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Bozótossá vált a „kis erdő”

Z lesíka je húština

Sokan rácsodálkoztunk arra, amikor 2007-ben, egyik napról a
másikra belevágtak a Párkányból Garamkövesd irányába vezető út mellett található fák kivágásába. Elöregedett, balesetveszélyes nyárfák ezek – mondták a szakemberek. Az eltávolításukat biztonsági okokkal indokolták, s a szomorkodóknak
ígérték, új növényeket ültetnek, és természetes úton is felújítják a „kis erdőt”.
A vasúti hídtól a falu irányába jól láthatók az út mellett lassan
nődögélő csemeték, melyeket szinte rendezett környezet vesz körül. A földben
maradt törzsek nem nyújtanak esztétikus
látványt, mégis, sokkal szebb ez a szakasz, mint a Párkányhoz közelebb eső.
A városból kivezető út és a Nánai út
találkozása között elterülő erdő a palárikovoi erdőgazdálkodás gondozásában
áll. Az erdészet termelésvezetője, Anton
Molnár, 2007-ben ígérte, a kivágott fák
helyére két éven belül új csemetéket telepítenek. Az erdőgazdálkodási törvény
szerint, a kitermelőnek adott idő alatt
be kell biztosítania azt, hogy az érintett
területen újra erdő nőjön. Ez azonban
nemcsak ültetést, hanem természetes
úton történő pótlást és felújítást is jelent. Mint azt Rományik Györgytől, a
Szlovák Erdőgazdálkodás kéméndi kirendeltségének az illetékesétől 2009-ben
megtudtuk, a gondozásukban álló térség
a kertek között lévő T-alakú kis erdő,
valamint az út melletti terület (a Nánai
út kereszteződéséig). Ide kőrist ültettek,
természetes úton pedig a fehérnyár és a
juhar az, amit felújítanak. Akkori szavai
szerint a telepítés megtörtént, rendezett
környezetben nődögélő facsemetéknek
azonban a mai napig nincs nyoma. Rományik György korábbi nyilatkozata
alapján a fakezdeményezéseket ritkítani
kellene, erre az erdőgazdálkodás anyagi
helyzetétől függően 2010-ben kerülhet
(kerülhetett volna!) sor. A területet
időközben különféle hajtások nőtték be,
így jelenleg az egykori impozáns fasor
helyett bozótos fogadja a Párkányba
érkező környékbelit, turistát. Kérdéseinkkel többször is megkerestük az erdőgazdálkodás illetékeseit, „röpke” két
hónap alatt sem sikerült választ adniuk a
témával kapcsolatos felvetéseinkre.

Mnohí z nás sa čudovali, keď v roku 2007 zo dňa na deň začali vyrubovať stromy pri ceste zo Štúrova do Kamenice nad Hronom. Sú
to staré nebezpečné topole – hovorili, vyrúbať ich bolo potrebné z
bezpečnostných dôvodov. Smútiacim sľúbili, že vysadia nové stromy a prírodnou cestou obnovia lesík.
Od železničného mostu smerom k obci pri ceste je dobre vidieť pomaly rastúce stromčeky, aj ich okolie je pekne upravené, ale kmene vyrúbaných stromov neponúkajú estetický vzhľad. Napriek tomu je tento úsek
oveľa krajší, ako ten bližšie k Štúrovu.
Les nachádzajúci sa nad úsekom medzi
štúrovskou výjazdovou cestou a Nánanskou cestou je majetkom štúrovského
Farského úradu, o ktorý sa stará Lesné
hospodárstvo z Palárikova. Vedúci výroby lesníctva Anton Molnár ešte v roku
2007 sľúbil vysadenie mladých stromčekov behom dvoch rokov. Podľa zákona o
lesnom hospodárstve musí vykonávateľ
ťažby do dvoch rokov zabezpečiť, aby
na spomínanom území opäť vyrástol les.
To však neznamená iba vysadenie, ale
aj dôsledné nahrádzanie a obnovu lesa
prirodzenou cestou. Ako sme sa v roku
2009 od Juraja Rományika, zástupcu
pobočky Slovenských lesov v Kameníne dozvedeli, obhospodarujú les tvaru
– T medzi záhradami, ako aj územie pri
ceste (až po križovatku Nánanskej cesty). Sem nasadili jaseň, prírodnou cestou
obnovia biele topole a javorové stromy.
Podľa jeho vtedajších slov sadenie bolo
uskutočnené, ale rastúce stromčeky v
upravenom prostredí zatiaľ nevidieť.
Spomínané územie je zarastené rôznymi
výhonkami stromov, namiesto lesa víta
turistov pohľad na húštinu. Podľa slov
Juraja Rományika spred dvoch rokov,
tieto stromy by bolo potrebné preriediť.
To sa na základe finančnej situácie Lesného hospodárstva Palárikovo môžu
uskutočniť v roku 2010. Okrem toho
by bolo potrebné frézovanie – to znamená vyvrátenie vyrúbaných kmeňov,
je to tiež finančne náročná činnosť. Z
uvedených vecí sa do dnešného dňa nič
neuskutočnilo, a aj keď sme sa spýtali
zástupcov lesného hospodárstva, ani po
dvoch mesiacoch sme od nich nedostali
na naše otázky odpovede.
Kasza-Szép (preklad g.p.)

Kasza-Szép É.
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Bezár a munkásszálló, költözik a szabadidőközpont
Áprilisban tartotta soron következő képviselő-testületi gyűlését
Párkány önkormányzata. A gyűlésen eldőlt, hogy költözik a szabadidőközpont, ahogy az is, hogy a hónap végén bezár a „slobodárka”. Szóba került a gyógyszertári probléma, ahogy az adó- és
vámhivatal bezárása is.
A gyűlés elején egy főügyész fejtette ki a véleményét az ülés két döntésre
váró pontjáról: a taxizást és a közterületek rendben tartását szabályzó
javaslatról. Mint mondta, a helyi érvényű rendeleteknek összhangban
kell lenniük a törvényekkel, s formailag is kifogásokat
emelt. Ezért erről nem szavaztak a képviselők, a taxizásról szóló javaslatot átdolgozza a városi hivatal. A
felszólalások részben többen tolmácsolták a lakosok
problémáit. Slabák Jozef és más képviselők is arról beszéltek, hogy a kutyákat ki kell tiltani a játszóterekről.
Mint azt Toběrný Bohumil mondta, sokszor alkoholizáló fiatalok is használják a kisgyerekeknek szánt tereket,
sőt, tűt is találtak már ilyen helyen. Oravec Ján polgármester válaszul elmondta, régebben voltak tiltó táblák, melyek idővel eltűntek, a városi rendőrségnek pedig több olyan ügye is van, amely szeszes italt fogyasztó kiskorúakkal
kapcsolatos. Mokos Ondrej a már többször is emlegetett befektetőről
kérdezett. Oravec szavai szerint egyelőre nincs döntés, folyamatosan
tolódik a válaszadás határideje. A szóbeszédként terjedő, adó- és a
vámhivatal lehetséges megszüntetéséről kiderült, reális esély van bezárásukra. Mokos a poliklinikai gyógyszertárak elhúzódó problémáját
is szóba hozta. Mint ismeretes, Nyitra-megye pályázatot írt ki az egyik
patika üzemeltetésére, melyet egy új cég nyert meg. Az átállás miatt
több héten keresztül nem volt gyógyszertár a rendelőintézetben, ezzel
szemben a városközpontban négy is nyitva tartott. Bár április közepén
megnyílt a hiányzó intézmény, egészségügyi biztosítókkal megkötött
szerződésekkel nem rendelkezett és hiányos volt a gyógyszerkészlet is
(a helyzet a cikk megírása óta változhatott!). Csepregi Zoltán a városi
rendőrség munkáját kritizálta, majd felvetett egy forgalmi problémát.
Párkányból Garamkövesd felé haladva, a kiskertek résznél, sebességkorlátozást kellene bevezetni. Indokolása szerint sokszor a biciklisek
és az út mellett parkoló autók miatt bonyodalmak alakulnak ki. Mint
mondta, az autósok gyorsulását a Párkány tábla kitolásával lehetne

Kiegészítés
Múlt havi számunkban beszámoltunk arról, hogy egy városi rendelet alapján milyen szabályok vonatkoznak a sétálóutca területére. A megjelölt
büntetés legfelsőbb összegét, mely 6638 eurót tesz ki, a polgármester
szabhatja ki. A bírságolásról szóló rész a vállalkozókra vonatkozik. A
helyszínen maximum 60 eurós büntetés róható ki, a legtöbbször azonban 30 euróra bírságolnak. A sétálóutca területén a városi rendelettel
ellentétben nem található kerékpározást tiltó tábla.

Doplnenie
V minulom čísle vydania Štúrova a okolia sme vás na základe mestského nariadenia informovali o pravidlách týkajúcich sa územia pešej
zóny. Najväčšia pokuta – 6638 eur môže byť vyrúbaná iba primátorom.
Časť, ktorá rieši súdne spory sa týka podnikateľov. Maximálna pokuta
na mieste môže byť 60 eur, mestskí policajti najčastejšie pokutujú vo
výške 30 eur. Na pešej zóne sa v rozpore s mestským nariadením nenachádza zákazová tabuľa pre cyklistov.
preklad: p.g.

Oznam - Értesítés
Sociálna poisťovňa, pobočka Nové Zámky oznamuje svojim klientom,
že s účinnosťou od 1. apríla 2011 predlžuje svoje úradné hodiny, a to v
pondelok do 16.00 hod. a v stredu do 17.00 hod. Okrem toho pribudne
aj ďalší stránkový deň - štvrtok, s úradnými hodinami pre klientov od
8.00 hod. do 14.00 hod.
A Szociális Biztosító párkányi kirendeltségén április elejétől megváltozott, hosszabbodott az ügyfélfogadási idő. Az iroda hétfőn 16.00-ig,
szerdán 17.00-ig tart nyitva, és a változtatások értelmében csütörtökön
is van ügyfélfogadás.
Úradné hodiny - Ügyfélfogadás
Pondelok – Hétfő, Utorok – Kedd, Štvrtok – Csütörtök, Piatok Péntek: 8:00-16:00; Streda – Szerda: 8:00-17:00

megfékezni. Oravec Ján ígérte, felveti a problémát a Szlovák Közútkezelő Vállalatnak.
A kóbor kutyákról többek között Chalmovský Miroslav beszélt. Megtudtuk, a városi rendőrség foglalkozik az üggyel, felmerült a menhely
gondolata is. Két rendőrt pedig az ebek befogására képeznének ki,
mely nem könnyű feladat. Chalmovský szóba hozta a bicikliút kérdését is, az út projektje elkészült, a nemzetközi útvonalra csatlakozna rá
a párkányi szakasz. Árendáš František arról érdeklődőt, terveznek-e
létrehozni lépcsőt a híd és a Duna-parti sétány között.
A Mária Valéria hídról jelenleg csak egy kerülő megtételével lehet elérni a korzót. Oravec válasza: pénz
kérdése a megvalósítás. A 2010-es költségvetésről kiderült, több mint 430 ezer eurós mínusszal zárt a város. Mindezt a válság miatt elfogadható eredményként
értékelték a képviselők. Szigeti László szerint a 2011es büdzsével kell foglalkozni, mert az államtól kapott
összeg folyamatosan csökken és a pénzügyi lehetőségek sora egyre szűkül. Az ülésen kiderült, április végén bezárják a munkásszállót. A lakások bérlői 97 ezer
eurós mínuszt halmoztak fel. Jelenleg 37 lakója van a komplexumnak,
többségük nem párkányi. A testületi gyűlés legfontosabb pontjainak
egyike a régóta húzódó szabadidőközpont (SZIK) problémája volt.
Mint kiderült, a Rákóczi utcán található iskolaépület iránt egy eperjesi főiskola érdeklődik. Az intézmény kihelyezett képzést nyitna Párkányban, ezért egyelőre nem lenne célszerű a SZIK ide költöztetése.
Csepregi Zoltán megoldásként azt javasolta, hogy ideiglenesen az
alapiskolák épületeiben kapjon helyet a központ. Végül a testület ezt
elfogadta, a költözésnek július 15-ig kell lezajlania. A főiskola párkányi megnyitásával kapcsolatosan többen is szkeptikusak. Mint azt
Szigeti László, volt oktatásügyi miniszter mondta, hiú ábránd az, hogy
júliusig a Teraszokon lévő ingatlanba települjön a tanintézet, hisz azt
akkreditáltatni kell. Ráadásul mindez jelenleg még nehézkesebb folyamat, mert éppen a felsőoktatási intézmények és egyetemek számának
mérséklésén dolgozik az iskolaügyi tárca.
K.-Sz.É.
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Zatvára sa „slobodárka“, sťahuje sa
Centrum voľného času

V apríli sa konalo ďalšie zasadnutie mestského zastupiteľstva. Na
zasadnutí sa rozhodlo o sťahovaní CVČ, ako aj o zatvorení „slobodárky“ koncom mesiaca. Hovorilo sa aj o probléme lekární a aj o
zatvorení daňového a colného úradu.
Na začiatku schôdze sa k dvom bodom rokovania o činnosti taxikárov
a o návrhu nariadenia na udržanie poriadku na verejných priestranstvách vyjadrila hlavná prokurátorka. Miestne nariadenia musia byť v
súlade so zákonom a mala výhrady aj voči formálnej stránke. Z toho
dôvodu sa preto v danej záležitosti nehlasovalo, návrh o taxikároch
mestský úrad prepracuje. Mnohé príspevky tlmočili problémy občanov.
Poslanec Jozef Slabák hovoril o zakázaní vodiť psov na detské ihriská.
Ako hovoril Bohumil Toběrný, detské ihriská používa aj alkoholizujúca
mládež, našli tu už aj ihlu. Podľa slov primátora Jána Oravca, dávnejšie
boli vyložené zákazové tabule, ktoré časom zmizli, aj mestská polícia
má na stole niekoľko prípadov týkajúcich sa požívania alkoholu mladistvými. Mokos Ondrej sa pýtal na už spomínaného investora. Podľa
Oravca zatiaľ nepadlo rozhodnutie, odpoveď sa stále posúva na neskôr.
Spomenulo sa aj zaniknutie daňového a colného úradu. Primátor priznal, zrušenie úradov je z dôvodu zaniknutia závodu reálne. Už nemajú
taký veľký obrat, museli by sme cestovať 50 km do Nových Zámkov.
Mokos pripomenul aj ťahajúcu sa problematiku lekární na poliklinike.
Ako vieme, župa vypísala konkurz na prevádzku lekární, ktorú vyhrala nová firma. Kvôli zmenám bola lekáreň na poliklinike zatvorená
niekoľko týždňov. Pritom v meste boli otvorené aj štyri. V polovici
apríla bolo zariadenie opäť v prevádzke, problém je, že nemá uzavreté
zmluvy s poisťovňami a zásoby liekov sú nedostatočné (situácia sa
od napísania článku mohla zmeniť!). V apríli sa začne plátanie výtlkov na vozovkách. Zoltán Csepregi kritizoval prácu mestskej polície,
nadhodil aj dopravný problém, podľa ktorého
by mala byť na úseku smerom zo Štúrova do
Kamenice pri záhradkách znížená rýchlosť.
Zdôvodnil to veľkým množstvom cyklistov a
autami parkujúcimi pri ceste, ktoré neraz spôsobujú problém v premávke. Riešením by bolo
vysunutie tabule Štúrovo o 100 – 150 metrov
ďalej, tým by autá museli dodržovať povolenú rýchlosť. Ján Oravec sľúbil, že problém
predloží Slovenskej správe ciest. O túlavých
psoch hovoril Miroslav Chalmovský. Mestská
polícia sa zaoberá problémom, spomenulo sa aj
vytvorenie útulku. Dvoch policajtov by vyškolili na odchyt psov. Odchyt nie je jednoduchá
úloha. Chalmovský pripomenul aj cestu pre cyklistov. Projekt cesty je
hotový, podľa plánov sa má napojiť na medzinárodnú cyklistickú cestu.
František Árendáš sa zaujímal, či sú v pláne schody z korza pri Dunaji
na most Márie Valérie, pretože zatiaľ je to možné iba veľkou obchádzkou. Odpoveď Oravca: premýšľajú nad tým, momentálne je to otázka
peňazí. O rozpočte z roku 2010 vysvitlo, že rok bol uzavretý so viac
ako 430 tisíc eurovým mínusom, čo podľa vzniknutej situácie hodnotili
ako prijateľný výsledok, ktorý sa podaril zrealizovať pomocou rôznych
finančných operácií. Podľa slov Lászla Szigetiho sa treba zaoberať rozpočtom na rok 2011, pretože od štátu dostávame čoraz menej financií a
tým sa finančné možnosti mesta znižujú. Slobodárku zatvoria koncom
apríla. Kvôli neplatičom vznikol 97 tisíc eurový mínus. Momentálne
má 37 obyvateľov, veľká časť nie je zo Štúrova. Jedným z hlavných
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bodov zasadnutia MZ bola problematika Centra voľného času. Ako vysvitlo, o prázdnu budovu školy na Rákócziho ulici sa zaujíma Prešovská vysoká škola. V Štúrove by otvorila vysunuté pracovisko. Kým sa
vysoká škola nerozhodne, nebolo by rozumné nasťahovať do budovy
CVČ. Zoltán Csepregi ako riešenie navrhol, dočasne nasťahovať CVČ
do základných škôl. S otvorením vysokej školy v Štúrove sú mnohí
skeptickí, ako o tom hovoril László Szigeti, bývalý minister školstva, je
márnomyseľné dúfať, že sa do júla nasťahuje do spomínaných priestorov školská inštitúcia, tú treba najprv akreditovať. Navyše je to o to náročnejšie, že Ministerstvo školstva pracuje na znížení počtu vysokých
škôl a univerzít. Nakoniec zastupiteľstvo odsúhlasilo sťahovanie CVČ
do základných škôl na Adyho ulici. Presťahovanie sa musí uskutočniť
do 15. júla.
K.-Sz.É. (preklad g.p.)

Sen sa stal skutočnosťou
Sen o technicky špičkovo vybavenom 3D digitálnom kine. Obyvatelia Štúrova, ako aj jeho návštevníci si budú môcť od júna užívať
vyššej kvality a komfortu. Dlhodobo pripravovaný projekt digitalizácie sa konečne blíži ku koncu a návštevníci kina Danubius pocítia
aj zmenu v technickej kvalite premietaných filmov. Mestské kino
totiž prechádza na digitálne premietanie.
Prečo je digitalizovanie kina také dôležité?
Pokrok v audiovizuálnej sfére je v poslednom období veľmi výrazný.
Výroba klasických 35 mm kópií v roku 2012 končí. Tie zariadenia, ktoré nebudú disponovať digitálnou technikou budú odsúdené na zánik.
Nebudú mať totiž čo premietať. Je to existenčná otázka kín a v súčasnosti veľmi aktuálna. A je to aj nevyhnutný krok k tomu, aby v našom
meste kino zotrvalo a zachovalo si svoju viac ako 90 ročnú históriu.
Kino Danubius patrí k tým z mála šťastných, kín, ktoré budú ako jednosálové kiná (tzv. kamenné) digitalizované medzi prvými. Raritou je, že
budeme pravdepodobne najmenšie kino na Slovensku vybavené touto
technikou. Predpokladané náklady na digitalizáciu štúrovského kina
budú vo výške 150 tisíc eur. Kino použilo časť finančných prostriedkov
z vlastných zdrojov. Druhú časť prostriedkov získalo dotáciou z Audiovizuálneho fondu, kde vo vlaňajšej výzve z počtu 15 prihlásených kín
(podporu získalo 5 kín) získalo kino grant, vo výške 31 tisíc eur. Projekt
spolufinancuje aj mesto Štúrovo, ktoré sa veľmi pozitívne postavilo k
tejto vážnej problematike a zaradilo digitalizáciu kina do investičných
akcií na rok 2011.
Kedy začíname a čo môžete očakávať?
Úvodným titulom bude animovaný film RIO uvedený v 3D formáte
4.júna 2011. Od júna budeme postupne prechádzať na premietanie digitálnych 2D a 3D verzií filmov, samozrejme budú hrané aj filmy klasického formátu. Diváci uvidia zásadnú zmenu nie iba v ponúkaných tituloch, ale aj vo vysokej kvalite obrazu a zvuku. Samozrejme súčasťou
sú aj tzv. 3D okuliare. V letnej sezóne pripravujeme denne jedno predstavenie v 3D formáte (detské alebo večerné). Digitálne kino umožní
aj projekcie alternatívneho obsahu, ako napríklad priame prenosy zo
svetových operných scén (Metropolitná opera New York), prenosy živých koncertov klasickej aj populárnej hudby či športové prenosy (Liga
majstrov, F1).Takéto podujatia plánujeme zaradiť do programu kina na
jeseň roku 2011. Digitalizácia kina prinesie pre mesto, okolité obce a
región výrazné skvalitnenie kultúrneho a spoločenského života a nové
moderné formy zábavy.
Srdečne Vás očakávame!
Nataša Simonková
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Épül a teherkomp-kikötő

Plakátdömping Párkányban

Megkezdődött a párkányi teherkomp-kikötő építése, a munkálatok
májusban fejeződnek be. Az esztergomi partner az adósságrendezési eljárás miatt egyhelyben toporog. A Kolping család próbál segíteni magyarországi társának, emellett a lebonyolításra megszabott határidő kitolását kérte.
Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, Esztergom városa és a párkányi Kolping család nonprofit szervezet bruttó 3.471.475,85 eurót nyert
el a majdani teherkomp kikötőjének kivitelezésére. Önrésszel együtt
4.514.860 eurót tesz ki az összköltség, a projekt megnevezése Határon
átnyúló együttműködés 2007-2013. A 2010. novemberi hírek szerint
utófinanszírozású támogatásról lévén szó, áthidaló hitel kell a munka
elkezdéséhez, melynek biztosítása problémát jelentett. Ifj. Kleštinec
Lajostól, a nonprofit szervezet igazgatójától megtudtuk, megoldódott a
helyzet, most azonban az esztergomi események jelentenek gondot. „A
kivitelezést megkezdtük, a tereprendezés és az egyéb földmunkák elkészültek. Május végéig, az eredeti dátum lejártáig, végzünk a teendőkkel. Az áthidaló hitelre ígéretünk van. Addigra, amikor aktuálissá válik
az alvállalkozók kifizetése, a szerződések is megköttetnek. Az esztergomi oldalon kialakult helyzet miatt azonban szüneteltetni kényszerülünk
a projektet, ezért a befejezés időpontjának meghosszabbítását kértük”
– magyarázta Kleštinec. Esztergomban nem kezdődtek el a munkák,
az önkormányzatnál adósságrendezési eljárás folyik. „A projekt sikeres
kivitelezése érdekében felajánlottuk segítségünket. Ennek első lépéseként az esztergomi testület rábólintott arra az együttműködési megállapodásra, mely az önkormányzat és a párkányi Kolping család között
köttetett. Jelenleg Tétényi Éva, polgármester aláírására várunk” – fejtette ki az igazgató. A Párkány-Esztergom központú régiónak nincs teherforgalmi összeköttetése. A kamionok gyakran a 22 tonna teherbírású
és 3,5 tonnás súlykorlátozású Mária Valéria hidat használják ahelyett,
hogy több száz kilométer kerülőt tegyenek. A szakemberek szerint a beruházás a párkányi régióba szoktathatná a nemzetközi áruszállításban
érdekelt cégek egy részét, emellett katalizátorként is működhetne a
tervezett határon átnyúló logisztikai övezet kialakításában és egy új teherhíd megépítésében.
K.-Sz.É.

Párkány egyes közterei, gondolok itt többek között a buszmegállókra,
oszlopokra, különböző fal- és más felületekre, hirdetésektől, plakátoktól
hemzsegnek. Az önkormányzati választások novemberben lezajlottak,
a jelölteket népszerűsítő reklámok ma is sok helyütt díszelegnek, tovább
bővítve az egyébként sem gyér felhozatalt.
A Szlovákiában érvényes törvények szerint választási plakátot csakis olyan
helyre lehet kifüggeszteni, amelyet az adott település helyi érvényű rendeleteiben jóváhagy. Szintén ezen előírás szólíthat fel a reklámok eltávolítására és szabhatja meg az esetleges pénzbeli szankciót. Párkányban mindezt a
2009/5-ös rendelet tartalmazza. A dokumentumot olvasva megtudjuk, hogy
a köztereken 10 helyre ragasztható ki hirdetés. Ilyen többek között az egykori keményítőgyár, a Duna-parti parkoló, vagy a francia pékség közelségében
lévő betonfal, a Vasúti sor egyes pontjai, a város területén elhelyezett betonpillérek (ilyen található a Szlovák Takarékszövetkezet szomszédságában
is) és így sorolhatnám. Ezek a területek egyébként a VOĽBY (választások)
szóval is meg vannak jelölve. Az engedélyezett felületek listáján egyetlen
villanypózna sem szerepel, pedig azok némelyikéről még ma is a jelöltek
néznek le ránk. A rendelet szerint nem megfelelő helyre történő ragasztás
szabálysértésnek minősül, azt azonban, hogy meddig kell eltávolítani egyegy propagációs anyagot, nem határozza meg semmi sem. Büntetés csak
abban az esetben szabható ki, ha a rendőrök tetten (tehát ragasztáson) érik a
szabálysértőket.
Lapunk a kint lévő plakátok reklámozottjait is megkereste. A Magyar Koalíció Pártjának helyi szervezete olyan helyekre ragasztott, amelyek engedélyezettek, vagy pedig magánterületek. Belák Ádám, a párkányi szervezet
elnöke elmondta, nem foglalkoztak a propagációs anyagok eltávolításával, a
gyakorlat szerint azokat hamarosan mások átragasztják. „Amennyiben van olyan rendelet,
amely előírja a plakátok eltávolítását azokról
a helyekről, amelyeket a város erre a célra kijelölt, úgy maradéktalanul leszedjük őket, még
akkor is, ha pillanatnyilag nem tudunk olyan
technikáról, amely lehetővé tenné az átragasztott plakát eltávolítását az aktuális legfelső
plakát megrongálása nélkül” – hangsúlyozta,
majd megjegyezte, a kijelölt helyek azért vannak, hogy hirdetési célt szolgáljanak.
Parkanský František lapunk megkeresésére
elmondta, hogy választási plakátjait teljes
mértékben szponzorai készítették. Ezeket ők,
közreműködése nélkül helyezték ki a város
különféle pontjaira, és biztos benne, hogy
ahol szükséges, el is távolították, távolítják
azokat. Parkanský nem tud arról, hogy az őt
ábrázoló plakátok illegális helyekre lennének
kihelyezve (pedig az összes villanyoszlop ilyen), de azt hozzátette, hogy sok
választási hirdetést már újabbakkal fedtek le, ezért azok eltávolítása már
technikailag sem megvalósítható.
A Most-Híd párt plakátjaival kapcsolatosan Vitkó Andreát, önkormányzati
képviselőt kérdeztük. „Fontosnak tartottuk azt, hogy betartsuk a kampányra vonatkozó jogszabályokat. Az aktivistáink körbejárták a plakátozásra
kijelölt területeket-felületeket, s a hirdetéseink csak ezekre a helyekre lettek kihelyezve. A választások után egy hónappal pedig eltávolították a még
meglévő plakát maradványokat” – mondta a képviselő, majd megjegyezte:
„nem szeretnénk, hogy a párkányi hidasokról alkotott kép egy jogsértően
kint maradt, már foszlásnak induló plakát képe legyen”.
Lapunk Vincze Tibor, egykori polgármester jelöltet is megkereste. Hirdetései
magánterületen találhatók, kérdéseinkre nem válaszolt. Koller, Kasza-Szép

Csak a nagy esőzések
jelenthetnek gondot

Magyarországon több mint ezer polgármestert készítenek fel a
kormányzati szervek a várható tavaszi áradásokra. A polgármesterek a legkritikusabb helyeken Szlovákiában is készülnek, azonban
a Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat szerint térségünkben egyelőre
nincs ok az aggodalomra.
A Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat sajtószóvivője ugyanis lapunknak
elmondta, a Párkány közelségében található magaslatokon már elolvadt
a hó, a szlovák hegyekből érkező víz pedig nem jelent veszélyt a környékre. „Nagy árvíztől tavasszal nem kell tartani. Természetesen, mindez
csak abban az esetben igaz, ha nem lesznek nagyobb esőzések. Nem zárható viszont ki, hogy helyenként jelentősen megnövekszik a vízszint,
az Ausztriából érkező víz problémákat okozhat“ – tájékoztatta lapunkat
Pavel Machava. Több szlovákiai és magyarországi településen viszont
nem bízzák a véletlenre a helyzetet. A magyarországi kormány több
mint ezer polgármestert készít fel a tavaszi áradásokra. Pintér Sándor
belügyminiszter szerint nagy esőzések várhatók, ez helyenként gondokat okozhat. Ezért a katasztrófavédelmi vezetők, a polgárőrök, mentők,
a honvédség és a rendőrség, valamint a Nemzeti Adó és Vámhivatal
vezetői árvízi védekezési törzsgyakorlatot végeztek.
cm

ASZTALOSMUNKÁK

- Kiváló minőségű bútorok és faáruk készítése
- Számítógépes látványterv
- Ingyenes felmérés és árajánlatkérés

AKCIÓ: A májusban megrendelt
beépített szekrényekre -10%
árengedmény!
Lukács Zoltán LUMA-STOL

Pod záhradami 81, 943 04 Obid, Tel.: 0903 516 642
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Stavia sa prístav
pre nákladnú kompu

Začala sa výstavba štúrovského prístavu pre nákladné kompy, práce budú ukončené v máji. Ostrihomský partner, kvôli dlžobnému konaniu prešľapuje z miesta
na miesto. Kolpingová rodina sa snaží pomôcť maďarskému partnerovi, pritom
žiadala posunutie termínu ukončenia realizácie.
Ako sme Vás už dávnejšie informovali, magistrát mesta Ostrihom a Kolpingova rodina
Štúrovo, nezisková organizácia získala podporu z fondou ERDF a štátneho rozpočtu SR
vo výške 3 471 475,85 eur na realizáciu prístavu kompy pre nákladné motorové vozidlá
medzi Ostrihomom a Štúrovom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce MR-SR
2007-2013. Celkový rozpočet projektu vrátane vlastných zdrojov je vo výške 4 514 860
eur. Podľa správ z novembra 2010, ide o formu predfinancovania projektu zo strany
investora. Na začatie prác bol potrebný prekleňovací úver, ktorého zabezpečenie v tom
čase znamenalo problém. Od Ľudovíta Kleštinca ml., riaditeľa neziskovej organizácie
sme sa dozvedeli, že tento problém sa už vyriešil, ale novú starosť predstavujú ostrihomské udalosti. „S realizáciou sme začali, hrubé terénne úpravy ako i ostatné zemné práce
sú hotové do konca mája by sme vedeli ukončiť všetky práce. Na preklenovací úver
máme prísľub. Do času, keď bude aktuálne vyplatenie subdodávateľov, budú uzavreté
aj úverové zmluvy. Kvôli situácii vzniknutej v Ostrihome však výstavba stagnuje, preto
sme požiadali o predĺženie termínu ukončenia“ – vysvetľoval Kleštinec. V Ostrihome sa
ešte nezačali stavebné práce keďže magistrát je v nútenej správe. „Pre úspešnú realizáciu
projektu sme ponúkli našu pomoc. Prvým krokom k prijatiu pomoci bolo rozhodnutie
ostrihomskej samosprávy o podpise dohody o spolupráci medzi samosprávou a Kolpingovou rodinou. Momentálne čakáme na podpis primátorky paní Tétényi – vyjadril sa
riaditeľ. Štúrovsko-Ostrihomský región nemá prepojenie pre nákladnú dopravu. Kamióny často používajú most Márie Valérie s nosnosťou 22 t napriek povolenému prejazdu
do 3,5 ton, len aby nemuseli robiť niekoľkosto kilometrovú obchádzku. Podľa odborníkov by mala investícia prilákať do regiónu logistické firmy ako i iné podniky, pritom by
mohla slúžiť aj ako katalyzátor pri vytvorení plánovaného cezhraničného logistického
pásma a výstavby nového nákladného mostu.
K.-Sz.É. (preklad g.p.)

Podmienky legálnej výroby
ovocných destilátov

Colný úrad Nitra oznamuje verejnosti, že podľa platných právnych predpisov si
môže dať pestovateľ vyrobiť ovocný destilát v niektorom z legálnych liehovarníckych závodov, známych ako „pálenice“. V pálenici možno vyrábať destilát len
z vlastného dopestovaného ovocia, ktoré neobsahujú cudzie cukornaté alebo iné
prímesi. Na vyrobený destilát najviac v množstve 43 litrov čistého alkoholu, čo
predstavuje 86 litrov 50% destilátu za jedno výrobné obdobie pre jedného pestovateľa, občana Slovenskej republiky, a jeho domácnosť na území Slovenskej
republiky sa uplatňuje sadzba dane v polovičnej výške. Výrobným obdobím sa
rozumie obdobie od 1. júla bežného roka do 30. júna nasledujúceho roka. Destilát
vyrobený v pálenici nesmie byť predmetom ďalšieho predaja ani iného uvádzania
na trh.
V Slovenskej republike si nemôže pestovateľ vyrábať destilát sám doma na vlastnom zariadení, ako je to napríklad v Maďarskej republike, kde si drobnopestovateľ
môže doma vyrobiť 50 litrov ovocného destilátu pre vlastnú spotrebu bez dane.
Na základe stanovených zákonných podmienok drobnopestovateľ v Maďarskej
republike nemôže pre iného pestovateľa, teda ani pre slovenského pestovateľa,
vyrobiť žiadny destilát. V prípade, že by v Slovenskej republike ktokoľvek vyrobil lieh mimo legálnych liehovarníckych závodov, mohol by naplniť skutkovú
podstatu trestného činu nepovolenej výroby liehu, kde za výrobu väčšieho množstva liehu, ako aj za neoprávnené vyhotovenie alebo prechovávanie zariadenia
na výrobu liehu hrozí trest odňatia slobody až na dva roky. Taktiež v prípade,
že zamestnanci colného úradu zistia u osoby lieh, ktorého pôvod alebo spôsob
nadobudnutia nebude vedieť preukázať, tento lieh jej zabezpečia. Takáto osoba
je povinná zaplatiť daň zo zabezpečeného množstva liehu na daňovom území,
území Slovenskej republiky a môže jej byť uložená pokuta vo výške 50% dane
pripadajúcej na množstvo zisteného liehu, minimálne však 1 659,69 €. Dokladom
preukazujúcim legálne nadobudnutie liehu v pálenici na území Slovenskej republiky je vyskladňovací list.
mjr. Mgr. Stanislav Pacher,hovorca Colného úradu Nitra

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

Plagáty na plagátoch
Jednotlivé verejné priestranstvá Štúrova – myslím tým autobusové zastávky, stĺpy, rôzne steny a iné plochy – sú plné
reklám a plagátov. Voľby do samospráv sa konali v novembri, reklamy propagujúce kandidujúcich však môžeme ešte aj
dnes vidieť na mnohých miestach.
Na Slovensku podľa platných zákonov volebné plagáty môžeme umiestniť iba na takých miestach, ktoré dotyčná osadlosť
(mesto, obec) schváli vo všeobecno-záväznom nariadení. Takisto toto nariadenie môže vyzvať na odstránenie týchto plagátov a môže vyrubiť prípadnú peňažnú sankciu. V Štúrove to
obsahuje nariadenie č. 2009/5. Čítajúc dokument sa dozvieme,
že na umiestnenie plagátov na verejných priestranstvách máme
desať takýchto miest. Je to medzi mnohými napríklad oporný
múr pri škrobárni na križovatke ulíc Hlavná – Nánanská, starý
betónový múr na nábreží Dunaja, betónový múr vedľa vchodu
predajne „Francúzskej pekárne“, oporný múr na Železničnom
rade – oproti pošte, betónové skruže umiestnené na území mesta
(takéto môžeme nájsť aj vedľa SLSP) a mohli by sme vymenovať aj ďalšie. Plochy vyhradené na umiestnenie - vylepovanie
volebných plagátov sú označené nápisom „VOĽBY“. Medzi
povolenými plochami nie je ani jeden stĺp elektrického vedenia
a veru z niektorých týchto stĺpov aj dnes na nás pozerajú kandidáti. Podľa VZN umiestnenie plagátov na nevhodné miesta sa
posudzuje ako priestupok. Nariadenie ale neustanovuje čas, dokedy je potrebné tieto plagáty odstrániť. Pokuta sa môže uložiť
iba v tom prípade, keď policajti chytia pri čine (teda pri vylepovaní), dopúšťajúcich sa priestupku.
Náš mesačník vyhľadal aj osoby, ktoré reklamovali plagáty.
Miestna organizácia SMK umiestnila plagáty iba na povolených miestach alebo na súkromných pozemkoch. Ádám Belák,
predseda miestnej organizácie povedal, že sa nezaoberali odstránením reklamných plagátov, v praxi to prelepia iní. „Nakoľko
existuje také nariadenie, ktoré predpisuje odstránenie plagátov z
tých miest, ktoré sú na tieto účely mestom vyhradené, okamžite
ich odstránime aj v tom prípade, keď momentálne nevieme o
takej technike, ktorá by umožnila odstránenie prelepených plagátov bez zničenia aktuálneho, horného plagátu“ – zdôraznil, a
poznamenal, že vyhradené miesta slúžia na reklamné účely.
František Parkanský pre náš mesačník povedal, že volebné plagáty vyhotovili jeho sponzori. Oni ich umiestnili na rôznych
miestach mesta a je si istý tým, že na potrebných miestach ich
aj odstránili alebo odstránia. Parkanský nevie o tom, že by jeho
popularizujúce plagáty boli umiestnené na ilegálnych miestach
(sú na všetkých stĺpoch elektrického vedenia), ale dodal, že viaceré volebné plagáty sú zalepené už novými, z toho dôvodu
odstránenie už ani technicky nie je realizovateľné.
Náš mesačník vyhľadal aj Tibora Vinczeho, bývalého kandidáta na post primátora. Reklamy má na súkromných miestach, na
naše otázky neodpovedal.
Ohľadne plagátov strany Most-Híd sme sa opýtali Andrey Vitkóovej, poslankyne mestského zastupiteľstva. „Pokladali sme za
dôležité, aby sme dodržali zákonom dané nariadenia týkajúce
sa kampane. Naši aktivisti pochodili všetky miesta vyhradené
na umiestnenie plagátov a naše reklamy sme umiestnili iba na
tieto miesta. Mesiac po voľbách odstránili zvyšky volebných
plagátov“ – povedala poslankyňa, a poznamenala: ”Mrzelo by
nás , keby obraz vytvorený o štúrovských mosťákoch vznikol na
základe obrazu nejakého pozostávajúceho potrhaného plagátu”.
Koller, Kasza-Szép (preklad: gp)

Nyárfa, fűzfa, Hľadáme ľudí do
kancelárie s výhárs rönköt bornou znalosťou
(ipari minőség),
slovenského
jazyka.
illetve tüzifa
minőségű fát Na 6 hodín denne.
Tel.: 0918 717 318
vásárolnék.
Email: info@register-sf.sk
Tel.: +36 70 200 7242

Práca vchodná aj pre
dôchodcov.
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Onedlho je tu leto a spolu
s jeho príchodom otvorí svoje
brány aj naše kúpalisko

Tento rok si budú môcť Štúrovčania zakúpiť ešte výhodnejšie,
až o polovicu lacnejšie permanentky na kúpalisko! Ale nepredbiehajme…
Ako sme už nedávno spomínali, ani počas uplynulej zimy pracovníci
technického úseku nezaspali na vavrínoch a uskutočnili hneď niekoľko
noviniek. Jednou z nich je obnovená vstupná brána a pokladňa, ktorá
svojimi dvoma budovami a ich obklopujúca parková časť bude hrdo vítať návštevníkov kúpaliska už od začiatku mája. Tohto roku, na najväčšiu radosť detí a mladých, termálne kúpalisko vybudovalo v širokom
okolí jedinečný tobogánový park. Kto sa pohyboval v poslednom období v okolí krytej plavárne, ten si mohol všimnúť práce vedľa nej. Na
mieste bývalého dvojitého tobogánu bude vybudovaných 5 tobogánov,
z toho 4 nové. Návštevníci si budú môcť tobogány vyskúšať od júna.
Na základe tohtoročných noviniek a minuloročných skúseností sa pozmenili ceny a zloženie vstupného. Úplný cenník si môžete pozrieť
v tabuľke na konci článku. Vstupné zahŕňa vstup na kúpalisko, vstup
do bazénov a parkovné. Používanie ihrísk plážového volejbalu a futbalu je naďalej bezplatné. Spoplatnené budú ale lehátka so slnečníkmi a tobogány. Štúrovčania budú
môcť aj tento rok využiť zľavy.
Ceny permanentiek, ktoré sa dajú
zakúpiť len v Turistickej informačnej kancelárii, sú na rozdiel od
vlaňajších 25% lacnejšie až o 50%,
preto dúfame, že tento rok budeme
môcť privítať ešte viac domácich
návštevníkov. Platnosť permanentiek je 150 dní odo dňa zakúpenia.
Výnimkou sú permanentky pre
Štúrovčanov, ktorých platnosť je
do 30. septembra 2011. Permanentky pre štúrovčanov je možné
si zakúpiť od mája v novej budove Turistickej informačnej kancelárii na druhej strane pešej zóny.
Kontakt na informačnú kanceláriu
ostal nezmenený. Tel. č. 752 4009,
e-mail: info@vadas.sk.
Týmto by sme chceli dať na vedomie okolitým organizáciám a
podnikateľským subjektom, že na
kúpalisku sa naskytá možnosť na
organizovanie dobročinných a mládežníckych programov (pre tieto je
prenájom miesta zdarma) ako aj na prezentáciu výrobkov a reklamu.
Termálne kúpalisko Vadaš hľadá cvičiteľku aquaerobiku na letnú sezónu 2011. Cvičenia prebiehajú od 1.6. do 31.8, 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. Ďalej vyzývame amatérske hudobné kapely, ktoré sa chcú zviditeľniť počas sezóny na kúpalisku, aby sa prihlásili.
Ponúkame týmto priestor mladým
kapelám na bezplatné vystúpenie,
prípadne za symbolický poplatok.
Pre viac informácií sa môžete obrátiť na vedúcu marketingového
oddelenia Líviu Németh na e-mailovej adrese marketing@vadas.sk
alebo na tel. čísle 7560199.
Ak čakáte hostí, známych alebo rodinu, radi Vám zabezpečíme ubytovanie. Vo Vadaši poskytujeme po
celý rok výhodné ubytovanie. Aj
počas tohtoročnej sezóny poskytujeme možnosť zakúpenia vstupeniek vopred, ktoré môžete podarovať Vašim blízkym, platné sú až do
18. septembra.
Termálne kúpalisko je otvorené v
máji od 10.00 – 18.00 hod., od júna
od 9.00 – 20.00 hod. a taktiež aj nudistická pláž od 9.00 do 20.00 hod.
O všetkých novinkách, aktuálnych
zľavách alebo zmenách sa môžete dozvedieť na našej internetovej
stránke www.vadas.sk alebo www.
sturovoinfo.sk.
Želám Vám príjemne strávené leto
a dúfam, že sa čoskoro stretneme
na kúpalisku.
Ján Oravec ml.
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Nemsokára újra itt a nyár és
vele együtt ismét megnyitja kapuit
városunk termálfürdője

Az idén még kedvezményesebb, félárú bérleteket válthatnak a
párkányiak a városi fürdőbe! De ne szaladjunk ennyire előre...
Mint arról már korábban beszámoltunk, az elmúlt télen sem tétlenkedtek a Vadas termálfürdő műszaki osztályának dolgozói. A megújuló
főkapu: a két épület és az azt körülvevő park méltóan fogadhatja a
látogatókat már a májusi idénykezdéstől. Idén - a gyerekek és fiatalok
legnagyobb örömére - kibővült víziparkkal, a környéken egyedülálló
csúszdákkal várjuk vendégeinket. Aki járt mostanában a fedett uszodában, bizonyára felfigyelt a munkálatokra, az épület mellé, a régi
csúszdaegyüttes helyére 5 csúszda kerül, ebből négy teljesen új, a maga
nemében különleges. A csúszdákat várhatóan június elejétől lehet
majd kipróbálni. Az idei év újdonságai, valamint a tavalyi év tapasztalatainak hatására módosult a belépőjegy ára és összetétele. A pontos
árjegyzéket cikkünk végén, táblázatban közöljük. A belépőjegy magába
foglalja a belépést, a medencék használatát és a parkolást. Továbbra
sem kell fizetni a strandröplabda- és strandfoci pályáért sem. Fizetősek
lesznek azonban a napágyak és a csúszdák is.
A párkányiak idén is kedvezményben részesülnek, a párkányi bérletek
amelyek kizárólag a Turisztikai
Információs Irodában vásárolhatók meg, azonban a tavalyi 25%
helyett idén 50%-al olcsóbbak az
átlagárnál, ezért reméljük, idén
még több hazai vendéget köszönthetünk majd. A bérletek érvényességi ideje 150 nap a megváltás
napjától, kivétel a párkányi bérletek, amelyek szeptember 30.-ig
érvényesek. A párkányi bérletek
május elejétől megvásárolhatóak a
megújult Turisztikai Információs
Irodában, amelyet ezentúl a sétáló
utca túloldalán találnak. Az iroda
elérhetőségei maradtak: telefonszám: 7524009, valamint e-mail:
info@sturovoinfo.sk .
Ezúttal is felhívjuk a környékbeli
szervezetek, vállalkozások figyelmét, hogy a strandon lehetőség
nyílik jótékonysági és ifjúsági
programok szervezésére (ezek
területbérlete ingyenes) valamint
termékbemutatókra és hirdetésekre is. A Vadas termálfürdő ezúton
aquaerobic edzőt is 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. 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.
Amennyiben ezekről bővebb tájékoztatást szeretne kapni, forduljon
bizalommal a marketingosztály
vezetőjéhez, Németh Líviához a
marketing@vadas.sk címen vagy
a 7560199-es telefonszámon.
Ha vendégei, barátai, családtagjai
érkeznek a városba, szívesen gondoskodunk szállásukról, a Vadasban egész évben kedvezményes
szállásárakat biztosítunk. Az idei
szezonban is lesz lehetőség napi
jegyek elővételére, amit akár ajándékba is adhat szeretteinek, hiszen
szeptember 18-ig felhasználhatók.
A termálfürdő májusban 10-től 18
óráig, júniustól 9-től 20 óráig tarrt
nyitva, a nudista napozó júniustól
9-től 20 óráig látogatható. Minden
újdonságról, aktuális kedvezményről, esetleges változásról weboldalunkon tájékoztatjuk Önöket a
www.vadas.sk valamint a www.
sturovoinfo.sk címen. Magam és
munkatársaim nevében kellemes
nyarat, a lurkóknak jó bizonyítványt kívánok, remélem, hamarosan találkozunk a fürdőben!
Németh Lívia
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WIFI na diaľkových linkách

7.

Megszűnik a helembai vonat

Májustól majd 240 járatot töröl, 77-et módosít, s 5 vonalon, köztük a
Párkányt és Helembát összekötőn teljesen leállítja a vasúti forgalmat
a szlovák vasút.
A kezdeti tervek szerint január végén dőlt volna el, mely vonalakat szüntetik meg, s az új menetrend márciusban lépett volna életbe. A Dél-Szlovákia
több pontját érintő reform a Csatát és Ipolyságot összekötő motoros vonat
és a Párkány - Helemba közt közlekedő járat megszüntetésével számolt,
végül csak az utóbbi maradt a végleges listán. A tervezetben Párkány–Párkány államhatárként emlegetett járat reggel 6:43-kor és este 18:43-kor indul
a Duna parti városból, a végső állomás Budapest Nyugati pályaudvar. Ezt
a vonalat két éves szünet után 2006-ban indították újra, a megszüntetésről
a falu vezetője, Kosznovszky Henrietta lapzártánkig nem kapott tájékoztatást, holott május 1-jén érvénybe lép (lépett) az új menetrend. Mint mondta,
igaz, hogy a buszok pótolják a keletkező hiányt, mégis, a falu lakosai közül
néhányan igénybe vették a vonatot, főleg a vasutasok jártak vele munkába.
A polgármester a megálló fontosságát ecsetelve elmondta: mivel Helemba zsákfalu, nagyobb árvízkor csak vasúton lehet megközelíteni. Ekkor az
iskolások, munkába járók és az élelmiszer mozgásának is ez az egyetlen
útvonala. A Párkányi Televízió adatai szerint a vonal eredményei utaslétszámban és a kilométerenkénti veszteséget euróban kifejezve korántsem
a legrosszabbak. 2010-ben 5 euró 09 centre rúgtak. Párkányból Budapest
A híresztelésekkel ellentétben a japán katasztrófa miatt nem vár- irányába a két vonaton kívül 5 EC közlekedik, ezek egyike sem áll meg
ható leállás a Suzuki esztergomi üzemében. A tengerentúli anyacég Helembán.
központja viszonylag távol, 500-600 kilométerre van a márciusi földrengés helyétől.
Az anyavállalat beszállítói zömét közvetlenül érintette a természeti csapás, így Japánban lapzártánk idejében akadozott az alkatrészellátás, több
gyárban le kellett állítani a termelést. A magyarországi üzem elsőkörös Napriek rôznym správam netreba očakávať z dôvodu katastrofy v Japonpartnereinek nagy része az epicentrumtól távol székel, így időben tudják sku odstávku v závode Suzuki. Materská spoločnosť sa nachádza od miesszállítani a megrendelt elemeket. Az előzetes felmérések szerint biztosí- ta marcového zemetrasenia ďaleko, 500-600 km. Na väčšinu japonských
tott az alkatrész-utánpótlás, s ha mégis gond akadna, a szigetországból be- dodávateľov má katastrofa priamy vplyv, preto sa v Japonsku zasekáva
hozott motorblokkok, sebességváltók kötőelemeit és csavarokat magyar dodávanie súčiastok. Vo viacerých závodoch museli zastaviť výrobu. Dogyártóval is le tudják gyártatni. A motorblokkok és sebességváltók esetében dávatelia do maďarského závodu sú dostatočne vzdialení od epicentra,
másfél-, két hónapos a raktárkészlet, az apróbb alkatrészeknél 2-3 hetes. A preto vedia včas dodať objednaný tovar do Suzuki v Ostrihome. Podľa
termelés megszakítása végszükség esetén jöhet csak szóba. A 2011-re ter- predbežných zistení je dodávka doplňujúcich súčiastok zabezpečená a aj
vezett műszaki leállásokat, karbantartási időszakokat ütemeznek át. Ez év v prípade problémov s dodávkou z Japonska by výrobu motorových bloelső leállása, a tavaszi karbantartás április végén volt, egy előre tervezett kov, radiaceho systému a železiarenského materiálu zabezpečili maďargyártásmegszakításról van szó, mely nem a katasztrófa miatt következett ské závody. Skladová zásoba motorových blokov vystačí na 2 mesiace, v
be. A Suzuki japán központja, ahogyan a Magyar Suzuki Zrt. is szigorúan prípade menších súčiastok sú to 2-3 týždne. Zastavenie výroby prichádza
ellenőrzi, hogy tiszta, sugárszennyeződéstől mentes alkatrészek és autók do úvahy iba v konečnom štádiu, celoročne naplánované odstávky by boli
kerüljenek a piacra.
K.-Sz.É. v tomto prípade prehodnotené. Prvá odstávka bola koncom apríla – plánovaná údržba a nie dôsledok katastrofy. Japonská centrála Suzuki prísne
kontroluje čistotu a výšku ožiarenia materiálu dodávaného do Maďarska.
preklad: p.g.
V lete vlaňajšieho roku zabezpečila SAD Nové Zámky pre cestujúcich
na niektorých diaľkových autobusoch bezplatné WIFI pripojenie na internet. Pripojenie skúšobného charakteru mohli cestujúci využiť na linkách
Komárno – Brno, Levice – Brno a Štúrovo – Bratislava. Iniciatíva mala
pozitívnu odozvu, hlavne u mladšej generácie. Niet sa čomu diviť – vysvetľoval Zoltán Csepregi, vedúci štúrovskej pobočky SAD, cieľovou
skupinou je študujúca mládež, stredoškoláci a vysokoškoláci. Vo väčšine
prípadov sú to oni, čo používajú internet v autobusoch a sú aj pravidelnými cestujúcimi. Spomínaná cieľová skupina používa internet hlavne na
vnútroštátnych linkách, pri cestovaní do tzv. vysokoškolských miest, sú
to napr. Bratislava, Nitra a Trnava. SAD sa rozhodla od 1. apríla zaviesť
bezplatné WIFI pripojenie na internet na všetkých diaľkových linkách –
na autobusoch zo Štúrova ráno o 6:05 a 7:40 do Bratislavy a taktiež o
5:40 do Dolného Kubína. Spojenie funguje cez mobilný internet, rýchlosť
pripojenia sľúbená prevádzkovateľom by mala byť 7 Mbit/s.
preklad: p.g.

A magyar Suzuki nem áll le

V Suzuki odstávka nebude

Ismét net a távolsági járatokon

Az érsekújvári Szlovák Autóbusz-közlekedési Vállalat 2010-ben néhány
távolsági autóbuszjáratán ingyenes WiFi internetes hozzáférést biztosított
az utasok számára. A kísérleti jellegű lehetőséget a Komárom – Brünn,
Léva – Brünn és Párkány-Pozsony szakaszokon utazók használhatták. A
kezdeményezés, főleg a fiatalabb korosztály körében, pozitív visszhangra talált. Ez nem is csoda, mert mint Csepregi Zoltán, a SAD párkányi
kirendeltségének vezetője nyilatkozta: a célcsoport a tanuló ifjúság, a közép- és főiskolások, egyetemisták. Túlnyomó többségében ők használják
a számítástechnikai eszközöket, és rendszeres utasai a távolsági buszjáratoknak is. Az említett célcsoport többnyire belföldön utazik, a főbb iskolaközpontú városokat, mint például Pozsonyt, Nagyszombatot, Nyitrát
közelítik meg tömegközlekedéssel. A közlekedési társaság úgy döntött,
hogy április elsejétől minden távolsági autóbuszában - a Párkányból reggel 6:05 és 7:40-kor Pozsonyba, illetve az 5:40 órakor Alsókubínba induló járatokon is - lehetővé teszi az ingyenes WiFi használatot. A kapcsolat
mobilinternetes alapon működik, a szolgáltató által ígért sebesség 7 Mbit/
szekundum.

Už „len“ dážď nás môže prekvapiť
V Maďarsku pripravuje vláda viac ako tisíc starostov na veľké záplavy. Aj na Slovensku sa pripravujú starostovia na kritických miestach.
Avšak podľa hovorcu Slovenského vodohospodárskeho podniku sa v
našom regióne niet čoho obávať.
„Nakoľko na svahoch v okolí Štúrova už nemáme sneh, nedajú sa očakávať veľké jarné záplavy, pravda, ak nebudú výrazné zrážky. Nemôžeme
však vylúčiť lokálne zvýšenie hladiny riek. Situáciu môže skomplikovať
voda prichádzajúca z Rakúska“ – povedal nám hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku, Pavel Machava. Viaceré obce na Slovensku aj
v Maďarsku sa však pripravujú na záplavy. Vláda v Maďarsku napríklad
organizovala cvičenie pre obyvateľov kritických miest a obcí, ktoré bolo
zamerané na ochranu života a majetku. Minister vnútra, Sándor Pintér, to
považoval za dôležité preto, lebo na jar sa dajú očakávať veľké zrážky.
M. Cz.
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Jubilált a magyar iskola

Egymásra talált két Ady-suli

Fennállásának 60. évfordulóját ünnepelte március végén az Ady Endre Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola. A jeles alkalomból kulturális műsorral kedveskedtek pedagógusok, egykori és jelenlegi diákok, emellett
testvérvárosi kapcsolatot kötött az intézmény, iskolatörténeti kiállítás nyílt, leleplezték a tanítók fáját,
felszentelték az iskola zászlaját.
Az ünnepély a kultúrházban kezdődött. Az összegyűltek színes kulturális
programot láttak a színpadon. Fellépett többek között a Varjos zenekar,
a Kisbojtár, a Kuckó bábcsoport, a citerazenekar, a diákokból és tanárokból álló énekkar, az Ady Street. Fodor Zsuzsa, igazgató visszatekintésében elmondta, ez egy méltó alkalom arra, hogy fejet hajtsanak azok
előtt, akik 1950-ben újrateremtették a magyar oktatást. „A háború előtt az
egyház működtette az ilyen intézményeket, majd a történelmi események
a megszüntetésükhöz vezettek. A hálózat újraépítésére 5 évvel a második
világháború befejezését követően nyílt lehetőség” – fejtette ki az igazgató, aki ezt követően az alma mater történetében bekövetkezett összes
fontosabb eseményről megemlékezett. Ilyen többek között az 1953-as iskolareform. Ekkor alakult meg Párkányban az a 11 osztályos tanintézet,
mely a mai gimnázium épületében kapott helyet. 1961-ben újabb változás
következett, ekkor összevonták a szlovák és a magyar tannyelvű iskolát.
A ma is használatos ingatlant 1966-tól használják, azóta több fejlesztés,
felújítás történt. A 80-as években majd 1230 diák látogatta az intézményt,
tanteremhiány lépett fel és több kihelyezett osztályt is működtettek. A helyzet orvoslása érdekében épült meg anno a C pavilon. Az utóbbi éveket
a változások évtizedének nevezte az intézményvezető. A tanulók létszáma
csökkenő tendenciát mutat, mely folyamatot a nyitott határok és a növekvő
versenyhelyzet még inkább felerősíti. Fodor Zsuzsa beszédének végén öszszegezte céljaikat, melyek között szerepel az identitástudat megőrzésére, a
nemzeti hagyományok tiszteletére nevelés, az egészséges életmódra, természetvédelemre, tisztességre, demokratikus és emberséges gondolkodásmódra okítás, ahogyan az is, hogy megtanítsák tanulni a diákokat, továbbá
megfelelő módon rendszerezni a megszerzett információkat. Az ünnepély
során együttműködési szerződést írt alá, testvérvárosi kapcsolatot létesített
a párkányi és a kalotaszentkirályi Ady Endre nevét viselő magyar iskola.
A kapcsolat szlovákiai védnöke Szigeti László, MKP-s politikus, a helyi
önkormányzat képviselője. Ezt követően emléklapot és emlékkönyvet kaptak az alma mater jelenlegi és nyugalmazott pedagógusai, s a Párkányban
működő kulturális-, oktatási- és civil szervezetek, a város polgármestere,
egyes képviselők és felszólalni vágyók köszöntő beszédet mondtak. A rendezvény az intézmény épületében folytatódott: itt iskolatörténeti kiállítást
nyitottak, felszentelték és bemutatták az iskola új zászlóját, leleplezték a
tanítók fáját. A tanítók fája azt a célt szolgálja, hogy maradandó emléket
állítsanak azon pedagógusoknak, akik 5 évnél hosszabb ideig tanítottak az
tanintézetben.
Kasza-Szép Éva

A párkányi Ady Endre Alapiskola és a kalotaszentkirályi Ady Endre Iskola 2011. március 25-én felvette hivatalosan is a testvériskolai
kapcsolatot. A tanúsító okirat aláírására iskolánk 60. évfordulója
alkalmából rendezett ünnepségen került sor, amelyen az Erdélyből
érkezett tanári kar 8 képviselője tiszteletbeli vendégként vett részt.
A születésnapok minden ember életében fontos és kiemelkedő eseménynek számítanak. Egy iskola megalakulásának és létrejöttének a kerek
évfordulóját ünnepelni még meghittebb pillanat. A több tíz év alatt diákok és tanárok egész serege volt tagja az alma maternek. Ők most együtt
élhették meg e neves 60. születésnapot. Az alapiskola számára még fényesebbé tette az ünnepet, hogy egy távoli, sorsukat azonosan megélő,
kisebbségi magyar iskola testvériskolánk lett. Mint régi ismerősöket
üdvözölhettük őket Párkányban és láthattuk vendégül néhány napra. Az
első találkozásra még március elején került sor, amikor az ő meghívásukra
a párkányi alapiskola pedagógusai ellátogathattak Kalotaszentkirályra.
Ott megtapasztalhattuk az emberek vendégszeretetét, bepillanthattunk

az iskolában folyó munkába, az óvodás és az iskolás gyerekek életébe,
szabadidős tevékenységébe. Párkánytól több száz kilométerre található
ez a majdnem kétezer lelket számláló kis település. A nagy távolság
ellenére mégis otthonosan éreztük magunkat, amikor megszólalt a népzene, egyszerre megszűnt a határ, a messzeség. A tiszta magyar nótán
keresztül érződik közös ősi gyökerünk: hisz a dallamok és a rímek mindenkinek ismerősen csengtek. Ha ennek a kapcsolatnak köszönhetően
eljutnak diákjaink Erdélybe, Székelyföldre, vagy ahogy Móricz Zsigmond nevezte a „Tündérkertbe“, sok szépet és emberit tanulhatnak majd
az ottani pedagógusoktól és diákoktól. Gazdagabbak lesznek, ha látják a
hagyományaikat, a népviseletüket, a mindennapi életüket, elfogyasztják
ízes ételeiket. A szemük előtt elevenedik majd meg a magyar történelem
a féltve őrzött emlékhelyeken, melyek, mint egy krónika bemutatják a
régmúlt időket. Megtapasztalhatják, hogy nincsenek egyedül a világban, és ha messze is lesznek otthonuktól, mégsem érzik majd idegennek
az embereket, a helyet. Összeköti őket az édes anyanyelv.
Gyetven Melinda

60 évesen is jó formában van az intézmény...
Három, kettő, egy, rajt. Több
mint hatszáz láb indult neki a
nem hosszú, de rövidnek sem
mondható 1300 méteres távnak.
Volt köztük tanár, igazgató, de
túlnyomórészt gyerekek alkották a tömeget. A cél nem a győzelem volt, hanem a lelkesedés,
az öröm, vagy csak egyszerűen
a jó érzés. Az okot pedig az Ady
Endre Magyar Tanítási Nyelvű
Alapiskola fennállásának 60.
évfordulója szolgáltatta. A rendezvény részleteiről az iskola
testneveléstanárát, a rendezvény szervezőjét, Jókai Ildikót
kérdeztük.
Miért éppen a futással ünnepeltek?
Az igyekezetünk, összhangban az
iskola célkitűzéseivel az, hogy a
mozgás, az aktív életforma vonzó
és érdekes oldalát mutassuk be,
s egyszerre minél több résztvevő számára tegyük azt lehetővé. A futás
ilyen létszámban, aránylag nem hosszú távon felfrissít, egészségesen kimerít és élményt nyújt.
Több mint háromszázan álltak rajthoz. Hogy sikerült ilyen sok résztvevőt toborozni?
Meg kell, hogy mondjam, hogy az érdeklődés túltett az elvárásokon. A
távból kifolyólag csak a felső tagozatosok vehettek részt a futáson. Az
érdeklődők száma olyan nagy volt, hogy végül osztályonként húsz fő-

ben kellet meghatározni a résztvevők számát. Természetesen a tanári
kar és az iskola vezetősége lelkes
és elhivatott hozzáállása nélkül az
akció ilyen méretű megrendezése
nem valósulhatott volna meg.
Voltak a futás közben nehézségek?
Ha a kipirult arc és a kissé felgyorsult légzés annak számít… Ezen
kívül ugyanis semmilyen „elváltozás” nem volt tapasztalható sem a
gyerekek, sem a tanárok körében.
Mivel a futás az iskolától indulva áthaladt Párkány Fő utcáján és
a Szent István és Petőfi utcán keresztül visszatért az iskolához, a
rend szerveinek a közreműködésére
is szűkség volt. Szeretnék az állami
és városi rendőrségnek köszönetet
mondani a futás gördülékenységének elősegítéséért.
Milyenek voltak a visszajelzések?
A jó hangulat, ami a rajtnál mexikói hullámokkal kezdődött, kitartott
a célig. Túlnyomórészt pozitív visszajelzéseket kaptunk a résztvevőktől is, de a járókelők is buzdítottak bennünket, ami jó érzéssel töltött el
mindenkit. Jövőre, még ha nem is kerek évfordulót ünnepel az iskola,
a rendezvény megismétlését a résztvevők kérésére célul tűztük ki. Úgy
gondolom, a mozgás nem csupán egészséges, de szórakoztató és társas
tevékenység, amit az iskolánkban továbbra is támogatni, szervezni és
terjeszteni szeretnénk.
a.sz., kép Párkányi Televízió
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NOTÁRSKY

ÚRAD

JUDr. Marta Botková
notárka
Björnsonova 2				
tel.035/6400628
940 52 Nové Zámky 		
e - m a i l : b o t k o v a @ n o t a r. s k
číslo konania: 8D 697/2005, D not 5/2006
OZNÁMENIE
Vo veci dedičstva po neb. Erike MARKÓOVEJ, r. Sukupčákovej, dátum
úmrtia 09.11.2005, naposledy bytom Štúrovo, súdom poverená súdna komisárka - notárka JUDr. Marta Botková, so sídlom 940 52 Nové Zámky,
Björnsonova 2,
o z n a m u j e,
že dňa 29.04.2011 o 9.00 hod. v sídle notára, na základe Uznesenia Okresného súdu Nové Zámky o nariadení likvidácie dedičstva, č.k. 8D 697/2005
- 127, zo dňa 24.06.2009, právoplatné dňa 27.07.2009, bude speňažovať
majetok poručiteľky:
a) f o r m o u p r i a m e h o p r e d a j a nehnuteľností v obci, v katastrálnom území ŠTÚROVO, zapísané na Katastrálnom úrade Nitra, Správa
katastra Nové Zámky na liste vlastníctva číslo 4923, parcelné číslo 1172/1 –
507 m2 – zastavané plochy a nádvoria, parcelné číslo 1172/2 – 35 m2 – zastavané plochy a nádvoria, parcelné číslo 1177 – 304 m2 – zastavané plochy a nádvoria, b y t o v ý d o m súpisné číslo 1533 na parcele číslo 1177,
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a
spoluvlastnícky podiel k pozemku v 6377/80871, b y t č. 2, prízemie, vchod
č. 13, podľa B 2 v celosti, ktorý sa nachádza v Štúrove, Železničný rad 13, s
tým, že najnižšia cena bola určená znalcom vo výške 15 300,00 EUR; nehnuteľnosti budú predané tomu, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu, pričom
kupujúci sa stáva vlastníkom zápisom do katastra nehnuteľnosti po zložení
kúpnej ceny do súdnej úschovy
Termín obhliadky bytu je dňa 21.04.2011 o 10.30 hod.
b) p o s t ú p e n í m pohľadávky poručiteľky voči Márii Stugelovej, r. Tácsikovej, bytom Kamenica nad Hronom 130, vo výške 2 655,51 EUR.
Nové Zámky dňa 24.03.2011
				

JUDr. Marta Botková, notárka

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.“

KULTÚRA

04/2011

11.

Schôdza Spoločnosti slovensko maďarského priateľstva

To, že slovenskí a maďarskí občania v Štúrove nemajú problém komunikovať a navzájom si porozumieť, sa opäť potvrdilo na výročnej členskej schôdzi Spoločnosti slovensko – maďarského priateľstva (SSMP)
v Štúrove.
Výbor SSMP pozval svojich členov opäť po roku na výročnú členskú
schôdzu. Na začiatku sa členovia rozlúčili minútou ticha s Oľgou Fazekašovou, pokladníčkou, ktorá nás náhle opustila v júni minulého roku.
Okrem správy o činnosti za rok 2010 boli hlavnou súčasťou schôdze aj
vystúpenia hostí, ako István Habodász a Klaudia Körtvélyesiová. Mladého pána Habodásza, študenta Selye János Gymnázia v Komárne, pozná verejnosť z televíznej obrazovky. Je to talentovaný recitátor, ktorý
podmanivým a pôsobivým spôsobom dokáže predniesť umelecký text v
maďarčine, ako aj v slovenčine. Či už
ide o vážne dielo alebo naopak veselé, jeho umelecký prejav je naozaj hlbokým umeleckým zážitkom. Slečna
Klaudia Körtvélyesiová, doktorandka
na UKF v Nitre, hovorila vo svojom
vystúpení o význame spolupráce a
kultúrnych vzťahov medzi Slovákmi
a Maďarmi, ktorí žijú svorne v mestách, na dedinách a zdieľajú spoločné
starosti a radosti. Túto tému rozpracúva vo svojej diplomovej práci. Je z
Komárna a prejavila záujem stať sa členkou Spoločnosti. Ďalší nový člen
je až z Nitry, ktorý už pred tromi rokmi písomne oslovil Spoločnosť so
záujmom stať sa členom a prejavil záujem naučiť sa po maďarsky. Tak to
je naozaj nezvyčajné a zároveň obdivuhodné. Medzi dvoma vystúpeniami hostí priebeh schôdze príjemne spestril ženský spevácky zbor Stilla
Pectus pod vedením Kataríny Pappovej. Zaspievali jednu slovenskú a
jednu maďarskú pieseň. V diskusii niekoľkí, už dlhoroční členovia vyjadrili potrebu zamerať sa na 10. výročie obnovy Mosta Márie Valérie
a pokúsiť sa zapojiť do spolupráce aj iné spoločenské organizácie, prípadne občianske združenia, ako aj samotné mesto. Miestnosť, kde sa
schôdza konala, priam praskala vo švíkoch, členovia sa zúčastnili vo
vysokom počte. Pozvanie prijali aj niekoľkí poslanci MZ, riaditeľka ZŠ
maďarskej, zástupkyňa ZŠ slovenskej, ako aj ďalší občania.
Spoločnosť slovensko – maďarského priateľstva vyjadruje poďakovanie
mestu Štúrovo za podporu podujatia.
Kornélia Slabáková, preds. SSMP

A Hársfa utcai ovisok a
Strázsa-hegyen
Az Esztergom melletti Strázsa-hegyi kirándulással folytatódott a Hársfa
utcai óvoda idei tavaszköszöntő programja. Óvodánkban kiemelt figyelmet szentelünk a természet megismerésének, megfigyelésének és védelmének. Az idei utunk elsődleges célja az év vadvirága, a leánykökörcsin
felkutatása és megfigyelése volt. A hegymászás során az ovisok megismerték a száraz sziklagyepek jellegzetes élővilágát. Nagy lelkesedéssel
fedezték fel az ösvény mentén bólogató kökörcsinfejeket, gyengéden
megsimogatták szőrös, molyhos szárukat, bóbitájukat. Megcsodálták a
homoki pimpó virágszőnyegét, a sárguló sombokrok integető ágait, a
fák alatt megbúvó odvas keltikéket, illatozó ibolyákat. Itt-ott már felleltünk néhány korán nyíló törpe nőszirmot. A napocska meleg sugarai előcsalogatták a bogarakat, lepkéket. A sziklákon kéznyújtásnyira
sütkéreztek a zöld gyíkok. A fűcsomók, csenkeszek takarásában belehallgattunk a gazdag élővilág neszezésébe. Úgy gondolom, ebben a
csodálatos környezetben minden gyermekben megfogalmazódott ezen
ritka élőhelyek megóvásának szükségessége. Az óvoda soron következő
tavaszi programja a hagyományos húsvétváró volt.

Sebők Zsigmond rajzpályázat

Utazás Tündérországba
Sebők Zsigmond születésének 150. évfordulója alkalmából
a Hársfa utcai Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda
rajzpályázatot hirdet 2 kategóriában.
A gyermekrajzok bármilyen technikával készülhetnek, A3-as méretben.
Kérjük, a munkákat május 16-ig juttassák el az óvoda címére.
I.kategória: óvodások
II. kategória: első osztályosok
A témakör: az író bármelyik meséjének a feldolgozása rajzban
Minden beküldő emléklapot kap, a legszebb munkákat külön díjazzuk.
Sebők Zsigmond (Párkány, 1861. szeptember 22. - Budapest, 1916. június 4.)
író, hírlapíró, a magyar gyermekirodalom klasszikusa; ő teremtette meg
Dörmögő Dömötör, Zebulon és Dorka, Róka Miska, Malac Misi feledhetetlen alakjait.

Program:
június 3-án délelőtt:
Kiállítás - megnyitó
Sebők Zsigmond emléktáblájának megkoszorúzása
Délután:
az óvoda épületében az óvodások gyermekműsora
pályázatok eredményeinek kihirdetése, díjkiosztó ünnepély.
Az esemény alkalmából megtekinthető kiállításunk: régi gyermekjátékok, fotók, gyerekkönyvek.
Mindenkit szeretettel várunk. Címünk: Párkány, Hársfa utca 2 - Lipová 2, Štúrovo
www.harsfaovi.estranky.sk

Andersen éjszakája 2011
Idén áprilisban a városi könyvtár 6. alkalommal rendezte meg Andersen
éjszakáját. A mára nemzetközivé nőtt rendezvény az olvasást hivatott
propagálni. A meghívott 40 gyermek számára a könyvtárosok meglepetésekkel készültek. A résztvevők megtekintették a városi hivatalt, melyben az alpolgármester, Slabáková Kornélia kalauzolta őket. Pizza partin
vettek részt Oravec János polgármesterrel. Volt lampionos felvonulás,
szerencsehozó léggömbök eregetése, könyvmollyá avatás, rejtvényfejtés, csokitorta evés s beszélgetés Andersen úrral. A kreatív műhely című
foglalkozás alatt könyvjelzőt és guri gombócot készítettek fonalból a
gyerekek. Ezt hajnalig tartó meseolvasás követte, reggel pedig édes reggelit kaptak a résztvevők. Végül, de nem utolsó sorban a gyermekek
olvastak a szervezőknek.

Noc s Andersenom 2011
1.4.2011 Mestská knižnica v Štúrove organizovala 6. ročník Noci s Andersenom. Toto podujatie je na podporu čítania, na ktorom sa zúčastnilo 40 detí, ktoré najviac čítajú. Knihovníčky pripravili aj tento rok
zaujímavý program. A to návštevu mestského úradu v sprievode pani
zástupkyne primátora Kornélie Slabákovej. Pizza party s pánom primátorom Jánom Oravcom. Nasledoval lampiónový sprievod, vypúšťanie
balónov šťastia, sľub knihomoľov, lúštenie tajničky, veľká čokoládová
torta s pánom Andersenom. Obľúbené boli i kreatívne práce. Deti pripravili záložky do kníh, vyrobili guľka bombulka z vlny. Rozprávky boli
čítané až do úsvitu, ráno boli sladké raňajky a nakoniec ešte rozprávky
na rozlúčku, ktoré čítali deti.
Köszönjük támogatóinknak, hogy segítettek emelni rendezvényünk
színvonalát.
Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí nám dopomohli k tomu, aby sme
zvýšili úroveň tohto podujatia.
Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, Convertis s.r.o. Štúrovo – Ing Béreš Jozef, Coop Jednota Nové Zámky, Billa s.r.o., Regra tlačiareň Štúrovo –
Ondrej Kovan, Allianz Slovenská poisťovňa Štúrovo – Csenger Árpád,
Deichmann Štúrovo, Anna Obuv Štúrovo – Ladislav Mitták, Camélia
Štúrovo – Ing. Ingrid Záhoreczová, Slovenská sporiteľňa a.s. Štúrovo,
Caesar Pizzeria Štúrovo, Protex Štúrovo
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Musical- és filmzenehangverseny
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Koncert muzikálovej hudby

A Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola koncerttermében 2011.március 21-én ismert
filmek és musicalek csodálatos dallamai
csendültek fel. A múlt év sikeres hangversenyén felbuzdulva idén is megrendezésre
került a modern zene délutánja. Az előadásból áradt a növendékek buzgalma és
szimpátiája a művek iránt, mely lelkesedés
átragadt a hálás közönségre is. A kicsik és
nagyok egyaránt ámulattal hallgatták az
örökzöld slágerek csokrát, melyet nagy
szeretettel és figyelemmel válogattak öszsze a pedagógusok és diákok. Bízunk abban, hogy a koncert hagyománnyá válik és
a jövőben is hasonlóan maradandó művészi élményben lesz részünk.
Gy.Zs

V koncertnej sále Základnej umeleckej školy Ferenca Liszta sa ozvali dňa
21.marca 2011 krásne melódie muzikálovej, filmovej a modernej hudby. Po minuloročnom zdarnom úspechu sme zorganizovali aj tentoraz vďačný koncert, na
ktorom žiaci preukázali svoj talent z oblasti moderného žánru. V podaní žiakov
hudobného odboru odzneli na rôznych hudobných nástrojoch a spevom úryvky zo
známych filmov a muzikálov. Koncert sa
tešil veľkej obľube, tak pre účinkujúcich,
ako aj pre nadšené obecenstvo. Dúfame,
že pekná tradícia bude ďalej pokračovať,
už teraz sa tešíme na budúce prekrásne
tóny známych melódií.
Z. Gy

A Városi Művelődési Központ programja
Program Mestského kultúrneho domu
A galéria és a múzeum új nyitvatartása:

Május-június: hétőn zárva,
kedd, szerda, csütörtök, péntek 10.00 - 18.00,
szombat zárva, vasárnap 15.00 - 18.00
Július-Augusztus: hétőn zárva,
kedd, szerda, csütörtök, péntek 12.00 - 20.00,
szombat zárva, vasárnap 15.00 - 18.00
Szeptember-Április hétfő, kedd, szerda, csütörtök,
péntek 10.00 - 17.00,
szombat zárva, vasárnap 14.00 - 17.00.

Mestské múzeum:

- Výstava Ubi sol ibi vita, Slnečné hodiny Józsefa
Klotza
Výstavný plán Mestského múzea v Štúrove na
rok 2011
Jún – Fajkárske čaro (výstava fajok)
September – 10. výročie obnovenia mostu Márie
Valérie
November – Výstava sochára Varga B. Kálmána

SĽUK – új időpontban július 10-én, szabadtéren és
ingyenesen lesz
Máj-Jún: pondelok zatvorené,
SĽUK – predstavenie sa presunulo na 10. júl, vstup
utorok, streda, štvrtok, piatok 10.00 - 18.00
zdarma
sobota zatvorené, nedeľa 15.00 - 18.00
Júl-August: pondelok zatvorené,
utorok, streda, štvrtok, piatok 12.00 - 20.00
Hamarosan:
sobota zatvorené, nedeľa 15.00 - 18.00
2011. május 5, 19:00 – Showder Klub Kiss ÁdámSeptember-Apríl: pondelok, utorok, streda, štvrmal és Hajdú Balázzsal, jegyár: elővétel 9 €, helytok, piatok 10.00 - 17.00
színen 11 €
sobota zatvorené, nedeľa 14.00 - 17.00
2011. május 6, 19.00- Ifjú Szivek
2011 május 17, 19.00 – Fábry Sándor önálló estje,
Mestská galéria:
- Jubilejná výstava Alexandra Bugyácsa
jegyár 12 €
2011. május 8 – Európa Nap
Ďalšie výstavy:
- ZUŠ – absolvent (skup. výstava), Ložeková 2011. június 1 – Gyermeknap a szakközépiskola
Natália (karikatúra, olej), Gyűgyi Ladislav (foto), sportpályáján. A program leírása következő száKaplánová Anna - Baranovics Róbert (obrazy),
munkban lesz olvasható.
Morvay Anton (vitráž)

Nová otváracia doba galérie a múzea:

Városi galéria:

- Bugyács Sándor jubileumi kiállítása

Soron következő kiállítások:

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

Városi múzeum:

Ubi sol ibi vita, Klotz József napórái című kiállítás

Onedlho:

5. máj 2011, 19.00 – Showder Klub, vystup. Kis
Ádám, Hajdú Balázs, vstup: predpredaj 9 €, na
mieste 11 €
6. máj 2011 – Mladé srdcia, 19.00
7. máj 2011, 19.00 – Fábry Sándor, vstupné 12 €
8. máj 2011 – Deň Európy:

Program Vadaš:

Od 9.30: Pre zdravšiu Európu - rodinná súťaž v
 
štafetovom plávaní
  
Parkovisko pri Dunaji:
Od 9.00 - Súťaž vo varení gulášu

Od 9.45: Beh ulicami Štúrova a Ostrihomu

Od 10.00: Vínna ulica, ulica remeselníkov, koncerty amatérskych skupín
Od 12.15: Vidám Fiúk z Komárna

Od 13.15: Detský program. Počas celého podujatia malovanie na tvár, šašo.
Od 14.00: Folklórny festival
Od 16.30: Hity z muzikálov Mamma Mia, Romeo a
További információk, jegyrendelés a párkáJúlia - Érsekújvári Rock-színpad
nyi kultúrházban, illetve a 0367511108-as
Od 18.00: Hity z operety a muzikálov - Vadkerti Imre
telefonszámon kaphatók.
és Derzsi György
Főtámogató: Termálfürdő Párkány.
Od 19.00: Anyalai Pepes Sándor so skupinou
Od 21.00: Ghymes

1.jún 2011 - Deň detí. Program sa uskutoční na
A Párkányi Városi Múzeum 2011. évi kiállítási
ihrisku stredného odborného učilišťa.
terve
Június – A pipafüst bűvöletében (pipakiállítás)
Szeptember – A Mária Valéria híd felújításának
10. évfordulójára
November – Varga B. Kálmán szobrász kiállítása
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Európa Nap – Deň Európy
május 8. – 8. máj

13.

Előeste – Predvečer
május 7. – 7. máj

Duna-sétány - Parkovisko pri Dunaji
Megnyílik a borsétány. Otvorí sa vínna ulica.
18.00 – Silver Uragan
20.00 – Gajmesz Band, utcabál – ples

Európa Nap – Deň Európy
május 8. – 8. máj

Utcai futóverseny – Beh ulicami Štúrova

Az Európa Napon megrendezésre kerül az első utcai futóverseny Párkányban és Esztergomban, mely a Duna-parti parkolóból indul. A táv hossza kb.
3 kilométer. A rajt időpontja 9:45, a résztvevőket 9 órától várjuk a helyszínen. Nevezési díj nincs. Az első helyezettek kerékpárt nyernek. Minden
résztvevő az Európa Nap logójával ellátott pólót kap.
Súčasťou Dňa Európy bude aj beh ulicami Štúrova a Ostrihomu. Štart od
parkoviska pri Dunaji o 9:45, účatníkov čakáme od 9:00. Dĺžka trate je cca.
3 kilometre. Účasť zdarma – bez štartovného. Prvá cena je bicykel. Každý
účastník dostane tričko s logom Dňa Európy.

Rotyogtató – Súťaž vo varení guláša

Kérjük a benevezetteket, hogy a húst május 6-án
(pénteken), 10.00-tól 15.00-ig vegyék át a kultúrházban.
Prosíme štartujúcich, aby si mäso prevzali v piatok
6. mája od 10.00 do 15.00 v kultúrnom dome.

Egy egészséges Európáért - Pre zdravšiu
Európu

Az Európa Napon megrendezésre kerül az Egy
egészséges Európáért családi váltó-úszóverseny.
A megmérettetés helyszíne a Vadas Termálfürdő. A
program 9:30-kor kezdődik. A verseny fődíja egy
kerékpár.
Súčasťou Dňa Európy bude aj rodinná súťaž v štafetovom plávaní pod názvom Pre zdravšiu Európu,
ktorá sa uskutoční na kúpalisku Vadaš. Začiatok podujatia je 9:30. Hlavná
cena je bicykel.

Bugyács ´60
2011. április 13-án nyílt meg Pár- V Štúrove bola 13. apríla 2011
kányban Bugyács Sándor jubi- otvorená jubilejná výstava Alexanleumi kiállítása. Az ünnepélyes dra Bugyácsa, štúrovského rodáka
keretek közt megtartott megnyitó- z príležitosti jeho 60. narodenín.
nak a Danubius Mozi nagyterme Slávnostné otvorenie prebehlo vo
adott otthont, ahol először a Stilla veľkej sále Kina Danubius, kde
Pectus nőikar lépett a szépszámú ako prvý vystúpil ženský spevácközönség elé. Ezt követően Halasi ky zbor Stilla Pectus. Umelca a
Tibor, a művelődési ház igazgatója všetkých prítomných z oboch strán
köszöntötte a 60 éves művészt, és hranice privítal riaditeľ MsKS Tia tiszteletére megjelent vendégeket bor Halasi. Bohatú životnú dráhu
a határ mindkét oldaláról. Az esz- oslávenca predviedla Klubová scétergomi Klubszínpad (melynek Bu- na z Ostrihomu, ktorej členom je aj
gyács Sándor úgyszintén a tagja), Alexander Bugyács.
Istvánffy Miklós összeállításában
Kurátor
mutatta be az ünnepelt gazdag életv ý s t a v y,
pályályát.
historik
A kiállítás kurátora, Istvánffy Miklós
umenia
esztergomi művészettörténész mélMiklós
tatta a párkányi születésű autodidakta
Istvánffy
grafikus, festő és illusztrátor Bugyács
ocenil
eddigi tevékenységét, kiemelve pályá- doterajšiu činnosť Bugyácsa, výlya egy-egy fontosabb állomását. tvarníka samouka – grafika, maliBugyács Sándor a Párkányi Körzeti ara a ilustrátora a vyzdvihol jeho
Alkotókörön kívül tagja még a Szlo- najdôležitejšie medzníky v umevákiai Magyar Képzőművészek Tár- leckej dráhe. Alexander Bugyács je
saságának, a Szlovák Képzőművészeti okrem Spolku výtvarníkov Štúrova
Úniónak, a Pozsonyi Műtermeknek, aj členom Spolku maďarských vývalamint az Esztergomi Művészek tvarníkov v Slovenskej republike,
Céhének is.
Slovenskej výtvarnej únii, BratiEgyéni színezetű grafikái, festmé- slavského ateliéru a Cechu ostrinyei, illusztrációi és kollázsai már homských umelcov.
jó pár évtizede jelen vannak kép- Vystavené diela – grafiky, maľby,
zőművészeti életünk palettáján. Je- ilustrácie a koláže nám ukážu prielenleg kiállíttott művei az utolsó tíz rez umelcovej činnosti za posledév terméséből adnak keresztmetsze- ných desať rokov. Široká verejnosť
tet. A kiállítás ezév május 13-ig te- si môže prezrieť výstavu v Mestkinthető meg a Párkányi Városi Ga- skej galérii v Štúrove do 13. mája
lériában.
Juhász Gyula
tohto roka.
Július Juhász

 
 



 


04/2011

ŠPORT - SPORT

14.

Beseda so spisovateľom

Galavečer boxu

Napriek tomu, že žijeme v dobe nových informačno-komunikačných
technológií, má kniha svoje nezastupiteľné miesto v živote človeka.
Práve mesiac marec je považovaný za mesiac knihy.
Oblastné pracovisko MS v Štúrove v spolupráci s MO MS v Štúrove
uskutočnilo dňa 18.3.2011 v matičnom dome besedu so spisovateľom.
Tento básnik síce nepatrí k velikánom našej tvorby, ale pretože žije
v našom blízkom okolí, dovolili sme si ho pozvať na besedu a bolo
veľkou cťou, že toto pozvanie prijal. Je to Jozef Medveď, ktorý pochádza z Brezna a žije v Gbelciach. Jeho literárne začiatky siahajú do
detstva. Popri písaní svojich básní sa venuje ochrane prírody a maľovaniu. Napísal a vydal 3 básnické zbierky: Hviezdy i pramene, Studená
náruč, Piesne potoka Paríž. Momentálne pracuje ako správca Národnej
prírodnej rezervácie Parížske močiare v Gbelciach. Publikuje aj v odborných časopisoch, ako je Butev v ČR a Chránené územia Slovenska.
Beseda prebiehala v priateľskej atmosfére a bola spestrená prednesom
ukážok z jeho básní, ktoré predniesla pani Katarína Valovičová. Pán
Medveď zaujal svojím rozprávačským talentom a z jeho rozprávania
bolo cítiť lásku k umeniu, literatúre a hlavne k prírode. Vyjadril radosť
a uspokojenie z toho, že pre ochranársku prácu sa mu darí získavať
hlavne mladých ľudí, za čo mu patrí veľká vďaka. Účasť bola hojná
a besedujúci sa zaujímali nielen o básne, ale aj o Parížske močiare a
vzácne druhy vtákov, ktoré tu hniezdia a žijú v našom okolí. Za túto
peknú akciu ďakujeme pánovi Medveďovi, Oblastnému pracovisku a
MO MS v Štúrove.
Daniela Ružičková

Dňa 19.-ho marca sa uskutočnil v Športovej hale Milénium v Nových
Zámkoch galavečer amatérskeho a profesionálneho boxu. Usporiadateľom boxerského večera, kde sa predstavili aj nádejní štúrovskí pästiari, bol LP Box Promotion Ladislava Paszterka.
Medzi amatérmi sa predstavil iba 13 ročný Gergely Svajda, ktorému žiaľ
v ringu nedal skúsenejší a zdatnejší súper Tamás Laska z Budapešti
žiadnu šancu. Zápas sa skončil v
prvom kole po tvrdých zásahoch
maďarského boxera. Druhým
Štúrovčanom medzi amatérskymi
boxermi bol 16-ročný Peter Bathó
vo váhovej kategórii do 80 kg.
Náš boxer bol od začiatku zápasu
aktívnejší, presnejší a nad svojím
súperom Botondom Ecseym z
Maďarska vyhral zaslúžene na body.
Medzi profesionálmi sa po prvýkrát predstavil Roland Varga v poloťažkej váhovej kategórii. Skúsenejšiemu súperovi Muratovi Oezturekovi z
Turecka nedal žiadnu šancu a vyhral KO v prvom kole.
Vrcholom večera boli zápasy profesionálov o Medzinárodného
majstra Slovenska. V krížovej váhe v 8 kolovom zápase vyhral
český boxer Roman „Cobra“ Vanický nad Švajčiarom Agronom
Dzilom na body. V strednej váhe, v zápase vypísanom na 10 kôl,
porazil ďalší Čech, Tomáš Mann na body svojho krajana Michala
Peráčeka.
p.g.

A párkányi jégkorongcsapat nyerte
az Ice Beach Kupát

Az Ice Beach Kupa jégkorongbajnokság döntőjét március 17.-én
játszották és egyben ez volt az idényzáró mérkőzés. Majdnem teltház fogadta Táton a küzdő feleket, 100 néző volt kíváncsi a HK
Štúrovo és az Esztergomi Mormoták mérkőzésére.
A csapatok óvatosan kezdtek és főleg a védelemre koncentráltak. A papírformát igazolva folytatódott a mérkőzés: a párkányiak Repka és Bohuslav góljaival szereztek vezetést. A hatalmas elszántsággal küzdő esztergomiak azonban nem roppantak össze és még a félidő előtt szépítettek
(2:1), a második félidő elején sikerült kiegyenlíteniük, így a csata elölről kezdődött. A folytatásban nagyobb sebességi fokozatra kapcsoltak
a párkányiak és Kulich találatával vezetést szereztek, mikor is sikerült
átlőni az egyébként remekül védő esztergomi kapust. A 29. percben egy
szép akció befejezésképpen Velena 4:2-re módosította az eredményt. A
pontot az i-re 6. perccel a rendes játékidő vége előtt Tóth Attila tette fel
– 5:2. Az esztergomiak minden erejüket bevetve próbálták megfordítani
az eredményt, de próbálkozásaik a remekül védő Horváth révén kárba
vesztek. A párkányiak így, még ha nem
is éppen ideális, de
harcias teljesítmény
árán immár sorozatban harmadszor
nyerték el az Ice
Beach kupa bajnoki
címét. A döntő után
a HK Štúrovo csapata még egy címet
bezsebelt. Tóth Attila lett a rájátszás
gólkirálya, 15-ször
talált a kapuba. A 3.
helyért folyó mérkőzésen a Kóbor
Kutyák csapata győzedelmeskedett az Ice Beach Boys ellen 6:5-ös
arányban.
Ezennel szeretnék köszönetet mondani a csapat tagjainak az idényben
nyújtott teljesítményért, valamint azon személyeknek, aki segítettek
bennünket. Név szerint Bohuslav Jozefnek, Čief Romannak, Kulich
Romannak, Vojtek Gyulának, Tóth Attilának, Repka Péternek, Velena
Jurajnak, Horváth Tibornak, György Leventének, Husár Slavomírnak,
Michač Stanislavnak, Mišicák Danielnek, Bohuslav Radeknek, a csapat
menedzserének Oravec Jánosnak a fényképészünknek Molnár Silviának és nem utolsó sorban a szurkolóinknak, akik nagy számban eljöttek,
szurkoltak és hajtottak minket. Köszönjük!
Ifj. Oravec János

Vzpierači pokračujú v dobrých
výkonoch

Vzpierači napriek smole, ktorá ich postihla vlani pred bránami extraligy, pokračujú aj tohto roku vo výborných výkonoch.
V dňoch 24. až 27.3.2011 sa zúčastnili na medzinárodnej súťaži Soroksár Cup v Budapešti, kde získali spolu 5 medailí: v kategórii žiaci získal
Kevin Lelócky zlatú medailu výkonom (25+35) 60 kg, Samuel Štifner
striebro, výkonom (28+39) 67 kg, v kategórii dievčatá získala Bianka Horváthová zlato, výkonom (21+27) 48 kg, v kategórii juniori sa
umiestnil na prvom mieste Róbert Hatala výkonom (115+132) 247 kg,
a v kategórii muži získal Adam Masnica tiež zlato výkonom (120+155)
275kg a zároveň sa stal aj najlepším pretekárom celého turnaja. Medailová bilancia MŠO Štúrovo, oddiel vzpierania je 4 zlaté a 1 strieborná
medaila.
Dňa 9.4.2011 sa konali Majstrovstvá Slovenska mladších žiakov. V
hmotnostnej kategórii nad 56 kg získal Samuel Štifner striebornú medailu výkonom (29+40) 69 kg a stal sa tak vicemajstrom Slovenska pre
rok 2011.
p.g.

Futbalisti MŠO Štúrovo na jar
Futbalisti MŠO Štúrovo na jar ešte neokúsili trpkosť prehry. Po remíze
na ihrisku vo Veľkom Mederi museli pre nespôsobilý terén odložiť prvý
jarný domáci zápas s Hurbanovom. V sobotu 26. marca opäť remizovali 1:1 v ťažkom zápase v Šuranoch. Štúrovčania zaskočili domácich
dôraznou obranou a hrozili rýchlymi protiútokmi. Záverečná remíza
bola zaslúžená. Prvý domáci zápas, už spomínaný odložený s Hurbanovom, odohrali v stredu 30. marca. Štúrovskí futbalisti porazili Hurbanovčanov rozdielom triedy 4:0. O tri dni neskôr, v sobotu 2. apríla,
nasledoval ďalší domáci zápas proti Veľkým Lovciam. Na hráčoch sa
začala prejavovať únava z náročných dní, veď za posledných 6 dní to
bol ich tretí majstrovský zápas. Napriek tomu, že súper mal viac z hry,
zvládli aj tento zápas vynikajúco. Po góle Viktora Kunyíka si udržali
jednogólové vedenie a nad Veľkými Lovcami vyhrali tesne 1:0. Ďalší
zápas na súperovom ihrisku odohrali Štúrovčania 9.apríla v Sládkovičove. Domáci futbalisti mali prevahu, ale Štúrovčania hrali so zabezpečenou obranou a hrozili brejkmi. Zrodil sa už tretí nerozhodný výsledok
na súperovom ihrisku v rade. Gólom Tomáša Bábskeho remizovali 1:1.
MŠO Štúrovo je momentálne na dobrom 8. mieste IV. ligy juhovýchod
s 28 bodmi, pred poslednými Šahami má náskok 9 bodov.
p.g.

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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15.
Doktor Kartík nezabúdame,
nesmie Ťa zaviať času závan,
aj po siedmich rokoch na Teba
naša spomienka je vzácna a
stále veľmi drahá.
S úctou a láskou spomínajú
priatelia

MUDr. Kartík Dušan
Tudjuk, hogy senkit nem hozhat
vissza a gyertyafény. De az emlékezet megőrzi Őket,
akikért a gyertya ég.
Tisztelettel és szeretettel emlékeznek barátai

Predám 3-izbový, prerobený byt pri Dunaji s
veľkou záhradou a dvojitou garážou. Tel.: 0917
425 985
Ponúkam veľký 2-izbový byt na dlhodobý prenájom. Cena podľa dohody. Tel.: 0905 288 209
Eladó 3 szobás, átépített lakás a Dunánál, kerttel, dupla garázzsal. Tel.: 0917 325 985
Kiadó Párkányban a Fő utca 13 szám alatt bérlemény 250 m2 alapterületű emeleti része. Megfelel kávéháznak vagy irodahelységnek. Tel.: 0903
645 143, 0903 459 199
Predám garáž na Štefánikovej ulici. Tel.: 0905
288 209
Príjmem študentov, brigádnikov aj penzistov do
bufetu na kúpalisku Vadaš. Tel.: 0915 740 408

Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet. Őrizzük,
óvjuk emlékedet.
Feleséged, gyermekeid, unokáid
„Őrizzük emlékét kit
nagyon szerettünk, már öt
éve annak, hogy nem lehet
közöttünk. Hiányát elviselni nagyon nehéz, örökké él
bennünk a fájó emlékezés”.

Miloš Zelinka

Fájdalmas szívvel
emlékezünk id.

Kell ott fenn egy ország

Kétszobás lakás eladó a Bartók utcában. Tel.:
0915 043 113
Eladó családi ház Köbölkúton. Tel.: 0910 303
296
Garázs eladó a sportpályánál. Tel.: 0908 532
567
Predám garáž pri športovom ihrisku. Tel.: 0908
532 567
Eladó családi ház Barton 25 áras telekkel. Ár
megegyezés szerint. Elérhetőség: 036/7591118
vagy 0910263034
Fürdőkádzománc felújítást vállalok. Tel.: 0905
983 602
Libádon öreg családi ház eladó. Tel.: 0907 348
940
Predám moped babeta, pojazdnú. Tel.: 7512551
(večer)

Tamás Jánosra

Život a smrť. V nich nikdy
nie si sám. Tvoj odchod
žije s nami.
17.mája uplynulo 10 rokov,
kedy nás navždy opustil
náš drahý

Ty žiješ v nás – my v Tebe, nie sme sami.
Rodina Zelinková

Riadková inzercia - Apróhirdetés

Az édesapák és a nagyapák
nem halnak meg, csak
fáradt szívük megpihen.
Fájó szívvel emlékezünk
április 24-én halálának 1.
évfordulóján

Bircsák Márk

2011. március 6-án
elhunyt
Sokan osztoztak fájdalmunkban. Mindenkinek
köszöni, szerető családja

Botka Ferencre.

Szerető családja

„Örökre velünk maradsz, őrizzük mosolyodat. Számunkra Te
sosem leszel halott, örökké élni
fogsz, mint a csillagok. Távol
vagy tőlünk, mégis oly közel,
mert a szívünkben mélyen
mindig ott leszel“.

Fájó szívvel emlékeztünk
április 7-én, halálának 2.
évfordulóján

Diósi Gáborra.

Emlékét örökké őrzi szerető családja

Dr. Holop Igorra

„Nem hal meg az, akit a szívünkben őrzünk”.
Fájó szívvel mondunk köszönetet minden kedves rokonnak,
barátnak, ismerősnek és mindazoknak, akik 2011. március
29-én elkísérték utolsó útjára
drága szerettünköt

Dňa 26.4.2011 si pripomíname 1. výročie úmrtia
nášho drahého

Sukupčák Rolandot.

„Ami bennem lélek, veletek megy; ott fog köztetek
lenni mindig. Megtalálsz virágaid között, mikor
elhervadnak; megtalálsz a falevélben, mikor
lehull; meghallasz az esti harangszóban, mikor
elenyészik...“
Fájó szívvel emlékezünk halálának évfordulóján

Édesanyja, testvére, gyermekei, és akik szerették.

MUDr. Igora Holopa

S láskou spomína na neho
Matka, brat a synovia Igor a Tomáško.
Dňa 23.3.2011 sme sa rozlúčili
s našim drahým manželom,
otcom a dedkom

Mikim Czingelom
ktorý zomrel vo veku 61 rokov.
Ďakujeme vdp. Dekanovi Karolovi Magyarovi a diakonovi
Jozefovi Hupkovi za dôstojnú
rozlúčku a všetkým, ktorí ho
prišli odprevadiť na poslednej
ceste.

Odpočinutie večné daj mu, ó, Pane.
Smútiaca manželka a dcéry s rodinami.

19. mája uplynie 5 rokov, čo navždy dotĺklo
srdce

Ing. Tibora Horvátha
bývalého prednostu Železničnej stanice Štúrovo.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu prosím tichú
spomienku.
Smútiaca rodina

Köszönjük a virágokat, koszorúkat és a részvétnyilvánítást. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük.
A gyászoló család
„Tak ako z očí Tvojich žiarila
láska a dobrota, tak nám budeš
chýbať do konca života. Si v
nás, v myšlienkach, v srdciach
a vďaka tomu budeš večne žiť.
Lebo Ty si ten, bez ktorého sa
dá ťažko žiť.“

Rastislav Seifert

Touto cestou vyjadrujeme poďakovanie všetkým príbuzným,
priateľom a známym, ktorí ste
prišli dňa 21. januára 2011 odprevadiť na poslednej ceste nášho milovaného syna.

Zároveň ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové
dary. Smútiaca rodina
„Kahanec na Tvojom hrobe
smutne bliká, už päť rokov
prešlo a čo sme stratili vrátiť
sa nedá. My v srdciach našich
sme s Tebou, drahý a Ty budeš
navždy s nami. Snívaj svoj
večný sen v objatí kvitnúcej
chryzantémy“.
5. mája 2011 si s hlbokým
smútkom pripomíname piate
výročie úmrtia nášho drahého
zosnulého,

Júliusa Patáka.

S nehynúcou láskou spomína smútiaca rodina
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