sa táto neblahá situácia zmenila. Nitrianska župa prehodnotila roky
sa ťahajúci problém a od prvého februára uviedla novú autobusovú linku, ktorá slúži pre potreby školákov. Mimoriadny autobus vozí školákov
pred začatím vyučovania do školy a po skončení domov.
Preklad g.p.
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Olvasói levél:
Tisztel képviselő-testület!

VEC VEREJNÁ

Elsősorban engedjék meg, hogy sok sikert kívánjak Önöknek az
új, lakosokat képviselő funkciójukban végzendő munkájukhoz. A
leköszönő testületnél nem jártam sikerrel, nem sikerült megértésre
találnom a Kossuth utca problémájával kapcsolatosan, amely a Teraszok lakótelep mellett további városrészek lakóit is érinti. 2009
augusztusában 180 Teraszokon, Kossuth-, Balassi- és Vörösmarty
utcában élő lakos aláírásával ellátott levelemre sem érkezett válasz.
Egy másik hozzászólásomat Mokos Ondrej képviselő olvasta fel
az egyik testületi ülésen, mely sajnálatos módon szintén nem váltott ki komolyabb reakciót. A párkányihoz hasonló esetek már több
városban, köztük Kassán, Nyitrán és legutóbb Nagyszombatban
is megoldódtak a városi testület határozatai és a városi rendőrség
közreműködése által. Tisztelt képviselők, bízom benne, hogy ezzel
a tíz éve húzódó komoly problémával foglalkozni fognak. Hiszek
az Önök által tett képviselői fogadalomban! Végszóként szeretném
megjegyezni, hogy több minisztériumot, s magát a kormányhivatalt
is megkerestünk problémánkkal, választ egyelőre nem kaptunk.
Id. Labuda Tibor

A szlovák alapiskolában nem,
a magyarban csökken a létszám

Február 3-án és 4-én megtörténtek a beiratkozások Párkányban is. Megközelítőleg ugyanannyi gyerek iratkozott be mindkét intézménybe. Míg a magyar iskolában évről évre csökken a
gyermekek száma, a szlovák alapiskola nem panaszkodik erre.
A párkányi Ady Endre Magyar Tannyelvű Alapiskolába 69 kiselsőst
írattak be. „Sajnos az a tapasztalatom, hogy egyre csökken az elsősök száma, ez a tendencia már 10 éve tart” – mondta Fodor Zsu-

Čitateľský list: Vážení novozvolení
poslanci mesta Štúrovo!
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V prvom rade mi dovoľte popriať Vám veľa úspechov vo vašej
činnosti zastupujúcej občanov mesta. Nepochodil som u predchádzajúcich poslancov mestského zastupiteľstva, nenašiel som
porozumenie vyriešiť problém na Kossúthovej ulici, ktorý trápi
obyvateľov sídliska Terasy, ulíc Kossúthovej, Balassiho a ďalších.
Listom zo dňa 2.8.2009 v mene 180 občanov sídliska Terasy, ulice
Kossúthovej, Vörösmartyho a Balassiho. Náprava nenastala. Ani
sme sa nedočkali odpovede na list, čo je vizitka predchádzajúceho
zastupiteľstva. Ďalší môj list bol prečítaný poslancom Ondrejom
Mokošom pred poslancami zastupiteľstva. Smutné, že opäť bez
riešenia. Takéto podobné prípady boli riešené v Košiciach, Nitre a
v Trnave uznesením mestského zastupiteľstva v spolupráci s mestskou policiou k spokojnosti občanov. Vážení poslanci, pevne veríme, touto 10 rokov starou vážnou záležitosťou sa budete zaoberať
a Vaše úprimné rozhodnutie zabezpečí pokoj 180 občanov – Vašich
voličov spomínaných mestských častí Štúrova. Pevne veríme Vášmu poslaneckému sľubu. Na záver poznamenávam, že sme požiadali o pomoc predsedníčku vlády, ministerku spravodlivosti a ministra vnútra. Odpoveď zatiaľ neprišla od ministra vnútra. Podľa
hovorcu majú na vyjadrenie sa 6 mesiacov od podania žiadosti.
Tibor Labuda, st.

Na maďarskej škole klesá
počet žiakov
Nedávno, 3. a 4. februára, sa konali zápisy na Základných školách v
Štúrove. Kým na škole s vyučovacím jazykom slovenským je každý
rok rovnaký počet zapísaných detí, na škole s vyučovacím jazykom
maďarským každý rok je menej žiakov. Na škole s vyučovacím
jazykom maďarským sa zapísalo 69 žiakov. Od riaditeľky školy,
Zuzany Fodorovej, sme sa dozvedeli, že tento počet v každom roku
klesá. V škole otvárajú už druhý rok športovú triedu, kde deti majú
o jednu hodinu viac telocviku a môžu si zvoliť športový krúžok.
Deti zo školy nemusia nosiť domov knihy, poobede sa všetko naučia v škole. Na základnej škole s vyučovacím jazykom slovenským
neklesá počet detí. Tu tento rok zapísali 66 školákov – dozvedeli
sme sa od riaditeľky školy, Adriany Laczovej. Aj tu otvorili športovú triedu, kde vyučuje kvalifikovaný tréner.
M. Cz.

zsanna, az iskola igazgatója, aki még hozzátette: a szülők kérésére
egy osztályban nyitnak iskolaotthonos osztályt is. Ez azt jelenti,
hogy a nebulóknak nem kell hazacipelniük a könyveket, délután
mindent megtanulnak az iskolában. Valószínűleg a következő tanévbe is nyílik sportosztály, ahol egy testnevelési órával több van,
mint a többi osztályban és sportszakkörre is járhatnak a gyermekek.
A szlovák tannyelvű alapiskolában viszont nem csökken a gyermekek létszáma. Amint azt lapunknak Adriana Laczová igazgatónő
elmondta, az előző évekkel összevetve, állandósult a beíratott gyermekek száma. Idén 66 gyermeket írattak be az első osztályba. Második
éven nyitnak itt is sportosztályt, ahol szakképzett tréner oktatja a
kicsiket.
Cz. M.

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

KLIMATIZÁCIE
CHLADNIČKY MRAZNIČKY
FILTRAČNÉ ZARIADENIA
NA PITNÚ VODU
osmózne čističky, filtre!
PRIEMYSELNÉ A DOMÁCE
ODVHČOVAČE VZDUCHU
TEPELNÉ ČERPADLÁ
Norbert Donovan
0944 097 554
0915 441 670

Zoltán Šmíd
0905 713 325
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RÉGIÓNK - NAŠE OKOLIE

Nagy értékű ajándékot kapott Nána
Történelmi pillanatot élt át a Párkányhoz közeli Nána: a falu ajándékba kapta a honvédelmi tárcától az egykori kaszárnya kihasználatlan épületét. Munkahelyeket, idősek otthonát és lakásokat teremtenének a komplexumból.
A település határában álló ingatlant, felesleges vagyonként,
még 2006-ban a Mikulás Dzurinda vezette kormány honvédelmi minisztériuma kínálta
fel a falunak, de Robert Fico
érája alatt leállt a folyamat,
majd pedig nem hagyták jóvá
az átutalást. Végül 2010. december 22-én valósult meg az
„ajándékozás”. Januárban Ľubomír Galko honvédelmi miniszter és Somogyi Szilárd, a SaS parlamenti
képviselője is a településre látogatott, s Matuska Zsuzsanna polgármesterrel együtt megnézték a régi komplexumot. „Nálepka kapitány egykori kaszárnyája méltó példája annak, hogyan lehet nem megfelelő módon bánni
a közös állami vagyonnal, mint ahogy annak is, hogyan lehet az olyan ingatlanokat, amelyek a honvédelem számára szükségtelenek, politikai célokra használni” – magyarázta Galko a fentiekben már leírt ajándékozási
folyamat nehézségeire utalva. Mint kiderült, az átíratással éves szinten 52
ezer euró fenntartási költséget és 4 ezer euró nagyságú adót spórol meg a
tárca, a miniszter szavai szerint ezt az összeget eddig kidobáltak az ablakon. Matuska Zsuzsannától, a falu polgármesterétől megtudtuk, az ajándék értéke 3 millió 350 ezer euró. A nyolc hektáron elterülő ingatlanhoz
23 épület tartozik, melyek többségére ráfér a felújítás. „Az ingatlant munkahelyteremtésre szeretnénk felhasználni, amely által nem csak a falunk
lakosai, hanem a párkányi régióban élők is munkalehetőséghez jutnának.
A párkányi régió haldoklik, s ha nem sikerül új munkahelyeket teremteni, az embereknek megélhetési problémáik lesznek. Ilyen gondokkal már
ma is sokan küzdenek” – mondta a polgármester. A kaszárnya épületében a fiatalok számára lakásokat is kialakítanának, az idősebbeknek pedig idősek otthonát terveznek. Matuska szavai szerint a vállalkozók és a
falu együttműködése jó úton halad. Az épület felhasználására az elmúlt
években számtalan terv született. Logisztikai központként és raktárként is
hasznosították volna a komplexumot a környék vállalkozói.
kép: Muszka Róbert
K.-Sz.Éva
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Kasárne v Náne pre mladých
aj starších
Minister obrany Ľubomír Galko si 24. januára 2011 v sprievode starostky obce Nána Zuzany Matuskovej a poslanca Národnej rady SR
Szilárda Somogyiho prezrel areál tamojších bývalých kasární, ktoré
rezort obrany previedol na obec 22. decembra minulého roka.
„Bývalé kasárne kapitána Nálepku v obci Nána sú živým príkladom toho,
ako sa dá nekompetentne narábať so spoločnými financiami a s majetkom
štátu. A zároveň ako sa dajú nehnuteľnosti, ktoré nie sú pre ozbrojené sily
potrebné, zneužívať na politické boje“ - povedal minister obrany. Vysvetlil, že napriek podpisu bývalej vlády o prebytočnosti kasární a napriek
tomu, že ich rezort od roku 1996 vôbec nepotreboval, ich napokon do
majetku obce nepreviedol. „Prevodom kasární ušetríme ročné náklady vo
výške 52-tisíc eur a daň z nehnuteľnosti takmer 4-tisíc eur. To sú peniaze,
ktoré sa počas minulých rokov vyhadzovali hore komínom a ktoré sme
mohli využiť v prospech vojakov, ako aj v prospech spoločnosti“ - dodal
minister. „Naším hlavným cieľom je vytvoriť v týchto priestoroch pracovné príležitosti nielen pre našich obyvateľov, ale pre celý štúrovský región.
Štúrovský región umiera a keď veľmi rýchlo nevytvoríme pracovné príležitosti, tak ľudia budú mať – a niektorí už aj majú - existenčné problémy“
- povedala starostka Nány Zuzana Matusková. Ako prvé avizovala, že v

A bajtai panaszt vizsgálja az
alkotmánybírság

Néhány nap múlva megismételik Bajtán az önkormányzati választásokat. A két polgármesterjelölt novemberben ugyanannyi
szavazatot kapott, ráadásul az alkotmánybíróság sem utasította el
a választások tisztátalansága ellen benyújtott panaszt.
Március 12-én ismét az urnákhoz járulnak Bajta község lakói. A novemberi választásokkor nem sikerült megválasztani a falu új polgármesterét. Sztruhár József, aki már sokadik ciklusát tölti a falu élén, és Benkó
József is 147 szavazatot kapott. A két független jelölt mellett márciusban más is elindulhat. A választások törvénytelensége és alkotmányellenessége mellett Czidor Tibor és további 36 személy „szólalt“ fel,
panaszukat az alkotmánybíróság további tárgyalásra utalta. A párkányi
választási bizottság több bajtai bejelentéssel is foglalkozott a választások napján. A problémák már reggel elkezdődtek, a választási helységeket 30 perccel később nyitották ki. Ennek oka a választási bizottság
jegyzőkönyvvezetőjének a késése volt, aki mindezt technikai okokkal
magyarázta. Útját a faluba vezető úton keresztbefordult busz zárta el. A
panasz szerint a választás tartama alatt a jelenlegi polgármester a szavazóhelység előtt próbált hatni az emberekre, s csak azután hagyta el a
helyszínt, miután figyelmeztették erre.
K.-Sz. É.

Ústavný súd prešetruje sťažnosť
z Bajtavy

Obyvatelia obce Bajtava z okresu Nové Zámky sa 12. marca opäť postavia k volebným urnám. V novembrových voľbách sa nepodarilo
zvoliť starostu obce. Jozef Struhár, ktorý stojí na čele obce už niekoľké
obdobie a aj nový kandidát Jozef Benkó dostali rovnako po 147 hlasov. Pri dvoch nezávislých kandidátoch sa môže v marcových voľbách
uchádzať aj ďalší kandidát. Czidor Tibor a ďalších 36 obyvateľov obce
pokladá voľby za protizákonné a protiústavné, ich sťažnosť ústavný
súd postúpil na ďalšie prejednávanie. Štúrovská obvodná komisia sa
zaoberala v deň volieb viacerými sťažnosťami z Bajtavy. Problémy sa
začali už ráno. Volebnú miestnosť otvorili s 30 minútovým oneskorením. Dôvodom bolo meškanie zapisovateľa volebnej komisie. Ako
dôvod meškania uviedol technické problémy. Cestu do obce zahatal
na ceste prekrížený autobus. Podľa sťažnosti sa počas volieb pokúšal
terajší starosta pred volebnou miestnosťou presviedčať ľudí. S touto
činnosťou prestal až po napomenutí.
Preklad g.p.

areáli kasární plánujú výstavbu bytov pre mladých. Pre staršiu generáciu by chceli vybudovať regionálny domov dôchodcov. Ďalšie rozvojové
plány s dôrazom na zamestnanosť budú nasledovať. „Spolupráca medzi
obcou a podnikateľmi je na veľmi dobrej ceste“ - poznamenala starostka
a veľmi ocenila spoluprácu vedenia rezortu obrany s jej obcou. „Mňa táto
spolupráca veľmi teší. Pri tejto príležitosti by som sa rád poďakoval za
spoluprácu aj poslancovi Národnej rady SR Szilárdovi Somogyimu, ktorý
na celú situáciu upozornil a sprostredkoval nám kontakt medzi pani starostkou a rezortom obrany. Potom už udalosti nabrali veľmi rýchly spád
na prospech oboch strán. Samotný prevod pritom trval len tri mesiace“ konštatoval s uspokojením minister obrany Ľubomír Galko.
Text a foto: Pavol Vitko

Oživenie činnosti Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov v Štúrove
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov je občianskym združením, ktoré združuje občanov Slovenskej republiky, účastníkov boja
za národné oslobodenie a proti fašizmu, za demokraciu a sociálnu
spravodlivosť. 10.1.2011 sa oživila činnosť tejto spoločensky dôležitej inštitúcie založením základnej organizácie, prijatím nových členov
a zvolením výboru. Tak k pôvodným 9-im členom pribudlo ďalších
13. Novozvolený výbor ďakuje za prácu a udržanie ideí SZPB v meste
doterajším členom: Márii Rovňanikovej, Júlii Gnotovej, Marte Holováčovej, Emílii Maričákovej, Júlii Nanákovej, Pavlíne Vančovej, Františke Zábojníkovej, pánom Rovňanikovi a Jánovi Ošustovi. Jednou z
hlavných úloh základnej organizácie je rozšírenie členskej základne.
Bližšie informácie o členstve na tel. čísle 0902 094 234. Ďalším cieľom
je úzko spolupracovať s orgánmi štátnej správy a samosprávy, hlavne
pri organizovaní spomienkových osláv, významných výročí. Iniciovať
u orgánov štátnej správy a samosprávy ochranu a údržbu pamätníkov,
pamätných tabúľ a hrobov.
Marunič Jozef, predseda ZO SZPB
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Sítanfolyamon az Ady sulisok
Havas dombokról lesiklani nem modern tudomány, a síelés története
nagyon régre nyúlik vissza. Kezdetben nem a szórakozást és a sportolást szolgálta, elsősorban a vadászat miatt vált szükségszerűvé. Az Ady
suli tanulói már hetedik osztályban elsajátíthatják a síelés alapjait, a
felvonó használatát, megismerhetik a sípályán tartózkodás szabályait.
Az északi népek hamar felfedezték, hogy a cipő, vagy bakancs vadászat
közben nagyon előnytelen, ha térdig ér a hó, mert lelassítja a járást, fölöslegesen kifáraszt. Rájöttek, ha megnövelik a talp területét, nem süllyednek
el a hóban vagy a vizenyős talajon. Mozgásuk könnyedebb és gyorsabb
lett. Kezdetben a katonaság használt sílécet, és csak a 19. században terjedt
el a síelés, mint szabadidős tevékenység. Ma már a legkedveltebb sportok
egyike, mert a gyerekek, a felnőttek, de még az idősek is remek téli szórakozásnak tartják. Igaz, hogy költséges, mert az elengedhetetlen kellékek, mint
a síléc, a sícipő, a síruha, a sisak, a síbotok beszerzése nagy kiadással jár.
A felvonó használata is némi pénzbe kerül, számolni kell az útiköltséggel,
és nem szabad elfelejteni, hogy ajánlatos balesetbiztosítást kötni, még belföldre is. Mégis óriási tömegeket vonzzanak a sípályák. Valószínűleg azért,
mert roppant izgalmas, egész testet megmozgató sportról van szó. Szellemi
és testi munka is egyben, tréningezi az egyensúlyérzéket, a koordinációs
készséget, miközben figyelni kell a pálya vonalára, a másik ember épségére,
a sebességre. Minden lesiklás egy külön élmény, amelyhez pozitívan hozzájárul a friss levegő és a csodaszép környezet.
Az alapiskolás gyerekek számára fantasztikus lehetőség, hogy hetedik osztályban elsajátíthatják a síelés alapjait, a sípályán tartózkodás szabályait.
Akik már tudnak síelni, azok tökéletesíthetik a tudásukat, a haladók pedig
biztos gyakorlatot szerezhetnek. Síelés során a kéz, a láb, a törzs összmunkája jótékonyan hat az egész testre, növekszik a kondíció, erősödik az izomzat, korrigálódik a testtartás. Ez a majd egy hetes tábor kitűnő alkalom arra
is, hogy a hasonló korú gyerekek együtt legyenek, az esti beszélgetések
során jobban megismerhessék egymást. Megtapasztalhatják, milyen érzés
távol lenni otthonról, és nem mellékesen, hogy kell helyesen beosztani a
zsebpénzt. Az Ady suli tanulói szerencsés helyzetben vannak, hisz az iskola
mellett működő szülői szövetség anyagilag támogatja a síoktatást. Ennek
köszönhetően sícipőkkel, sílécekkel és síbotokkal is fel van szerelve az iskola, melyek a sítanfolyamon résztvevő gyerekek rendelkezésére állnak.
Minden évben Botlík tanító bácsi vállalja a szervezést, idén január közepén
került rá sor, még a félévi bizonyítvány előtt. A 33 tanuló Heľpán, a Garam
felső folyásánál, egy kis faluban volt elszállásolva, és a közeli Polomka sípályára járt síelni. Búcsi Teréz tanító néni és Kovács Teri néni nővérke tartott még a csapattal. A sítanfolyam végére mindenki megtanult síelni, és remek fotók készültek az egyre jobban sikeredő lesiklásokról. Remélhetőleg a
jövőben is élnek a tanulók ezzel a lehetőséggel, és a síelés is kedvenc sporttá
válik számukra.
PaedDr. Gyetven Melinda

Meghívó
A Stilla Pectus nőikar
és a
Párkányi Városi Múzeum
tisztelettel meghívja Önt
2011. március 11-én (péntek), 17.00 órára,
a párkányi Danubius
Moziban rendezendő
Erkel Ferenc Emlékestre.
Az est során levetítésre
kerül
az Erkel és Pozsony
című kisfilm.

Felhívás
Tisztelt Hölgyem, Uram!
Tisztelettel kérjük Önt, kedves családját, ismerőseit, hogy támogassák a
párkányi Szent Imre Egyházi Óvoda működését „A Gyermekekért“
– „Pre deti n.f.“ pénzalapon keresztül, adójuk 2 százalékának átutalásával. A nyilatkozat kitöltéséhez szükséges nyomtatvány az óvodánkban is
beszerezhető. A Szent Imre Egyházi Óvoda Párkányban, a Szövetkezeti
sor 22 szám alatt található (telefonszám 036/7511433). Óvodánk 1995ben alakult, mint Szlovákia első egyházi óvodája. 2005-ben Európában,
az óvodák közt elsőként rendelkeztünk saját címerrel és zászlóval. Óvodánk 2006-ban pápai áldást nyert. A mindennapokban nagy hangsúlyt
fektetünk anyanyelvi kultúránk, a szép magyar beszéd ápolására. Nagy
gondot okoz számunkra az energiák (fűtés, víz, villany) fizetése. Kérem,
segítsenek, hogy óvodánk továbbra is működhessen. Családias, gyermekközpontú óvodánk a nehézségek ellenére is számtalan lehetőséget
biztosít a gyerekek számára, mint például a keresztény értékek ápolása,
ingyenes angol nyelvoktatás, színjátszókör, tánctanfolyam, történelmi
szakkör, személyiségfejlesztő tevékenységek, interaktív programok,

képzőművész kör, népi játszóház, szülő – gyermekbál rendezése és még
sorolhatnám.
Amennyiben programunk szimpatikus az Ön számára, kérjük, támogasson bennünket adója 2 százalékával.
Pénzalapunk neve: Pre deti n.f., jogi formája: neinvestičný fond, cím: Petőfiho 24, 94301 Štúrovo, IČO: 35606401, számlaszám: 0034740074/0900.
Beíratás óvodánkba 2011. március 10-11-én lesz, 8.00 órától 16.00
óráig. Ha gyermeke nem szeptemberben, hanem csak valamikor év
közben kezdené el az óvodát látogatni, akkor is ajánlatos most beíratni.
Látogassanak el óvodánkba, hogy jobban megismerjenek bennünket.
2011.3.10-én, csütörtökön, mesejátékkal kedveskedünk a családoknak.
„A Kecskegidák“ – népmesét adjuk elő. Szeretettel várunk minden
gyermeket már 2 éves kortól!
Vízi Katalin, óvodaigazgató, „A Gyermekekért“ alapítója
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Spomienkový koncert

Neves zenei évfordulók

Je tradíciou každý rok si pripomenúť významné udalosti. Minulý rok 2010
si celý hudobný svet pripomínal hneď niekoľko výročí. Medzi inými to bolo
35. výročie úmrtia ruského skladateľa Dmitrija Dmitrijoviča Šostakoviča, 200. výročie narodenia nemeckého
skladateľa Roberta Schumanna a poľského básnika klavíra Fryderyka Chopina. Pri tejto príležitosti sa konal dňa
10. decembra 2010 spomienkový koncert v sále ZUŠ F.
Liszta. Pripravili ho učitelia klavírneho oddelenia a vystúpili na ňom žiaci-klaviristi z tried p. uč. Zuzany Gyarmatiovej, Dagmar Járkovej a Mgr. art. Rolanda Cucora.
Na koncerte odzneli skladby spomenutých skladateľov.
Prítomní sa tiež mohli oboznámiť nielen s tvorbou, ale aj
s krátkym životopisom týchto autorov. Zdarnému priebehu celého podujatia môžeme poďakovať nielen vyučujúcim, ale hlavne účinkujúcim žiakom. Vystupovali:
Barbara Bielokostolská, Tímea Hajdú, Blanka Orsolya
Fülöp, Emese Bohák, Mátyás Molnár, Ráchel Noémi
Izrael, Rebeka Bílik, Dóra Németh, Tomáš Markó, Gabriel Markó, Zoltán
Polozsányi a Kristóf Viola, vďaka ktorým sme spoločne strávili príjemný
podvečer s krásnymi melódiami.
Dagmar Járková

A Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola zeneszakának zongora osztályai
a 2010-ben is megemlékeztek az aktuális nagy zeneszerzők évfordulójáról. Ebben az évben három zeneszerző
életműve került bemutatásra 2010. december 10-én az iskola koncerttermében.
Dmitrij Sostakovics orosz zeneszerző halálának 35. évfordulóját, Fryderyk Chopin lengyel valamint Robert Schumann
német zeneszerző születésének 200.
évfordulóját ünnepeltük iskolai hangverseny keretében. Pedagógusaink, Dagmar
Járková és Gyarmati Zsuzsanna megismertette a közönséget az említett zeneszerzők életével, munkásságával. A zongoraszak diákjai (D.Járková, Gyarmati
Zs. és Mgr. art. R. Cucor osztályából) e
hírességek műveiből adtak ízelítőt élvezetes zongorajátékukkal a kedves közönségnek. A hangverseny végeztével
mindannyian kellemes zenei és zenetörténelmi élményekkel gazdagodva
búcsúztunk.
Gyarmati Zs.

Tavasz a Hársfa utcai oviban
Lassan itt a tavasz, végre lehet kint futkosni, a nadrágot rendesen összepiszkolni, csigákat, rovarokat, lábas és láb nélküli állatokat összeszedni a
kövek alól. Ezt minden ovis kellőképpen kihasználja, de néhány óvó néni
úgy döntött, hogy amint az időjárás megengedi, a gyerekek sárdagasztó
kedvét hasznosabb mederbe terelik. Márciusban néhány virágot, zöldséget
elvetnek-elültetnek, hogy egész évben figyelhessék, hogyan növekszik a
termény, hogyan lesz belőle nyíló virág anyák napjára, vagy ehető zöldség
nyárra, őszre. Mivel az ovi számára fontos a környezetvédelem, s tavasszal
két természetvédelmi világnap is van, így ezt sem lehet kihagyni, erdésszel
és vízügyi szakemberrel is beszélgethetnek majd az ovisok. A doktor bácsi
is ellátogat az oviba, de nem azért, hogy gyógyítson, hanem elbeszélgessen
a gyerekekkel az egészségről, a betegségek megelőzéséről. Az óvó nénik a
szülőket is igyekeznek bevonni az ovi életébe. Egy-egy délután során együtt
készülnek a közeledő húsvétra, hiszen a karácsonyi közös kézműveskedés
nagyon jól sikerült. A fiúk az apukákkal májfát állítanak, s mert sok apuka
számára ez lesz az első próbálkozása, reméljük sikerül. A lányok megvendégelik a fiúkat, elvégre a nagy munkát díjazni kell, végül (ha nem fáradtak
el), együtt kisétálnak a Duna-partra. Ennyi program után már csak meg kell
nézni az óvó nénik bábelőadását, meglátogatni a könyvtárat, felkészülni a
ballagásra, és már jöhet is a szünidő, hogy két hónap után szeptemberben
újra találkozhassunk.
Egy szülő

IV. ročník Novoročnej kvapky krvi v
Štúrove

Pár litrov vzácnej tekutiny-krvi prúdi v každom z nás. Zdravie je
úzko späté s plnohodnotným životom a život s ľudskou krvou, ktorá je nenahraditeľná k jeho záchrane. Darcovstvo krvi je vysoko humánny čin. Tých, ktorí krv darujú, si naša spoločnosť nesmierne váži,
nakoľko táto tekutina je stále nenahraditeľná zložka ľudského tela.
Darcovstvo krvi je jednou z možností ako prejaviť lásku k blížnemu
koho nepoznáme a kto nám za to nemôže poďakovať. Zostane nám
hrejivý dobrý pocit, že darovaním krvi sme niekomu zachránili život. Už po štvrtýkrát prednosta Obvodného úradu Štúrovo Ing. Bc.
Július Kamanca v spolupráci s Transfúznou stanicou Nové Zámky a
s riaditeľstvom Vadaš, s.r.o., Štúrovo zorganizoval akciu Novoročná
kvapka krvi. IV. ročník Novoročnej kvapky krvi sa uskutočnil dňa
18. januára 2011 v priestoroch hotela Thermal v areáli termálneho
kúpaliska Vadaš v Štúrove. Zúčastnilo sa ho vyše 50 osôb, z ktorých
po zdravotnom vyšetrení darovalo krv 38 osôb. Medzi dlhoročnými
darcami krvi sa objavili aj noví darcovia, čo je dobrým znamením, že
ľudia si uvedomujú dôležitosť pomôcť pri záchrane ľudského života.
Úprimné poďakovanie patrí všetkým, ktorí túto akciu zorganizovali a
ktorí darovali krv.
M.O.

A mozgássérültek karácsonya
A mozgássérültek 99-es számú szervezetének vezetősége tavaly is megtartotta a már hagyományossá vált karácsonyi ünnepséget, mely a Csendes éj
és a Mennyből az angyal énekekkel kezdődött. Molnár Magdika és Fazekas
Zsuzsika szavalatát a hársfa utcai óvodások kedves műsora követte. Tácsik
Katalin elnöknő köszöntője után finom ünnepi étel került az asztalra. Nem
maradt el a karácsonyi csomag és a várva várt tombola sem, mely ismét
jó hangulatot teremtett. A rendezvényünk a segítőkész támogatóink nélkül
(melyek neve a rendezvényünkön természetesen elhangzott) nem jöhetett
volna létre, nagyvonalúságukat ezúton is köszönjük! Bízok benne, hogy
a jó Isten és a szponzoraink továbbra sem hagynak cserben, és még az ő
támogatásukkal sokszor megünnepelhetjük a szeretet ünnepét.
Juhász Irén

Értesítés - Oznam
A Párkányi Gymnázium - Gimnázium Igazgatósága ezúton értesíti a szülőket és a nyilvánosságot, hogy 2011.3.10-én délután 16,00 és 17,30
óra között megbeszélést tart a szülőkkel. Itt
szeretnénk tájékoztatni a tisztelt szülőket az iskolánk által nyújtott tanulmányi lehetőségekről
és az iskola programjáról. Részletesebb felvilágosítást személyesen a gimnázium titkárságán,
vagy a 7511352-es telefonszámon kaphatnak.
Bizalmukat előre is köszönjük.

Riaditeľstvo Gymnázia - Gimnázia v Štúrove
oznamuje rodičom a verejnosti, že dňa 10.3.2011
od 16,00 – 17,30 hod. sa uskutoční stretnutie s rodičmi žiakov 9. ročníka ZŠ. Chceli by sme informovať ctených rodičov o možnostiach štúdia na
našej škole a o školskom programe. Podrobnejšie
informácie osobne na sekretariáte gymnázia alebo
na tel. č.: 7511352.
Za Vašu dôveru vopred ďakujeme!

Mgr. Mezei Ildikó, az iskola igazgatója

Mgr. Ildikó Mezeiová, riaditeľka školy
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Tak to tu už dlho nebolo!
Štúrovčania ukázali, čo potrebujú a čo sa im páči! 8.februára, v pondelok
večer, kultúrny dom v Štúrove praskal vo švíkoch. Deti, mládež , ich rodičia, proste všetky vekové kategórie si prišli na svoje. Program X-FAKTOR
– mini GÁLA dokázal tak naplniť sálu, že bola radosť pozerať! Návštevníci
si prišli pozrieť a vypočuť spevákov dobre známych z televíznej obrazovky
– Király L. Norbert, skutočný showman, Summer Sisters a Takács Nikolas.
Nálada a atmosféra na koncerte bola úžasná. Ľudia sa zabávali, spievali
a vytvorili také publikum, aké si určite želá každý, kto stojí na pódiu. Pre
dievčatá, ktoré mohli vystúpiť na pódium a zatancovať si so speváčkami,
zostane zážitok ešte určite dlho v pamäti. Ako aj tým, ktorí mohli podať
ruku Norbertovi a Nikolasovi – samozrejme s klobúkom na hlave, ako
ináč!
Organizátori koncertu, pracovníci MsKS sú tiež určite spokojní, veď
cieľom ich práce je naplnená sála spokojných návštevníkov. Želám im, aby
sa im pri získavaní a organizovaní podujatí darilo, aby si aj oni užívali takú
atmosféru, ako v ten pondelok. Vďaka nim sa máme na čo tešiť, stačí si
pozrieť program mestského kultúrneho domu v našich novinách - Štúrovo
a okolie. Na blízke dva mesiace – marec a apríl, sú v ponuke naozaj lákavé
programy.
Takže dovidenia v kultúrnom dome!
PaedDr. Kornélia Slabáková

Štúrovo do toho!
Keď si nalistujeme almanach štúrovského športu, vrátime sa časom skoro
o jedno storočie. Prvé zmienky označujú rok 1917, keď už existovali dve
mládežnícke organizácie v oblasti športu. Bol to Parkanský mládežnícky
spolok (Párkányi Ifjúsági Egyesület) a Porozumenie (Egyetértés). V športovom živote mesta sa považuje rok 1920 za mimoriadne dôležitý, lebo
vtedy sa spojili dve organizácie a vytvorili – vďaka agilnému Ondrejovi
Goldmanovi – Parkanský telocvičný spolok (Párkányi Torna Egylet).
V tých časoch jednoznačne dominoval futbal, ale postupne sa vytvorili aj
ostatné oddiely.
Početní návštevníci, ktorí sa zúčastnili na prvom tohtoročnom otvorení vý-

Hajrá Párkány!
Ha fellapozzuk a párkányi sport almanachját, majd egy évszázadot repülünk vissza az időben. Az első feljegyzések az 1917-es évszámot jelölik
meg, mikor is már két ifjúsági sportszervezet működött városunkban. Az
egyik volt a Párkányi Ifjúsági Egyesület, a másik pedig az Egyetértés. A
város sportéletében kiemelkedően fontosnak számít az 1920-as év, mert
ekkor egyesült – Goldman András jóvoltából – a két szervezet, és megalakult a Párkányi Torna Egylet (PTE). Azokban az időkben egyértelműen a
labdarúgásé volt a főszerep, majd fokozatosan további sportszakosztályok
alakultak.
Ezekről a fontos eseményekről kapott pontos keresztmetszetet az a szépszámú közönség, amely megjelent a városi múzeum idei első, a párkányi
szervezett sport 90 évét bemutató kiállításának megnyitóján. Kužel Jozefnak, a Duna SE elnökének ünnepi köszöntőjében elhangzottak a kilenc
évtized kiemelkedő sporteseményei, sikeres és kevésbé sikeres korszakai,
nem feledkezve meg az elévülhetetlen érdemeket szerzett sportvezetőkről
sem. Járek Štefan, a Városi Sportszervezet elnöke megnyitó beszédében
hangsúlyozta a jelenlegi sportvezetés elismerését a régiek iránt, és ígéretet
tett ennek a nemes hagyománynak a folytatására. A kiállítást Oravec Ján,
városunk polgármestere köszöntötte, aki egykor maga is aktív részese volt
a párkányi sportéletnek.
A kiállítás átfogó képet nyújt az eltelt időszakról – eredeti dokumentumok,
fényképek, érmek, serlegek, játékos mezek, tablók és egyéb értékes sportereklyék segítségével.
A városi múzeum március 31-ig
várja a 90 év sportéletét bemutató
kiállítás iránt érdeklődő látogatókat.
juhász

A PTE egykori indulója:
Azt tudja meg bárki
Aki rá kíváncsi, hogy
Nem lehet a PTE-vel
Nem lehet a PTE-vel
Kikukoricázni

stavy mestského múzea, dostali prierez o týchto významných udalostiach,
ktoré sa odohrali počas 90-ročného organizovaného športu v Štúrove. Jozef
Kužel, predseda TJ Dunaj, vo svojom slávnostnom príhovore spomenul významné udalosti uplynulých deväť desaťročí, slávne a menej slávne éry, ale
nezabudol ani na večné zásluhy niekdajších športových funkcionárov. Ing.
Štefan Járek, predseda Mestskej športovej organizácie, zdôraznil uznanie
terajšieho vedenia voči niekdajším a prisľúbil v týchto ušľachtilých tradíciách pokračovať. Výstavu pozdravil aj
primátor mesta Mgr. Ján Oravec, ktorý
aj sám bol aktívnym účastníkom štúrovského športu v minulosti.
Výstava ponúka ucelený obraz o uplynulom období pomocou originálnych
dokumentov, fotografií, medailí, pohárov, dresov, tabiel a iných vzácnych
exponátov.
Mestské múzeum očakáva návštevníkov zaujímajúcich sa o výstavu prezentujúcu štúrovský šport uplynutých 90
rokov do 31. marca tohto roku.
juhász
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A Városi Művelődési Központ programja - Program Mestského kultúrneho domu
Mestská galéria:

Az 1947-ben született magyarországi művésznek
Hamarosan:
több önálló kiállítása is volt, 1998 óta tagja a
2011. március 12 – Anconai szerelmesek,
Magyar Alkotóművészek Egyesültének. Szavai
Komáromi Jókai Színház, 18.00
szerint a testet-lelket szorító, emésztő világban
2011. március 6 – Nő-napi gála,
a táj érintetlensége, nyugalma nyújtja számára
fellép: Kisbojtár, Stilla Pectus,
a feltöltődést. Az alkotás pedig egyfajta belső
Csángálló, Kuckó, Štúrovčatá, 16.00
kényszerűség az iránt, hogy önmagát és a vi2011. március 27 – Cigánski Diabli, 18.00
lágot minél hiánytalanabbul kifejezze. A tárlat
2011. április 9 – SĽUK,
március 4-ig látható.
zenés-táncos összeállítás
Soron következő kiállitások:
2011. április 30 – Majális
- Körzeti Alkotó Kör (csop. kiállítás), 2011. már2011. május 6 - Ifjú Szivek, 19.00
cius 9., 16.00 óra, a Balassi - napok nyitánya
2011. május 8 – Európa-nap
- Bugyács Sándor (jub. kiállítás),
Gyermeknap
- Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola végzős
diákjainak kiállitása (csop. kiállítás),
Onedlho:
- Ložeková Natália (karikatúra, olaj),
12. marec 2011 – Milenci z Ancony,
- Gyűgyi László (fotó),
Jókaiho divadlo v Komárne
- Kaplán Anna - Baranovics Róbert (kép),
6. marec 2011 – Gála ku dňu žien,
- Morvay Antal (ólomüveg)
vystupujú: Kisbojtár, Stilla Pectus, Csángálló,
Kuckó, Štúrovčatá, 16.00
Városi múzeum:
27. marec - Cigánski Diabli, 18.00
- A párkányi szervezett sport 90 éves története
9. apríl 2011 – SĽUK,
A Párkányi Városi Múzeum 2011. évi kiállítási
hudobno-tanečný program
terve
30. apríl 2011 – Majáles
Április – Klotz József napórái
6. máj 2011 – Mladé srdcia, 19.00
Június – A pipafüst bűvöletében (pipakiállítás)
najúplnejšie“. Výstava potrvá do 4. marca.
8.mája 2011 – Deň Európy
Szeptember – A Mária Valéria híd felújításának
Ďalšie výstavy:
Deň detí
- Spolok regionálnych výtvarnikov (skup. vý- 10. évfordulójára
November – Varga B. Kálmán szobrász kiállítása További információk a párkányi kultúrházban,
stava), - 9. marec 2011, 16.00 hod.
- Bugyács Alexander (jub. výstava),
illetve
Mestské múzeum:
- ZUŠ – absolvent (skup. výstava),
a 0367511108-as telefonszámon kaphatók.
- Výstava 90 rokov organizovaného športu v
- Ložeková Natália (karikatúra, olej),
Štúrove
- Gyűgyi Ladislav (foto),
Ďalšie informácie v kultúrnom dome,
- Kaplánová Anna - Baranovics Róbert (obrazy), Výstavný plán Mestského múzea v Štúrove na
alebo na telefónnom čísle 0367511108.
rok 2011
- Morvay Anton (vitráž)
Apríl – Slnečné hodiny Józsefa Klotza
Jún – Fajkárske čaro (výstava fajok)
Városi galéria:
- Február 9-én nyílt meg Magyar János festő és September – 10. výročie obnovenia mostu
Márie Valérie
szobrászművész tárlata a városi galériában.
November – Výstava sochára Varga B. Kálmána
- 9-teho februára sa otvorila výstava Jánosa
Magyara, maďarského sochára a maliara.
Magyar je pravidelným účastníkom výstav výtvarníkov-pedagógov Spolku Múza. Mal viac
samostatných výstav, od roku 1998 je členom
Spolku maďarských výtvarných umelcov.
Podľa vlastných slov tvorcu, „vo svete sužujúcom, trápiacom telo aj dušu ho nabíja nedotknutosť a pokoj prírody. Jeho vnútorným
nutkaním je, aby sám seba aj svet vyjadril čo
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Emlékezés a Gurgyalra
Az itt élt és élő emberek tiszteletére Gurgyalról írok, hisz ez a szülőhelyem és szép emlékek kötnek ide. A Gurgyal név még a török időből
származik, Párkány legvégén, Kövesd felé közvetlenül a Duna partján,
festői környezetben fekszik.
Egyszerű, jó lelkű emberek éltek itt, főleg iparosok (asztalos, cipész, pék,
festő, kőműves, tűzoltó, lakatos, villanyszerelő, nyomdász, fényképész, vasutas) ezen kívül halászattal, vadászattal, földműveléssel foglalkoztak. A
létfenntartáshoz az otthon nevelt házi állatokat (csibe, kacsa, liba, nyúl, malac, kecske), a Dunában fogott halat, a kertben termett zöldséget, gyümölcsöt használták fel. A kenyerüket is maguk sütötték, tehát teljesen önellátóak voltak. Fával tüzeltek, egész évben. A fát a Duna-part tisztításakor
nyerték, meg az uszadék fát használták, így a folyópartot tisztán tartották a
víz tiszta volt, homokos, ide jártak nyáron Párkány lakói is fürdeni. Ez volt
nekünk a Riviéra.
A Gurgyalt aranyszívű, dolgos kezű, összetartó emberek lakták. Ezen a kis

nyughelyét. A város a második világháború halottainak és a Holokauszt
áldozatainak tiszteletére a városi parkban emlékművet állított fel. A háború után fájó sebekkel Gurgyal is újra éledt az emberek szorgos munkájának köszönhetően. Nagyon sok rosszat, keserűséget hozott Gurgyalnak az
1948-as év, megkezdődtek a kitelepítések. A mi családunkból 3 családot
Magyarországra, 2 családot Csehországba és 1 családot Lengyelországba
telepítettek, amit a család nehezen hevert ki. Szüleim mesélték a következő
megrázó történetet. Mivel Magyarországra nem mehettek át az emberek, az
áttelepültek közül meghalt az édesanya. Esztergomban a Duna partján ravatalozták fel, hogy az itthon maradottak is elbúcsúzhassanak szerettüktől.
A Gurgyalban nemcsak dolgoztak, de sportoltak is, volt egy gondozott pályájuk ahol a férfiak és a gyerekek fociztak, röplabdáztak. A Dunában megtanultak kitűnően úszni és csónakázni. Ha közösen ünnepeltek előkerült a
bendzsó, harmonika, és így vidáman szórakoztak Gurgyal lakói. Sajnos az
árvizek nagy pusztítást és tragédiákat okoztak. A házak zöme összedőlt,
tönkre ment. A dunai gát megépítésével (ami nagyon szükséges volt) a
megmaradt házakat is elbontották. Az emberek a város magasabban fekvő
helyére költöztek. Ma már csak pár ház áll Gurgyalban, így ott él Németh
Karcsi barátunk és családja, akik nagy szakértelemmel, ügyes kézzel kertészkedtek. Azért írtam Gurgyalról, mert addig kell emlékezni, míg vannak
emberek, akiket ez az emlékezés jó érzéssel tölt el.
Fazekasné Keserű Katalin

Mestské kultúrne stredisko Štúrovo Vás srdečne
pozýva na gala popoludnie,
ktoré sa uskutoční pri príležitosti
Dňa žien, 6 marca 2011 o 16.00.
Účinkujú: Kisbojtár, Stilla Pectus, Csángálló, Kuckó,
Štúrovčatá

területen a következő családok éltek és dolgoztak: Nemes János, Keserű
Lajos nagyszüleim és népes családjuk, Horváth István, Tóth, Gúdor, Matejka, Blaškó János, Barics Borcsa, Nagy, Virág, Fótyi, Kuklis József, Bognár,
Major, Kollár, Mihály, Rendás, Szekér József, Pintér József, Fiam János,
Kocsis József, Tokodi, Teszárovics Kálmán, Dikácz Ferenc, Horváth Imre,
Verseghy, Kramár, Klányi, Vehovsky, Šťastný, Teszárovics István, Vincze
Antal, Lőrinc (kisbíró-dobos), Kecskeméti, Vaczula, Barics István, Csomor
Gyula, Juhász János (vízimolnár), Repka János, Repka Béla, Sárga János,
Csóka (zenész), Orsós Lina néni, Nemes József, Fekete, Németh Kálmán,
Németh Károly, Valovič, László, Vitek, Dajcs és Mišovič családok.
Nagyszüleim, szüleim sokat meséltek arról, hogyan éltek itt az emberek,
milyen nagy öröm volt számukra, amikor bevezették a villanyt, mert azelőtt
petróleumlámpával világítottak. A Gurgyaliak mindenhová gyalog jártak,
később kerékpárral. Nemes nagyapám mesélte, hogy egyszer a Gurgyalba
vetődött Rózsahegyi Kálmán neves budapesti színész, papám ízletes halászlevet főzött neki, amely igencsak elnyerte a színész tetszését. A második világháború a gurgyali embereket sem kímélte meg, majdnem minden
családnak volt halottja. Sok borzalmat, félelmet, fájdalmat és rombolást
(mint például a Mária Valéria híd felrobbantása 1944 decemberében) éltek
meg. A Duna mellett nagy harcok folytak, hol a német, hol a szovjet hadsereg foglalta el a várost. Rengeteg halottja volt a háborúnak, erről tanúskodik a párkányi szovjet katonai temető, ahol 5247 elesett katona lelte végső

A Városi Művelődési Központ szeretettel meghívja Önt
Nő-napi gálájára, melyre március 6-án 16.00-kor
kerül sor. Fellépők: Kisbojtár, Stilla Pectus, Csángálló,
Kuckó, Štúrovčatá.

DENTÁLNA HYGIENA
Monika Mikleová dipl.DH, tel. 0918 42 78 19, Poliklinika Štúrovo
„Prevencia a hygiena = zdravé zuby na celý život.“
Zubár – slovo, ktoré naháňa strach.
Dentálna hygienička – to už znie priateľskejšie.
U nás sú dentálne hygieničky stále skôr neznámy pojem. V zahraničí však ich popularita rastie stále viac a ľudia k nim chodia „ako na klavír“, tak často, ako napríklad ku kaderníčke alebo ku kozmetičke. Uvedomili si, že prevencia je nielen
lacnejšie, ale aj príjemnejšie riešenie problémov so zubami. Zatiaľ, čo zubár už
väčšinou opravuje a lieči konkrétne ťažkosti, dentálne hygieničky nám pomáhajú
predísť týmto nepríjemnostiam. Sú to vyštudované odborníčky - poradkyne, ktoré
skontrolujú naše zuby, poradia ohľadom prevencie rôznych ochorení, upozornia nás
na konkrétne problémy, ktoré sa týkajú práve našich zubov a dajú nám presný návod
na to, ako sa o svoj chrup starať.
Čo znamená dentálna hygiena?
„Je to ústna hygiena vykonaná profesionálne zdravotnou pracovníčkou – dentálnou
hygieničkou (DH) v zubnej ambulancii. Pozostáva z očistenia zubov od zubného
kameňa a povlakov aj v medzizubných priestoroch. Doporučí správne pomôcky k
dennej starostlivosti o zuby a správny postup pri ich používaní.“
Mnohí majú z lekára - zubára strach. Máme sa báť aj Vás?
„Zubár väčšinou opravuje a lieči konkrétne ťažkosti, DH nám pomáha predísť týmto
nepríjemnostiam. Skontroluje vaše zuby, poradí a upozorní na konkrétne problémy,
dá presný návod, ako sa starať o svoj chrup. Vyšetrenie a odstraňovanie zubného
kameňa a plaku, leštenie, či bielenie zubov nie je bolestivé. Snažíme sa aby ošetrenie
bolo čo najmenej nepríjemné, ale efektívne aj najkvalitnešími prístrojmi a nástrojmi
v ambulancii na profesionálnej úrovni.“
Čo možno u pacienta dosiahnuť týmto profesionálnym čistení chrupu? Aká by
mala byť zákazníkova motivácia pre návštevu DH?
„Profesionálnym čistením získa pacient pocit čistých zubov, svieži dych, množstvo
informácií a správnych pomôcok k ďalšej starostlivosti o svoje zuby v domácom
prostredí. DH pripraví pre stomatológa čisté prostredie bez krvácajúcich ďasien. Za
týchto podmienok vie lekár urobiť kvalitnú výplň. Odstránením zubného kameňa a
plaku sa pacient zbaví baktérií prítomných v dutine ústnej, čo zabezpečuje zdravé
ústne prostredie.
Zdravý úsmev a zdravé zuby po celý život, ktoré nosíme vždy so sebou a pri každom
úsmeve ich prezentujeme- to by malo byť motiváciou k návšteve DH pre každého.“
Čo v prípade, ak zákazník nie je Vašim pacientom. Môže i napriek tomu využiť
ponúkanú službu?
„Pacienti môžu prísť aj z iných zubných ambulancií, buď na doporučenie svojho
stomatológa, ale aj z vlastnej iniciatívy budú vítaní v našej ambulancii, pretože
správnych informácií a dostatočnej starostlivosti o vaše zuby nie je nikdy dosť.“
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A párkányiak újra az élen, közeledik
a rájátszás!

A táti amatőr jégkorong bajnokság alapszakasza már nagy sebességgel a végéhez közeledik, így a mérkőzések is egyre szorosabbak és kiegyensúlyozottabbak. Az Esztergomi Mormoták, a Kóbor Kutyák és a
párkányiak csapatának is már biztos helye van a rájátszásban, melynek utolsó helyéért az Ice Beach Boys és a Predators Komárno csapata
harcol.
A Hockey Monkey csapata sajnos kijelentkezett a bajnokságból, így végül 7 csapat maradt a bajnokságban. A nem éppen sikeres január eleji
mérkőzés sorozat után a párkányi csapat újra beindult és sorba verte az
ellenfeleit. A 10. fordulóban a bényiek csapata ellen léptek pályára, 13:3
végeredménnyel, a 11. fordulóban az Ice Beach Boys csapata ellen 10:0
arányban győzedelmeskedtek, így Horváth Tibor a párkányi csapat kapusa
immár a szezon második mérkőzésén nem kapott gólt. A 12. fordulóban a
pomázi Pingvinek csapata esett áldozatul, a párkányiak 19:3-as győzelmet
könyvelhettek el. A HK Štúrovo csapata így megnyerte az alapszakaszt és
már teljesen a rájátszásra koncentrálhat. Az ellenfelük a Kóbor Kutyák, az
Ice Beach Boys és a Predators Komárno hármasból kerül ki. A rájátszás
elődöntőjét két győzelemre játsszák és a mérkőzéseket február 24.-én illetve március 3.-án, szükség esetén a 3. mérkőzést március 10.-én rendezik
meg. A döntő március 17.-én lesz. A párkányi jégkorongcsapat jelenleg az
1. helyen áll 30 ponttal és 122:25-ös gólaránnyal. Ezennel szeretnénk felszólítani a sport és főleg a jégkorong rajongókat, hogy jelenlétükkel és szurkolásukkal erősítsék csapatunkat. Köszönjük! További információkat és a
mérkőzések időpontjait a hk-sturovo.webnode.sk weboldalon találnak.
Ifj. Oravec János

Halové turnaje vo futbale
Halové futbalové turnaje majú v Štúrove dlhodobú tradíciu. Tieto
zápolenia sú aj výbornou previerkou zdatnosti hráčov pred začatím jarnej časti futbalovej sezóny. Mladí futbalisti MŠO Štúrovo si
počas predposledného januárového víkendu zmerali sily so svojimi
rovesníkmi na dvoch veľmi kvalitne obsadených halových turnajoch s medzinárodnou účasťou.
V januári sa v Športovej hale v Mužli uskutočnil XIII. ročník memoriálu Juraja Junga pre starších žiakov. Kvalitne obsadený turnaj za účasti mladých futbalistov zo Šurian, Nových Zámkov, Šiah, maďarského
Dorogu, Ostrihomu a domáceho Štúrova priniesol vynikajúci futbal.
Všetky zúčastnené mužstvá sa pričinili o veľmi dobrú úroveň turnaja.
Prvé tri mužstvá mali na konci turnaja rovnaký počet bodov, musela
sa vytvoriť medzi nimi tabuľka, z ktorej sa určilo konečné poradie.
Na prvom mieste skončili futbalisti FKM Nové Zámky, druhí skončili domáci MŠO Štúrovo a tretí SC Esztergom. Najlepším brankárom
sa stal Peter Slovák z MŠO Štúrovo, najlepší hráč Gergely Gyebnár
z SC Esztergom a najlepší strelec Dávid Straňák z FKM Nové Zámky. O deň neskôr, 23.januára 2011, si vyskúšali mužliansku palubovku
aj futbalisti prípraviek - ročník 2001 na I. ročníku memoriálu Imricha
Bócza. O kvalitnú úroveň turnaja sa postarali mužstvá KFC Komárno,
FKM Nové Zámky, FK Slovan Šahy, FC Dorog, SC Esztergom a MŠO
Štúrovo. Turnaj bez straty bodu vyhralo mužstvo FKM Nové Zámky. O
poradie na ostatných miestach sa hralo až do posledného zápasu. Druhé
skončilo mužstvo FK Slovan Šahy, tretie miesto si po výhre nad Dorogom zabezpečilo domáce MŠO Štúrovo. Najlepším brankárom turnaja
sa stal Damián Rišňovský zo Štúrova, za najlepšieho hráča vyhlásili
Emanuela Kolompára z FK Slovan Šahy. Králom strelcov sa stal
Richard Marík z Nových Zámkov.
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Štúrovo opäť na čele,
play-off sa blíži!

Základná časť Ice Beach Cup-u je na konci, zápasy sú vyrovnané a
súboje sa vyostrujú. Mužstvá Esztergomi Mormoták Kóbor Kutyák a
HK Štúrovo majú postup do play off zabezpečený. O poslednú miestenku sa pobijú mužstvá Ice Beach Boys a Predators Komárno. Zo
súťaže sa bohužiaľ pre nezhody odhlásilo mužstvo Hockey Monkey.
Po neúspešnej sérii zápasov na začiatku januára sa mužstvo dostalo
do pôvodnej formy a zostavy a posilnené o nového hráča rozdrvilo
svojich ďalších súperov. V 10. kole si Štúrovo poradilo s Bíňou v pomere 13:3, v 11. kole s mužstvom Ice Beach Boys 10:0, keď brankár
Tibor Horváth zaznamenal svoje druhé čisté konto v sezóne a v 12.
kole sa obeťou stali tučniaci z Pomázu, ktorí si zo zápasu odniesli
prehru 19:3.
Štúrovskí hokejisti tak vyhrali základnú časť a už sa naplno môžu pripravovať na play-off. Ich súper vzíde z trojice Kóbor Kutyák, Ice Beach Boys a Predators Komárno. Semifinále nadstavbovej časti sa hrá
na dva víťazné zápasy a odohrajú sa 24. februára a 3. marca, prípadný
tretí zápas sa odohrá 10. marca. Finále je na programe 17. marca.
HK Štúrovo je momentálne na 1. mieste s 30 bodmi a skóre 122:25.
Všetkých milovníkov športu a najmä hokeja vyzývame, aby nás prišli
podporiť a postarali sa o výbornú atmosféru na našich zápasoch. Ďakujeme! Viac informácií a program zápasov nájdete na internetovej
stránke hk-sturovo.webnode.sk.
Ján Oravec, ml.
Tabuľka bodovania hráčov
		
1.
Ján Oravec
2.
Juraj Velena
3.
Peter Repka
4.
Roman Čief
5.
Attila Tóth
6.
Gyuszi Vojtek
7.
Jozef Bohuslav
8.
Roman Kulich
9.
Daniel Mišicák
10.
Stanislav Michač
11.
Slavomír Husár
12.
Radek Bohuslav

1.

Tibor Horváth

Z
11
8
11
6
4
6
9
8
1
1
1
0

Z
11

G
29
11
17
12
19
14
12
8
0
0
0
0
V
10

R P
0 1

A
27
22
14
16
5
9
9
10
1
0
0
0
S
224

B
56
33
31
28
24
23
21
18
1
0
0
0
%
0.888

GAA
2.27

Vysvetlivky: Z – zápasy, G – góly, A – asistencie, B – body, V – výhry,
R – remízy, P – prehry, S – strely, % - precento úspešnosti, GAA –
priemer gólov na zápas

Szervára fel!

Foto: Párkányi Televízió - Štúrovská televízia

Második alkalommal rendezik meg Esztergomban azt az asztalitenisz
versenyt, amelyen legutóbb hatvan Komárom-Esztergom megyében, a
magyar nemzeti bajnokság III. ligájában, és a zselízi ping-pong csapatban játszó versenyző vett részt. A következő megmérettetés március
6-án lesz (Esztergom, Babits Mihály Általános Iskola tornaterme), a cél
pedig a sportág népszerűsítése, versenyzési lehetőség biztosítása a sportolók számára. Az amatőr férfi egyéni versenyszámon kívül a rendezők
páros versenyszámmal, 8 nevező esetén női egyénivel és hobbi kategóriával is készülnek. Nevezni, vagy érdeklődni az egompingpong@
gmail.com címen lehet. A szervezők kávéval, üdítővel, zsíros kenyérrel
és pogácsával várnak minden kedves résztvevőt.

Štúrovo a okolie - Naše noviny, vydáva Mestské kultúrne stredisko Štúrovo (Hasičská 25, Štúrovo) Šéfredaktor: Eva Kasza-Szépová, redakčná rada: Roland Cucor, Peter Koller, Anna Gallová,
Peter Glázer, Július Juhász, Mónika Cziglerová. O inzerciách sa môžete informovať na tel čísle: 036/7511108, na mailovej adrese: parkanyesvideke@gmail.com alebo v Mestskom kultúrnom stredisku v Štúrove. Zalomenie a tlač: DEEM Design s.r.o. Tlačiareň nezodpovedá za obsahovú a gramatickú stránku v článkoch a inzerciách. Nyilvántartási szám / Registračné číslo: EV 2667/08
Párkány és Vidéke - A Mi lapunk, kiadja a Párkányi Városi Művelődési Központ (Hasičská 25, Párkány) Főszerkesztő: Kasza-Szép Éva, szerkesztőbizottság: Cucor Roland, Koller Péter,
Anna Gallová, Glázer Péter, Juhász Gyula, Czigler Mónika. Hirdetésfelvétel: a 036/7511108-as számon, a parkanyesvideke@gmail.com e-mail címen, a szerkesztőbizottsági tagoknál vagy a művelődési központban. Nyomdai kivitelezés és tördelés: DEEM Design s.r.o. A lapban megjelent hirdetések, cikkek tartalmáért és helyesírásáért a nyomda nem vállal felelősséget.
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Spomínajme si - Emlékezzünk
„Už šesť rokov chýbaš
medzi nami, odišiel si náhle, zostali sme sami. Ťažko
je bez Teba, smutno je nám
všetkým, už nič nie je také,
aké bolo predtým.“
So smútkom v srdci si pripomíname 6. výročie úmrtia nášho
milovaného manžela, otca a starého otca

Eduarda Klajmana

Fájó szívvel emlékezünk február 13-án, halálának hatodik
évfordulóján a szerető férjre, édesapára, nagyapára

Klajman Eduardra

S úctou a láskou spomína smútiaca rodina.
Emlékét őrző családja.

Elmentem tőletek, nem
tudtam búcsúzni, nem volt
idő arra, el kellett indulni.
Szívetekben hagyom emlékem örökre, ha látni akartok, nézzetek fel az égre.

Nem süt rád a napfény, nem
ragyog rád csillag, de emléked
szívünkben örökre megmarad.
Szemünk könnyes, szívünk fáj,
hiszen még nagyon fiatal voltál.
Csendesen állunk sírod előtt,
felidézzük, milyen voltál azelőtt.
Nagyon szeretünk Téged, reméljük, ezt Te is érzed!

Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk március
4-én, halálának 10. évfordulóján

Ifj. Krizsán Bélára
(1974-2001)

Drága emlékét, jóságát és szeretetét örökké őrző
édesanyja és szerető húga

Ha fáj a szív, és fáj a
lélek, van orvos, ki meggyógyít. De ha a halál hív
– menni kell, hét éve már,
hogy elmentél.

Fájó szívvel emlékezünk halálának 11. évfordulóján

Fájó szívvel emlékezik

Csicsó Deziderre

Kovács Kálmánra

Emlékét őrző édesanyja és testvére

Felesége Éva

Nem az a fájdalom,
amelytől könnyes a szem,
hanem amelyet a szívünkben hordozunk némán,
csendesen.

aki életének 65. évében elhunyt. Köszönjük a sok szép
virágot, koszorút és a vigasztaló szavakat, melyekkel
igyekeztek enyhíteni mély fájdalmunkon.
A gyászoló család

Hegedüs Ferencre
(Párkány)

Szeretné ön is szórakoztatni a vendégeinket nyáron?
Jelentkezzen!
A VADAS termálfürdő ezúton aquaerobic edzőt keres a 2011-es nyári szezonra. Az
aquaerobic órák június 1-től augusztus 31.-ig tartanak, heti négy alkalommal: kedd,
csütörtök, szombat, vasárnap, összesen 48 alkalommal. Feltétel: legalább 4 féle zenei
repertoár egy hétre. Az árajánlatokat 2011. március 31.-ig a marketing@vadas.sk címre
várjuk.
Egyúttal felhívjuk az amatőr együttesek figyelmét, akik szeretnék tudásukat több ezer
embernek megmutatni, hogy a VADAS termálfürdő idén teret nyújtana a fiatal tehetségeknek, akik ingyenesen vagy jelképes honorárium ellenében felléphetnek a fürdő
területén. A jelentkezéseket és demofelvételeket 2011. március 31.-ig az alább címekre várjuk: VADAŠ s.r.o., Marketingové oddelenie, Pri Vadaši 2, 943 01 Štúrovo vagy
marketing@vadas.sk e-mailcímre mp3 formátumban.

Kollár Annára
(Kéménd)

Hegedüs Andrást

Fájó szívvel emlékezünk halálának 10. évfordulóján

Termálne kúpalisko VADAŠ Thermal hľadá cvičiteľa/ku aquaerobicu na letnú sezónu
2011. Cvičenia prebiehajú od 1.6 – 31.8.2011, spravidla 4-krát týždenne v dňoch
utorok, štvrtok, sobota, nedeľa, cca 48 hodín aquaerobicu počas troch mesiacov. Podmienkou je vytvorenie štyroch rôznych hudobných repertoárov na týždeň. Ozvučenie
zabezpečuje VADAŠ s.r.o.
Prihlásiť sa môžete do 31.3.2011 na marketing@vadas.sk
Zároveň vyzývame amatérske kapely ktoré by mali záujem o zviditeľnenie sa počas
letnej sezóny vystúpeniami aby sa prihlásili a zaslali svoje demonahrávky. Termálne
kúpalisko VADAŠ sa rozhodlo týmto spôsobom poskytnúť priestor mladým kapelám
na bezplatné vystúpenie, prípadne za symbolický honorár. Demonahrávky zasielajte
do 31.3.2011 na adresu: VADAŠ s.r.o., Marketingové oddelenie, Pri Vadaši 2, 943 01
Štúrovo alebo na marketing@vadas.sk

Soha el nem múló szeretettel
emlékezünk halálának első
évfordulóján

Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
2011. január 22-én elkísérték utolsó útjára, a párkányi
temetőbe

Szomorú az út, mely sírodig vezet, neked már megpihent az elfáradt szíved.
Nehéz az életet élni nélküled, feledni téged soha
nem lehet.

Radi by ste aj Vy zabávali návštevníkov kúpaliska?
Prihláste sa!

Szerető családja
A koporsó lezárta szerető szívedet, nem látjuk már többé mosolygó szemedet. Fáj a szívünk,
mert minket itt hagytál, búcsú
nélkül elaludtál. Küzdöttél, de
már tovább nem lehetett, most a
csend ölel át, és a szeretet. Végleg elmentél hosszú utadra, hangod nem halljuk többé már soha.
Fájó szívünk felzokog érted, örökké szeretünk, nem
feledünk Téged.

Fájó szívvel emlékezünk, halálának 9. évfordulóján

Emlékétőrző
őrző szerető családja
Emlékét
családja

Varga Attilára
Szerető családja

Riadková inzercia - Apróhirdetés
Fürdőkádzománc felújítást vállalok. Tel.: 0905 983 602
Eladó családi ház Barton 25 áras telekkel. Ár megegyezés szerint. Tel.:
036/7591118, 0910 263 034
Predám garáž pri „čínskom múre“ s pivnicou a montážnou jamou. Tel.: 0903
660 548, 0911 729 229
Bérbe kiadó 30m2 helység, fodrászat mellett. Tel: 0907 250 414.
Dám do prenájmu 30 m2 priestor na podnikanie, vedľa kaderníctva. Tel.: 0907
250 414.

Ajándékba adnék 3 nagytestű keverékkutyát (husky, német juhász), családi
okok miatt. EGYENKÉNT IS! 60 á telepet őriztek. Csak gondos, szerető gazdihoz! Tel.: 0905 571 266, 0908 348 436
Predám 3-izbový, prerobený byt pri Dunaji s veľkou záhradou a dvojitou garážou. Tel.: 0917 425 985
Eladó 3 szobás, átépített lakás a Dunánál, kerttel, dupla garázzsal. Tel.: 0917
325 985
Predám 3-izbový družstevný byt + 2 balkóny, garáž, pivnica, záhrada na adre-

se Štúrovo, ul. Sv. Štefana (pri Kotve). Tel.: 0905 123 393
Eladó 3 szobás szövetkezeti lakás, 2 balkonnal, garázzsal, pincével, kerttel,
Párkányban a Szent István utcában (a Kotva mellett). Tel.: 0905 123 393
Emeletes családi ház eladó, 10 áras telken az Űrhajós utcában. Tel.: 0905
481 452
Predám poschodový rodinný dom na 10 árovom pozemku, v ulici Kozmonautov. Tel.: 0905 481 452
Muzslán vájogház eladó. Tel.: 0908 746 124
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REKLÁM - REKLAMA

16.

