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Veľká investícia v Enerbyte s.r.o.

Komoly fejlesztésbe kezdett
az Enerbyt

Po dlhšej dobe sa rozbehla rozsiahla investícia u nášho dodávateľa tepla, ktorého hodnota má presiahnuť dva a pol milióna eur. Výmenu výmenníkových staníc budú sprevádzať aj
odstávky v dodávke teplej vody, avšak výsledné úspory by sa
mali v budúcnosti odzrkadliť aj na našich účtoch.
Ako uviedol Juraj Szórád, konateľ mestskej správcovskej a teplárenskej spoločnosti, ešte v minulom roku sa prijala stratégia investície, ktorej cieľom malo byť zvýšenie efektívnosti a hospodárnosti vykurovacieho systému mesta.
V rámci tohto projektu sa mení doterajší horúcovodný systém na teplovodný, čím sa dosiahnu úspory a
následne sa postaví aj kogeneračná
jednotka, ktorou sa bude vyrábať aj
elektrická energia a najmä v letných
mesiacoch nám bude zabezpečovať
s vysokou účinnosťou výrobu teplej
vody. V neposlednom rade táto investícia so svojím výnosom z predaja elektrickej energie bude mať
za následok urýchlenú návratnosť
investície. Poslednou etapou investície bude výmena teplovodných
potrubí, ktorých technický stav a
zastaralá izolácia si už dlhšie vyžadovala výmenu.
„Celková investícia by mala presiahnuť hodnotu 2,5 milióna eur,
z čoho menšiu časť pokryjeme z
vlastných zdrojov a väčšiu časť z
komerčného úveru. Hore uvedené v
nasledujúcich rokoch spôsobí zvýšenie ceny tepla o cca 8 % a po troch rokoch by mala táto cena
postupne klesať, alebo kompenzovať prípadné navýšenie spôsobené rastom ceny plynu“- vysvetlil konateľ. Ako sme sa ďalej dozvedeli, v letných mesiacoch budú prerušenia v dodávkach teplej
vody postupne v rôznych častiach mesta a prestávky v dodávkach
by nemali trvať dlhšie, ako dva týždne. Konateľ spoločnosti ďalej
uviedol, že došlo k dohode s mestom, aby občania, ktorí budú mať
problém s nedostatkom teplej vody, môžu využívať sprchy v novej
Základnej škole na ul. Rákócziho a to bezodplatne v ranných aj
večerných hodinách. „Rekonštrukcia výmenníkových staníc sa už
začala a o odstávkach budeme v dostatočnom predstihu informovať občanov a za prípadné nepríjemnosti sa ospravedlňujeme a
prosíme o pochopenie. Výstavba kogeneračnej jednotky sa začne
v tomto roku, výmenu potrubí v menšom začneme tiež už v tomto
roku a v rámci investícií sa obnoví aj kúrenie v škôlke na ul.
Družstevný rad, budova Humanity, ako aj budovy Športhotela a
športovej haly“.
Kogenerácia: vysokoúčinná, kombinovaná výroba tepla a elektrickej energie. Štát garantuje výkup elektrickej energie za garantované ceny.

Hosszú idő után jelentős beruházás kezdődött városunk hőszolgáltatójánál, az Enerbyt kft.-nél, melynek teljes értéke meghaladja a két és fél
millió eurót. Ugyan a hőcserélők átépítése okoz majd az elkövetkező hetekben átmeneti zavart a melegvíz-szolgáltatásban, végeredményeként
csökkeni fog a hőveszteség, mindez a későbbiekben pozitívan jelentkezik számláinkon.
A városi tulajdonban lévő lakáskezelési és hőgazdálkodási vállalat vezetője,
Szórád György lapunknak nyilatkozva elmondta, a múlt évben kidolgozott
fejlesztési stratégia értelmében kerül sor az elöregedett, nagy
hőveszteséggel működő rendszer leváltására. Az új hőcserélőkkel a forró vizes rendszerről meleg vizesre térnek át, így
csökkentve a primárrendszer vízhőmérsékletét, mely lényeges
hőveszteség csökkenést is jelent. „A jelenlegi kazánházat kogenerációs rendszerrel bővítjük ki, amellyel a fűtőszezonon
kívül meleg vizet fogunk előállítani. Emellett villanyáramot
termelünk majd, amellyel komoly hatásfoknövelést érhetünk
el a gázfelhasználásban” – fejtette ki az ügyvezető. A projekt
utolsó szakaszként kicserélik a lakóházak között lévő csöveket,
melyek elöregedtek, így a hőszigetelés elavultsága miatt nagy a
hőveszteségük. Szórád szerint a hőcserélők és a csövek cseréje
mindenképpen sürgős és elodázhatatlan, a kogenerációs egység
pedig jelentősen lerövidíti a befektetés megtérülési idejét. „A
fejlesztés teljes tervezett értéke meghaladja a 2 és fél millió eurót, melynek kisebb részét önerőből, nagyobb részét banki hitelből fogjuk finanszírozni. Az elmondottak a következő években
hatással lesznek a hő árára is. Az első évben megközelítőleg 8
százalékkal emelkedik a hő egységára, majd várhatóan a harmadik évtől fokozatos csökkenni fog, vagy az esetleges jövőbeli
gázáremelkedések negatív hatását fogja jelentősen mérsékelni”
– magyarázta el az Enerbyt vezetője. Mint megtudtuk, a beruházás ideje alatt fennakadások lesznek a melegvíz-ellátásban. Ez
fokozatosan, körzetenként fogja érinteni a lakosokat, az érintett
házakat azonban időben értesítik. A kiesések egy-két naptól kezdődően maximálisan két hétig fognak tartani, a szünet hossza a technikai adottságoktól
függ. Szórád György a melegvíz nélküli napokkal kapcsolatosan elmondta: a
város vezetésével sikerült egyezséget kötni, és az érintett lakótelepek lakosai
a Teraszok iskolaépületében található tornatermi zuhanyzót a reggeli és az
esti órákban is, természetesen ingyen, igénybe vehetik, így enyhítve a kellemetlenségeket. „Mindig előre fogjuk tájékoztatni a lakosokat a melegvízellátás szüneteltetéséről, és az egész kivitelezést igyekszünk úgy megoldani,
hogy minél kevesebb kellemetlenséget okozzunk. Minden esetleges kellemetlenségért megértésüket és elnézésüket kérjük” – fűzte hozzá az igazgató.
A hőcserélők felújítása egyébként már megkezdődött és szeptember elejéig
tart. A melegvíz leállások fokozatosan, körzetenként követik egymást. A kogenaráció építése is idén kezdődik, s év végére szeretnénk üzembe helyezni
azt. A vezetékcserék kisebb része az elkövetkező hónapokban valósul meg, a
nagyobb azonban jövőre. E beruházás részeként megújul és korszerűvé válik
a szövetkezet-sori óvoda, a Humanita, a Sporthotel és a sportcsarnok elavult
fűtésrendszere is.
A kogeneráció: azonos primerenergia bázison – egy folyamaton belül – két
különböző energiafajta (villamos és hő) előállítását jelenti, a villamosenergia felvásárlását és annak árát az állam garantálja.

2.

KÖZÜGY - VEC VEREJNÁ

06/2011

Projekt na rozvoj turizmu

Projekt a turizmus fejlődéséért

Ako sme už skôr uviedli, Štúrovo vyhralo skoro 118 tisíc eur na
uskutočnenie projektu, ktorý má podporiť turizmus. Cieľom teda
je zvyšovanie atraktivity regiónu, spopularizovanie nášho vidieka
doma aj v zahraničí. Projekt trvá 3 roky, zahŕňa viacdňové kultúrne podujatia, konferencie, reklamné aktivity a účasť regiónu na
viacerých medzinárodných výstavách.
Konferencie usporiada Úrad regionálneho rozvoja. Prvý sa uskutočnil
koncom mája. Na stretnutí Gabriel Radošicky, mestský projektový manažér v krátkosti zhrnul, čo je potrebné vedieť o projekte a zdôraznil,
že konferencia je prvým krokom práce spojenej so spopularizovaním
Štúrovského regiónu. Miestny poslanec Juraj Himmler rozprával o
dôležitých historických pamiatkach okolia a o tom, prečo sa oplatí turistom navštíviť mesto na brehu Dunaja. Ako uviedol, z radu nemôžeme vynechať Ostrihom, pretože priláka ľudí zo všetkých kútov sveta,
a to je príležitosť aj pre Štúrovo. V príhovore spomenul rotundu z 13.
storočia románskeho štýlu a kostol v Bíni, krojové oblečenie 6 obcí,
kaštieľ v Belej a hovoril aj o Štúrove. Riaditeľ MsKS Tibor Halasi hovoril o trojdňovej kultúrnej kavalkáde v dňoch 8. až 10. júla, ktorá je
tiež súčasťou projektu. Tibor Kasnyík rozprával o Strekovskom vínnom
festivale, o vinárstve, o samotnej vínnej kultúre a prednášal aj o agroturistike. Ako povedal, tohto roku očakávajú 8-10 tisíc návštevníkov,
52 vinárov z 8 krajín. Súčasťou pivničného festivalu 23. a 24. júla bude
26 vystupujúcich. Pre záujemcov pripravujú aj odborné prednášky.
Od riaditeľa Vadašu, Endre Hogenbucha, sme sa dozvedeli, že podľa
vlaňajších štatistík je naše kúpalisko medzi piatimi najvyhľadávanejšími miestami na Slovensku. Na 30 hektároch je 9 bazénov, naraz môže
v kúpeľnej dedine bývať 3000 ľudí. V ten istý deň sa môže v areáli a
v bazénoch zdržovať naraz až 12 tisíc ľudí. Riaditeľ hovoril aj o histórii kúpaliska. Prvé geologické vrty boli v roku 1973. Nehľadali však
termálnu vodu, ale olej. Potom v krátkosti predstavil kroky rozvoja
kúpaliska. Ako povedal, momentálne je veľký konkurenčný boj, 64 %
návštevníkov prichádza zo Slovenska, 18 % z Čiech. Z cieľov Vadašu
spomenul, že v roku 2012 by chceli obnoviť bazén hviezdu a v roku
2013 sa začína realizácia projektu welnesového strediska, ktorého konkrétne uskutočnenie je plánované na rok 2015. Na konferencii sa predstavil aj vidiecky dom zo Salky, spomenuli turistický zákon a spoluprácu rôznych turistických spolkov. Rozprávali o úspešnej Bojnickej VIP
karte ako aj o Liptovskej karte a o úspešnom manažovaní spomínaného
regiónu.
Preklad g.p.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, majd 118 ezer eurós pályázat
megvalósítására nyert pénzt Párkány, a projekt a turizmust hivatott támogatni. A célja tehát az, hogy növekedjen a régió attraktivitása, népszerűbbé váljon vidékünk határokon innen és túl. Időtartama három év, több napos kulturális rendezvényt, konferenciákat,
különböző reklám aktivitásokat, a régió több nemzetközi kiállításon való bemutatását foglalja magába.
A konferenciákat a Régiófejlesztési Ügynökség rendezi, az első május
végén valósult meg. A találkán a város projekt menedzsere, Radošicky
Gábor, röviden összefoglalta a szükséges tudnivalókat, s hangsúlyozta,
a konferencia az első lépése annak a munkának, amely a párkányi régió
népszerűsítését célozza. Himmler György, helyi képviselő, a környék
fontos történelmi emlékeiről beszélt, arról, miért érdemes a Duna partjára látogatni a turistának. Mint mondta, a sorból nem maradhat ki Esztergom sem, mert a világ minden tájáról idevonzza az embereket, ez pedig lehetőség Párkány számára is. Beszédében a Bényben található, 13.
századi román stílusú rotundáról és templomról beszélt, megemlítette
hat falu nem éppen szokványosnak tekinthető kurtaszoknyás népviseletét, szólt a bélai kastélyról, s Párkányról is. Halasi Tibor, a helyi kultúrház igazgatója a projekt részeként megvalósuló fesztiválról beszélt, a
három napos kulturális kavalkád július második hétvégéjén, tehát július
8-tól 10-ig lesz. Kasnyík Tibor a kürti borászatról, a borfesztiválról, s
magáról a borkultúráról, az agroturisztika bemutatásáról adott elő. Mint
mondta: az idén 8-10 ezer látogatóra, 8 ország 52 borászára és 26 fellépőre számítanak a 4. Kürti Pincefesztiválon, mely július 23-án, 24-én
valósul meg. Az érdeklődők számára szakmai előadásokkal is készülnek. Hogenbuch Endrétől, a Vadas kft. igazgatójától megtudtuk, a tavalyi statisztikák szerint városunk és annak fürdője az 5. legkeresettebb
helyszín Szlovákiában. 30 hektáron, 9 medence helyezkedik el. Egy
időben 3000 személy tud lakni a fürdőfaluban, melynek medencéiben
és annak partjain egyszerre 12 ezer ember tartózkodhat. Az igazgató a
fürdő múltjáról is beszélt. Az első geológiai fúrások 1973-ban voltak, s
nem termálvizet, hanem olajat kerestek a szakemberek. Mint mondta,
jelenleg nagy a konkurenciaharc, az „ottalvó” látogatók 64 százaléka
Szlovákiából érkezik, 18 százalékuk pedig cseh. A Vadas kft. céljaival
kapcsolatosan elmondta: 2012-ben szeretnék átépíteni a Csillag medencét, és 2013-ban elkezdődhet a wellness központ projektjének a kivitelezése, a konkrét megvalósítást 2015-re tette. A konferencián ezen kívül
bemutatkozott a szalkai tájház is, beszéltek a turisztikai törvényről, az
egyes turisztikai egységek lehetséges együttműködéséről, a Bajmócon
sikeres VIP Bajmóc Kártyáról, ahogy a Liptói Kártya és ezen térség sikeres menedzsmentjéről is.
K-Sz.É.

Újabb mazsola a Vadas tortáján
Júniusban hivatalosan is megnyílt a turista-, illetve strandszezon
Párkányban. A Vadas Termálfürdőben jelképesen is átadták az idei
fejlesztéseket, bár az új főkapu már több hónapja funkcionál, a tobogánvilág azonban csak nemrégiben készült el.

Oravec Ján, a város polgármesterének a szavai szerint egy újabb mazsola került a fürdő tortájába. Hangsúlyozta, egy olyan fejlesztésről
van szó, amely által jobbá válik a komplexum, s növeli szolgáltatásai
számát. Hogenbuch Endre, a Vadas Termálfürdő igazgatója reményét
fejezte ki abban, hogy a 2011-es szezon jobb lesz, mint a tavalyi volt.
Az új főbejáratról elmondta, egy 30 éve szolgálatban lévő épületet
váltott fel, amely már sem technikailag, sem esztétikailag nem felelt
meg a látogatók fogadására. „Ez a turisták utolsó képe a fürdőről, s
fontos, milyen emlékkel mennek haza” – fűzte hozzá az igazgató. A tobogánvilággal kapcsolatosan kifejtette, öt csúszda-együttesről van szó,
amelynek kivitelezése nem volt olyan egyszerű. Az élménypark három
testcsúszdából és két gumimatraccal használhatóból áll, összesen 280
méter a csúszófelület. A legmagasabb tobogán kilenc méterről indítja
útjára használóját. Természetesen, az élményrész kiépítésekor több
technológiai berendezés beépítésére is szükség volt, ilyen a vízforgató,
a klórozó és a vízminőség biztosítását szolgáló berendezés.

Ďalšia čerešnička na torte Vadašu
Začiatkom júna sa oficiálne zahájila turistická a kúpeľná sezóna v
Štúrove. V termálnom kúpalisku Vadaš obrazovo odovzdali tohoročné
novinky, aj keď nová vstupná brána funguje už mesiac, toboganový
svet sa dokončil nedávno. Podľa slov primátora Jána Oravca sa dostala ďalšia čerešnička na tortu Vadašu. Zdôraznil, že ide o rozvoj, pri
ktorom sa komplex stane lepším a zároveň sa zvyšuje počet služieb.
Riaditeľ Vadašu Endre Hogenbuch dúfa, že sezóna 2011 bude lepšia
ako vlaňajšia. O vstupnej budove povedal, že sa vymenila jedna stará
30 ročná budova, ktorá ani technicky ani esteticky nespĺňala účel - prijímanie návštevníkov. „Je to posledný obraz odchádzajúcich turistov na
kúpalisku, je dôležité s akými spomienkami idú domov“ – dodal riaditeľ. O toboganovom svete povedal, že sa jedná o komplex 5 šmýkačiek,
ktorých realizácia nebola vôbec jednoduchá. Komplex sa skladá z troch
telových šmýkačiek a dvoch, ktoré sa používajú pomocou gumených
matracov, spolu je to 280 metrov šmýkacej dráhy. Najvyšší tobogan sa
spúšťa z výšky 9 metrov. Samozrejme pri výstavbe komplexu bolo potrebné zabudovať rôzne nové technológie, také je zariadenie na točenie
vody, zásobovač chlóru a zariadenie slúžiace na udržanie kvality vody.
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Egy véradás, három emberélet

Oceňovali prejav humanity a
spolupatričnosti

3.

Adj vért, életet adsz –
szól az oly sokszor ismételt mondat. És valóban
így igaz. A vér semmivel
sem pótolható. Párkányban évről-évre növekedik az adakozók száma,
júniusban másodízben
tüntették ki a legaktívabbakat.
Szlovákiában évente 180
ezer vérkészítményre van
szükség, világszinten 26,5
millióra. A folyamatos és
kiegyensúlyozott ellátást maguk az önkéntes adakozók biztosítják. A véradók világnapja alkalmából megrendezett párkányi kitüntetésen azoknak
mondtak köszönetet, akik a legtöbbször ajánlották fel az egyik legfontosabb „testnedvüket”. Szigeti László, a képviselő testület MKP-s tagja
beszédében elmondta, Szlovákiának az egészségügy terén nem sok oka
van az ünneplésre, a véradás és a véradók kitüntetése azonban egy örömteli esemény. „Sokszor díjazunk ismert embereket, de számtalan olyan ismeretlen segítő van, akik ugyanúgy kitüntetést érdemelnek. Az önkéntes
véradás az egyik leghumánusabb tevékenység, mert vele a legdrágábbat,
az emberi életet adjuk vissza, mentjük meg” – fejtette ki Szigeti László.
Kiderült, néhány évvel ezelőtt Párkányban mindössze nyolcan kezdték
el ezt a tevékenységet, ma már havonta több tízen mennek el a csoportos
véradásokra. Az átadón 17 személyt tüntettek ki, a Jánsky-plaket arany
fokozatát Briganyová Iveta és Machaj Ján kapta. A rendezvényen Szigeti Lászlón kívül részt vett RNDr. Meszárosová Daniela, az Országos
Transzfúziós Szolgálat érsekújvári kirendeltségének vezető orvosa, Lutišanová Zita, a Szlovák Vöröskereszt érsekújvári szervezetének elnöke,
egyben a vöröskereszt legfelsőbb tanácsának tagja, Ficzová Marta, a
Szlovák Vöröskereszt érsekújvári szervezetének igazgatója, MUDr. Bieliková Antónia, a párkányi szerevezet elnöke, valamint a Dôvera, Union és
az Általános Egészségbiztosító képviselői. A vért egyébként a 20. század
óta használják, ekkor sikerült a vércsoportok pontos meghatározásának
köszönhetően megfelelő szinten összepárosítani a beteget és a donort.
Nagyobb műtéteknél, életmentő kezeléseknél elengedhetetlen a jelenléte. Az előttünk álló időszakban, a szabadságolások, üdülések, iskolai
szünetek miatt kisebb a véradói aktivitás, viszont megnő a közúti- és más
jellegű balesetek száma. Éppen ezért fontos, hogy egyre többen bekapcsolódjanak ebbe a néhány tíz percet igénybe vevő folyamatba. Egyes alkalmakkal egyébként 4,5 decilitert vért vesznek le, a férfiak évente 4- szer, a
nők 3-szor adakozhatnak. Véradó lehet bárki, aki egészséges, betöltötte
a 18. életévét (nem múlt el 60 éves) és testsúlya meghaladja az 50 kilogrammot. Egy véradással három ember életét menthetjük meg: egy
egységből vörösvértest-koncentrátum, plazmakészítmény és vérlemezkekoncentrátum készül. A legközelebbi véradás szeptemberben 22-én lesz a
Vadas Thermal Hotelban.
További kitüntetettek:
Jánsky-plaket ezüst fokozat: Takáč Roman, Varga Miloš, Kaplan Peter,
Kardoš František, Jánsky-plaket bronz fokozat: Bronz- plaket: Babindai Patrik, Czápa Peter, Dobsonyová Alžbeta, Magyarová Erika, Srenová
Katarína, Szabó Attila, Tóbiás Július, Tóbiásová Renáta, Nagy František,
Očakovský Ladislav, Vasová Eva
A rendezvény támogatói: Billa spol.r.o., Vintop-Karkó Búcs, Eszterházy
cukrászda, Fa Convertis s.r.o – Béres József, El Camino étterem Párkány.
Köszönjük!

Medzi aktivity Slovenského Červeného kríža patrí okrem iných aj
nábor darcov krvi, ale tiež morálne ohodnocovanie tých, ktorí už
dosiahli určitý počet odberov. Samospráva si taktiež váži obetavých
darcov krvi.
V sobášnej sieni Mestského úradu v Štúrove sa vo štvrtok, dňa 02.
júna 2011 konalo už tradične, z príležitosti „Svetového dňa darcov
krvi“ slávnostné odovzdávanie plakiet prof. MUDr. J. Janského za niekoľkonásobné bezpríspevkové darovanie krvi. Na slávnosti sa zúčastnil poslanec MZ László Szigeti, predsedníčka Územného spolku SČK
Nové Zámky a členka najvyššej rady SČK Zita Lutišanová, riaditeľka
Územného spolku SČK NZ Marta Ficzová, za NTS SR Nové Zámky
vedúci pracovník RNDr. Daniela Mészárosová, predsedkyňa MO SČK
v Štúrove MUDr. Antónia Bieliková, zástupcovia zdravotnej poisťovne
Dôvera, Všeobecnej zdravotnej poisťovne a poisťovne Union. Ocenení
si z rúk prítomných hostí prevzali zlaté, strieborné a bronzové Janského
plakety. Zlaté plakety prevzali dvaja darcovia: Brigaňová Iveta a Machaj Ján. Strieborné plakety prevzali štyria a bronzové jedenásti darcovia. Bezplatní darcovia nesebecky z vlastnej iniciatívy odovzdávajú
svoju najvzácnejšiu tekutinu - krv, aby ju mohli zdravotnícki pracovníci
aplikovať tým, ktorí ju potrebujú, častokrát i na záchranu ľudských životov. Dnes, keď sa takéto hodnoty odsúvajú stále viac a uprednostňujú
sa bankové kontá, či začlenenie do smotánky alebo rôzne reality šou,
treba si o to viac vážiť nezištný a ľudský prejav našich dobrovoľných
darcov krvi.
Záverom ostáva už iba vysloviť poďakovanie sponzorom podujatia,
ktorí svojimi príspevkami prispeli k dôstojnému priebehu tejto slávnostnej udalosti. Sú to: Billa spol.r.o., vinárstvo Vintop-Karkó Búč,
cukráreň Eszterházy, Fa Convertis s.r.o – Ing. József Béres, reštaurácia
El Camino Štúrovo – ĎAKUJEME.
Erika Magyarová

A szőgyéni Magyar Tannyelvű Szakközépiskola a
2011/2012 – es tanévben is várja a diákok
jelentkezését nappali és levelező tagozatra a következő tanulmányi szakon:

Gymnázium – Gimnázium, Adyho 7, Štúrovo,
zverejňuje zámer prenajať časť priestorov v budove
školy s výmerou:

64 03 4
Vállalkozás a szakmák és szolgáltatások területén
Felvételi kritérium: szakmunkás
bizonyítvány /výučný list/
Jelentkezni lehet az iskola titkárságán:
Mlynská 1116, 943 54 Svodín,
vagy telefonon:
036/75 94 319, 0918/571 210

Már „forognak” a 3D-s filmek
Hivatalosan is átadták a párkányi 3D-s filmszínházat. Oravec Ján, polgármester, úgy véli, időben sikerült felszállni a gyorsvonatra, felfogni
azt, mi jelenti a kinematográfia terén a jövőt. Szavai szerint amennyiben nem léptek volna, 1-2 éven belül be kellett volna zárni az intézményt, vagy pedig elvégezni a digitalizációt, így azonban a turisztika
szempontjából újabb vonzó programponttal rendelkeznek. Peter Žúrek,
a cseh és a szlovák digitalizált mozik szervezetének elnöke beszédében elmondta, Hollywood 70 év után döntött a digitalizáció mellett.
Összehasonlításképpen megemlítette, a klasszikus, 35 milliméteres
filmszalagok egy dobozban vannak tárolva, súlyuk eléri a 18 kilogrammot. A kisebb mozikba több hét csúszással érkeztek csak. A néhány
centis harddisken tárolt produkció ezzel szemben gyorsan megérkezik,
s a szerverekre kerülve, minden egyes intézmény, tetszés szerinti időig
tárolja azokat. A filmeket egy kulcs nyitja, mely minden mozi és alkotás esetén más és más. Utalt a nemrégiben kirobbant botrányra is.
Magyarország az egyik filmstúdió munkáit a kamerás lopások miatt késve
kapja csak. Az ilyen eseteket kivédendő, speciális jeleket rejtenek el a
filmekben, melyek szabad szemmel nem láthatók, ám a kamera felveszi
őket. Így könnyen beazonosítható, melyik moziban készült a felvétel.
Párkány egytermes filmszínháza Szlovákiában másodikként tért át a
3D-s vetítésre, a felújítás az audiovizuális alap segítségével jött létre.
A projekt összköltsége 150 ezer euró. 2012-től csakis digitális filmek
készülnek majd, amely sok mozi bezárásához vezethet.

Číslo

Umiestnenie

Rozloha v m2

Účel

Doba nájmu

Min. cena v €/m2/rok

23

Prízemie

7,00 m2

Kancelárske účely

neurčitá

33,20

111

1.poschodie

65,28 m2

Kancelárske účely

neurčitá

33,20

Vonkajšia plocha

20,00 m2

Reklamné účely

neurčitá

332,00

V prípade záujmu Vaše cenové ponuky zasielajte v označenej obálke „NÁJOM“ na adresu: Gymnázium – Gimnázium, Adyho 7,
943 01Štúrovo, do 30.07.2011 do 12.00 hod.
Bližšie informácie na tel. č.: 036/7511352,

email: riaditelgymn@centrum.sk
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Tisztelt lakosok
Ezúton is köszöntöm Önöket.
Egy olyan témával kapcsolatban szeretném megszólítani Önöket, amelyről már több ízben beszéltem
a testületi üléseken, írtam a lapban. A környezetünk
tisztán és rendben tartásáról van szó. Az AVE társaságnak mindez hatáskörébe tartozik, de ez nem
jelenti azt, hogy környezetünkről nekünk egyáltalán
nem kell gondoskodni.
Egy kicsi is elég: nem csinálni rendetlenséget ugyanis egyet jelent a rend megőrzésével. Miért gondolja
azt bárki is, hogy az eldobált papírokat, cigis dobozokat, illegális szemétlerakatokat és így sorolhatnám,
másnak kell eltakarítani, a megfelelő helyre dobni
helyette? Egyáltalán hogy juthat valakinek az eszébe
az, hogy szennyezze, tönkre tegye közös vagyonunkat? Majd várni, hogy valaki megjavítja, megszépíti
helyette… Ebben az esetben is csak egy kicsi szükséges: azt kell gondolni, hogy a saját tulajdonunkról
van szó, melynek rongálása senkinek sem tetszene.
Hogy juthat valakinek az eszébe az, hogy ráfessen
egy falra, sőt, akár a temető falára is?
Az elmúlt néhány évben, a Mária Valéria híd újjáépítésével, a sétálóutca- és a Duna-parti sétány kialakításával, az Aquario felépítésével és
így sorolhatnám, városunk láthatóan megszépült. Azok a látogatók,
akik több éve nem jártak Párkányban, örülnek, a városunk tetszik nekik és jól érzik itt magukat. Igaz, mindez a turistaszezon időszakára
érvényes, amikor minden zölddel, virágzik. Sajnos, az is előfordul,
hogy a városi virágosládákba, parkokba ültetett növények néhány nap
leforgása alatt eltűnnek. Mindannyiunk ügye az, hogy városunk tiszta,
rendezett és szép legyen. Elég, ha ezt mindannyian tudatosítjuk, és e
szerint cselekszünk.
Ha körbenézünk városunkban, látjuk, hogy sok zöldterülettel rendelkezünk. Parkolással tönkre tenni őket nem szép dolog. Mi lenne, ha

inkább néhány lépéssel többet tennénk meg? Ha a
terület eső után vizes, még nagyobb kárt okozunk,
amelyet helyreállítani nem olyan egyszerű. Magánterületen mindezt nem engednénk meg magunknak. S
ha mégis, az mindenkinek a saját ügye. A közterületek azonban szintén valaki tulajdonában állnak, mindannyiunké.
A nyugati világ több szempontból is előttünk jár.
Többek között abban is, hogy a lakosok nem teszik
tönkre akkora mértékben a közös vagyont. Ezen kívül
képesek figyelni a környezetükre és fellépni azok ellen, akik rosszat tesznek. Sok mindenben szeretnénk
hasonlítani a szóban forgó országokra és sokszor kívánjuk azt, hogy nálunk is működjenek úgy a dolgok,
ahogyan ott. Ez azonban mindannyiunkon múlik. Elkezdődött az oly régen várt szelektív hulladékgyűjtés. A hulladékgazdálkodás ma a legfontosabb témák
egyike. Ha nem fogjuk elfogadni a játékszabályokat
(például pille palackok összenyomása), a szemét be
fogja borítani az egész földet. Tehát Bennünket is!
Ezt szeretnénk? Mi lesz a gyermekeinkkel? Mit hagyunk nekik a jövőre? Mindenki a legjobbat szeretné a gyerekei számára, de egy család sem él kívülállóként, egyedül. Egy település, ország,
földrész közösségének a része vagyunk. Mindannyiunk feladata tehát,
hogy a jót ne csak saját családunknak, hanem másoknak is akarjuk.
Tisztelt lakosok, hosszúra húzódott írásom. Nem szeretném e téma legapróbb részletig történő kielemzésével untatni Önöket, merthogy lehetne még folytatni. Köszönöm azt az időt, melyet e sorok olvasásával
töltöttek. Úgy gondolom, hogy aki szeretné, megérti azt, amiről írtam,
és lehet (nagyon remélem) megérti a saját feladatát is. Ezeknek a lakosoknak, ahogy városunk látogatóinak is köszönöm. S aki nem érti meg
a helyzetet, azt őszintén sajnálom. Saját maga ellen cselekszik. KÁR.
PaedDr. Slabáková Kornélia, polgármester helyettes

Rozpadáva sa plot cintorína

Omladozik a temető kerítése

Zima (alebo čas) opečiatkovala aj stav steny starého cintorína. Veľká časť
steny opadáva, omietka sa pri veternom počasí dostáva na chodník. O rekonštrukcii spomínanej steny sme sa opýtali Tomáša Bábskeho, referenta
životné prostredia. „Vieme o probléme, opadávajúca omietka je škaredá.
Hľadáme riešenie na obnovu, ktoré by bolo výhodné aj z hľadiska
finančného“ – povedal Bábsky a
poznamenal, že po nájdení správneho odborníka sa pustia do práce.
„Úplná rekonštrukcia by bola veľmi drahá, preto sa zatiaľ neplánuje“
– vysvetľoval referent. Dozvedeli
sme sa, že druhý problém cintorína
bol vyriešený pred niekoľkými mesiacmi. Skoro rok nebola v cintoríne žiadna „búda“, kde by sa mohli
prezliekať duchovní otcovia. „Do
rohu cintorína sme vložili drevený
domček a okolo neho upravili prostredie“ – ukončil Bábsky.
Preklad g.p.

A tél (vagy az évek múlása) rányomta a bélyegét az „öreg” temető falára
is. Jó néhány négyzetméter omladozik, egy-egy szelesebb idő után a járdára kerül a vakolat. Lapunk a szóban forgó terület felújítása kapcsán Babský Tamásnál, a városháza környezetvédelmi referensénél érdeklődött.
„Tudunk a problémáról, a potyogó vakolat csúnya
látványt nyújt. Keressük azt a megoldást, amellyel
hatékonyan, költségek szempontjából is, felújítjuk
a falat“ – mondta Babský, majd megjegyezte: a
megfelelő szakember megtalálását követően belekezdenek a munkába. A kerítés teljes hossza
azonban nem szépül meg, bár jó néhány helyen
található repedés, falfirka. „A teljes felújításnak
magas lenne az anyagi vonzata, így egyelőre az
nincs beütemezve“ – magyarázta a referens. Mint
megtudtuk, az „öreg” temető másik problémája
hónapokkal ezelőtt megoldódott. Majd egy évig
nem volt a területen egy olyan bódé, amelyben a
lelki atyák átöltözhettek volna. „Egy fa szerkezetű
bódét emeltünk be a temetőbe, melynek környezetét rendbe tettük” – szögezte le Babský.




Chovan Jozef

poradenstvo (tanácsadás)







 


  

Bývalý policajt (odslúžených spolu 27
rokov v Nových Zámkoch a v Štúrove)
poskytuje najlacnejšie právne
poradenské služby a iné podnikateľské
poradenské služby.

Kontakt: 0903 861 253 (T-Mobile),
0908 343 056 (Orange).
Poradenské služby sa poskytujú v maďarskom a slovenskom jazyku.
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Vážení občania
Srdečne Vás všetkých touto cestou zdravím.
Chcem Vás osloviť vo veci, o ktorej som niekoľkokrát
hovorila na MZ, respektíve písala v našom mesačníku Štúrovo a okolie. A to – udržiavanie poriadku a
čistoty v našom meste. Organizácia AVE a.s. má túto
činnosť v plnej miere v pracovnej náplni. To však neznamená, že o poriadok a čistotu sa nemáme starať aj
my, všetci občania nášho mesta. Stačí málo – nerobiť
neporiadok totiž znamená udržiavať poriadok. Prečo
si niekto myslí, že poodhadzované papiere z nákupov,
cigaretové krabičky, nezákonné skládky odpadu, atď
by mal niekto iný upratovať, odhadzovať? Ako len
môže niekomu napadnúť ničiť spoločný majetok? A potom očakávať, že
to niekto opraví. Tu tiež stačí málo – predstaviť si, že je to Váš súkromný
majetok a celkom určite by sa nikomu nepáčilo, keby ho niekto iný ničil.
Ako len môže niekomu napadnúť „zmaľovať“ nejaký dom, dokonca stenu
cintorína?
Za posledných niekoľko rokov – od znovupostavenia mosta Márie Valérie,
postavenia pešej zóny, promenády pri Dunaji, AQUARIA a mohla by som
pokračovať ďalšími investíciami, naše mesto viditeľne opeknelo. Tí návštevníci, ktorí neboli v Štúrove niekoľko rokov, sú nadšení a veľmi sa im
tu páči. Je pravda, že je to hlavne v čase sezóny, keď je všetko krásne zelené
a rozkvitnuté.
Žiaľ, stane sa aj to, že kvety vysadené v mestských kvetináčoch po niekoľkých dňoch odtiaľ zmiznú.
Je vecou nás všetkých, aby bolo naše mesto čisté, úhľadné, pekné. Ide len o
to, aby sme si to všetci uvedomili a podľa toho konali.
Keď sa prejdeme po našom mestečku, po sídliskách, v centre, máme naozaj dosť zelene a trávnatých plôch. Ničiť ich zaparkovanými autami (čo
tak urobiť pár krokov naviac?) je prinajmenšom nevhodné. Hlavne vtedy,
keď je pôda po daždoch mokrá, vytvoria sa „válovy“. Tam obnoviť trávnatú

plochu je náročné. Na súkromnom majetku
by si to, predpokladám, nikto nedovolil. A
keď aj áno, je to výlučne jeho vec. Ale – verejné priestranstvá sú tiež niekoho – sú NÁS
VŠETKÝCH.
Vo viacerých ohľadoch je „západný svet“
ďaleko pred nami. Mimo iného aj v tom, že
obyvatelia si neničia spoločný majetok v takej miere, ako u nás, na Slovensku. A tiež –
sú ochotní všímať si svoje okolie a zakročiť
proti tým, ktorí robia zle. Som presvedčená,
že mnohí z Vás máte osobné skúsenosti. V
mnohom sa chceme podobať tomu svetu a želáme si, aby aj u nás isté veci
fungovali lepšie. Je to ale na nás všetkých.
Začala sa dlhoočakávaná separácia odpadu. Odpadové hospodárstvo je v súčasnosti témou nanajvýš dôležitou. Ak nebudeme akceptovať isté pravidlá
(napr.stlačiť PET fľašu), odpady pohltia celú našu Zem. Čiže aj nás! To
chceme? Čo naše deti? Čo im zanecháme do budúcnosti? Každý chceme
v rámci rodiny pre naše deti len to najlepšie. Ale žiadna rodina nežije oddelene. Žije v spoločenstve mesta, štátu, svetadiela, Zeme. Je teda na nás
všetkých, aby sme to najlepšie chceli nielen pre svojich najbližších, ale aj pre
tých ostatných – pre všetkých.
Vážení občania, akosi som sa rozpísala. Nechcem Vás ale unavovať rozvíjaním tejto témy do detailov, lebo – dalo by sa! Ďakujem Vám za čas, ktorý
ste venovali týmto riadkom.
Myslím, že kto chce, pochopí, o čom píšem a snáď – veľmi si to želám, si aj
uvedomí svoj podiel v tejto téme. Všetkým týmto občanom a tiež návštevníkom nášho mesta vopred ďakujem. A kto nie, toho je mi úprimne ľúto. Ten
je ale sám proti sebe. ŠKODA.
PaedDr.Kornélia Slabáková, zástupca primátora

Separovaný zber...

Az igazság odaát van

Ako sme Vás už informovali, pre zabezpečenie ochrany životného prostredia Mesto Štúrovo pomocou Recyklačného Fondu nakúpilo nové
zberné nádoby na PET fľaše. Tieto zberné nádoby vyprázdňuje AVE
Štúrovo a.s. dvojtýždenne, vždy v stredu. Od februára do konca mája
bolo vyzbieraných spolu 5780 kg PET fliaš, najmenej dňa 23.2.2011660 kg a najviac zatiaľ dňa 4.5.2011- 1240 kg. Opätovne sa obraciame
na Vás s prosbou, aby ste pred zahodením prázdnych fliaš vytlačili z
nich vzduch stlačením alebo pošliapaním na ne. Bohužiaľ naše prvé
skúsenosti ukazujú, že ešte stále málo občanov si uvedomuje, že nádoby sa naplnia oveľa skôr, keď vložíme do nich PET fľaše nestlačené.
Ďalej Vám oznamujeme, že AVE Štúrovo a.s. postupne obnovuje aj
kontajnery, tzv. domčeky na odpadové sklo a papier. V miesiaci máj
sme vyložili prvých šesť kusov takto obnovených kontajnerov na odpadové sklo. Váš elektrický a elektronický odpad, akumulátory a opotrebované oleje môžete odovzdať denne, na ulici Komenského 18, v sídle
spoločnosti AVE .
Imre Nagy

Éppen húsz éve annak, hogy 1991-ben megalapították Párkány
első, és egyetlen UFO-klubját. A régebben jóval nagyobb népszerűségnek örvendő földönkívüliek utáni kutatás azóta sem ért
véget. A téma szakértői ma is állítják: az ufók bizony köztünk
élnek.
A jubileum alkalmából Tóth Ernő mesélt nekünk egykori hobbijáról,
aki bár hivatása szerint a számítástechnikának él, papíron még mindig
a Párkányi UFO-klub regnáló elnöke. Érdeklődése a földönkívüliek
iránt nem lankadt, máig jól tájékozott az ufó-kutatások fontosabb történéseiről.
Furcsa jelenségek, emberrablások
Az ufó-kutatás közvetlenül a rendszerváltás után lényegesen felkapottabb téma volt. Tóth Ernő elmondása szerint a szocialista információs embargó miatt a 90-es évek elején rengeteg eltitkolt üggyel
nyílt lehetősége foglalkozni a földönkívüliek keresése iránt elszánt
amatőröknek. A körülbelül 50 főt számláló párkányi ufó-klub tagok
rendszeresen találkoztak, hogy megosszák egymással a napvilágra került bizarr eseteket. „Önképző” kör keretében helyi vetítéseket
szerveztek, konferenciákra jártak. Vizsgálódásaik során több érdekességre is ráleltek. Sokat emlegetett téma volt a vélhetően ufók általi
emberrablások, és azok körülményei. Egy ilyen esetről Párkányban is
be- számoltak, amelynek akkoriban jelentős visszhangja volt. Az idő
múlásával azonban a párkányiak buzgósága is alább hagyott, a tagok
felhagytak egykori kedvtelésükkel. A kilencvenes évek végétől már
szinte meg is szűnt a klub tevékenysége.
Földi és földönkívüli ufók
Az UFO betűszó magyarul azonosítatlan repülő tárgyat jelent. Ellentéte az IFO, ami az azonosított, már megmagyarázott jelenségeket jelöli. A földönkívüliek keresésének megszállottjai persze jobban
szeretik az első csoportba tartozó történéseket. A témával foglalkozó
amatőrök és szakemberek legalább két szálon vizsgálódnak. Vannak,
akik földönkívüli élet nyomait kutatják a világűrben (mint ahogy a
NASA is), vagy az idegenek földi jelenlétét kutató nyomozásokat
folytatnak. Furcsa fotók, megfigyelések, szép számmal vannak, az internet fejlődésével szinte mindegyikük szabadon elérhető a világhálón.
A kutatók másik csoportja azokat az azonosítatlan tárgyakat kutatja,
amelyek földi eredetűek. Meggyőződésük szerint titkos katonai projektek keretében egyes országok napjainkban is kapcsolatban vannak
idegen civilizációkkal, és a számtalan megmagyarázhatatlan esemény
hátterében a tőlük átvett technológiák földi továbbfejlesztései állnak.
Hogy mi a valóság, talán sosem tudjuk meg. Az igazság odaát van, és
még hosszú ideig ott is marad.
Koller Péter

Jarné upratovanie...
Ako každý rok, tak aj tento rok , mesto Štúrovo vyhlásilo jarné upratovanie pre obyvateľov. Kontajnery boli vyprázdnené spolu 119-krát, a
celková váha objemového odpadu uloženého na skládke odpadov EKOREAL Nána bola 186 780 kg.
Napriek výzve mesta Štúrovo, že do veľkokapacitných kontajnerov môžu
občania ukladať objemové, domové odpady, odpady zo zelene a drobné stavebné odpady a do týchto kontajnerov je zakázané ukladať staré akumulátory, opotrebované oleje, komunálny odpad a všetky druhy nebezpečných
odpadov, boli aj takí občania, ktorí ignorovali výzvu a s čistým svedomím
nakladali nebezpečné (elektrické a elektronické) odpady do kontajnerov. Tie
potom zvlášť museli vytriediť pracovníci AVE. Boli aj takí, zatiaľ anonymní
spoluobčania, ktorí pod pojmom drobné stavebné odpady rozumeli zmiešané
odpady zo stavieb a demolácií a naplnili celé kontajnery svojím stavebným
odpadom. Taký prípad sme mali napríklad na Kossuthovej ulici, kde sme v
jednom kontajneri namerali 5920 kg zeminy a stavebného odpadu zmiešaného s domácim odpadom. Poradíme Vám a zároveň Vás prosíme, že ak v
budúcnosti zistíte, že niektorý Váš spoluobčan ignoruje výzvu a nakladá do
kontajnerov taký odpad, ktorého nakladanie je zakázané, upozornite ho na to,
že poplatok za odpady a náklady za odvoz sú platené zo spoločných zdrojov.
Je to náš spoločný záujem, aby nedbanliví spoluobčania nespôsobovali škodu
tým, ktorí chcú svedomite, dodržiavaním pravidiel urobiť niečo pre podporu
odpadového hospodárstva a ochranu životného prostredia!
Imre Nagy
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Jól sikerült a gyermeknap

Úspešný Deň detí

Több mint 1500 gyerek tartotta együtt a gyermeknapot a párkányi szakközépiskola sportpályáján. A kultúrház rendezvényén az egyik legkedveltebb
attrakció a gumivár, a lufis bácsi és az arcfestő volt, hosszú
sorok kígyóztak egy-egy csúszásra, vagy hajtogatásra várva. A tűzoltók bemutatójától is elállt a gyerkőcök lélegzete. Az égő autót néhány perc leforgása alatt eloltották a
lánglovagok, s pillanatok alatt levágták a gépkocsi tetejét.
Ezt követően a rendőrök is megérkeztek a helyszínre. Két
szökésben lévő „bűnözőt” üldöztek. A „gengszterek” a
sportpályára menekültek, így a rend őrei a gyerekek szeme
láttára szedték ki az autóból, majd terítették földre és bilincselték meg őket. Talán mondanom sem kell, a kisebbek
szájtátva figyelték az eseményeket. Azok, akik részt vettek
az ügyességi vetélkedőkön, édességet és zsetont zsebeltek
be, melyet aztán további finomságokra válthattak. Volt
célba dobás és rúgás, ugróverseny, s a már klasszikusnak
tekinthető kötélhúzó verseny sem maradt el. Jövőre még több foglalkozással
várnak mindenkit a szervezők.
Támogatók: Svajda Sándor, Kristofóri József, párkányi tűzoltók és rendőrök,
városi hivatal munkatársai, szakközépiskola, Mészáros Alajos - EP képviselő.

Viac ako 1500 detí spoločne oslavovalo na ihrisku štúrovského odborného učilišťa Deň detí. Akciu organizovalo mestské kultúrne stredisko. K
najobľúbenejším atrakciám patrili nafukovací gumený hrad, ujo s balónmi a maľovanie tváre. Dlhé
rady sa ťahali na skĺznutie alebo skladanie balóna.
Dych detí sa zastavil aj pri predstavení hasičov.
Horiace auto uhasili behom niekoľkých minút a
za okamih odrezali vrch auta. Potom sa dostavili
aj policajti. Naháňali dvoch „zločincov“ na úteku. „Zločinci“ chceli utiecť cez ihrisko, preto ich
policajti zadržali priamo pred očami detí, zvalili
ich na zem a nasadili im putá. Menší to sledovali
s úžasom v očiach a s otvorenými ústami. Tí, ktorí
sa zúčastnili skúšok šikovnosti, dostali za odmenu sladkosti a žetóny, ktoré si potom zamenili za
ďalšie dobroty. Hádzali a kopali do cieľa, súťažili
v skákaní a už v klasickom preťahovaní lanom. O rok čakajú usporiadatelia účastníkov s ešte ďalšími súťažami.
Sponzori: Alajos Mészáros – poslanec Európskeho parlamentu, Svajda Alexander, Jozef Kristofóri, štúrovskí hasiči a policajti, pracovníci MÚ, odborné
učilište.
Preklad g.p.

Sikereink Komáromban

Naše úspechy v Komárne

A Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola munkája májusban a versenyek szellemében zajlott. Növendékeink különböző hangszereken készültek országos,
illetve nemzetközi versenyekre. Ezt tette a zongoraszak két tehetséges diákja,
Németh Dóra és Hajdú Tímea, valamint a hegedűszak kitűnő képviselője,
Klacsán Kitty is. Ők a Komáromban megrendezésre kerülő nemzetközi hegedű - és kamaraversenyre készültek nagy szorgalommal. A kitartó munkának meg is lett a gyümölcse, hisz nagy örömünkre a zongoranégykezes párosa Hajdú Tímea és Németh Dóra aranysávos minősítést szerzett, Klacsán
Kitty pedig a nagyon magas színvonalú kategóriájában bronzsávot kapott. A
nyerteseknek gratulálunk, és további sikereket, kitartást kívánunk zenei pályafutásuk során.
Gy.Zs.

V mesiaci máj Základná umelecká škola F. Liszta v Štúrove pracovala v
duchu prípravy na rôzne celoslovenské a medzinárodné súťaže. Aj žiačky
klavírneho oddelenia Tímea Hajdú , Dóra Németh, taktiež nadaná žiačka
husľovej triedy Kitty Klacsán sa svedomito pripravovali na medzinárodnú
súťaž husľovej a komornej hry dňa 20.mája 2011 v Komárne. Dôkazom
húževnatej práce bolo ich krásne ohodnotenie zo strany prísnej poroty.
Žiačky Hajdú Tímea a Németh Dóra v komornej hre svojou štvorručnou hrou získali na naše potešenie umiestnenie v zlatom pásme, Kitty
Klacsán vo svojej náročnej kategórii sa umiestnila v bronzovom pásme.
Výhercom gratulujeme, prajeme im veľa ďalších úspechov do budúcej
hudobnej kariéry.
Z. Gy.

Kedves Gazdik,
Állatkórházunk Esztergom szívében,a Bánomi lakótelep fölött megújulva, felújítva kibővített szolgáltatásokkal várja 120 m2-en kedvenceiket.Több
állatorvosunk és asszisztenseink folyamatosan készenlétben állnak kedvenceik védelme érdekében. www.hegyvidekiklin.fw.hu.
Ez évben az Állatorvostudományi Egyetem gyakorlati helye,klinikája is lettünk.
Hosszú rendelési idővel-időpontegyeztetéssel-(0036-30-9370-863), éjszakai-hétvégi ügyelettel(30-66-26-849), teljeskörű állategészségügyi ellátással,és speciális szakrendelésekkel állunk az Önök rendelkezésére.

Egy kis ízelítő a klinikánkon elérhető szolgáltatásokból:

-A diagnosztikai munkát a nagy tapasztalatú és a fiatal kollégák munkáját magasszintű műszerezettség segíti. Így hosszú évek, évtizedek óta dolgozunk a
röntgendiagnosztika területén, a hasi, és újabban szív ultrahangos vizsgálatát számítógépes, korszerű UH -al végezzük.
A kardiológiai vizsgálatok része az EKG készítés és vérnyomásmérés.
-Az endoszkóp használata mindennapos a kórházban,ahogy a helyben elvégzett vérvizsgálatokat szerológiai, biokémiai automata,
és szerológiai tesztek(pl.Felv/FIV,FIP szűrés, Lyme vizsgálat) segítik.
-A műtéti munkát többféle altató és lélegeztetőgép, őrzőmonitorok, oxigénsátor, inkubátor segíti.
-Évek óta mint sebészeti referencia-központ próbáljuk a nehezebb,összetettebb,elsősorban ortopédiai eseteket megoldani a régióban.
Ez évben az Állatorvostudományi Egyetem gyakorlati helye, klinikája lettünk.
Ezen belül gyakran végzünk ízületi és szalag műtéteket-például a térdben, csípőben, lábtőízületekben, csonttörések-baleseti traumák ellátását, gerincsérülések, porckorongsérvek műtéti vagy konzervatív kezelését is végezzük. www.kisallatneurologia.hu.
A műtétek utáni rehabilitációra korszerű eszközök állnak a rendelkezésünkre-mágnes, lézer terápia, ingerterápiás tense készülék, de akár reiki kezelés is
növeli a gyógyulás esélyét.
Ugyanígy a szűrővizsgálatokat hivatalos minősítéssel végezzük(csípő,könyök,váll,patella szűrés). www.kisallatortopedia.hu
Lágyszervi műtétek széles skáláját is vállaljuk,így az egyszerűbb szülészeti műtétektől, ivartalanítástól az összetett hasi, mellkasi beavatkozásokig.
Magasan képzett szemészünk vizsgálja, gyógyítja, operálja a komplikált szembetegségeket a szürkehályogtól a zöldhályogig.
A fogászati, szájsebészeti ellátás szakszerűségét mikromotoros egység és ultrahangos gép biztosítja.
Kórtermeinkben, és a szabadban levő kenneleinkben igény szerinti hosszúságú utókezelést tudunk biztosítani, betegeinknek panziós elhelyezést,
és felügyeletet is kínálunk.
Állatgyógyszertárunkban a forgalomban levő legtöbb állatgyógyszer és gyógytáp helyben kapható.
Állatszállítást vállalunk a kórház gépkocsijával,azonnali, vagy rövid határidővel vállalunk kiszállásokat, házi állatorvosi ellátást.
Kórházunkban nagy tapasztalatú kutyakozmetikus dolgozik, kozmetikai tanfolyamok folyamatosan indulnak-0036-30-352-3332 Matyasovszky Mira.
Törzspácienseinknek nagymértékű kedvezményeket biztosítunk-“törzskártya“, gyakoriak az akciók-ivartalanítási akció, chipezési akció,
veszettségoltási akció, fogászati hónap.
Szeretettel várjuk Önt és kedvencét Állatkórházunkban rendelési időben és azon kívül is! Amennyiben módjában áll, kérem a kultúrált ellátás
érdekében kérjen időpontot.

Dr. Szolnoki János, Dr. Csegezy Botond és munkatársaik, ÁLLATKÓRHÁZ-2500, ESZTERGOM, Bánomi u.13.
Tel: 0036-30-9-370-863, -időpontegyeztetés
Ügyeleti mobil:0036-30-66-26-849,-éjszaka, hétvégén, ünnepnapokon.
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Daloló, táncoló nyugdíjasok
Az évnek vannak rendkívül emlékezetes napjai, amelyek megünneplése biztonságot, bizalomerősítést jelent az ünneplők számára. Ezen
napok egyike az évről-évre megrendezett Dunakanyar Nemzetközi
Nyugdíjas Találkozó, amely május 29-én, gyönyörű napsütésben, Nagymaros sétányán valósult meg, ahol már maga a Dunakanyar és a Dunamente lenyűgöző természete is lelket simogató. Sokan összegyűltünk,
29 település nyugdíjasai léptek színpadra. A régiónkat Nemesócsa,
Gúta, Csúz, Helemba és Ipolyság képviselte, a csoportok műsorában
szlovák népdalok is szerepeltek. A műsorok egyre színesebbek, idén
a (szuper)nagyik a legmodernebb táncokat is bemutatták. Szebbnélszebb népviseletekben is gyönyörködhettünk. A kirándulás rendezője
a Mária Valéria Tour vezetője, Čelétka Mária, aki már több mint 10 éve
szervezi meg a nyugdíjasok örömére ezt a napot. Az idén két autóbuszt
is sikerült megtöltenünk. A szerényebb körülmények között megrendezett találkozó is értékes a számunkra, a megkötött barátságok egyre erősödnek, nyugdíjasaink pedig nemcsak léteznek, hanem élni is
tudnak. A résztvevők nevében köszönjük a gondosan megszervezett
kirándulást.
Hajtman Kornélia

Matičná činnosť v mesiaci máj
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Charitatívny koncert spojený
s krstom CD skupiny MadDogX

Vypitím každého pohára kvalitného vína podporíte štúrovské deti dňa
30. júla 2011 v sobotu, na pešej zóne v Štúrove, kde sa predstavia skupiny, ktoré vydali svoje albumy pod hlavičkou vydavateľstva Forza
production house, produkované známym gitaristom, Henry Tóthom,
pôsobiacim aj v skupine Elán. Henry bude hosťom nášho mesta už nie
prvýkrát. Na koncerte vystúpi ako hosť známa formácia Vasmag z Maďarskej republiky. Prvý zástupca Henryho produkcie, ktorý sa na tomto
charitatívnom podujatí predstaví, je skupina Absolut zo Zlatých Moraviec. Ďalším nádejným produktom „dielne“ Henryho Tótha je svodínska
kapela MadDogX, ktorá sa podieľa aj na organizovaní tohto charitatívneho koncertu. Čerešničkou na torte bude prvýkrát v našom meste krst
CD. Rolou krstného otca bude primátor mesta Štúrovo, Ján Oravec, ktorý spolu s hviezdnym hosťom pokrstia CD skupiny MadDogX-Voices
In My Head. Na tomto dobročinnom podujatí v Štúrove sa okrem dobrej
rockovej muziky predstavia aj vinári, ktorí podobne ako hudobníci podporia túto dobročinnú akciu svojimi produktami. Zúčastnení umelci i
organizátori pozývajú všetkých milovníkov dobrej zábavy na pešiu zónu
v Štúrove. Program začína o 17.00 hod. Veríme, že nás vyššia moc v deň
koncertu poctí dobrým počasím a dúfame, že sa podarí bohato podporiť
štúrovské detičky.
Ján Špaňo

Siker a XV. Kodály Napokon
A Stilla Pectus Nőikar ismét sikeresen képviselte Párkányt a XV. Kodály
Napokon. A rendezvény keretében került megrendezésre a Szlovákiai
Magyar Felnőtt Kórusok Országos Versenye, ahol a Stilla Pectus nőikar
a szakmai zsűri döntése alapján, kiváló teljesítményéért, aranykoszorús
minősítést kapott. Több különdíjat is odaítélt a zsűri. A legszínvonalasabban megszólaltatott kortárs műért a párkányi Stilla Pectus Nőikar
kapta meg a különdíjat. Kórusunk minden alkalommal részt vesz a három évente megrendezésre kerülő eseményen, idén is remek hangulatban zajlottak a megmérettetések és a hangversenyek is. Legkedvesebb
pillanataink közé tartozik az összkari éneklés, csodálatos, felemelő érzés
volt, kitűnő karnagyok vezényletével énekelhettünk együtt. Köszönöm
kórustársaimnak az aprólékos, szorgalmas és kitartó felkészülést, a Városi Művelődési Központnak pedig a korlátlan próba lehetőséget, amellyel
rendszeresen támogatják munkánkat.
Papp Katalin

Orbán nap Garamkövesden
Najkrajším sviatkom roka je nesporne Deň matiek. 9.mája sme si ho v matičnom dome v Štúrove pripomenuli veľmi milým koncertom. Asi 70 mamičiek, babičiek, prababičiek si s dojatím vypočuli koncert žiakov ZUŠ v
Štúrove. Mgr. Danuša Vargová pripravila so žiakmi hovorené slovo a pod
vedením p.učiteľa Jozefa Kurinu sa predstavili žiaci hrou na hudobných
nástrojoch a spevom. Program zožal zaslúžený aplauz. Po koncerte žiakov
sa predstavil matičný spevokol s pásmom piesní a básní. Podujatie finančne podporil MÚ v Štúrove za čo touto cestou ďakujeme.
Úspech nám dodal síl pri organizovaní sobotňajšieho podujatia. Konalo sa
v poradí druhé „Májové stretnutie na matičnom dvore“. Obecenstvo vítal
vyzdobený dvor, vôňa gulášov a ľudová muzika. Predstavil svoj program
DFS Matičiarik z Nových Zámkov a ľudová hudba Matičiarik tiež z Nových Zámkov. Po predstavení sa podával baraní guláš a guláš z diviaka,
čapovala sa hurbanovská dvanástka. O dobrú náladu sa postarala hudobná
skupina Štefana Zadrabaja zo Šurian. Keď sa zvečerievalo, počasie si s
nami pošpásovalo, dážď nás donútil presunúť sa do budovy. Dobrá nálada
pokračovala ďalej. Ďakujeme všetkým, ktorí si našli čas a prišli na toto
podujatie pookriať. Poďakovanie patrí nesporne organizátorom, menovite
členom výboru Matice slovenskej v Štúrove, MO SNS a MO SZPB. Podujatie finančne podporili MO SNS a VÚC v Nitre.
Našou úlohou nie je len starať sa o členstvo v našej organizácii, ale aj o mládež v okolitých školách. Za týmto účelom organizujeme pravidelne súťaže.
Sú to súťaže vlastivedné a vedomostno-zábavné zo znalosti slovenského
jazyka. Mali sme regionálnu vlastivednú súťaž „Od Dunaja až po Tatry“.
Víťazné 3 družstvá boli ocenené hodnotnými knihami, ale žiaden žiak neodišiel bez darčeka. Pre všetkých sme mali pripravené pexesá o matičných
dejateľoch a mapy Slovenska v obrazoch. Pokračovaním májovej série
podujatí bola regionálna vedomostná súťaž žiakov 7.ročníka „Slovenčina
moja“. Zámerom suťaže bolo hravou, zábavnou formou rozvíjať logické
myslenie žiakov. Krížovkami, osemsmerovkami, latovkou sme sa snažili
prehlbovať lásku k slovenskému jazyku. Aj v tejto súťaži boli odmenou
knihy, mapy a pexesá.
Za finančnú podporu tohto podujatia ďakujeme MÚ v Štúrove.

Tizenkettedik alkalommal rendezték meg Garamkövesden a Szent Orbán
napi falunapot. A rendezvény szabadtéri szentmisével kezdődött, így a
gulyásfőző-versenyre nevezett 27 csapat is részesülhetett a szentmise áldásában. Ezt követően Garamkövesd és két magyarországi település, név
szerint Pilismarót és Nógrádkövesd partnertelepülési szerződést kötött. A
megállapodás szerint a jövőben egymást kölcsönösen támogatják, szorgalmazzák az önkormányzatok területi együttműködésének kibővítését.
Törekedni fognak arra, hogy a kulturális élet, a sport, az idegenforgalom,
a művelődés, a hagyományőrzés, a népművészet, a vállalkozói tevékenységek kapcsán erősítsék a már kialakult kapcsolatokat. A délután folyamán
Garamkövesd és a környező községek kulturális csoportjai, valamint az
Érsekújvári Rockszínpad az új, tetővel ellátott szabadtéri színpadon szórakoztatta a közönséget. A rossz idő ellenére sokan kilátogattak a Szent Orbán Parkba, ahol ugráló vár, borsátor, gulyás, lepény, palacsinta, kürtőskalács, koktélok és egyéb finomságok várták a szórakozni vágyókat.
Elzer János, polgármester
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A Városi Művelődési Központ programja
Program Mestského kultúrneho domu
A galéria és a múzeum új nyitva tartása – Nová otváracia doba múzea a galérie:
Július-augusztus: hétfő zárva, kedd, szerda, csütörtök, péntek 12.00-20.00, szombat zárva, vasárnap 15.00-18.00
Júl-august: pondelok zatvorené, utorok, streda, štvrtok, piatok 12.00-20.00, sobota zatvorené, nedeľa 15.00-18.00

Mestská galéria: Ložeková Natália (karikatúra,
olej)
Ďalšie výstavy: Gyűgyi Ladislav (foto), Kaplánová
Anna - Baranovics Róbert (obrazy), Morvay Anton
(vitráž)

Városi galéria: Ložeková Natália (karikatúra,
olaj)
Soron következő kiállítások: Gyűgyi László (fotó),
Kaplán Anna - Baranovics Róbert (kép), Morvay
Antal (ólomüveg)

Városi múzeum: A pipafüst bűvöletében – pipakiállítás. A tárlat szeptemberig tart.

A Párkányi Városi Múzeum 2011. évi kiállítási
terve
Szeptember – A Mária Valéria híd felújításának
10. évfordulójára
November – Varga B. Kálmán szobrász kiállítása

Mestské múzeum: Fajkárske čaro - výstava
fajok.
Výstava končí v septembri.
Výstavný plán Mestského múzea v Štúrove na
rok 2011
September – 10. výročie obnovenia mostu Márie
Valérie
November – Výstava sochára Varga B. Kálmána

I. Párkányi Regionális fesztivál
I. Štúrovský regionálny festival

8.-9.-10. júl 2011 Pešia zóna-Sétálóutca
További információk, jegyrendelés a párkányi kultúrházban,
illetve a 0367511108-as telefonszámon kaphatók.
Ďalšie informácie v kultúrnom dome, alebo na
telefónnom čísle 0367511108.
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Spanyolországi találka
Ez év májusában egy felejthetetlen élményben volt részem, mivel
azon szerencsés diákok közé tartozhattam, akik részt vehettek a
spanyolországi Avilában megrendezett COMENIUS-PROJECT találkozóján. Góra Adriana és Lőrincz Nikolett tanárnők vezetésével
a mi iskolánk 8 tagja Mihálka Mátyás, Štrbík Adrián, Tamás Ádám,
Mejía Santiago, Pató Krisztina, Futó Vivien, Góra Máté és
Kecskeméti Judit képviselhette
Szlovákiát.
Rajtuk kívül még négy ország,
Dánia, Belgium, Csehország és
természetesen a hazai, spanyol
csapat vett részt a találkozón. A
célunk az volt, hogy meg- ismertessük hazánk irodalmát prezentáció formájában, természetesen
angol nyelven, valamint az, hogy
kommunikáljunk. Még itthon,
Párkányban összedugtuk a fejünket, mindenki beleadta a tudásának legjavát. Számomra nemcsak
az ottlét volt különleges. Be kell,
hogy valljam, életemben először
ültem repülőgépen. Csodálatos,
amikor ez a hatalmas monstrum
a felhők fölé emelkedik, de még
elképesztőbb, amikor földet ér. A
madridi repülőtéren megvártuk a
belga és a dán delegációt, majd
együtt megnéztük Madrid belvárosát. Később visszatértünk a repülőtérre és a közben megérkező cseh diákokkal együtt vonultunk be Avilába, a
rendezvény helyszínére. Nagyon szívélyesen fogadtak. A kommunikáció
már az első perctől kezdve angol nyelven zajlott, ráadásul kétágyas szobákba, más ország tanulójával szállásolták el Bennünket. Én egy kedves, Dániából érkezett lánnyal oszthattam meg a szobámat. Olyannyira
összebarátkoztunk, hogy köszönhető a mai technológia vívmányainak,
a világháló segítségével, azóta is tarjuk a kapcsolatot. A másnapi pre-

zentációk ismertetése nagyon jól sikerült, látva a tanárok tekintetét, szerintem mindenki elégedett volt. De még korántsem volt vége a napnak.
Külön csoportokat alkottunk, és a „házigazda” diákok megmutatták az
iskolájukat. Bejártunk minden „zegzugot”. A legszebbnek a könyvtárukat tartottam, de a sportpályájuk, a modern felszerelésű osztálytermeik,
a rengeteg díj, diploma, serleg
és még a kicsi, de rendezett
parkjuk sem volt elhanyagolható látvány. És ez még semmi. A
nap fénypontja a városban lévő
várfal, templomok, katedrálisok
megtekintése volt. Elutaztunk
megnézni Európa egyik legrégebbi egyetemét (Szalamanka).
Láttuk az eredeti padokat. Érdekesség, hogy akinek nem sikerült diplomát szerezni, egy ún.
szamárkapun keresztül hagyhatta el az egyetemet, akinek
sikerült, a főkapun távozhatott.
A Madrid-i kiránduláson nagy
hatással volt rám a Prado múzeum, benne a szobrokkal, híres
festők képeivel, festményeivel.
Az operaházat, parlamentet és
a királyi kastélyt sajnos csak
kívülről szem- lélhettük meg, de
így is szép látvány tárult elénk.
A szállásunk közvetlen közelében még sikerült egy monostort megtekintenünk. Szerencsénk volt,
mert éppen egy nagy ünnepség kellős közepébe csöppentünk, állítólag,
egy évben két alkalommal van ilyen nagyszabású ünnep a templomban.
Elérkezett a búcsúzás ideje a várostól, a kedves házigazdáktól, a szobatársainktól és irányt vettünk újra a madridi repülőtér felé. Ugyanaz a
feszültség izgalom és csodálatos élmény kavargott bennem, bennünk,
mint az iderepülésünk alkalmával.
Kecskeméti Judit, az iskola diákja
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Anyák napja az egyházi óvodában...
„Édesanyám drága szíve a legnagyobb kincsem“, s más hasonlóan
melegen csengő verssorokkal köszöntöttük az édesanyákat óvodánkban anyák napja alkalmából.
Már hetekkel előre tervezgettük, hogyan, miképp tehetnénk ezt a délutánt
felejthetetlenné édesanyánk számára. Gyakoroltuk a szép köszöntő verseket, minden gyerek külön-külön a saját édesanyjához szólóan. Persze,
nem feledkeztünk meg a nagymamákról sem. Négy szép színpadi jelenetet is eljátszottunk, melyek témájukban a családhoz kötődtek. Egyházi
óvodánkban odafigyelünk arra, hogy a legkisebbek is részesei legyenek
a mesejeleneteknek. S ha szerényebb szereposztásban is, de már ismerkedhetnek a színpadi mozgás fortélyaival. Az anyák napi irodalmi színkörben is kisebbek és nagyobbak egyaránt kivették a részüket. Az utóbbi
években pedig már nem maradhat el tánccsoportunk fellépése sem. Nagyon megható volt látni az öröm könnyeitől csillogó anyai tekinteteket.
Az ünnepély abban a pillanatban csúcsosodott ki, mikor a gyerekek a
saját kezűleg készített kinyitható papírszívet és piros szív brossot ajándékozva borultak édesanyjuk karjaiba. Ezt követően ünnepi uzsonna várta
a vendégeket és a gyerekeket, s persze a legjobban a gyerekek által sütött
mézeskalács szívecske ízlett. Biztos vagyok benne, hogy ezen a délutánon mindannyiunk gondolatában fontos helyet kapott a saját édesanyja,
s elgondolkodtunk azon, vajon kellő szeretetet kapott-e tőlünk az évek
során. Ne mulasszunk el egyetlen percet sem, hogy szeretetünket kimutassuk édesanyánk felé, addig, míg ezt megtehetjük. Hisz édesanya csak
egy van, s azt a világ minden kincse sem pótolja. Vigyázzunk, hogy erre
még időben ráébredjünk.
Vízi Katalin, óvodaigazgató

11.

Nemzetközi Duna Ismerettár
Versenyen az Ady sulisok

Utazás Tündérországba
Sebők Zsigmond születésének 150. évfordulójára emlékeztek a Hársfa utcai
Magyar Tanítási Nyelvű Óvodában. Az Utazás Tündérországba névre keresztelt ünnepség egyben díjátadó is volt. A néhány hónappal ezelőtt meghirdetett
rajzpályázatra körülbelül 60 pályamű érkezett, a gyerekek különböző módszerekkel dolgozták fel az író meséit. Baranovics Róbert, a Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola igazgatója, zsűritagként kifejtette, a rajzokon érződik a spontanilitás, a belülről jött késztetés, amely
a felnőtteket magával ragadja, egyes
munkák pedig a modern művészet
elemeit hordozzák magukban.
Végszóként Pablo Picasso egyik
mondatát idézte, amely szerint minden gyermek művész, a gond csak
az, hogyan maradjon művész felnőtt
korában is. A versenybe a párkányi
óvodákon kívül több környékbeli
intézmény is bekapcsolódott, a résztvevő iskolák száma kisebb volt. Az ovisok és kisiskolások kulturális műsorral kedveskedtek a résztvevőknek. Megnyílt a pályaművekből rendezett kiállítás és egy századfordulós időutazás által
korabeli fotókat, gyermekjátékokat, s más tárgyakat mutattak be. A kisvonat
ezt követően Sebők Zsigmond emléktáblájához szállította az egybegyűlteket,
ahol megkoszorúzták az író emléktábláját. Sebők Zsigmond Párkánynánán
látta meg a napvilágot, s a magyar gyermekirodalom klasszikusává vált. Ő
teremtette meg Dörmögő Dömötör, Róka Miska, Malac Misi feledhetetlen
alakjait.

Két diák kapta a
Gyermekmosolydíjat

A Gyermekmosolydíjat öt évvel ezelőtt alapította a párkányi Ady Endre Alapiskola mellett működő Gyermekeinkért Iskolánkért Polgári Társulás. A díjjal
minden évben azt a kilencedikes tanulót jutalmazzák, aki tanulmányaiban,
szorgalmában, magatartásában végig kitűnő volt, több verseny sikeres szereplője, iskolán kívüli rendezvények aktív résztvevője, ill. valamely művészeti
csoport tagja. A díj maga egy emlékplakett, egy elismerő oklevél és pénzjutalom. A kitüntetésre a 9. évfolyam osztályfőnökei jelölik ki a tanulókat, akik
közül a kuratórium választja ki a legméltóbbat. Idén két tanuló megosztva kapta a díjat: Bréda Márton és Baranovics Andor, mindketten sok-sok verseny
nyertesei. A díjátadás ünnepélyes keretek között zajlott a Városi Művelődési
Házban, ahol a negyedik és a kilencedik évfolyam tanulói adtak műsort, illetve
felléptek az iskola kulturális csoportjai is. Fodor Zsuzsa az intézmény igazgatója elmondta, a rendezvény célja többek között az is, hogy tájékoztassák a
szülőket az adott tanév tehetséggondozó munkájának eredményeiről, számot
adjanak az oktató-nevelő munka sikereiről és jutalmazzák azokat a tanulókat,
akik az adott tanévben a legtöbb hírnevet szerezték az iskolának. Az iskolában úgynevezett integráló tehetséggondozás folyik, ami azt jelenti, hogy igyekeznek felismerni a gyermekekben a szunnyadó tehetséget és minden támogatást megadni ahhoz, hogy ez a legnagyobb mértékben kibontakozhassék.

Nemzetközi Duna Ismerettár
Versenyen az Ady sulisok
Negyedik alkalommal rendezték
meg a Nemzetközi Duna Ismerettár Versenyt Budapesten. Idén az
Ady Endre Alapiskola 7.C osztályos tanulói, Gyarmati Viktória,
Halló Dávid és Szebellai Dániel
képvisel- hették Szlovákiát.
Gyetven Melinda tanító néni készített fel bennünket a versenyre,
melynek témája a Duna életközössége, növény- és állatfelismerés, a
Duna-medence folyói és országai
volt. A megnyitó a Grifft Hotelben
zajlott. A főszervező egy osztrák
hölgy volt, vele csak angolul és németül tudtunk beszélni. Bemutatták
a versenyen résztvevő többi diákot
is, akik a Duna-medence további országaiból, így Bulgáriából, Bosznia és Hercegovinából, Csehországból,
Magyarországról, Romániából és Szerbiából érkeztek. A megnyitó után
az állatkertbe vittek el bennünket, a pedagógusoknak addig megbeszélés
volt. Másnap az Állami Földtani Intézetben zajlott a verseny. Mindenki
kapott egy fehér Duna Ismerettár pólót és egy névre szóló kártyát. Első
feladatként le kellett rajzolnunk az országunknak milyen a kapcsolata a
Dunához. Második feladatban fotókról kellett felismerni a Duna-menti
városokat. A többi feladat teszt jellegű volt, kivéve az utolsót, mikor
egy százdarabos Duna-medencés puzzlet kellet kirakni. A verseny alatt
nagyon izgultunk, egészen az eredményhirdetésig. Mikor bejelentették,
hogy első helyezést értünk el, nem hittünk a fülünknek. Rövid fényképezkedés után vissza- mentünk a szállásra. A vacsorát egy sétahajón fogyasztottuk el, mely ringatózva szelte a Duna vizét, közben csodálhattuk
az esti Budapestet. Vasárnap reggel, egy újabb programként autóbusszal
az esztergomi Duna Múzeumba vittek bennünket. A múzeum megtekintése után mi, párkányiak elbúcsúztunk versenytársainktól és a verseny
szervezőitől. A Mária Valéria hídról még egyet kacsintottunk a Dunára,
és nagy-nagy megelégedéssel tértünk haza.
Szebellai Dániel, 7.C
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Povinnosti študentov voči Sociálnej poisťovni po ukončení štúdia
Jún znamená aj záver školského roka, či už na strednej alebo vysokej škole. Ukončenie štúdia prináša pre študentov dôležité momenty,
v ktorých by mali poznať svoje povinnosti voči Sociálnej poisťovni,
aby predišli problémovým situáciám vyplývajúcim z chýbajúceho
obdobia poistenia. Po ukončení štúdia môže nastať niekoľko situácií, ktoré si vyžadujú rozdielny postup končiacich študentov.
Absolvent ostáva nezamestnaný
Absolvent, ktorý si nenájde prácu alebo ostáva po ukončení štúdia dobrovoľne nezamestnaný, má možnosť platiť si poistné na sociálne poistenie – dôchodkové poistenie, nemocenské poistenie, poistenie v nezamestnanosti (či už na všetky alebo len na niektoré z nich) sám ako
dobrovoľne poistená osoba. Túto možnosť, po dovŕšení 16 rokov veku
má už ako študent. Aby mu vzniklo poistenie, je potrebné podať prihlášku. Zaevidovanie sa na úrade práce má z pohľadu nároku na dôchodok
význam v tom, že za obdobie evidencie na úrade práce po 31. decembri
2003, tak ako aj za obdobie štúdia na strednej alebo vysokej škole po
tomto dátume, je možné dodatočne, a to aj pri podaní žiadosti o dôchodok, zaplatiť poistné na dôchodkové poistenie. Obdobie, za ktoré bolo
dodatočne doplatené poistné na dôchodkové poistenie bude zhodnotené
pri nároku na dôchodok a určenie jeho sumy.
Absolvent odchádza do zahraničia
Nemá voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti. V prípade, že bol na
Slovensku dobrovoľne poistený a zamestná sa v štáte Európskej únie,
pričom zamestnávateľ bude za neho riadne odvádzať poistné na sociálne
poistenie, musí sa z dobrovoľného poistenia odhlásiť. Legislatíva Európskej únie nepripúšťa existenciu povinného poistenia v jednej krajine
a dobrovoľného poistenia v druhej krajine. Výnimkou je dôchodkové
poistenie, ktoré v súbehu možné je, avšak tiež len pri splnení určitých
podmienok.

Deň Zeme
22.apríla si ľudstvo každoročne pripomína sviatok našej Zeme. Tento sviatok bol venovaný jarnej rovnodennosti a príchodu vždy dlho
očakávanej jari. Dnes, sa stal ekologickým sviatok, ktorý má upriamiť pozornosť ľudí na problémy súvisiace s ničením životného
prostredia.
História Dňa Zeme sa začala písať v roku 1970 v USA, kedy senátor
Gaylord Nelson poveril študenta Harvardskej univerzity Denisa Hayesa organizáciou stretnutí s cieľom podporiť environmentálne hnutie v
USA. V nasledujúcich rokoch sa tento sviatok postupne rozšíril aj do
zahraničia. Dnes oslavuje Deň Zeme viac ako miliarda ľudí v 175 krajinách sveta. Pri príležitosti tohto sviatku sme sa i my, študenti našej
školy, rozhodli zapojiť do celoslovenskej akcie s názvom ,,Vyčistime si
Slovensko“, ktorú spustilo Ministerstvo životného prostredia. Pomôcť
prírode sme sa rozhodli zbieraním odpadu, čistením okolia nášho mesta,
brehov Dunaja. Zbieranie odpadu sa konalo na troch miestach v našom
meste: pobrežie Dunaja za Poliklinikou, hrádza - smer od zátoky a hrádza - smer od ústia Hrona.
Po rozdelení sa do troch skupín po triedach sa každá skupina presunula na svoje vyhradené stanovište. Naozaj s nadšením sme sa pustili do
práce s plánom uspieť. Každý zo študentov si musel povinne priniesť
ochranné rukavice. Ani húština stromov nás neodradila prebádať každý
kúsok zeme a pozbierať všetok odpad, ktorý nám prišiel pod ruku. Zber
odpadu nám išiel ako od ruky a o pár minút sme mali vrecia plné. Ani
pohľad na nebadateľne odhodené veľké množstvo plastových fliaš, konzerv, rôznych fólií a iných druhov odpadu nás neodradil a pokračovali
sme ďalej. Našli sme i veľmi zaujímavé veci, ako sporiteľničku v tvare
prasiatka, dvere, hrnce či detskú štvorkolku.
Na každom úseku sme vytvorili kopu zozbieraného odpadu a s prázdnymi vrecami pokračovali ďalej. Vrecia sa ďalej a ďalej plnili. Kôpky
odpadu sa hromadili. Okolo 11.hodiny sa naša pomoc prírode končila.
Pohľad na kopy nazbieraného všemožného odpadu nám aspoň z časti
vyčaril úsmev na tvári. I keď sme všetok odpad do posledného kusu nedokázali pozbierať, naša snaha a práca sa tak či tak vyplatila. Odchádzali
sme so spokojným pocitom, že sme aspoň jeden deň v roku priložili ruku
k dielu a pomohli našej prírode. Kopy odpadu boli neskôr odvezené preč
Mestskými technickými službami.
Deň Zeme si pripomíname aj preto, aby sme si aspoň raz do roka - ak už
teda nie častejšie - pripomenuli svoju závislosť na cenných daroch, ktoré
nám Zem blahodarne poskytuje. Každý z nás by si ju mal vážiť a hlavne
sa o ňu starať. Tak ako robíme niečo dobré pre nás, urobme niečo dobré
i pre našu planétu Zem. Jedného dňa sa nám naša ľahostajnosť vyplatí a
vtedy už bude neskoro.
Marcela Rusnáková, Gymnázium, 3.A

Absolvent si založí živnosť
Povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie mu
vzniká až od 1. júla kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom
roku, za ktorý jeho príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej
činnosti bol vyšší ako zákonom stanovená hranica. To znamená, že ak
absolvent začne vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť kedykoľvek
v období po ukončení štúdia do konca roka 2011, jeho povinnosti voči
Sociálnej poisťovni sa začnú posudzovať až od 1. júla 2012.
Absolvent sa zamestná
Z nástupu do zamestnania jemu samotnému nevyplývajú voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti. Tieto bude plniť jeho zamestnávateľ.
Upozorňujeme, že ak bol pred nástupom do zamestnania dobrovoľne
poistený, dobrovoľné poistenie mu automaticky nezaniká. Ak si ďalej
poistné na dobrovoľné poistenie nechce platiť, musí sa z neho riadne
odhlásiť. Ak prestane platiť a riadne sa z poistenia neodhlási, stane sa
dlžníkom Sociálnej poisťovne.
Všetky uvedené situácie platia rovnako pre absolventa stredoškolského
aj vysokoškolského
štúdia. Ak však boli
ako študenti zároveň
aj poberateľmi sirotského dôchodku, tu
určité rozdiely sú.
Tieto situácie sú podrobnejšie uvedené
a vysvetlené aj na
internetovej stránke
Sociálnej poisťovne
www.socpoist.sk.
Ten absolvent štúdia,
ktorý si nie je istý
správnosťou svojho
postupu, môže navštíviť svoju miestnu
príslušnú pobočku.

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

Projekt Comenius je výzva, skúsenosť, radosť. Na ZŠ Štúrovo, Adyho
6 sme už druhýkrát zapojení do projektu Comenius. Tento projekt je
podporovaný Národnou kanceláriou celoživotného vzdelávania podprogramom Comenius. Našou partnerskou školou je Meryem Mehmet Kayhan İlköğretim Okulu – Základná škola v tureckej Adane.
Realizácii projektu predchádzali celé mesiace mravenčej práce – zrod

13.

dom v Salke, kde sme si mali možnosť vyskúšať ľudové remeslá. Tureckí
priatelia si zatancovali spolu s tanečníkmi skupiny Gyöngyösbokréta v
Kameníne, zúčastnili sa Dňa Európy, ktoré organizovalo mesto. V škole
sme oslávili naše priateľstvo športovo-kultúrnym dňom, na Vadaši sme
odplávali maratón mieru a na diskotéke sa naučili naši žiaci tancovať turecký tanec.
Ďakujeme vedeniu školy za vytvorenie dobrých podmienok na realizáciu
projektových aktivít a všetkým pedagógom a žiakom za spoluprácu. Ďakujeme mestu za finančnú podporu, riaditeľovi kúpaliska Vadaš za voľný
vstup. Ďakujeme pani Eve Bábelovej, ktorá sponzorsky poskytla pedagógom z Adany zážitok relaxu v kozmetickom salóne na Vadaši.
Ďakujeme rodičom žiakov, zapojených do projektu za pozvania a pohostenie tureckých žiakov v ich domovoch a za ich aktívnu participáciu.
Videá z projektového stretnutia sú dostupné na stránke:
http://zssturovo.edupage.sk/text/?text=text/text6&subpage=1&
Mgr. Erika Špániková, Mgr. Daniela Zelinková a Mgr. Marianna Kuraliová

Nielen slovami …
projektu, určenie hlavných cieľov a úloh, ktoré sa budú plniť. Vzniklo
nespočetné množstvo e-mailov, ktoré si vymieňali autorky projektu Mgr.
Erika Špániková a Muge Inan.
Náš projekt je zameraný na elektronickú školu – cez skype a program
Camtasia. Cieľom je výučba slovenčiny a turečtiny. Okrem spoznávania
inej kultúry sa žiaci naučia aj ďalší cudzí jazyk prostredníctvom anglického jazyka, v ktorom sa žiaci ďalej zdokonaľujú.
Podstata bilaterálnych projektov spočíva vo výmennom pobyte žiakov v
partnerskej krajine a spoznávaní ich kultúry v autentickom prostredí.
V dňoch 20. októbra až 31. októbra 2010 sa zúčastnili výmenného pobytu
v Turecku 10 žiaci a 3 pedagógovia zo ZŠ Štúrovo. Okrem dní, ktoré sme
strávili v Adane, kde sa naša partnerská škola nachádza, strávili sme dva
dni v Istanbule, ktorý bol vyhlásený v roku 2010 za kultúrne hlavné mesto
Európy. Naši žiaci navštívili mnohé kultúrne pamiatky, o ktorých nakrútili film v anglickom jazyku. Jedným z cieľov projektu je spoznávanie
európskych hlavných miest. Tureckí partneri nám umožnili spoznať aj ich
hlavné mesto. Okrem toho , že sme navštívili múzeum a mauzóleum Ata
Turka, vďaka našej pani riaditeľke PaedDr. Adriane Laczaovej sme mali
možnosť navštíviť aj našich dvoch vynikajúcich slovenských futbalových
reprezentantov, Stanislava Šestáka a Mareka Saparu, v tom čase hráčov
MKE Ankaragücü. Pre našich žiakov, z ktorých sú dvaja futbalisti , bolo
toto stretnutie veľmi emotívne a motivujúce. Dni, ktoré sme strávili s našimi partnermi v Adane, sa hlboko vryli do pamäti nás i našich žiakov.
V dňoch 3. mája až 15. mája 2011 sa 21 žiakov a 7 pedagógov z partnerskej tureckej školy zúčastnilo výmenného pobytu u nás, v Štúrove. Ubytovaní boli v Športhoteli. Ďakujeme všetkým zainteresovaným, ktorí prispeli svojou prácou, ochotou a ústretovosťou k ich príjemnému pobytu.
Pre našich partnerov sme pripravili bohatý program, cieľom ktorého bolo
predstavenie našej školy, mesta, blízkeho okolia a našej kultúry. Tureckých partnerov prijal aj primátor mesta, Mgr. Ján Oravec.
Počas aktivít, ktoré sme spolu absolvovali, sa naše priateľstvo ešte viac
utužilo a obohatili sme sa všetci o nové vedomosti a skúsenosti. Nakrútili sme filmy o Bratislave, Budapešti a Viedni. Navštívili sme ľudový

Centrum voľného času Štúrovo a AVE Štúrovo a.s. ešte v októbri 2010
vyhlásili súťaž zberu PET viečok pre miestne materské školy a základné
školy s názvom „Nielen slovami ale aj činmi pre naše životné prostredie”. Súťaž trvala pol roka. Cieľom akcie zberu viečok bolo hravou formou naučiť deti, ako môžu urobiť niečo pre ochranu svojho životného
prostredia.
Do zberu PET viečok sa zapojili všetky štúrovské materské školy s počtom detí 275 a taktiež všetky základné školy s počtom detí 1 387, ktoré
spoločne pozbierali 1116,2 kg viečok. Na vyhodnotenie prišlo 110 detí,
pre ktoré boli pripravené zábavné eko – hry a pred vyhlásením výsledkov súťaže sme sa spoločne zahrali. Napríklad, deti vyskúšali koľko
miesta zaberú PET fľaše, ak nie sú pošliapané a potom porovnali, koľko
sa zmestí do kontajnerov, ak ich pošliapú. Všetky deti hravo splnili úlohy
a dostali sladkú odmenu. AVE Štúrovo a.s. pripravili pre deti darčekové
balíčky a pre všetky inštitúcie sponzorské dary vo forme poukazov v
celkovej hodnote 480 €.
Imre Nagy

Štúrovskí gymnázisti v Španielsku
Žiaci štúrovského gymnázia sa zúčastnili na 3. stretnutí projektu Comenius. Toto stretnutie sa uskutočnilo v Ávile, v Španielsku. Navštívili
sme 2 ďalšie mestá ako Salamanca a Madrid. Pre nás to bolo príjemné
osvieženie všedného študentského života. Pestrý program zahŕňal návštevu miestnej katolíckej školy v Ávile , kde sme predniesli prezentácie o umení zúčastnených štátov. Mali sme možnosť pozrieť si školu
v sprievode španielskych žiakov a neskôr nám ukázali aj ich mesto Ávilu. Spoznanie ostatných žiakov a ich krajín bolo tiež veľkým zážitkom. Návšteva mesta Madrid bolo najlepším programom , ktorý sme
si veľmi užili spolu s ostatnými žiakmi. Komunikácia so žiakmi z Belgicka , Dánska , Česka a Španielska bola veľmi zaujímavá a užitočná
pre všetkých. Najdôležitejšou časťou tohto stretnutia v Španielsku bolo
zrodenie nových kamarátstiev. Užili sme si pekné počasie a vrátili sme
sa s novými známosťami a zážitkami, na ktoré sa ťažko zabúda.
Vivien Futóová, žiačka VII.B triedy
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Karatésaink sikerei

Úspechy našich karatistov

Szlovák liga kata (Besztercebánya) április 17.
1. hely – Kaďák Kevin, Székely Bence, Németh Carmen, Šándor Márk,
Gajdoš Dániel, Feketšová Soňa
2. hely – Rácz Ádám, Jurečka Štefan, Molnár Bence, Hegedűs Lukáš,
Zeman Sándor
3. hely – Lengyel Zoltán, Marcsa Arnold
Szlovák liga kumite (Besztercebánya) április 17.
1. hely – Székely Bence, Németh Carmen, Jurečka Štefan, Molnár Bence
2. hely – Rácz Ádám, Šándor Márk, Hegedűs
Lukáš, Lengyel Zoltán, Feketšová Soňa, Gajdoš
Dániel, Zeman Sándor
3. hely – Kaďák Kevin, Marcsa Arnold
Május 6-7-én klubunk két versenyzője, Gajdoš
Dániel és Povinský Juraj résztvettek a Prágában
megrendezett Nyílt Cseh bajnokságon. A versenyen 9 ország 300 versenyzője indult, így nagyon magas volt a színvonal. Sajnos a párkányi
versenyzőink a selejtezőkben kiestek, ám nagyon jó motivációnak vették ezt a versenyt.
Szlovák liga kata (Pozsonyeperjes) május 22.
1. hely – Székely Bence, Németh Carmen, Šándor Márk, Feketšová Soňa, Reznik Zsolt
2. hely – Jurečka Štefan, Lengyel Zoltán, Gajdoš Dániel, Szauder
Zsolt
3. hely – Rácz Ádám, Marcsa Arnold
Szlovák liga kumite (Pozsonyeperjes) május 22.
1. hely – Rácz Ádám, Székely Bence, Jurečka Štefan, Šándor Márk,
Németh Carmen, Reznik Zsolt
2. hely – Marcsa Arnold, Feketšová Soňa, Gajdoš Dániel
3. hely – Lengyel Zoltán
Rácz Norbert – edző

Slovenská liga kata (Banská Bystrica) 17. apríla
1. miesto – Kaďák Kevin, Székely Bence, Németh Carmen, Šándor
Márk, Gajdoš Daniel, Feketšová Soňa
2. miesto – Rácz Ádám, Jurečka Štefan, Molnár Bence, Hegedűs Lukáš,
Zeman Alexander
3. miesto – Lengyel Zoltán, Marcsa Arnold
Slovenská liga kumite (Banská Bystrica) 17. apríla
1. miesto – Székely Bence, Németh Carmen,
Jurečka Štefan, Molnár Bence
2. miesto – Rácz Ádám, Šándor Márk, Hegedűs Lukáš, Lengyel Zoltán, Feketšová Soňa,
Gajdoš Daniel, Zeman Alexander
3. miesto – Kaďák Kevin, Marcsa Arnold
6.-7. mája dvaja pretekári nášho klubu, Gajdoš
Daniel a Povinský Juraj sa zúčastnili v Prahe
otvorených majstrovstiev Českej republiky.
Súťaž mala veľmi vysokú úroveň, bolo tam
300 pretekárov z 9 krajín. Škoda, že naši pretekári vypadli vo vylučovacích zápasoch, ale
brali túto súťaž ako dobrú motiváciu.
Slovenská liga kata (Jahodná) 22. mája
1. miesto – Székely Bence, Németh Carmen,
Šándor Márk, Feketšová Soňa, Reznik Zsolt
2. miesto – Jurečka Štefan, Lengyel Zoltán, Gajdoš Daniel, Szauder
Zsolt
3. miesto – Rácz Ádám, Marcsa Arnold
Slovenská liga kumite (Jahodná) 22. mája
1. miesto – Rácz Ádám, Székely Bence, Jurečka Štefan, Šándor Márk,
Németh Carmen, Reznik Zsolt
2. miesto – Marcsa Arnold, Feketšová Soňa, Gajdoš Daniel
3. miesto – Lengyel Zoltán
Norbert Rácz – tréner

Közeledik a szezon vége
A IV. liga délkeleti csoportjának 27. fordulójában a Párkányi VSE csapata Illésházán vendégszerepelt. Mindkét csapatnak gondot okozott az
elázott talaj. A nehézségek ellenére a hazai csapat tűnt aktívabbnak,
aminek eredménye a vezető gól megszerzése lett. A párkányi játékosok
is igyekeztek, de a nehéz, vizes talajon nem tudták kihasználni helyzeteiket. Röviddel a második félidő kezdete után a hazaiak növelték
előnyüket, és úgy tűnt, a meccs eldőlt. Baka góljával a párkányiaknak
sikerült az 59. percben szépíteni. A hazaiak már nem engedték nagyobb
helyzethez a vendégcsapatot, és az eredményt egészen a meccs végéig
megtartották. Végeredmény: Illésháza – Párkány 2:1. A hazai pályán
elért jó eredmények beigazolódtak a 28. fordulóban is, a párkányiak
Nyékvárkony csapatát fogadták. A mérkőzés kezdetétől a hazai csapat
irányított, nem sokkal a kezdés után szögletrúgásból Bábsky fejesével
megszerezte a vezetést. A második gól szerzője 11-es-ből ismét Bábsky lett, a vendégek kapusa szabálytalanul állította meg a tizenhatosban kapura törő Kiánekot, amiért piros lapot kapott. A játék képe nem
változott a második félidőben sem, a tizenhatos sarkából leadott lövést
a kapus csak kiütni tudta a beérkező Kiánek elé, aki ezzel már 3:0-ra
növelte az előnyt. Ezt követően a hazaiak rövid időre mintha lazítottak
volna, ezt kihasználva szépítettek a vendégek, egy nagyon szép lövéssel
20 méterről találtak Németh kapus hálójába. A hazaiak a kapott gól után
sem bíztak semmit a véletlenre, Boros szép egyéni akcióval beállította
a végeredményt. Párkány - Nyékvárkony 4:1. Két körrel a bajnokság
vége előtt a párkányiak a IV. liga délkeleti csoportjának tabelláján a 8.
helyen állnak. A meccs és minden hazai pályán játszott meccs negatívuma a gyenge nézői látogatottság.
p.g.

Ján Dömény v osobnom rekorde na
mítingu Zlatá tretra v Ostrave

Ján Dömény, pretekár ŠG Stavbár Nitra, ktorý pochádza zo Štúrova sa zúčastnil jubilejného 50. ročníku Zlatej
tretry v Ostrave. V národnom programe
v behu na 2000m cez prekážky obsadil
7. miesto v novom osobnom rekorde
(6:14,08) na tejto trati. Momentálne
patrí medzi najlepších pretekárov Slovenska v kategórii juniorov, čo potvrdil aj ziskom dvoch titulov Majstra
Slovenska v doterajšom priebehu roka
(Majster Slovenska v behu na 3000m
v hale a Majster Slovenska stredných
škôl v behu na 3000m). V tomto roku
sa zaradil medzi bežcov, ktorí dokázali zdolať deväť minútovú hranicu na
3000m (8:56). V minulosti už dosiahol
úspechy ako: Majster Slovenska na
10000m (rok2010), účasť na Majstrovstvách sveta základných škôl (Žďár
nad Sázovou, Česká republika.), účasť
na Európskom pohári klubov (Rieti,
Taliansko, rok 2010), atď. Veľké poďa- Na snímke Ján Dömény a Dayron
kovanie patrí aj mestu Štúrovo, ktoré Robles (Kuba) – držiteľ svetového
rekordu (12,87) v behu na 110m
mladému atlétovi poskytlo peňažné
cez prekážky.
prostriedky na ďalší rozvoj.

Peter Gelle triumfoval vo Svetovom pohári
Štúrovčan Peter Gelle, reprezentant v rýchlostnej kanoistike, zvíťazil v nemeckom Duisburgu na treťom podujatí Svetového pohára v
pretekoch mužov K1 na 500 metrovej trati. Peter bodoval aj na predchádzajúcich dvoch súťažiach Svetového pohára. V Račiciach skončil
tretí a v Poznani získal druhé miesto. Po 250-ich metroch bol na dru-

hom mieste, ale výborným finišom predstihol Kanaďana Adama van
Koeverdena, olympijského víťaza z Atén 2004 a získal prvé zlato na
tomto vrcholnom podujatí. Výkonmi , ktoré podáva v roku 2011, sa
zaradil v tejto disciplíne medzi úplnú svetovú špičku.
p.g.
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MEGEMLÉKEZÉS - SPOMÍNAME
Ezúttal szeretnénk
köszönetet mondani minden rokonnak, barátnak
és együttérző embernek,
akik elkísérték utolsó földi
útjára a mi végtelenül
szeretett kislányunkat,

Šimšík Diankát
Végtelenül szerető szülei, testvére családjával és
az egész mélyen gyászoló rokonság

„Mindent nekünk adtál,
mindent értünk tettél.
Szívünkben örökké élni
fogsz, mert nagyon
szerettél”.

„Szerettünk volna
még sokáig szeretni,
míg élünk nem fogunk
feledni”.

Fájó szívvel emlékezünk
halálának 10. évfordulóján

Fájó szívvel emlékezünk
halálának 1. évfordulóján

Herda szül
Trencsík Magdolnára.

Mellen Borbálára

Szerető családja

Férje, gyermekei, 2 menye, vejei és 4 unokája

Riadková inzercia - Apróhirdetés
„Unimobódé“ eladó Párkányban. Tel.:
0907 036 888
Unimobunka na predaj. Tel.: 0907 036
888
Predám garáž pod Štefánikovou ulicou.
Tel.: 0905 288 209
Eladó garázs a Štefánik utca alatt. Tel.:
0905 288 209
Eladó teljesen felujított 4 szobás lakás,
gardróbbal (külön helység), 5000 €
értékű amerikai konyhával, balkonnal,
kilátással a bazilikára. Ár megegyezés
szerint. Tel: 0915 879 722
Dám do prenájmu kancelárske priestory na ulici Jesenského (pri moste). Tel.:
0948 027 450

Predám rodinný dom v Mužli. Tel.: 0908
355 827
Családi ház eladó Muzslán. Tel.: 0908
355 827
Fürdőkádzománc felújítást vállalok.
Tel.: 0905 983 602
Predám chatu aj s pozemkom v Kamenici nad Hronom. Krásne prostredie,
okolo les. Cena dohodou. Tel.: 0908
759 911
Garázs kiadó a Komensky utcai lakótelepen. Tel.: 0915 378 544
Prenajmem dvojizbový byt pri Bille.
Tel.: 0918 743 272
Középiskolás diákokat keresek nyári
munkára. Tel.: 0907 558 384

Informácie o pracovnom mieste:

Účtovník-Controller

Miesto práce: Nitriansky kraj, Štúrovo
Ponúkaný plat (brutto): dohodou
Termín nástupu: August 2011
Druh pracovného pomeru: polovičný úväzok- zastupovanie počas materskej dovolenky
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: nákladová analýza výrobných objednávok, analýza výsledkov na úrovni kontribúcie, vyhodnotenie fixných nákladov v
porovnaní s plánom, aktívna účasť na tvorbe ročného plánu, tvorba tansferového
cenníka a aktualizácia súvisiacej dokumentácie, aktívna účasť na uzávierkových
operáciách týkajúcich sa predovšetkým zásob a ich ocenenia, mesačné vyhodnotenie výsledkov predaja, riešenie jednorázových úloh projektového charakteru
Iné výhody: Práca v stabilnej, rastúcej spoločnosti, motivujúce finančné ohodnotenie, iné sociálne výhody
Požiadavky na zamestnanca
Požadované vzdelanie: vysokoškolské I. stupňa, vysokoškolské II. stupňa
Zameranie, odbor: ekonomické
Znalosti:
Jazykové znalosti: Anglický jazyk – aktívne
Maďarský jazyk - výhoda
Počítačové znalosti - používateľ:
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý
Microsoft PowerPoint – pokročilý
Microsoft Outlook – pokročilý
Požadovaná prax: 3 roky na príbuznej pozícii, nie je podmienkou
Osobnostné predpoklady, ďalšie požiadavky:
Požadujeme: analytické myslenie, schopnosť riešiť problémy, stresová odolnosť,
procesné a koncepčné myslenie, znalosť ISO noriem a príslušnej legislatívy BOZP,
PO,
Inzerujúca spoločnosť:
Stručná charakteristika spoločnosti: Člen skupiny Icopal
Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti: výroba PE a PVC fólií
Informácie o výberovom konaní: Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31.07.2011
Záujemcovia o uvedenú pozíciu sa môžu prihlásiť elektronickou cestou (skmde@
icopal.com) alebo doručením životopisu a motivačného listu na sekretariát spoločnosti pani Mirele Dékányovej.
Adresa spoločnosti: Monarflex s.r.o., Továrenská 1, 943 03 Štúrovo
Kontakt: Kontaktná osoba:Mirela Dékányová - skmde@icopal.com

Kétszobás lakás eladó a Bartók utcában. Tel.: 0915 043 113
Építési telek eladó az Alsó utcában.
Ár megegyezés szerint. Tel.: 0917 686
261
Pozemok na predaj v ulici Dolná. Cena
dohodou. Tel.: 0917 686 261
Kerti bútorok, székek, asztalok, tanyára 3 €-ért. 120 literes hűtő, mélyhűtő
résszel 30 €. Műanyagkád szőlőpréseléshez és szőlőprés eladó. Tel.:
0036303479909
Eladó kis 3 szobás lakás az öböllel
szemben. Tel.: 0905 193 221
Predám malý 3-izbový byt na ulici Jesenského. Tel.: 0905 193 221

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