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Drahý benzín, drahé potraviny

Drága benzin - drága élelmiszer –
drága minden

Od začiatku tohto roka platí priemerná rodina u nás v obchode
približne o 20 eur viac. Viac platíme aj do zdravotnej a sociálnej poisťovne. Ceny pohonných hmôt sa enormne zvýšili, ale
podľa znalcov ešte budeme za terajšími cenami plakať. Druhí
tvrdia pravý opak, zdraženie môže byť len pár centov. V každom prípade je pravda, že zvýšenie cien pohonných hmôt zdražuje aj ceny v potravinárskom priemysle.

A dráguló üzemanyag mindenhol érezteti a hatását. Részben ugyanis ez az oka annak, hogy a boltban is többet fizetünk. Az év elejétől
számítva egy átlagos család havi kiadása mintegy 20 euróval emelkedett meg. Nőtt az egészségbiztosítóba, szociális biztosítóba befizetendő összeg értéke, valamint a rezsiköltség is. Sosem látott csúcson
teljesítenek az üzemanyagárak, de elemzők szerint a mostaniakat
még vissza fogjuk sírni. Más szakemberek szerint viszont drasztikus emelkedésre már nem kell számítani.

Prečo sa zvyšuje cena pohonných hmôt?
Príčinou sú nepokoje v moslimskom svete. To sa môže rozšíriť aj
na Stredný východ, ktorý je dominantným svetovým exportérom.
Cenu palív zvyšuje aj zvýšený dopyt. Podľa niektorých analytikov
však rast cien v Európe zmierňuje silné euro. Podľa niektorých
výpočtov od januára sa u nás zvyšovali ceny benzínu len o päť a u
nafty o šesť percent.
Letné pneumatiky nebude možné zohnať?
Viac budeme platiť aj za pneumatiky. Od začiatku roka sa zvýšili
ceny kaučuku o 23 percent, čo zapríčinilo vraj nepriaznivé počasie
a oživenie automobilového priemyslu. Najmenej s trojpercentným
zvýšením rátajú výrobcovia pneumatík. Spýtali sme sa majiteľa autoservisu, ako vidí situáciu. „Podľa mojich informácií ceny letných
pneumatík zdražejú najmenej o dve percentá, na nákladné autá 6070 percent. Treba však rátať neskôr s
ďalším zdražovaním, ale môže sa stať
aj to, že nebude možné dostať letné pneumatiky. Veľkoobchody totiž
dostali len 65 percent objednaných
pneumatík. Minulý rok sa vypredali zimné, aj tej najhoršej značky. Aj
nám sa stalo, že celé Slovensko sme
museli obtelefonovať, aby sme dostali pneumatiky pre zákazníka. Minuli
sa viacročné zásoby vo veľkoobchodoch. Ak niekto musí už vymeniť staré letné pneumatiky na nové, nech to
urobí ešte dnes!“ – upozornil majiteľ
autoservisu.
Aj kávičku budeme piť drahšiu
Na burze sa ceny kávy enormne
zvyšujú. „V podstate bez žiadnych
vážnych dôvodov, veď ani počasie tak veľmi neovplyvnilo úrodu.
Hlavne cena Arabicy sa zvýšila, Tschibo vlani muselo zvýšiť ceny
o 50, tento rok o 10 percent. Už aj ja kupujem kávu drahšie, ale
kaviarňam som to ešte do ceny nezarátala“ – povedala konateľka
spoločnosti Coffe Up, Eva Sebőová.
Pekári v ťažkej situácii
Pekári tiež nevidia budúcnosť ružovo, veď cena múky sa zvýšila
o 100 percent od začiatku roka. Nielen preto je zlá situácia, ale aj
preto, lebo musia zápasiť s obchodnými reťazcami.
pokračovanie na 2. strane

Miért drágul a benzin?
A „fekete arany” árának emelkedéséhez az iszlám világ zavargásai is
hozzájárultak, elemzők szerint ez tovább terjedhet a Közép-Keletre,
amely az egész világ domináns exportőre. A zavargások mellett a kőolaj
árát még a növekvő kereslet is emeli. Az euró erősödése viszont mérsékli
a világpiacon uralkodó helyzetet. Számítások szerint az év elejétől Szlovákiában a benzin ára öt, a naftáé pedig hat százalékkal emelkedett.
Hiánycikk lesz a nyári gumi
A nyári gumiabroncsokért is többet fizetünk idén, ha egyáltalán hozzájutunk majd. Év elejétől ugyanis 23 százalékkal kerül többe a kaucsuk. Az
árak emelkedését állítólag a kedvezőtlen időjárás, az autóipar megújulása, és az ezzel járó kereslet növekedése befolyásolja. Délkelet-Ázsia
nagy esőzésekkel küzd, ráadásul februárban köszöntött be a téli szezon.
Emiatt 60 százalékkal esett vissza a termelés. A körülményeket a gyártók az árakra
is kénytelenek kivetíteni. Legalább három,
illetve öt százalékos emelkedés várható
átlagosan, de elemzők szerint a márciusi
emelés nem az utolsó lesz. Hogy mit jelent
ez a gyakorlatban, arról egy autóműhely tulajdonos számolt be. „Információim szerint
a személyautók esetében 2 százalékos, a
teherautóknál 60-70 százalékos emelés várható a közeljövőben. A későbbiekben még
ennél is magasabbak lesznek az árak, és
beigazolódhat az a félelmünk, mely szerint
végképp nem lehet majd hozzájutni a nyári
gumiabroncsokhoz. Úgy tudom, a gyártótól
a nagykereskedők csak 65 százalékát kapták
meg a rendelt mennyiségnek. Tavaly télen
már előfordult velünk, hogy egész Szlovákiát körbe kellett telefonálnunk, hogy szerezzünk téli gumiabroncsot. Még a legrosszabb márkát is felvásárolták.
Kiürültek a nagyraktárok több éves készletei is. Azt tanácsolom, hogy
akinél esedékes a nyári gumiabroncs-csere, az minél hamarább tegye ezt
meg” – mondta a szakember.
Kávézni is drágábban fogunk
Panaszkodnak a kávékereskedők is, a kávé tőzsdei ára az egekig emelkedik. „Gyakorlatilag minden komolyabb ok nélkül, hiszen a kávétermést nagyobb természeti katasztrófa nem sújtotta. Főleg az Arabica ára
emelkedett, a Tschibo tavaly 50 százalékkal, idén plusz tíz százalékkal
emelte az árat.
folytatás a 2. oldalon
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Drahý benzín, drahé potraviny
pokračovanie z 1. strany

Tam totiž v ukážkových pekárňach
pečú z dovážaného cesta, ktoré je
plné dodaných prísad a tie nafukujú
chlieb, a takto vyzerajú veľmi veľké
– dal nám vedieť nemenovaný pekár. Pekárne, ktoré uprednostňujú
kysnutie cesta bez prísad a tradičným spôsobom, im nemôžu konkurovať.
Zvyšuje sa cena hydiny
Zdražie aj cena hydiny a vajec, pretože o 200 percent sa zvýšila cena
krmiva pre hydinu. K zdraženiu sa
prirátalo aj to, že od roku 2002 zo
127 tisíc ton sa znížila produkcia na
63 tisíc. Chýbajúce množstvo kompenzujú dovozom, dovážaný tovar však je menej kvalitný.
Cukrový turizmus
Drahšie sú aj mliečne výrobky, stúpla aj cena bravčového mäsa.
Napriek tomu v porovnaní s okolitými krajinami u nás sú najnižšie
ceny základných potravín. Cena hydiny u nás je len v priemere
2,29, v Maďarsku 2,80 euro. Na to prišli už aj naši susedia, ktorí
k nám chodia nakupovať potraviny. Teraz veľkým hitom je kryštálový cukor. Z našich obchodných reťazcov odchádzajú nabalení s
niekoľko desaťkilovými baleniami. V Maďarsku kilo cukru totiž
stojí okolo 300 forintov, u nás 70-90 centov, v prepočte to znamená, že 190-220 forintov. Cukor tiež zdražel, príčinou toho je, že na
svetovom trhu je ho nedostatok.
cm

Felavatták a víztisztító állomás
alapkövét

Február 24-én a párkányi városháza közelségében szimbolikusan
is felavatták a víztisztító állomás alapkövét. Az építkezés nyitányaként az érintett cégek, szervezetek, illetve minisztérium küldöttei
a beruházás fontosságát
ecsetelték.
Ján Oravec, polgármester
szavai szerint 17 év küzdelmének érik most be a
gyümölcse. A Nyugat-szlovákiai Vízművek ügyvezető
igazgatója, Jozef Tarič az
elmúlt évek munkáját bonyolult és hosszú folyamatnak nevezte, melynek eredményeképpen január elején
megkötetett a támogatási
szerződés. Mint mondta, a
több mint 20 millió eurós beruházás környezetvédelmi szempontból
nagyon jelentős, s több részből áll. A víztisztító állomáson kívül ugyanis majd 9 kilométernyi csatornahálózat épül ki Nánán és Párkányban,
az elöregedett vezetékek rekonstrukciója is szükségeltetik. Az igazgató sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a kezdeti tervet, mely alapján a
párkányi régió összes települését rácsatolták volna a rendszerre, nem
sikerült megvalósítani. A pozsonyi kivitelezőről elhangzott, többek
között a komáromi víztisztítóállomás létrehozásában is részt vett, ezen
a téren tapasztaltnak számít, minőségi munkát és az ütemterv betartását ígérte. A tisztító helyileg a Duna partján, a Garamkövesd felé
vezető úton, a kiskertek mellett lesz. A projektet az Európai Unió finanszírozza, az 5 százalékos önrészt, mely egy millió eurót tesz ki, a
vízművek vállalta magára. A kivitelezés befejezésének a dátuma 2014,
ebbe azonban már az egy éves próbaüzem is beletartozik.
K.-Sz.Éva

Drága benzin - drága élelmiszer –
drága minden

folytatás az 1. oldalról

Már én is drágábban veszem a terméket, de azon kávézók esetében, ahová mi szállítunk, még nem emeltük az
árat” – mondta lapunknak Sebő Éva, a Coffe Up ügyvezető igazgatója.

Siralmas helyzetben vannak a pékek
A malmok is részben az üzemanyag árának emelkedésére
hivatkoznak. A liszt ára 100 százalékkal nőtt év elejétől,
ez nehéz helyzetbe hozza a pékeket is. Amint azt lapunk
megtudta, nem csak azért rossz a helyzet, mert emelniük
kell az árakat, hanem azért is, mert a multik ezzel szemben
a látványpékségekben olcsón tudják árusítani a „felfújt”
termékeiket. „A multik látványpékségeinél külföldről
behozott kész tésztával dolgoznak. A kenyér pedig azért
olyan nagy és könnyű, mert adalékanyagokkal tömik tele,
amitől jobban megduzzad, mintha hagyományos módon
dagasztanák be” – panaszolta egy pék.
Olcsó húsnak híg a leve
A péktermékek mellett emelkedik csirkehús és a tojás ára is, a tápszer
ára ugyanis 200 százalékkal nőtt. Ez nem csak az emelkedő üzemanyagáraknak, hanem annak is köszönhető, hogy 2002 óta jelentősen, 127 ezer
tonnáról 63 ezer tonnára esett vissza a termelés. Ezt külföldi behozatallal kompenzálják, az olcsó áru azonban sokkal silányabb.
Beindult a cukorturizmus
A drágulás nem kerülte el a tejtermékeket és a sertéshúst sem, ennek
ellenére egy felmérés szerint Szlovákiában az alapvető élelmiszer olcsóbb, mint a környező országokban, így Magyarországon is. A baromfi átlagára például nálunk 2,29, Magyarországon 2,80 euró. Arra, hogy
különösen az élelmiszer, és a benzin is olcsóbb nálunk, már rájöttek
a magyarországi szomszédaink is, akik ismét Párkányban vásárolnak
be. Mostanában a cukor vált felkapottá. A magyar települések lakosait
egyre többször látni Párkányban, kristálycukorral megpakolt kosarak
társaságában. Fénykorát éli tehát a cukorturizmus. Magyarországon az
édesítőszer kilójáért akár 350 forintot is elkérnek, Szlovákiában mindez
70-90 centbe (középárfolyamon 190-220 forintba) kerül. A drágulás
oka az, hogy a cukor jelenleg hiánycikket képez a világpiacon, ezért
további áremelkedés várható.
cm

Digitalizácia kina
Paralelne s digitalizáciou televízneho vysielania budú do konca
roka 2012 digitalizované aj kiná. V tomto roku bude digitalizovaných päť kín, medzi nimi bude aj štúrovské kino Danubius.
Štúrovské kino Danubius získalo 31 tisíc € zo štátneho audiovizuálneho fondu, vďaka čomu
sa môže nakúpiť premietacie zariadenie, zmodernizovať ozvučenie. V júli môžu privítať návštevníkov filmy s priestorovým
ozvučením. Ďalšou výhodou
digitalizácie je to, že súčasne s
renomovanými kinami a s kinami v hlavnom meste sa môžu
premietať najnovšie filmy, ktoré
sa budú sťahovať z centrálneho servera. Filmy môžu byť
uložené v počítači. Možno ich premietať kedykoľvek, netreba čakať
na filmové kotúče. V štúrovskom kine budú poskytovať aj špeciálne, tzv. 3D okuliare, ktorým sa potešia milovníci animovaných filmov
a rozprávok. Po roku 2012 na trhu zostanú iba tie kiná, ktoré budú
digitalizované, v opačnom prípade budú tieto kiná premietať iba 35milimetrové filmy vyrábané do decembra 2012.
Štúrovská televízia

Felhívás:
Népszámlálás 2011

Sčítanie obyvateľov, domov a
bytov v roku 2011

A népszámlálás 2011. május 13 és június 6 között valósul meg. Ezúton
kérjük azon tisztelt lakosokat, háztulajdonosokat, akik ingatlanán nincs
kifüggesztve a házszámtábla, hogy legkésőbb 2011. május 13-ig látható
helyre helyezzék azt el. Ezzel kapcsolatosan bővebb információkat a
városi hivatal, II. emelet, 39-es irodájában kaphatnak, illetve telefonon
a 7511-073-as szám 331-es mellékén, vagy a monika.bitter@sturovo.sk
e-mail címen.
Bitter Monika, referens

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 sa uskutoční od
13.mája 2011 do 6. júna 2011. Žiadame vážených občanov a vlastníkov rodinných domov, aby najneskôr do 13.mája 2011 pripevnili na
svoje rodinné domy - na viditeľné miesto - tabuľky so súpisným a
orientačným číslom, z dôvodu konania sčítania obyvateľov, domov a
bytov v roku 2011. V prípade nejasností Vám poskytneme informácie
na mestskom úrade, II. poschodie, kanc. č. 39.
Monika Bitter, referent MsÚ

03/2011

VEC VEREJNÁ - KÖZÜGY

Új gyűjtőedények a hulladékgazdálkodásban

Nové zberné PET nádoby
Pre rozvíjanie odpadového hospodárstva a pre zabezpečenie ochrany životného prostredia mesto Štúrovo za
pomoci recyklačného fondu nakúpilo nové zberné nádoby na PET fľaše. Žlté zberné nádoby, spolu 73 kusov, sú
umiestnené v meste tak, aby boli k dispozícii pre celé obyvateľstvo mesta. Tieto zberné nádoby vyprázdňuje AVE
Štúrovo a.s. dvojtýždenne v stredu. Objem nádob je 1100
litrov, ale dôležité je vedieť, že nádoby sa naplnia oveľa
skôr, keď vložíme do nich PET fľaše nestlačené. Preto
Vás prosíme, pred zahodením prázdnych fliaš vytlačte z
nich vzduch stlačením alebo pošliapaním . Tým môžeme
predísť tomu, že okolie zberných nádob bude neupravené
a nádoby budú plné príliš skoro, kvôli nedostatku miesta
v nich. Stlačenie fliaš je pre Vás len jednoduchý pohyb,
ale týmto jednoduchým pohybom môžete urobiť veľa pre
ochranu a čistotu Vášho okolia. Chráňme svoje životné
prostredie! Ďakujeme za Vašu spoluprácu!

3.

Imre Nagy

Párkány átláthatóan tájékoztat
Egy januárban hatályba lépő törvény értelmében minden településnek
és a hozzá tartozó szervezeteknek nyilvánosságra kell hozni szerződéseit, számláit, megrendeléseit. Párkányban igyekeznek betartani a törvény szabta utasításokat, fokozatosan kerülnek fel a számlák a város
honlapjára. A Transparency International Slovakia felméréséből kiderül, hogy Ótura (Stará Tura, Trencsén megye) teszi közzé a legtöbb
szerződést és Párkány is az élmezőnyben, a negyedik helyen található.
Mindössze három önkormányzat nem teljesíti a törvényben foglaltakat. A felmérés egytől százig pontozta az egyes települések munkáját. A
déli régió városai közül 85 ponttal Párkány végzett a legelőkelőbb helyen (a listavezető 92 pontot szerzett), Komárom és Érsekújvár 67.-68.
lett 37 ponttal. Kuklis Gábor, a párkányi rendszer felelőse lapunknak
elmondta: a szóban forgó iratok esetében rövidített és teljes tartalmú
megjelenítés is szükséges, problémát pedig a dokumentumok megfelelő
formában történő megjelenítése okoz. Azokat ugyanis speciálisan elő
kell készíteni, a szkeneléssel nyert fényképszerű másolatot egy értelmezőn kell keresztülfuttatni, majd ezt követően születik meg a feltöltendő dokumentum.
K.-Sz.Éva

Polícia zakročí proti porušovateľom
pravidiel

V poslednom čase čoraz častejšie môžeme vidieť na pešej zóne
rôzne, tam nepatriace elementy, myslím tým na preháňajúcich sa
cyklistov, alebo na také osobné autá, ktoré neslúžia na prepravu
tovaru.
Podľa predpisov sa po
pešej zóne môžu premávať výnimočne motorové vozidlá slúžiace na
prepravu tovaru. Napriek
tomu sa na korze objavujú i iné automobily. Túto
skutočnosť môžeme vidieť počas celého dňa.
Podľa platného mestského nariadenia je prejazd
povolený iba od 5.00 hodiny do 14.00 hodiny, v
nedeľu a počas sviatkov
je zakázaný. Rýchlosť vozidiel nesmie prekročiť 20km/h. Na základe
pravidiel sa vozidlá na pešej zóne môžu zdržiavať iba počas nakladania a vykladania tovaru. Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva boli určené presné časy na vykonanie týchto úkonov. V prípade
vozidiel do 3,5 tony je to 15 minút a u vozidiel do 7 ton 30 minút.
Spomínané nariadenie sa vzťahuje aj na cyklistov. Tí môžu bicykel iba
tlačiť vedľa seba. Nasadnúť je povolené do 10 hodiny a po 19 hodine,
ale aj vtedy je potrebné dbať na bezpečnosť chodcov. Tí, ktorí porušia
tieto prepisy, môžu počítať s pokutou až do výšky 6638 eur. Mestská
polícia o spomínanom probléme vie a snaží sa nájsť riešenie. „Snažíme
sa zakročiť proti vzniknutej situácii. Jedným zo spôsobov je zvýšenie
intenzity hliadok na pešej zóne. Policajti upozorňujú a trestajú porušovateľov. Pri týchto kontrolách všetci tvrdia, že prenášajú tovar. Práve
preto bolo potrebné zmeniť nariadenie ohľadne pešej zóny. Podľa nového nariadenia sa môžu vozidlá zdržiavať na korze iba v určený čas“
– vysvetľoval veliteľ mestskej polície, Bohumír Horban.
preklad g.p.

Párkány Város Önkormányzata a
város hulladékgazdálkodásának fejlesztése és a környezet megóvása
érdekében, a Reciklációs Alap segítségével új gyűjtőedényeket vásárolt a
PET hulladék gyűjtésére és tárolására. A 73 darab, sárga hulladékgyűjtő
edényeket oly módon helyezték el
a városban, hogy az egész lakosság
számára hozzáférhetőek legyenek.
Ezeket az edényeket az AVE Štúrovo
r. t. kéthetente, szerdai napon üríti.
Egy-egy edény űrtartalma 1100 liter,
azonban fontos megjegyezni, hogy
sokkal hamarabb megtelik, ha a palackokat összetaposás nélkül dobjuk
bele. Ezért kérjük a lakosságot, hogy az üres műanyag palackokat eldobás előtt tapossák, nyomják össze, hogy így kipréseljék belőle a levegőt.
Ennek köszönhetően könnyen elkerülhetővé válik az, hogy az idő előtt
megtelő gyűjtőedények környéke a helyhiány miatt mellédobott hulladék
következtében rendezetlenné váljon. Önöknek csak egy mozdulat, azonban
ezzel az egyszerű mozdulattal sokat tehetnek lakókörnyezetük tisztaságáért,
és a környezetük megóvásáért is! Közreműködésüket köszönjük!
Nagy Imre

Falošní podomoví predajcovia
v okolí Štúrova
Zdravotné matrace, prikrývky a rôzne zdravotné pomôcky
ponúkajú podomoví predajcovia v týchto dňoch v obciach v okolí Štúrova.
Doteraz vyhľadávali hlavne starších ľudí pod zámienkou, že ich poslala niektorá z poisťovní, alebo odborný lekár. Mali presné alebo
čiastočné informácie o zdravotnom stave návštívenej osoby. „Pred
naším domom zastalo auto s maďarskou štátnou poznávacou značkou. Predstavila sa ako Ildikó Nagy a povedala, že je z jednej maďarskej poisťovne. Dvere jej otvoril manžel, ale ona hľadala mňa
priamo po mene. Mala podrobné informácie o mojom zdravotnom
stave, vedela aj to, koľkokrát som bola operovaná a na akých rehabilitáciách som bola. Tvrdila, že firma z Győru, z ktorej ona prišla,
úzko spolupracuje s mojou poisťovňou. Na základe môjho zdravotného stavu mi ponúkala matrace, ktoré dostanem len za prepravnú
cenu. Zdalo sa mi to podozrivé, preto sme jej povedali, že najprv
zavoláme do poisťovne a ešte sa na to vyspíme. Dotyčná vstala,
oznámila, že akcia platí iba na dnes a odišla. Žiaľ, zabudli sme si
zapísať poznávaciu značku“ - povedala jedna čitateľka Új Szó z
Mužle. Podobne aj k iným zazvonila „predávajúca“. „Obecný úrad
navštívili dvaja občania v spomínanej veci. Aj ich navštívila predávajúca, mala presné informácie o ich zdravotnom stave a tvrdila,
že ich má od odborníkov“- povedal Karol Drapák, starosta Mužle.
Odborný lekár ako aj poisťovňa sa dištancujú od veci. Hovorca poisťovne zdôraznil, že nespolupracujú s takouto firmou, údaje o klientoch nedávajú nikomu. V Belej nebola obozretná jedna staršia pani.
„Obchodníkovi naletela a dala mu 100 eur za dva paplóny s tým, že
platí iba cenu za prepravu“ – povedal Michal Varga, starosta Belej.
Podobné veci sa stali aj v Gbelciach. „My sme upozornili občanov
cez miestnu televíziu, aby boli opatrní, nenaleteli obchodníkom a
nepúšťali nikoho do domu“ - objasnil starosta obce Michalík Gabriel. „K nám sa nedostali takéto informácie. Bolo by dôležité, aby
ľudia nahlásili podobné prípady polícii. Po nahlásení vieme upozorniť obyvateľov na nebezpečenstvo“.– vyjadrila sa Renáta Čuháková, policajná hovorkyňa.
Preklad g.p.

V Bajtave sa nevolilo
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna
Ústavného súdu rozhodol, že vo veci sťažnosti občanov Bajtavy, v
ktorej namietali neústavnosť a nezákonnosť volieb starostu, prijíma
na ďalšie konanie. Vykonateľnosť rozhodnutia predsedu Národnej
rady týkajúcej sa vyhlásenia nových volieb na starostu obce Bajtava
do právoplatnosti rozhodnutia Ústavného súdu vo veci samej sa odkladá. Celá volebná komisia sa dňa 17.02.2011 dostavila na výsluch
na Okresný súd v Nových Zámkoch v zastúpení Ústavného sudcu SR.
Podľa sťažnosti sa počas volieb terajší starosta zdržiaval pred volebnou miestnosťou, s touto činnosťou prestal až po napomenutí. Na základe jeho slov táto informácia nie je pravdivá, podľa istých členov
volebnej komisie však áno.
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Štúrovo informuje priehľadne

Bajtán elnapolták a választásokat

Na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorého nová
novela nadobudla platnosť v januári 2011, musia všetky samosprávy
a priľahlé organizácie zverejniť všetky zmluvy, účty, objednávky. V
Štúrove sa snažia nové predpisy dodržiavať, potrebé doklady sa postupne dostávajú na internetovú stránku mesta. Ročný počet takýchto dokumentov môže dosiahnuť až 800 tisíc. Podľa výskumu Transparency
International Agency, najviac zmlúv zverejňuje Stará Turá. Štúrovo sa
nachádza na poprednom 4 mieste. Iba tri samosprávy nespĺňajú zákonom nariadené podmienky. Výskum hodnotil prácu samospráv v bodovom hodnotení od 1 do 100. Z miest južného regiónu skončilo najlepšie
Štúrovo s 85 bodmi (víťaz dostal 92), Komárno a Nové Zámky skončili
s 37 bodmi na 67 a 68 mieste. Od správcu štúrovského systému, Gábora
Kuklisa, sme sa dozvedeli, že spomínané doklady musia byť uverejnené
v celej aj v skrátenej verzii. Problém spôsobuje uverejnenie dokumentov v správnej forme. Tie totiž treba najskôr špeciálne pripraviť, obraz
získaný skenovaním musí prebehnúť cez ďalší program, z ktorého potom vznikne finálny dokument, ktorý sa dostane na obrazovku.
Preklad g.p.

Mégsem tartottak választásokat márciusban Bajtán. Mint ahogy azt megírtuk, Szlovákia alkotmánybírósága vizsgálja azt a bajtai panaszt, mely a
választások törvénytelensége és alkotmányellenessége mellett szólalt fel. A
választási bizottságot februárban hallgatták ki, döntés egyelőre nem született. A parlament elnöke által kiírt választási időpont tehát tárgytalanná vált, a
továbbiak a taláros testület ítélete után derülnek ki. Múlt havi számukban azt
is megírtuk, hogy a jelenlegi polgármester a választás bizonyos ideje alatt a
szavazóhelység előtt tartózkodott, s csak azután hagyta el azt, miután figyelmeztették erre. Sztruhár József lapunknak mindezt cáfolta, mint mondta, nem
akarta a választókat manipulálni, hivatalos ügy miatt volt ott. A választási
bizottság egyes tagjai azonban megerősítették az általunk közölt információt. Sztruhár József mellett Benkó József jelöltette magát polgármesternek
a novemberi választásokon.

Digitalizálják a városi mozit
A párkányi Danubius mozi 31 ezer eurós támogatást nyert el az
állami audiovizuális alaptól, melynek köszönhetően digitális vetítőberendezést vásárolnak, felújítják a hangosítást és júliustól már
térhatású filmekkel is várják a látogatókat.
A felújításhoz a város 89 ezer
euróval, a mozi pedig 25 ezer
euróval járul hozzá. Mint azt
Nataša Simonková igazgató
kifejtette, a digitális vetítés
egy plusz szolgáltatást is
nyújt, műholdas rendszeren
keresztül színházi előadásokat, operaprodukciókat is
láthatnak majd a moziba betérők, így például felvételről
a New York-i Metropolitan
operaelőadásait is. A digitalizálás további előnye, hogy
a fővárosi és a vezető mozikkal egyidőben vetíthetik le a
legújabb filmeket, amelyeket egy központi szerverről
tölthetnek majd le. A filmeket számítógépen tárolhatják
és bármikor újra vetíthetik,
nem kell várakozni a tekercsekre. A párkányi moziban
speciális 3D-s szemüvegekkel is ellátják a nézőket, ennek főképp
az animációs - és mesefilmkedvelők fognak örülni. Az audiovizuális
alap digitalizálásra kiírt pályázatán a párkányi mozin kívül még a
losonci, a liptószentmiklósi és az iglói filmszínház, valamint a kassai
multiplex mozi nyert támogatást a berendezés kor- szerűsítésére.
2012 után egyébként csak az a mozi tud hosszú távon fennmaradni,
amely már rendelkezik digitális vetítéssel, mert ez után az időpont
után csak a jövő év decemberéig legyártott 35 mm-es mozifilmeket
tudják az eddig megszokott technikával műsorra tűzni.
Forrás: Párkányi Televízió

Szakközépiskola

Dunajský rad 138, 946 36 Kravany nad Dunajom
Tudatja a Tisztelt érdeklődőkkel,
hogy a 2011/2012-es tanévben a következő szakokat nyitja meg

3-éves
4569 2 00 virágkötő – berendező,
4529 2 00 parktervező – rendező, 6445 2 00 szakács, 3355 2 00 asztalos
4-éves érettségivel végződő szak
4211 6 13 kertészet – parképítés, parktervezés - szakirányzattal,
4210 6 08 agrárvállalkozó – mezőgazdasági manager – szakirányzattal
2-éves felépítményi nappali szak
4511 4 00 kertészet, 6403 4 vállalkozás a szakmák és szolgáltatások
területén,
6421 4 00 közétkeztetés
Érettségivel rendelkezők számára nappali tagozaton szakérettségit
nyújtó 2 éves
4511 6 16 kertészet – parképítés, parktervezés szakirányú képzést
biztosítunk
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A rendőrség ígéri, fellép a
szabályszegők ellen

Az elmúlt időben egyre gyakrabban figyel fel az ember a sétálóutca forgatagába bele nem illő elemekre, gondolok itt a kerékpárjukat bőszen hajtó biciklisekre, vagy az áru helyett csak
személyt szállító gépjárművekre.
Bár az előírások szerint csakis áruszállítás
céljából szabad motoros járművel felhajtani
a korzóra, mégis nem e
célt szolgáló személyautókkal is parkolnak
a téren. Minderre a nap
szinte bármely szakában felfigyelhetünk.
Az érvényben lévő
városi rendelet szerint
reggel öttől délután
kettőig engedélyezett
a szállítás, kivéve a
hét utolsó napját, illetve az ünnepnapokat (ekkor tilos a behajtás). A járművek csakis a
pakoláshoz szükséges időtartamig tartózkodhatnak a sétálóutcán.
A legutóbbi testületi ülésen módosították az ide vonatkozó rendeletet, mely szerint 3,5 tonnáig 15 percet, 7 tonnáig 30 percet vehet
igénybe az áruszállítás, vagyis a ki- illetve bepakolási folyamat.
A járművek haladási sebessége nem lépheti túl a 20 kilométer per
órát. A városi rendelet a kerékpárosokra is kiterjed: az előírások
szerint kétkerekűjüket maguk mellett tolva használhatják a korzót,
felülni 10 óra előtt, illetve 19 óra után szabad, haladás közben pedig
a gyalogosok testi épségét nem veszélyeztethetik. Azok, akik megszegik ezen szabályokat, 6638 euróig terjedő büntetésre számíthatnak. Bohumír Horban, a városi rendőrség parancsnoka a fentiekben
ecsetelt problémával kapcsolatosan kifejtette: próbálnak fellépni a
kialakult helyzet ellen, melynek egyik módja a gyalogos járőrözés
intenzitásának a növelése. A rendőrök figyelmeztetik és büntetik is
a szabálytalankodókat. „Ezeknél az ellenőrzéseknél mindenki azt
állítja, hogy árut szállít, s ha ez beigazolódik, nem jár büntetés.
Éppen ezért volt szükség a sétálóutcával foglalkozó rendelet módosítására. Az új szabályok szerint a járművek előre megszabott ideig
tartózkodhatnak a korzón“ – magyarázta a parancsnok.
K.-Sz.Éva
Radi by ste aj Vy zabávali návštevníkov kúpaliska? Prihláste sa!
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

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 címek- re várjuk: VADAŠ s.r.o.,
Marketingové oddelenie, Pri Vadaši 2, 943 01 Štúrovo vagy marketing@vadas.sk e-mailcímre
mp3 formátumban.

Sprievodca:
ako sa zdigitalizovať?

5.

V marci sa na štúrovskom vysielači začalo odpojenie tzv. analógového televízneho vysielania. Výsledkom toho bude, že tí, ktorí
prijímali bezplatné televízne programy, od marca budú môcť
sledovať stále menej programov.
Analógový televízny príjem nahradí digitálny systém DVB – T,
ktorý zabezpečí lepšiu kvalitu obrazu, ale na jeho príjem si musíte
zakúpiť špeciálny dekodér (set–top box). Majitelia klasických televízií si budú musieť kúpiť spomínané zariadenie, pretože staršie
televízory nie sú prispôsobené digitálnemu príjmu. Novšie typy televízorov, LCD alebo plazma, už obsahujú digitálny prijímač, tieto
stačí nastaviť na správny kanál.
Maďarské a slovenské stanice
Pri nákupe set – top boxu je dobré sa najprv informovať, pretože
slovenské a maďarské digitálne stanice majú rôzne kódy, preto nie
je isté, že dekodér dokáže chytiť všetky stanice. Lacnejšie boxy,
ktoré stoja 20-30 eur, sú schopné prijímať iba slovenské stanice s
kódom MPEG2. Drahšie dekodéry MPEG4, ktoré stoja okolo 50-60
eur sú schopné prijímať maďarské aj slovenské stanice.
Treba vymeniť antény?
K digitálnemu príjmu môžu byť dobré aj doteraz používané antény.
Tieto je dobré odborníkom nasmerovať na najbližšie digitálne prijímacie stanice. Ak sa z dôvodu zlej kvality antény nedajú prijímať
signály digitálnych staníc, je potrebné zabezpečiť k novému set–
top boxu aj novú anténu.
Koller Péter (preklad: gp)

Útmutató:
hogyan digitalizálódjunk?

Márciustól a párkányi adóállomáson is elkezdődött a hagyományos, úgynevezett analóg földfelszíni tévésugárzás lekapcsolása.
Ennek eredményeképpen azok, akik hagyományos antennával
fogták az ingyenesen elérhető „földi adókat”, márciustól egyre
kevesebb csatornát tudnak majd nézni eddigi berendezéseiken.
Az analóg televíziós adást a digitális DVB-T rendszerű műsorszórás helyettesíti, ami lényegesen jobb képminőséget biztosít,
ám vételéhez speciális dekódert (set-top box) kell vásárolni. A hagyományos, képcsöves televíziók tulajdonosainak szinte biztos,
hogy vásárolniuk kell tévéjükhöz ilyen berendezést, mivel ezek a
készülékek még nincsenek felkészítve a digitális adás vételére. Az
LCD és plazma televíziók újabb típusai már tartalmazhatják a digitális vevőt, ezeket elég csupán a megfelelő csatornára hangolni.
Magyar és szlovák adások
Set-top box vásárlásakor érdemes körültekintően eljárni. Mivel a
szlovákiai és magyarországi digitális tévéadások eltérő kódolásúak, nem mindegyik dekóder képes mindkét ország adóit fogni. Az
olcsóbb, 20-30 euróba kerülő berendezések csupán az ún. MPEG2es kódolású, szlovák adókat tudják fogni. A drágább, 50-60 euró
körüli, ún. MPEG4-es dekóderek már a magyar és szlovák csatornák vételére is alkalmasak.
Le kell cserélni az antennákat?
A digitális tévéadások vételéhez megfelelőek lehetnek az eddig
használt antennák is. Ezeket érdemes szakemberrel a legközelebbi
digitális adóállomás irányába tájolni. Amennyiben a meglévő antenna minősége miatt nem foghatók a digitális csatornák, a tévéhez
csatlakoztatott set-top box mellé új antennát is kell majd vásárolnunk.
Koller Péter
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Köszönetnyilvánítás!

Položili základný kameň
čističky vody

A Csemadok párkányi alapszervezete 2011. január 15-én tartotta
43. Magyar Bál-ját a Városi Művelődési Központban. A bál sikeréhez nagyban hozzájárultak támogatóink, elsősorban a Kollár Nyomda
Nána, Éva Virágszalon – Stugel Éva. A meglepetésvendég meghívását
támogatásával lehetővé tette: Convertis kft. - Béres József, Farkas Attila, Szigeti László.
Ebben az évben is sok szép, értékes és hasznos tomboladíjat sikerült
összegyűjtenünk. Festményét ajánlotta fel: Lábik János. További adományozók: Oravec Ján polgármester, ICOPAL Štúrovo, Kormos László, Lengyel Attila – Miratti vendéglő, Nagy Gusztáv vállalkozó, Bábel
Éva – Kozmetika, Vadaš kft, Tóth Anna + Stúgel Karin, Sir Higgins
Vendéglő – Csonka Attila, Vígh Gábor – Drevorez Svodín, FYTOMEDI gyógyszertár, Takács Krisztína, Virga Edit vállalkozó, ifj. Steiner
Gabriel – Professional, Bramos – Kotolácsi Zoltán, Kuklis Dénes,
ESPÉ - Süll Péter – vállalkozó, Cselétka Betka – kozmetika, Szabó
Zoltán - karikatúra, STONIS söröző, Kégli Ervin vállalkozó, Eszterházy cukrászda, Nerta – Botlík Dávid, Kamoncza István vállalkozó,
Kamanca László vállalkozó, Flipp fotó – Valkó János, Dékány DVD,
Bélai Kastély, Lavina Autó, Búcsi Elektro, Candy – Stáreková Andrea,
IL-MED kft., Dr. Farkas Beáta, Komp Büfé – Meleg Anna, Cézár Pizzéria, Réka Butik, Horváth Tamás Autóiskola, Twister Horgászbolt,
Slezák Lyda, CCS Slovakia – Lelóczky Miklós; valamint: Farkas Iván,
Szigeti László és Fekete László.
Az ASz vezetősége és a bál rendezője Steiner Zsuzsanna nevében
köszönetemet fejezem ki valamennyi támogatónknak, hogy hagyományainkhoz méltóan tudtuk megrendezni az ez évi Magyar Bált is.
Köszönet minden közreműködőnek, segítőnek, mert csak munkájuk
eredményeként lehet kellemes, hangulatos a bál.
Tisztelettel és köszönettel: Boócz Mária, az ASz elnöke

Na základe požiadaviek EÚ, každé väčšie
mesto musí mať vlastnú stanicu na čistenie
vody. Vďaka konkurzu vypísaného Európskou úniou sa v Štúrove onedlho začne výstavba takejto čističky. 24. februára v blízkosti mestského úradu položili symbolický
základný kameň čističky. Pred začiatkom
stavby si stavebné firmy, organizácie a zástupcovia ministerstva vysvetlili dôležitosť
tejto investície. Podľa slov primátora Jána
Oravca je to dozretie dlhej, 17-ročnej snahy. Riaditeľ Západoslovenských vodární,
Jozef Tarič, nazval túto dlhoročnú snahu
zložitým a dlhým procesom, ktorého výsledkom je zmluva podpísaná začiatkom
januára. Viac ako 20 miliónová investícia je
veľmi dôležitá z hľadiska ochrany prírody
a pozostáva z viacerých častí. Okrem čističky sa vybuduje skoro 9 kilometrový kanálový systém v Náne a v Štúrove. Zároveň sa
vykoná i rekonštrukcia starého systému. Riaditeľ vyjadril poľutovanie,
že sa neuskutoční napojenie všetkých usadlostí regiónu na novú čističku.
Bratislavský investor už realizoval viac podobných projektov, napríklad
čističku v Komárne, preto sa od neho očakáva kvalitná práca a dodržiavanie termínov. Čistička bude na brehu Dunaja smerom na Kamenicu
pri záhradkách. Projekt financuje Európska únia, samofinancovanú časť,
5%, čo je približne milión eur, si vzali na seba Západoslovenské vodárne.
Rokom ukončenia stavby je rok 2014, spolu s ročnou skúšobnou dobou.
Preklad g.p.

Csalók bukkantak fel Párkány környékén
Gyógymatracokat, gyógytakarókat és különféle egészségügyi
eszközöket kínáló árusok járták a napokban a Párkány környéki
falvakat.
Főleg idős emberekhez csengettek be azt állítván, hogy az egészségbiztosító illetve valamelyik párkányi szakorvos küldte őket. Részletes és
pontos információik voltak az adott személy egészségi állapotáról. „Egy
magyar rendszámú autó állt meg a házunk előtt. Utasa Nagy Ildikóként
mutatkozott be. Azt mondta, egy magyarországi biztosító alkalmazottja.
A férjem nyitott ajtót, de a hölgy név szerint engem keresett. Részletes
információi voltak az egészségi állapotomról, azt is tudta, hogy többször
voltam műtéten és rehabilitáción. Azt állította, az a győri cég, amelyik
küldte őt, szorosan együttműködik az egészségbiztosítómmal. Egészségi állapotomra hivatkozva gyógymatracokat kínált nekünk, amelyekért
csak szállítási költséget kellett volna fizetnünk. Kissé gyanúsnak tartottuk ezt az akciós kínálatot, ezért azt mondtuk, felhívjuk a biztosítót és
alszunk rá még egyet. Erre a hölgy felállt, azt mondta, csak ma van ilyen
akciójuk, és távozott. Sajnos elfelejtettük felírni a kocsi rendszámát” –
mondta az Új szó egyik muzslai olvasója. Hozzá hasonlóan másokhoz
is becsöngetett a szóban forgó árus. „A községi hivatalt két helyi lakos

kereste fel ezzel kapcsolatban. Náluk is járt az illető, róluk is pontos információi voltak. Nekik azt mondta, hogy az orvos küldte őt” – mondta
Drapák Károly, Muzsla polgármestere. A körzeti orvos és az ügyben érintett egészségbiztosító is elzárkózik az ügytől. A biztosító sajtószóvivője
hangsúlyozta, nem működnek együtt ilyen cégekkel, és ügyfeleik adatait
sem adják ki senkinek.
A Muzslához közeli Bélán egy idős hölgy nem volt eléggé elővigyázatos. „100 eurót adott a kereskedőnek, aki két paplant hagyott nála. Azt
mondta neki, a pénz a szállítási költségeket fedezi” – nyilatkozott Varga
Mihály, Béla polgármestere. A közelmúltban Köbölkúton is történtek hasonló esetek. „Mi akkor a helyi televízióban hívtuk fel a lakosok figyelmét
arra, hogy legyenek óvatosak, ne dőljenek be az ilyen meséknek, és ne
engedjenek be senkit a házukba” – tájékoztatott Mihalik Gábor, Köbölkút
polgármestere.
„Hozzánk nem érkezett jelentés ilyen esetekről. Pedig fontos lenne, hogy
az érintettek bejelentést tegyenek a rendőrségen. Az ehhez hasonló ügyek
közzétételével ugyanis figyelmeztetni tudjuk a lakosokat, hogy legyenek
sokkal elővigyázatosabbak” – nyilatkozott Renáta Čuháková rendőrségi
szóvivő.
Gulyás Zsuzsanna (Új Szó)

Párkányban járt az amerikai
nagykövet

Veľvyslanec USA v Štúrove

Hagyományőrző látogatást tett az amerikai nagykövet, J. E. Theodore
Sedgwicka városunkban 2011. február 17-én. A diplomata már nagyon
sok várost meglátogatott Szlovákiában, országunk déli részén eddig
nem járt. Az a tradíció, mely szerint
minden amerikai nagykövet kirándulást tesz Párkányba, megkövetelte
a látogatást. A vendéget Ján Oravec,
Párkány polgármestere fogadta, a
találkozás pedig kellemes légkörben
telt. A küldött érdeklődött a város lakosságáról, a nemzetiségi összetételéről, a foglalkoztatottságról, illetve a
munkanélküliségről, a munkalehetőségekről és más, a várossal kapcsolatos kérdésekről. Kifejtette, mennyire
kedveli Párkányt, milyen szép a környezet, a város vezetősége pedig nyáron visszavárja. Ugyan ezen a napon
látogatott el városunkba a szlovák külügyminisztérium államtitkára, Milan Ježovic is, aki Bélán tárgyalt Németh Zsolttal, a magyar külügyminisztérium államtitkárával.
Ford.: I.E.

Dňa 17.2.2011 o 10.00 hodine nás poctila vzácna návšteva. Veľvyslanca
USA , pána J.E.Theodore Sedgwicka, s manželkou privítal primátor mesta
Ján Oravec.
Pán veľvyslanec navštívil počas svojho pôsobenia na Slovensku už niekoľko oblastí a miest,ale na južnom Slovensku ešte
nebol. To ho podnietilo k návšteve. Zaujímali ho také základné informácie o meste, ako je počet obyvateľov, národnostné
zloženie, zamestnanosť, respektíve nezamestnanosť, pracovné príležitosti a pod. Napriek tomu, že v ten deň bolo skutočne
chladné počasie, poletoval sneh, pán veľvyslanec sa vyjadril,
že okolie Štúrova sa mu veľmi páči. Je potrebné poznamenať,
že ku nám prišiel z Ostrihomu a deň predtým navštívil kaštieľ
v Belej. Pán primátor povedal, že Štúrovo značne opeknie v
lete, keď je turistická sezóna a pozval pána veľvyslanca. Stretnutie prebehlo vo veľmi príjemnej atmosfére a naviac ďalej
pokračuje tradícia, že zatiaľ každý veľvyslanec USA navštívil
naše mesto. Myslím si, že pán veľvyslanec sa u nás cítil dobre. V ten deň bolo Štúrovo v kurze. Poobede nás navštívil štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR, pán Milan
Ježovica. Bol na rokovaní s pánom Némethom Zsoltom v Ostrihome a na
ceste späť sa chcel zastaviť na krátke zoznámenie sa. Bolo to milé.
PaedDr. Kornélia Slabáková, zást. primátora
Foto: Štúrovská televízia
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Zlatá baňa regiónu: víno

Régiónk aranybányája: a bor

Keď v okolí Štúrova niekto premýšľa o možnostiach regiónu, okrem
priemyselného parku a termálneho kúpaliska málokoho napadne,
že vďaka danostiam regiónu by sme mohli byť v Európe, ale aj na
celom svete známou vinárskou oblasťou. Problémom je rozhorčenie
regionálnych vinárov nad nízkou nákupnou cenou hrozna, a preto
sa prestanú venovať vinohradníctvu.
„Neviditeľné“ schopnosti
Jozef Zalaba, vedúci mužlianskeho vinárstva Z J&D, nám vysvetlil
súvislosti výroby vína, ako aj riešenia úskalí. Vinársky odborník dal o
sebe vedieť verejnosti nedávno na
Budínskom hrade prezentáciou regionálnych vín pred medzinárodnými
hosťami. Podujatie pokračuje v lete
v Balatonlelle, kde maďarskí vinári z
celého sveta predstavia ovocie svojej
práce. Veľkosť podujatia naznačuje
aj očakávaná návšteva okolo stotisíc
ľudí. Takáto masa ľudí sa zvykne nahromadiť iba pri Formule-1.
Pezinskí vinári sa iba usmievajú
Podľa Jozefa Zalabu sú vína regiónu vysoko kvalitné, ktoré niekoľko
rokov dozadu vo veľkom skupovali pezinskí vinári, ktorí potom predávali vína a hrozno zo Štúrova a okolia ako vlastné. Je to príjemný
pocit, zamyslieť sa nad tým, čo by sa stalo, keby sa aj naši vinári naučili obchodnícke vlastnosti pezinských kolegov a sami by zúročili svoju
prácu.
Vo vlastných góloch sme dobrí.
Túto myšlienku väčšina vinárov odmietne už aj z toho dôvodu, že cena
hrozna sa pohybuje pod 5-8 Sk, táto cena bola aj pred dvadsiatimi rokmi. Toto tvrdenie je pravdivé, ale riešením je tzv. „pridaná hodnota“.
To znamená, že hrozno treba aj spracovať, vzniknuté víno má potom na
trhu oveľa vyššiu hodnotu. Namiesto toho vinári buď prestanú pracovať
s hroznom, alebo žijú s možnosťou, ktorú ponúka EÚ, za jednorazovú „podporu“ vysekajú vinohrady. Vzniknutá škoda je aj časovo veľká,
pretože znovu vysadené hrozno začne rodiť až o päť rokov. Poučením
je, že región sedí na zlatej bani európskych rozmerov, len to treba zbadať.
Koller Péter (preklad: gp)

Ha Párkány környékén bárki a régió kiugrási lehetőségeiről gondolkodik, az ipari parkon és a termálfürdőn kívül keveseknek jut eszébe,
hogy a térség adottságainak köszönhetően országos, akár európai hírű
borvidék is lehetnénk. A probléma csak az, hogy Párkány és vidéke
bortermelői a szőlő alacsony felvásárlási árán mérgelődve legyintenek egyet, és abbahagyják a szőlőkultúra művelését.
„Láthatatlan” tehetségeink
Zalaba József, a muzslai Z J&D pincészet vezetője
elmesélte a bortermelés összefüggéseit, és a buktatók
megoldásait is. A borkészítő szakember azzal hívta fel magára a nemzetközi bortermelés figyelmét,
hogy nemrégiben a budai várban egy nemzetközi
vendégek előtt tartott bemutatón népszerűsítette
régiónk borait. A rendezvény nyáron, Balatonlellén
folytatódik, ahol a világ magyarságának bortermelői
mutatják be munkájuk gyümölcseit. Az esemény
nagyságát jelzi, hogy a szervezők 100 ezer látogatóra számítanak. Ekkora tömeg általában csak egy
Forma 1-es verseny alkalmával szokott összegyűlni.
A bazini bortermelők csak mosolyognak
Zalaba József beszámolója szerint a vidék borai kimagasló minőségűek, amelyet évekkel ezelőtt még
viszonylag nagy mennyiségben vásároltak meg bazini (pezinoki) boros
gazdák. Ők aztán saját cégérük alatt értékesítették tovább a Párkányban
és környékén megtermelt szőlőt és bort. Kellemes érzés belegondolni, mi
történne, ha a mi bortermelőink is eltanulnák a bazini kollégáik eladási
fortélyait, és önmaguk húznának hasznot saját munkájukból.
Öngólokban jók vagyunk
A legtöbb szőlőtermelő azzal veti el a lehetőségek gondolatát, hogy a
húsz évvel ezelőtti 8 koronás kilónkénti szőlőár napjainkban is csak 5-8
korona, ezért nem éri meg szőlővel foglalkozni. Az állítás igaz is, ám a
megoldás az úgynevezett „hozzáadott érték” fogalma. Ez azt jelenti, hogy
a szőlőt fel is kell dolgozni, így a megtermelt bornak már jóval magasabb
az értéke a piacon. Ehelyett a termelők vagy folyamatosan elhagyják az
ültetvényeiket, vagy élnek az Európai Unió által nyújtott „lehetőséggel”,
és egyszeri „támogatásért” cserébe végleg kivágják szőlőtőkéiket. A kár
mértéke időben is súlyos veszteség, ugyanis az újratelepített szőlőtőkék
legkorábban öt év alatt fordulnak termőre. A dolog tanulsága, hogy a régió
egy európai méretű aranybányán ül, csak észre kellene venni.
Koller Péter

A pionír-ház mellett
Ha a válság elkerült volna bennünket, mára az Aquario testesítené
meg azt a nyugati vágyálmot, hogy a ceruzahegyezőtől az estélyi
ruháig mindent egy nagy bevásárlóközpontban lehessen beszerezni
Párkányban is.
A szocializmus viszont ebben évtizedekkel megelőzte a kapitalizmust.
Bevásárlóközpont-témakörben nem kérdés, hogy mi volt előbb: a tyúk,
vagy a tojás.
Az orrukat lógató párkányiak a városközpontban sétálva nagyrészt csak
a térköveket és a közéjük szorult rágógumikat számolgatják. Akik viszont mernek magasabbra tekinteni, a helyi építészet egyik modern kori
unikumának látványát élvezheti.
Harminc évvel ezelőtt az OPKS (Okresný podnik komunálnych služieb) – magyarul csak szolgáltatások háza – ferde homlokzatú épülete
testesítette meg azt, amire az Aquario ma sem képes. Egy helyen volt
a cipész, mosoda, autószerelő és még számtalan iparos, akik lokálpat-

rióta odaadással elégítették vásárlóik igényeit. Az épület még ma is
áll – rajta az 1983-ból származó felirattal, benne pedig a többségében
kihasználatlan helyiségekkel. A mosoda továbbra
is működik, a fürdő felőli
épületrészben hétvégenként
diszkó dübörög, a maradék
helyiségek pedig részben
kihasználatlanok. A szoci
ment, az örökség maradt.
Vajon ugyanez a sors vár
a város újdonsült shopping
centerére is? Harminc év
múlva kiderül.
Koller Péter
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Farsangi mulatozás a hársfa utcai
óvodában

A farsang időszaka minden korosztály számára a vidám mulatozások,
móka, bálok ideje. Régen január 6-án, vízkereszt napján zajkeltéssel,
ostorpattogtatással, kolompolással kezdődött és hamvazószerdáig, a
nagyböjt kezdetéig tartott.
Az iskolákban, óvodákban is nagy izgalommal várják a gyermekek a farsangi jelmezbál időpontját. Így volt ez február 17-én a Hársfa Utcai Magyar
Tanítási Nyelvű Óvodában is, ahol ugyan nem ostorpattogtatás jelezte a
jelmezbál kezdetét, hanem az esztergomi „mesebeli muzsikusok“ hangszerei csendültek fel, s az ő dalaikkal kezdték meg a kis nebulók a mulatozást.
Idén az óvoda vezetősége és szakképzett pedagógusai kissé változtattak az
eddigi szokásokon. A szülők már ebéd után megérkeztek, hogy csemetéiket szebbnél szebb jelmezekbe öltöztethessék. A színes kavalkád, a szépen
díszített termek, a gazdagon terített asztalok magukkal ragadták a felnőtteket is. Az esztergomi „mesebeli muzsikusok“ zenekar előadása után a kis
óvodások farsangi énekeket, dalocskákat adtak elő, majd a tánc és felhőtlen
szórakozás következett. Szülők, gyermekek és óvónénik együtt ropták a
táncot, s aki közben megéhezett vagy megszomjazott, azt pompásan díszített „terülj-terülj“ asztalkám várta a másik teremben. Az idei farsangi bált a
régi hagyományokat felelevenítő kiszebáb elégetése zárta volna, hiszen ez
a téltemetés régi népszokását eleveníti fel. Sajnos azonban az esős idő miatt
a kiszebáb-égetést el kellett halasztani, így az ovisok az óvónénik kíséretében egy szebb, naposabb délelőtt viszik le a szalmabábot a Duna partjára.
Ott aztán meggyújtják és a vízbe dobják, miközben hangosan éneklik majd:
„Haj, ki kisze haj, kivisszük a betegséget, behozzuk az egészséget, haj ki
kisze haj“, hiszen a babona szerint a kiszebáb elégetése megszabadítja az
embert minden bajtól! Hát, így zajlott az idei farsangi bál a hársfa utcai
óvodában! Köszönet érte az óvoda pedagógusainak és minden segítőkész
szülőnek! Reméljük, jövőre ugyanilyen jó kedvvel ünnepelhetjük majd a
téltemetést és tavaszköszöntést ebben az óvodában!
Góra Angéla
Nótaszóval, síppal, kerepülővel búcsúztattuk az idei telet
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Az Ady iskolások farsangi bálja
A hideg, szürke tél méltó búcsúztatója lehet a
februári vidám, zenés mulatozás és tánc. Az Ady iskolások minden évben így köszönnek el a zimankós
időszaktól, hogy felszabadultan, a közös szórakozás élményével feltöltődve kezdhessék meg a tanév
második felét.
A párkányi kultúrház több napon keresztül adott helyet
az Ady iskolás diákok vidám mulatozásának. Minden
évfolyamnak délután fél háromkor kezdődött az eddigi
éveket lepipáló, fergeteges farsangi hangulatú diákbálja. A fiúk és a lányok
az új cipőt és a fényes padlót nem kímélve ropták a táncot az Accord zenekar kiválóan összeválogatott zenéjére. Öröm volt látni, hogy a mai nemzedék illedelmesen, de közben felszabadultan, gondtalanul, jókedvűen tud
egymással mulatni, szórakozni. Nemcsak a modern pop, techno és rock
zenét ismerik, hanem a csárdást, a régi slágereket, a mulatós, magyar nótákat is. Hangosan énekelték a zenekarral a zeneszámok szövegeit, miközben
párban, vagy többen összefogva járták a talpalávalót. Nem zavarta őket a
felnőtt felügyelet sem, ellenkezőleg, még táncolni is felkérték az osztályfőnököket, az óraadó tanárokat. A kedves felhívásnak nem lehetett ellenállni, mindenkit átjárt a báli hangulat kellemes, mozgásra sarkaló, derűs érzése. A táncos összejöveteleknek a tombolahúzás a fénypontja, és nincs ez
másképp a suli bálon sem. Az alapiskola mellett működő szülői szövetségben serénykedő, elhivatott szülők segítettek nem csak a bál szervezésében,
de ők gondoskodtak arról is, hogy minél több érdekes, hasznos nyeremény
legyen a felajánlott díjak mellett. A tanári kar sem akart kimaradni az adományozók közül, ezért Bacsó Péter tanár urat megbízták, mint a Különdíj
Bizottság elnökét, hogy adja át a tantestület egy kicsit humoros ajándékát, a
három szóbeli felelésre jogosító utalványt, melyet a „szerencsés” tanulónak
még ebben a félévben kell beváltania bármelyik tantárgyból. Természetesen
volt szóbeli felelés alól felmentő utalvány is, amelynek óriási sikere volt a
felső tagozatos gyerekek körében. Az iskolai éveknek hatalmas emberformáló ereje van. A számtalan tanulással együtt eltöltött idő a felkészültséget,
a megalapozott, sokrétű tudást biztosítja a tanulóink számára. De nem elhanyagolható a vidám szórakozás, a zene, a tánc, a humor sem, mely a pozitív,
érzelmekben gazdag szellemi fejlődésüket segíti elő. Remélem, diákjaink,
ha már kinőnek az alapiskola padjaiból, ők is szívesen emlékeznek majd
vissza ezekre a pillanatokra.
Gyetven Melinda

Balassi Bálint Kulturális Napok

Kedves Szülők!
A Hársfa utcai Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda igazgatónője értesíti a
kisgyermekes szülőket, hogy február közepétől folyamatosan is lehet
beíratni az óvodáskorú gyermekeket az óvodánkba.
Nagy szeretettel várjuk gyermekeiket. Nagy odafigyeléssel segítünk az
óvodás évek elkezdésében, figyelembe vesszük az egyéni kéréseket, és
ingyenes tanácsadást biztosítunk. Tiszta, hangulatos, földszintes világos
osztálytermeink modern gyermekbútorokkal, évről-évre gyarapodó, az
újdonságokat követő, gyermekek számára biztonságos játékokkal vannak
felszerelve. Biztosítjuk a gyermekközpontú, egymásra épülő, fejlesztő foglalkozásokat és a magas színvonalú, iskolai előkészítést. A sok mozgás,
tánc, a zene, a vidámság, a játék, a nevetés, az egészség a legfontosabb
cél az óvodai programunkban. Az ovihoz tartozó tágas udvar a biztonságos
kerti játékokkal, homokozóval, napsütésben a hársfák kellemes árnyékával,
a jó levegővel, vidám, egészséges kinti tartózkodást nyújt. A háromszori
étkezés - tízórai, ebéd, uzsonna - egészséges, tápláló, kiegyensúlyozott testi
fejlődést biztosít a gyermekeknek. Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy vegyenek részt óvodáskorú gyermekükkel az óvoda nyitott napjainak programjain, tájékozódjon az óvoda életéről, pedagógusainak szakképzettségéről,
módszereiről, az óvoda szabadidős programjainak kínálatáról, (pl.: ingyenes szakkörök a gyermekek részére) valamint az óvoda felszereltségéről.
Mindig friss információkhoz juthatnak, ha ellátogatnak az óvoda
honlapjára: www.harsfaovi.estranky.sk. Továbbá az óvoda minden nap
nyitva áll az érdeklődő szülúk előtt. A folyamatos beiratkozásra minden
nap lehetőségük nyílik reggel 7.00-tól délután 16.30-ig. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, és köszönjük, ha megtisztelik óvodánkat
látogatásukkal.
Címünk: MŠ s VJM, Lipová 2, 943 01 Štúrovo
Tel.0367523211, mobil: 0949 347 795
Schürger Zsuzsanna, óvodaigazgató

Megkezdődött a 26. Balassi Bálint Kulturális Napok Párkányban. A rendezvény egy egész hónapos programsorozatot foglal magába. A Csemadok Párkányi Alapszervezete által rendezett kulturális kavalkád március
9-én kezdődött. A hagyományokhoz híven ekkor nyitották meg a helyi
művészeti kör kiállítását a galériában. A rendezvény részét képezte a március 15-i megemlékezés is, mely március 14-én az Ady Endre Alapiskolánál kezdődött, majd az egybegyűltek a sétálóutcai kopjafájánál tették le
koszorúikat. Az ünnepély a kultúrházban folytatódott, a zenés forradalmi
köszöntőt a Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola diákjai adták elő, az ünnepi beszédet Tőkéczki László történész mondta el. Másnap az esztergomi
Honvéd temetőben koszorúztak, 16-án pedig a Danubius moziban vetítettek filmet a gimnázium diákjainak. Lapunk megjelenését követően további
programok várhatók. Március 26-án a környékbeli alapiskolák diákjai mérik össze régiós történelmi tudásukat, április 5-én GIMI konferencia címszó
alatt diákpályázatok bemutatója lesz a kultúrházban, másnap 18.00-kor
Raffay Ernő történész mutatja be új könyvét és ad elő a csemadokházban.
K.-Sz.Éva
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Mestská galéria:
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A Városi Művelődési Központ programja
Program Mestského kultúrneho domu

- Spolok regionálnych výtvarníkov
(skupinová výstava),
- 13. apríla o 16.00 sa otvára jubilejná
výstava Alexandra Bugyácsa

Ďalšie výstavy:

- ZUŠ – absolvent (skupinová výstava)
- Ložeková Natália (karikatúra, olej)
- Gyűgyi Ladislav (foto)
- Kaplánová Anna - Baranovics Róbert
(obrazy)
- Morvay Anton (vitráž)

Városi galéria:

11.

A Párkányi Városi Múzeum 2011. évi
kiállítási terve:
- Június – A pipafüst bűvöletében (pipakiállítás)
- Szeptember – A Mária Valéria híd felújításának 10. évfordulójára
- November – Varga B. Kálmán szobrász kiállítása

Mestské múzeum:

- výstava 90 rokov organizovaného športu v
Štúrove
- 20. apríla o 16.00 sa otvára výstava Ubi sol ibi
vita, Slnečné hodiny Józsefa Klotza

Výstavný plán Mestského múzea v
Štúrove na rok 2011:

- Körzeti Alkotó Kör (csoportos kiállítás)
- Jún – Fajkárske čaro (výstava fajok)
- április 13-án, 16.00-kor nyílik Bugyács Sándor - September – 10. výročie obnovenia mostu Márie
jubileumi kiállítása
Valérie
- November – Výstava sochára Varga B. Kálmána

Soron következő kiállitások:

- Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola
végzős diákjainak kiállitása
(csoportos kiállítás)
- Ložeková Natália (karikatúra, olaj)
- Gyűgyi László (fotó)
- Kaplán Anna - Baranovics Róbert
(kép)
- Morvay Antal (ólomüveg)

Városi múzeum:

- A párkányi szervezett sport 90 éves
története
- április 20-án 16.00-kor nyílik Ubi sol
ibi vita, Klotz József napórái című
kiállítás

Hamarosan:

2011. március 27 – Cigánski Diabli,18.00
2011. április 9 – SĽUK, zenés-táncos összeállítás
2011. május 6 - Ifjú Szivek, 19.00
További információk a párkányi kultúrházban, illetve
2011. május 8 – Európa Nap
a 0367511108-as
Gyermeknap

Onedlho:

27. marec - Cigánski Diabli, 18.00
9. apríl 2011 – Slovenský ľudový umelecký
kolektív, hudobno-tanečný program
6. máj 2011 – Mladé srdcia, 19.00
8.mája 2011 – Deň Európy
Deň detí

telefonszámon kaphatók.
Ďalšie informácie v kultúrnom dome, alebo na telefónnom čísle 0367511108.

KULTÚRA

12.

03/2011

Európsky deň v Štúrove

Európa Nap Párkányban

Mestské kultúrne stredisko s podporou Štátnej správy a Ministerstva
spravodlivosti Maďarskej republiky usporiada 8. mája 2011 Európsky deň.
Apropo podujatia trvorí fakt, že pred 60-timi rokmi, 9. mája 1950, Robert
Schuman (francúzsky minister zahraničných vecí) predniesol návrh na
znovuzriadenie Európy, čo bolo vtedy neodpustiteľné na udržiavanie mierových vzťahov. Európsky deň sa koná vo viacerých mestách Európskej
únie. Ich cieľom je priblížiť Európu k ľuďom a obyvateľov EÚ k sebe.
Maďarsko, ako terajší predsedajúci štát EÚ, oslávi výročie spoločne s Maďarmi žijúcimi za hranicami. Okrem Štúrova bude jednodňový festival
prebiehať na Ukrajine, v Rumunsku, v Srbsku, v Chorvátsku, v Slovinsku
a samozrejme v Maďarsku vo Veszprémskej župe v obciach Alsóörs a
Felsőörs. Podujatie bude naživo vysielať Duna televízia. V Štúrove bude
festival prebiehať na viacerých miestach. Jedným je termálne kúpalisko
Vadaš, kde sa uskutočnia programy pod názvom Pre zdravú Európu. V
znamení športu sa bude konať i beh. Hlavným miestom festivalu bude
korzo pri Dunaji a priľahlé parkovisko. Tu sa budú striedať programy na
dvoch javiskách, otvorí sa vínna ulica, miestni remeselníci predstavia svoje remeslá formou interaktívneho zapojenia divákov. Prebehne súťaž vo
varení. Na rad sa dostanú detské programy, dychová hudba, amatérske
skupiny, piesne zo známych muzikálov a operiet v podaní Györgya Derzsiho a Imre Vadkertiho. Ďalej to budú svetoznáme skladby od hudobnej
skupiny ABBA v podaní Novozámockého rockového divadla, ľudové
piesne za sprievodu ľudovej hudby Anyalai Pepes Sándora zo Strekova
a koncert skupiny Ghymes. Podrobný program festivalu bude uvedený v
aprílovom vydaní Štúrova a okolia.
Výzva kultúrneho domu
Súčasťou Európskeho dňa bude súťaž vo varení gulášu, do ktorej sa treba
prihlásiť najneskôr do 21.apríla. Základné suroviny potrebné k vareniu zabezpečíme, preto prosíme štartujúcich, aby sa do uvedeného dátumu prihlásili. Prihlásiť sa môžete dvomi spôsobmi. Názov družstva a druh jedla, ktorý
sa chystáte pripraviť (bravčové, hovädzie, ryba, divina) môžete nahlásiť na
msks.sturovo@gmail.com, alebo priamo v mestskom kultúrnom stredisku (0367511108). Základné suroviny si môžu družstvá prevziať v piatok
6. mája pred súťažou. Drevo na kúrenie zabezpečíme. Ostané potreby si
zabezpečia súťažiaci. Účasť zdarma – bez štartovného. Prvé tri družstvá získajú hodnotné ceny.
Preklad g.p.
Výzva!
Mestský úrad v Štúrove týmto žiada Vážených občanov, aby „Platobný výmer
DZN“ na rok 2011(daň z nehnuteľností) si osobne vyzdvihli na Mestskom úrade v Štúrove na prízemí u informátorky. Po prevzatí výmeru je možné zaplatiť
daň v hotovosti v pokladni MsÚ, alebo v termíne podľa výmeru. Termín prevzatia výmerov je od 13. - 29. apríl. Potrebný doklad: občiansky preukaz. Po
tomto termíne budú výmery zasielané poštou do vlastných rúk!

A magyarországi Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium támogatásával Európa Napot szervez a párkányi Városi Művelődési Központ.
A rendezvény május 8-án lesz.
Az Európa-napot az Európai Unió több országában is megünneplik. Magyarország, mint soros elnök, a határon túli magyarokkal együtt emlékezik meg
az évfordulóról. Pontosan 61 évvel ezelőtt, 1950. május 9-én terjesztette elő
Robert Schuman (francia külügyminiszter) az Európa újjászervezésére vonatkozó javaslatát, mely akkor elengedhetetlen feltétele volt a békés kapcsolatok fenntartásának. Az Európa Nap alkalmából olyan rendezvények és
fesztiválok kerülnek megrendezésre, melyek Európát közelebb viszik a polgárokhoz, az unió népeit pedig egymáshoz. Párkányon kívül Nagyszőlősön
(Ukrajna, Kárpátalja), Szepsiszentgyörgyön (Románia, Erdély), Magyarkanizsán (Szerbia, Vajdaság), Eszéken (Horvátország), Lendván (Szlovénia),
Alsóörsön és Felsőörsön (Veszprém-megye) zajlik a Magyarország által támogatott egy napos fesztivál, melyet a Duna Televízió körkapcsolás formájában élőben közvetít. Párkányban az egyik helyszín a Vadas termálfürdőben lesz, itt az Egészséges Európáért című program valósul meg. A sport
jegyében futóversenyt is szerveznek. A rendezvény fő helyszíne a Duna-sétány, illetve annak parkolója. Itt két színpadon váltják egymást a programok,
kinyílik a borsétány s mellette a helyi és a régió kézművesei és tájházai interaktív foglalkozást tartanak. Rotyogtató címszó alatt főzőverseny is lesz.
A gyermekműsorok mellett fúvós térzene, amatőr zenekarok, operett és musical részletek Derzsi György és Vadkerti Imre tolmácsolásában, világhírű
ABBA slágerek az Érsekújvári Rockszínpad előadásában, Pepes Sándor és
népi zenekara, este pedig a Ghymes zenekar koncertje vár a fesztiválozókra.
A részletes program az áprilisi számunkban lesz olvasható.
A kultúrház felhívása
Az Európa Nap része a Rotyogtató bográcsos főző verseny, melynek jelentkezési határideje április 21. A versenyhez alapanyagot biztosítunk, ezért
kérjük az indulni vágyókat, a megadott dátumig jelezzék szándékukat. Mindezt kétféleképen is megtehetik. Vagy elküldik a csapat és a bográcsos étek
fajtájának (marha, sertés, hal, vad) megnevezését az msks.sturovo@gmail.
com címre, vagy pedig a párkányi kultúrházban, illetve a 0367511108-as
telefonszámon jelzik mindezt. Az alapanyagot a verseny előtti pénteken,
május 6-án vehetik át az indulók. Tűzifát biztosítunk. Egyéb kellékeket a
versenyzők szereznek be. Nevezési díj nincs. Az első három helyezett értékes díjban részesül.
Kasza-Szép Éva
Felhívás!
A városháza ezúton kéri a tisztelt lakosságot, hogy a 2011-re vonatkozó ingatlanadóról szóló határozatot a Városi Hivatal földszintjén (az információs
ablaknál) vegyék át. Az adót készpénzben a pénztárban fizethetik ki. Az átvétel
időpontja: április 13 – 29. Ezen időpont után a határozatot a posta személyes
átvétellel kézbesíti.

Százéves nőnap
Már egy évszázad telt el azóta, hogy először ünnepelték meg a
Nemzetközi Nőnapot a világon. Ez a nap az egyszerű, de mégis történelmet alakító nők története, amelyet komoly harcok és áldozatok
árán vívtak ki maguknak.

Hagyománya 1857. március 8-án indult útjára amerikai nők demonstrációjával, amikor mintegy 40 000 munkásnő vonult ki New York utcáira
tiltakozni a rossz munkakörülmények, az alacsony fizetések ellen, a nők
egyenjogúsága érdekében. Az első nemzeti nőnapot már 1909. február
28-án megtartották az Egyesült Államokban. 1910-ben, Koppenhágában
a Szocialista Internacionálé (a szociáldemokrata-, a munkás- és a demokratikus szocialista pártok világszervezete) résztvevői – a német nőjogi
harcos, Clara Zetkin javaslatára – alapították meg hivatalosan a nőnapot,
mint nemzetközi ünnepet, tiszteletadásként a nők jogaiért küzdő mozgalom előtt. E döntés alapján a következő évben, 1911. március 19-én,
vagyis épp 100 évvel ezelőtt ünnepelték első alkalommal a Nemzetközi
Nőnapot Ausztriában, Dániában, Németországban és Svájcban. Ekkor a
megemlékezés pontos dátumáról még nem született döntés. Március 8-át,
mint a NN végleges dátumát 1917-től ünnepelik a világon, mikor az orosz
nők kenyérért és békéért tüntettek ezen a napon. A nőnap jelentőségét mi
sem bizonyítja jobban, minthogy ezt a napot az ENSZ a világnapok közt
tartja számon. Idén a Nemzetközi Nőnap alkalmából a Párkányi Művelő-

dési Központ nőnapi gálával kedveskedett a szebbik nem képviselőinek.
A szívélyes rendezvényen a kultúrház csoportjai szerepeltek, úgymint a
Stilla Pectus nőikar, a Kiskisbojtár és Kisbojtár gyermektánccsoportok,
a Štúrovčatá gyermek folklórcsoport, a Csángálók Színjátszó Csoport, a
Kuckó bábcsoport, valamint Glázer Bálint, a nyolcosztályos gimnázium
tanulója verssel. Kedves színfoltja volt a rendezvénynek, mikor a kultúrház igazgatója, Halasi Tibor egy szál rózsával köszöntötte a csoportok
vezetőit, megköszönve így is a kultúra terén kifejtett sok éves, áldozatos
munkájukat. Figyelemre méltó, hogy a csoportok vezetői mind egy (rózsa)szálig hölgyek.
foto: Štúrovská televízia, Juhász
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Boli tu fašiangy, zabávalo sa…

Itt volt a farsang, állt a bál...

Rímskokatolícky farský úrad Sv. Imricha v Štúrove 5. marca uskutočnil II. Farský ples v MsKS Štúrovo. Tohto roku sa po prvýkrát zabávali slovenskí a maďarskí veriaci spoločne. Na ples sa prihlásilo 130 hostí,
pre toľkých bolo treba vyzdobiť sálu a prestrieť stoly vo veľkej sále
kultúrneho domu. Našťastie boli aj nápomocní veriaci.
Otvárací tanec – štandardné a latinsko-americké tance – predviedli tanečníci Zuzana Povinská a Daniel Tóth. Tak ako aj vlani nám do tanca hrala
štúrovská hudobná skupina Accord.
Ples otvoril v slovenskom jazyku pán diakon Jozef Hupka a po maďarsky
Éva Glázer. V príhovore zdôraznili potrebu toho, že pri každodennom zhone je dôležitá aj radosť a zábava. Farnosť – spravidla jedno spoločenstvo.
– je vtedy najsilnejšie a najžiarivejšie, keď sa členovia spoločne modlia,
pracujú a oslavujú.
Po príhovore pozdravil hostí a slávnostným prípitkom zahájil ples Mons.
Magyar Károly, dekan farnosti. Ples svojou účasťou poctil aj Mons. Buríán
László, dekan. Ako hosť večera vystúpil ostrihomský herec László Horányi. Najväčšie prekvapenie spôsobilo vystúpenie pána diakona, ktorý zaspieval talianske hity.
Okolo polnoci prišiel rad na losovanie tomboly, medzi cenami bolo mnoho
cenných predmetov. Je radosť stretnúť sa s dobrotou, pomocou a štedrosťou
ľudí. Tombola pozostávala z 58 balíkov, toľko cien našlo majiteľa. Väčšinu
cien nazbieral pán diakon, touto cestou mu patrí veľká vďaka.
Dobrá nálada a tanec pokračovali do úsvitu. Sme veľmi radi, že sme strávili
spolu príjemnú noc. Vzdávame vďaku Pánu Bohu a touto cestou by sme sa
chceli poďakovať všetkým, ktorí nejakou formou, prácou, zákuskami, pagáčmi, dobrosrdečnými darmi pomáhali pri bezproblémovom uskutočnení
plesu.
Medzi darcami by sme chceli ako
prvého spomenúť pána Jozefa
Béresa, ktorý významne podporil
ples. Ďalej spomenieme Michala
Kovácsa, Dr. Helenu Jandovú a
pani Mrózikovú. Ďalej patrí vďaka
aj Petrovi Glázerovi, ktorý vzal na
seba väčšinu prác. Nech ich pán
Boh požehná a zaplatí za ich dobrotu!
Aj o rok čakáme všetkých záujemcov!
-Er-

A Szent Imre Római Katolikus Plébánia Hivatal március 5-én tartotta
meg a II. Plébániai bált, ami idén a párkányi VMK-ban került megrendezésre. Idén - először – magyar és szlovák hívek közösen szórakoztak.
130 fő jelezte részvételi szándékát, ennyi embernek kellett feldíszíteni,
megteríteni a kultúrház nagytermében. Szerencsére voltak készséges
hívek is.
A nyitótáncot Tóth Daniel és Povinská Zuzana táncolták, akik sztenderd
és latin amerikai táncokat táncoltak. Mint ahogy tavaly, idén is a párkányi
Accord zenekar szolgáltatta a zenét, húzta a talpalávalót. A bált szlovák
nyelven Hupka Jozef diakónus úr, magyar nyelven Glázer Éva nyitotta
meg, akik köszöntőjükben hangsúlyozták annak szükségességét, hogy a
mindennapi hajsza mellett mennyire fontos az öröm, kikapcsolódás, szórakozás. Egy egyházközség – általában egy közösség! – akkor a legerősebb, a
legkisugárzóbb, ha tagjai együtt imádkoznak, dolgoznak – és ünnepelnek.
A köszöntő után Mons. Magyar Károly esperes úr tartotta a pohárköszöntőt
és üdvözölte a vendégeket. A bált jelenlétével megtisztelte Mons. Burián
László esperes úr is. Az est vendégművészeként fellépett Horányi László
esztergomi színművész. A legnagyobb meglepetés a diakónus úr fellépése
volt, aki olasz slágereket énekelt.
Éjfél körül került sor a tombolasorsolásra, nagyon sok értékes tárgy került a
nyeremények közé. Öröm az emberek jóságával, segítőkészségével, adakozásával találkozni. A tombola 58 csomagból állt, ennyi tombolatárgy talált
gazdára. Ezek nagy részét a diakónus úr gyűjtötte, ezúton is köszönet érte.
Ezután folytatódott a bál, egészen hajnalig mulatott, táncolt a jókedvű társaság. Nagyon örülünk, hogy egy kellemes éjszakát tölthettünk együtt. Hálát
adunk az Istennek, és ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek,
akik valamilyen módon segítették a bál sikeres lebonyolítását, akár munkával, akár süteménnyel, pogácsával, jószívű adakozással.
Az adományozók között szeretnénk megemlíteni elsőként Béres Józsefet,
aki jelentősen támogatta ennek a bálnak a megrendezését, továbbá Kovács
Mihályt, Dr. Jandová Helenát, valamint p. Mrózikovát. Továbbá köszönet
illeti még Glázer Pétert, aki a tennivalók túlnyomó részét vállalta magára.
A jó Isten áldja meg és fizesse meg a jóságukat!
Jövőre is szeretettel várunk mindenkit!
Köszönet az adakozóknak
Immár 15-éve annak, hogy a jótékonysági katolikus bál alakulásának nem
csak nézője vagyok, hanem az egyik önkéntes segítője. A tombolatárgyak
gyűjtésének ugyanúgy, mint a bálnak, megvan a hangulata, számomra
öröm, élmény, a fáradságot alig veszem észre. Öröm az emberek jóságával,
segítőkészségével, adakozásával találkozni. A csomagolás is csupa izgalom! Jancsurákné Évával állítjuk össze és csomagoljuk az ajándékokat, ez
mindig két napot vesz igénybe. Majd következik a névkártya feltűzése igényesen, szépen a sok értékes tombolatárgyra. Az idei évben nyolcvanheten
adakoztak, a tombola összesen 195 csomagból állt. Február 5-én pontban
24 órakor ennyi tombolatárgy talált gazdára. Én személy szerint örömteli
szívvel imádkozom és adok hálát Istennek, hogy ennyi ember támogatta a
Karitász nagyszerű munkáját.
Köszönet mindenkinek, akik a bál támogatói voltak, és adakozásukkal hozzájárultak a rászorulók megsegítéséhez! Itt szeretném megköszönni Pirkó
Balázsné Évának és Bata Imrének is azt a segítségét, hogy bekapcsolódtak
a tombolatárgyak összeszedésébe és hazavitelébe.
-Er-

FOGÁSZATI HYGIÉNIA
Monika Mikleová dipl.DH, tel. 0918 427 819, Poliklinika Párkány
„Megelőzés és higiéna = egészséges fogazat egy egész életen át“
Fogorvos – szó, amely megrémít.
Dentálhigiénikus - már barátságosabban hangzik.
Hazánkban a dentálhigiénikus kifejezés meglehetősen ismeretlen fogalom.
Külföldön e szakma képviselői egyre népszerűbbek és egyre több ember jár
hozzájuk, szinte olyan gyakorisággal, mint a fodrászhoz vagy a kozmetikushoz.
Ennek oka, hogy megértették, a megelőzés nemcsak olcsóbb, de kényelmesebb,
fájdalom mentesebb megoldás is. Addig, míg a fogorvos korrigálja és gyógyítja
a fogakat, a száj higiénikus segít elkerülni, megakadályozni a problémákat. Kitanult szakemberekről van szó, akik ellenőrzik a fogainkat, tanácsokat adnak a
megelőzéssel kapcsolatosan, figyelmeztetnek a konkrét problémákra és pontos
információkkal látnak el arról, hogyan törődjünk fogazatunkkal.
Mit jelent a dentálhigiénika?
A dentálhigiéna valójában szájhigiéna, amelyet kitanult egészségügyi szakdolgozó - dentálhigiénikus (DH) - végez. A kezelés a fogkövek, lerakódások, fogak
közötti szubsztrátumok eltávolításából áll. A szakember megfelelő eszközöket
ajánl fogazatunk ápolására és elmagyarázza azok használatát.
Sokan félnek a fogorvostól, Öntől is félniük kell?
A fogorvos általában kijavítja és meggyógyítja a már kialakult problémás fogakat, a dentálhigiénikusok segítenek elkerülni a kellemetlenségeket. Ellenőrzik a
fogakat, illetve felhívják a figyelmet a problémákra, pontos utasításokat adnak
arról, hogyan törődjünk a fogainkkal. A fogkő eltávolítás, fogfehérítés mind
fájdalommentes folyamat. Igyekszünk a legjobb, legmodernebb berendezéssel,
legprofesszionálisabb tudással dolgozni.
Mit lehet elérni professzionális fogtisztítással? Miért kellene meglátogatni
a páciensnek a dentálhigiénikust?
A szájhigienikus kezelését követően a kezelt tisztának érzi a fogazatát, frissnek a
leheletét. Ezen kívül sok-sok tanácsot kap a helyes szájápolásról, arról, hogyan
gondoskodjon fogairól otthon. A dentálhigiénikus előkészíti a fogorvos számára a tiszta, lepedékmentes fogazatot, ínyvérzés nélkül, ez által a fogorvos jó
minőségű tömést tud készíteni. A fogkő- és más lepedékek eltávolítását követően
baktériummentes és tiszta lesz a fogazat. Az egészséges fogazat és a gyönyörű
mosoly végigkíséri életünket, ez lehetne a motivációja a dentálhigiénikus felkeresésére.
Mi történik akkor, ha a paciens nem az Önök betege? Használhatja az
Önök által kínált szolgáltatást?
A betegek más fogászati rendelőből is érkezhetnek, akár fogorvosuk tanácsára
vagy saját elhatározásból is várjuk őket. A megfelelő információ és kellő gondosság sosem elegendő.

Storočné MDŽ
Uplynulo už celé storočie od prvých osláv Medzinárodného dňa žien vo
svete. Je to deň všedných žien, ktoré sa zapísali do histórie.
O tradícii Medzinárodného dňa žien môžeme hovoriť od 8. marca 1857
– kedy 40 000 amerických žien demonštrovalo na uliciach New Yorku za
lepšie pracovné podmienky, za vyššie platy a hlasovacie právo. Prvý národný deň žien oslavovali 28. februára 1909 v USA. V roku 1910 sa členovia
zjazdu Socialistickej internacionály (celosvetová organizácia združujúca
sociálnodemokratické, robotnícke a demokraticko-socialistické politické
strany) v Kodani – na návrh Clary Zetkin, nemeckej bojovníčky za práva
žien – dohodli o založení MDŽ ako o medzinárodnom sviatku. Už o rok
neskôr, t.j. presne pred 100 rokmi, sa konali prvé oficiálne oslavy Medzinárodného dňa žien v Rakúsku, Dánsku, Švajčiarsku a Nemecku. Vtedy o
presnom dátume slávností sa ešte nerozhodlo. Až po ženských nepokojoch
a demonštráciách v Petrohrade v roku 1917, keď ruské ženy demonštrovali za chlieb a mier, bol pevne ustanovený 8. marec ako Medzinárodný
deň žien. V decembri 1977 vydalo Valné zhromaždenie OSN výzvu, aby
členské štáty každoročne oslávili Deň spojených národov pre práva žien a
medzinárodný mier.
Aj Mestské kultúrne stredisko v Štúrove si z príležitosti MDŽ pripomenulo tento deň, aby pozdravilo a uctilo si všetky mamičky, babičky a vôbec
všetky ženy slávnostným galaprogramom. Na podujatí účinkovali skupiny
MsKS: ženský spevácky zbor Stilla Pectus, DFS Kiskisbojtár, Kisbojtár a
Štúrovčatá, divadelná skupina Csángálók, bábkársky súbor Kuckó a Bálint
Glázer, žiak osemročného gymnázia s básňou. Na záver červená ruža z rúk
Tibora Halasiho, riaditeľa MsKS, odovzdaná každej vedúcej jednotlivých
skupín symbolizovala vďaku za ich dlhoročnú prácu na poli kultúry.
Juhász
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Ples a bál v jednom mesiaci
5.februára 2011 sa konal už 20.Matičný ples v Štúrove. Ako po
ostatné roky, tak aj teraz bol veľmi vydarený.
Prichádzajúcich hostí vítala vo vstupnej hale ľudová hudba Sliačik z
Liptovského Mikuláša. Dobrú náladu pri vstupe rozdávali členovia
výboru MS vo forme uvítacieho nápoja s pagáčikmi. Náš dvorný fotograf Janko Valko hostí odfotil. Tieto fotografie dostali hostia ako jednu
z pozorností usporiadateľov. O 19.30 ples otvorila MUDr. Michaela
Marčeková, naša členka-moderátorka, veľmi výstižným príhovorom a
pán predseda Ing. Jaroslav Janok predniesol slávnostný prípitok. Prípitok bol pripravený v pohároch s nápisom tohto jubilejného plesu:
20.Matičný ples v Štúrove. Každý si túto čašu zobral domov na pamiatku. Úvodný tanec bol v réžii tanečnej skupiny Junilev z Levíc. Do
tanca hrala skupina Tapkys z Martina pod vedením Roba Mankoveckého. Hosťom večera bol spevák Marcel Palonder. Do spevu a na počúvanie hrala počas celej noci v barovej časti ľudová hudba Sliačik. K
dobrej zábave patrí bez pochýb aj dobrá večera a občerstvenie. O toto
sa postaral Janko Brenišin so svojím pracovným kolektívom. Okolo
polnoci prišlo prekvapenie v podobe tomboly. Tombola bola bohatá,
ceny boli vďaka našim sponzorom veľmi hodnotné! Celková atmosféra plesu bola veľmi dobrá, veselá, priateľská, ba až rodinná. Zábava trvala do bieleho rána. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať
všetkým, ktorí prišli, bolo nás 220, dobre sa zabavili, ktorí pomohli a
podieľali sa na tom, že sa 20.Matičný ples vydaril. Zvlášť patrí poďakovanie našim dobrodincom - sponzorom, bez ich darov a finančnej
pomoci by sme náš ples nemohli organizovať. Na konci februára sa
konal batôžkový bál v budove MS. Kto si netrúfal plesať do bieleho

rána na reprezentačnom plese, ten prišiel na batôžkový bál. Pri dobrej
muzike a dobrom vínku sa pobavila skupina asi 70 zábavychtivých
členov. Náš bál poctili svojou návštevou Slováci z Pilišskej Čaby.
Prekvapením večera boli členky MS zo Šároviec, ktoré nám chvíle
zábavy spríjemnili country tancami. Aj napriek štrajku hudobnej techniky zožali veľký potlesk. DJ Milan Držík a Paľko Vachulík vyberali
hudbu podľa želania hostí. Keď viazol tanec, náš harmonikár Paľko
Vachulík sa chopil svojho hudobného nástroja a vyhrával do spevu.
Pri speve a tanci čas veľmi rýchlo ubiehal. Ani sme sa nenazdali a
bola polnoc. Ospalejší sa začali poberať domov, lúčili sa so slovami
„3. batôžkový bál sa vydaril, ďakujeme pekne“.
Tanečná skupina Arizona na batôžkovom bále
Mária Vavreczká

Zlatý hattrick je doma!
HK Štúrovo je víťazom Ice Beach Cup 2011
17.2.2011 sa odohralo 14. kolo hokejového turnaja Ice Beach Cup
2010/2011. Štúrovo vyhralo nad mužstvom Kóbor Kutyák 4:3 a stali sa tým
víťazmi základnej časti s 33 bodmi a celkovým skóre 126:28. V semifinále
si HK Štúrovo ľahko poradilo s Ice Beach Boys a vyhrali oba zápasy vysoko
15:1 (5:1) a 17:6 (7:1). V druhej dvojici dominovalo mužstvo Esztregomi
Mormoták ktoré sa po výsledkoch 4:0 a 8:2 stalo druhým finalistom. Najlepším strelcom základnej časti sa stal Attila Selmeczi s 31 gólmi, na 2. mieste
skončil Ján Oravec, ktorý nastrieľal 29 gólov.17.3.2011 bolo na programe
finálové stretnutie medzi mužstvami HK Štúrovo a Esztergomi Mormoták,
ktoré sa skončilo víťazstvom Štúrova v pomere 5:2. Vo vyrovnanom a veľmi
taktickom finálovom zápase pred nádhernou kulisou bolo lepším mužstvom
HK Štúrovo a už po tretí krát sa stalo víťazom Ice Beach Cup-u. Od začiatku
začali hrali obe mužstvá opatrne. Ostrihomčania nastúpili s pozornou obranou a v prvej polovici prvého polčasu dokázali eliminovať útoky Štúrova.
Potom však ako prvý súpera načal Repka, ktorý po peknej prihrávke Kulicha prekonal brankára súpera. Onedlho sa skóre prepisovalo už druhýkrát,
keď po dvoch strelách do prázdnej brány dorážal puk Bohuslav. Súper potom zvýšil obrátky z čoho rezultoval po chybe domácich gól na 2:1. Druhý
polčas začali svižnejšie Ostrihomčania, čoho výsledkom bol aj vyrovnávajúci gól. HK Štúrovo potom začalo zvyšovať tlak a na 3:2 zvýšil Kulich keď
prestrelil výborne chytajúceho ostrihomského brankára. V 29. minúte po
nádhernej kombinačnej akcii zvýšil na 4:2 Velena. Klinec do ostrihomskej
rakvy zabil 6. minút pred koncom riadnej hracej doby Tóth, ktorý zvyšoval
už na 5:2. Ku koncu zápasu sa ešte Ostrihomčania pokúsili zvrátiť zápas, ale
ich akcie narazili na výborne chytajúceho brankára Horvátha. Štúrovčania
takto aj keď nie po ideálnom, ale bojovnom výkone zaslúžene zvíťazili a
opäť si odniesli domov zlatú medailu. Štúrovčania si po finálovom zápase
odniesli ešte jedno ocenenie, keď najlepším strelcom play-off sa stal Attila
Tóth s 15 gólmy/i/. V zápase o 3. miesto zvíťazilo mužstvo Kóbor Kutyák
nad Ice Beach Boys 6:5.
Chcel by som sa týmto poďakovať celému mužstvu HK Štúrovo za odvedený výkon v tejto sezóne a pomoci pri mužstve menovite Jozefovi Bohuslavovi, Romanovi Čiefovi, Romanovi Kulichovi, Ďusovi Vojtekovi, Attilovi Tóthovi, Petrovi Repkovi, Jurajovi
Velenovi, Tiborovi Horváthovi, Levente
Györgyovi, Slavomírovi Husárovi, Stanislavovi Michačovi, Danielovi Mišicákovi, Radkovi Bohuslavovi, manažérovi
tímu Jánovi Oravcovi st., fotografke
Silvii Molnárovej a v neposlednom rade
našim fanúšikom, ktorí nás v hojnom
počte prišli povzbudiť a postarali sa tak
o skvelú atmosféru na finálovom zápase.
Ďakujeme!

Karatésaink sikerei
Úspechy našich karatistov
Szlovák liga kata (Érsekújvár) - február 20.
1. hely - Kaďák Kevin, Székely Bence, Molnár Bence, Hegedűs Lukáš, Gajdoš Dániel,
Feketšová Soňa, Bernet Viktor
2. hely - Rácz Ádám, Jurečka
Štefan, Lengyel Zoltán, Marcsa Arnold, Mészáros Róbert
3. hely - Németh
Carmen, Šándor Márk
Szlovák liga kumite (Érsekújvár) - február 20.
1. hely - Rácz Ádám, Székely Bence, Šándor Márk, Németh Carmen,
Bernet Viktor, Mészáros Róbert
2. hely - Kaďák Kevin, Hegedűs Lukáš, Jurečka Štefan, Lengyel Zoltán,
Feketšová Soňa, Gajdoš Dániel, Zeman Sándor
3. hely - Marcsa Arnold
Magyar katabajnokság (Balassagyarmat) - március 12.
1. hely - Feketšová Soňa, Marcsa Arnold, Reznik Zsolt
2. hely - Németh Carmen
3. hely - Székely Bence
Slovenská liga kata (Nové Zámky) - 20. februára
1. miesto - Kaďák Kevin, Székely Bence, Molnár Bence, Hegedűs Lukáš, Gajdoš Daniel, Feketšová Soňa, Bernet Viktor
2. miesto - Rácz Ádám, Jurečka Štefan, Lengyel Zoltán, Marcsa Arnold,
Mészáros Róbert
3. miesto - Németh Carmen, Šándor Márk
Slovenská liga kumite (Nové Zámky) - 20. februára
1. miesto - Rácz Ádám, Székely Bence, Šándor Márk, Németh Carmen,
Bernet Viktor, Mészáros Róbert
2. miesto - Kaďák Kevin, Hegedűs Lukáš, Jurečka Štefan, Lengyel Zoltán, Feketšová Soňa, Gajdoš Daniel, Zeman Alexander
3. miesto - Marcsa Arnold
Majstrovstvá Maďarska (Balassagyarmat) - 12. marca
1. miesto - Feketšová Soňa, Marcsa Arnold, Reznik Zsolt
2. miesto - Németh Carmen
3. miesto - Székely Bence
Norbert Rácz - edző, tréner
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Spomínajme si - Emlékezzünk
Egy éve, hogy tőlünk elmentél, a szívünkbe a fájdalom örökké él. Nélküled
az élet oly mostoha, nem
feledünk el téged soha.
Fájó szívvel emlékezünk

„Keményen viselted fájdalmas
terhedet,
És amikor eljött a vég, búcsút
intettél csendesen.
Az idő múlik, és nem adja vissza
azt, akit elvett.
Ez a seb mindig fáj, felejteni
nem enged.
Fájó szívünk fel-felzokog érted,
Örökké szeretünk, nem feledünk
téged.”

Jakab Gyulára
(Párkány)

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel
emlékezünk halálának 1. évfordulóján drága
édesanyánkra és leányunkra,

Akik ismerték és szerették, szenteljenek emlékének
egy néma pillanatot ezen a szomorú évfordulón.

Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá
szeretettel és szenteljenek emlékének egy néma
pillanatot a számunkra oly fájdalmas évfordulón.
Jóságát, szeretetét örökké megőrizzük.
Szerető gyermekei és szülei

Emlékét örökké őrző felesége, gyermekei és unokái

Morvai Annára

Riadková inzercia - Apróhirdetés
Predám Škoda Favorit 135 L, rok výroby 1990.
Cena 700 €. Tel.: 0905 288 209
Dám do prenájmu 1-izbový byt. Kaucia vo výške
mesačného prenájmu nutná. Tel.: 0903 591 470
Numerologické poradenstvo, kompletné analýzy.
Pre záujemcov hodiny numerológie a sebapoznania. Cena dohodou. Tel.: 0944 426 555
Kúpim záhradu v Štúrove alebo v okolitých dedinách. Tel.: 0905 193 779
Eladó a Laktanya utcában 5 éve épült, tégla építésű,
3. emeleti, 3 szobás lakás. Ár 45 ezer €. Tel.: 0915
404 310
Eladó családi ház Barton 25 áras telekkel. Ár megegyezés szerint. Elérhetőség: 036/7591118 vagy
0910263034 APR
Fürdőkádzománc felújítást vállalok. Tel.: 0905 983
602
Predám na Kasárenskej ulici pre náročných NOVÝ
3- IZBOVÝ BYT bez balkónu na rozlohe 85 m2
(s pivnicou a komorou). Cena 55 000 €. K byte
ponúkam aj garáž za 7000 €. Prosím iba Vážnych

záujemcov! Tel.: 0915 876 014
Eladó a Laktanya utcában igényesek részére, újépítésű, 85 m2 alapterülettű 3-szobás
lakás (pincével és kamrával). Ár: 55 000 €,
valamint a lakáshoz tartozó garázs, ár 7000
€. Tel.: 0915 876 014
Predám PREROBENÝ 2-izbový byt s balkónom, komorou a pivnicou, na rozlohe 64
m2 na ulici Jesenského. Cena: 43 000 €.
Prosím iba Vážnych záujemcov! Tel.: 0915
876014.
Eladó a Jesensky utcában átépített, 64 m2
alapterületű 2-szobás lakás (kamrával és
pincével). Ár: 43 000 €. Tel.: 0915 876 014.
2 szobás lakás, felújított eladó a Bartók
utcában. Tel.: 0915043113
Predám poschodový rodinný dom na 10
árovom pozemku, v ulici Kozmonautov. Tel.:
0905 481 452
Dám do prenájmu 3-izbový byt na ulici Sv.
Štefana pri Bille. Tel.: 0907 982 028

Kútfúrást
vállal kútfúró
mester
garanciával.
Tel.:
0915 510 504
+36 30 941 8985
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SLOVENSKÝ ČERVENÝ
KRÍŽ NOVÉ ZÁMKY
- Kurzy pre opatrovateľky v
Nových Zámkoch a Štúrove
/aj v maď.jaz./
- Opatrovateľská služba
- Kurzy prvej pomoci pre
poslucháčov autoškôl
- Kurzy prvej pomoci pre
zamestnancov /OBP/
Kontakt:
Slovenský Červený kríž Nové
Zámky,
Žerotínova bašta 1
035 640219, 0903 558913,
novezamky@redcross.sk

